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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þátttöku háskólafólks í opinberri umræðu í 

gegnum fjölmiðla. Nokkuð hefur verið ritað um ábyrgð háskólafólks gagnvart samfélaginu og 

þátttöku í samfélagsumræðunni á Íslandi á síðustu árum, þar á meðal í skýrslu Rannsóknar-

nefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008. Þar er háskólafólki 

legið á hálsi fyrir að hafa ekki látið nægilega til sín taka í samfélagsumræðunni í aðdraganda 

fjármálahrunsins en jafnframt bent á að skilyrði til gagnrýninnar umræðu hafi verið bágborin 

og tjáningarótta og þöggunar gætt í samfélaginu.  

Gerð var megindleg könnun meðal prófessora, dósenta og lektora við alla íslenska 

háskóla þar sem markmiðið var m.a. að varpa ljósi á samskipti háskólafólks við fjölmiðla og 

leita svara við því hvaða reynslu háskólafólk hefði af þátttöku í opinberri umræðu. Jafnframt 

var kannað hvort tjáningarótta gætti meðal þessa samfélagshóps og hvort einstakir þátt-

takendur í könnuninni hefðu sætt gagnrýni eða hótunum af hálfu valdafólks í stjórnmála- og 

efnahagslífi eftir að hafa tjáð sig við fjölmiðla sem fræðimenn í tileknum málum. 

Niðurstöður sýna að háskólafólk er almennt jákvætt gagnvart málaleitan og fyrir-

spurnum fjölmiðla en jafnframt gætir ákveðinnar tortryggni og vantrausts meðal háskólafólks 

gagnvart fjölmiðlum, ekki síst þegar kemur að framsetningu fjölmiðla á máli vísindamanna og 

miðlun þekkingar og rannsóknaniðurstaðna úr háskólasamfélaginu í fjölmiðlum. 

Niðurstöður leiða einnig í ljós að háskólafólk telur mikilvægt að vísinda- og fræði-

menn láti til sín taka í samfélagsumræðu um mikilvæg þjóðfélagsmál en jafnframt eru vís-

bendingar um að tjáningarótta gæti hjá hluta hópsins. Þannig segist nærri einn af hverjum sex 

svarendum hafa vikið sér undan því að svara spurningum fjölmiðla vegna ótta við valdafólk í 

stjórnmála- og efnahagslífi og jafnhátt hlutfall telur líklegt eða mjög líklegt að gagnrýni frá 

valdafólki í stjórnmálum, efnahagslífi eða atvinnulífi á vísindamenn myndi koma í veg fyrir 

að hann tjáði sig við fjölmiðla um mál sem hefði mikla pólitíska þýðingu. Enn fremur sýna 

niðurstöður að rúmlega 20% svarenda hafa sætt gagnrýni af hálfu hagsmunaaðila í atvinnulífi 

eftir að hafa tjáð sig sem vísinda- eða fræðimenn við fjölmiðla í tilteknu máli og sjötti hver 

segist hafa mátt þola gagnrýni frá stjórmálamanni eða -mönnum við sömu aðstæður. Sex 

prósent svarenda segjast svo annaðhvort hafa fengið hótun frá stjórnmálamanni eða -mönnum 

eða hagsmunaaðilum í atvinnulífi við sömu aðstæður. 
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Abstract 

The goal of this research is to shed some light on academics‘ participation in the general 

debate in society in the media. Considerable discussion and writings can be found pertaining 

to the responsibility of academics towards society and the general debate; for example in 

Althing’s Special Investigation Commission (SIC) report on the collapse of the Icelandic 

banks in 2008. Icelandic academics are criticized in the report for not speaking out in the 

years leading up to the crash, while it is also mentioned that conditions for critical debate in 

Iceland at that time were poor. There were indications of fear of expression and silencing 

among both academics and the general public. 

 A quantitative study was performed among Professors, Associate Professors and 

Assistant Professors in all Icelandic universities. One of the goals was to shed some light on 

the academics’ relationship with the media and their experience of participating in the general 

debate. The aim was also to see if the academics experienced fear of expression and if they 

had been criticized or threatened, by powerful people in politics or business, for commenting 

in the media on hot topics in the general debate. 

 The results indicate that Icelandic academics are generally positive towards answering 

requests and questions from the media. Nevertheless, one can detect a certain suspicion 

among academics towards the media, especially regarding the media´s presentation of the 

academics’ points of view and the dissemination of knowledge and research from the 

universities. 

 The results also suggest that Icelandic academics find it important to contribute to the 

general debate on important issues in society. There are indications of a fear of expression 

among some of the participants. Nearly one in six participants says that he or she has 

refrained from talking to the media out of fear for the reactions of powerful people in society. 

Furthermore, a similar number of participants considers it likely or very likely that criticism 

from powerful people in politics, the economy and business towards an academic would 

prevent him or her from commenting in the media on a topic of great political significance. 

The results also show that one in every five participants in the survey has received criticism 

from people or groups with interests in the economy following a comment in the media, and 

almost 17% have received criticism from one or more politicians in a similar context. 

Furthermore, 6% of academics, participating in the research, have been threatened in some 

way by powerful people of power in similar circumstances. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er fræðilegur hluti lokaverkefnis til meistaragráðu í blaða- og fréttamennsku við 

Háskóla Íslands. Verkefnið er samtals 30 ECTS-einingar og telst fræðilegur hluti 15 einingar 

en verklegur hluti 15. Verklegi hlutinn er greinaflokkur í nýmiðlinum Kjarnanum um helstu 

niðurstöður þessa lokaverkefnis, þar sem gerð var könnun meðal háskólafólks um viðhorf til 

og reynslu af þátttöku í samfélagslegri umræðu, ásamt viðtölum við íslenskt háskólafólk um 

reynslu þess af þátttöku í gagnrýninni þjóðfélagsumræðu.  

Sérstakar þakkir vil ég færa leiðbeinendum mínum tveimur, Þorbirni Broddasyni og Þórði 

Snæ Júlíussyni. Þá fær eiginkona mín, Halldóra Björt Ewen, þakkir fyrir yfirlestur hluta rit-

gerðarinnar og mikinn stuðning og hvatningu á þessari vegferð. Einnig vil ég þakka yfirmanni 

mínum í Háskóla Íslands, Jóni Erni Guðbjartssyni, og háskólanum fyrir að veita mér náms-

leyfi til þess að ýta þessu verkefni úr vör á haustdögum 2013. Þá fá þeir háskólakennarar sem 

bæði prófuðu könnunina, sem er til umfjöllunar í fræðilega hlutanum, komu með ábendingar 

um það sem betur mætti fara í henni og tóku þátt í könnuninni á endanum, innilegar þakkir. 
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Inngangur 

Háskólamenn ástunduðu ekki mikla gagnrýni á íslenska bankakerfið í aðdraganda 

bankahrunsins og kunna fjárveitingar fyrirtækja til háskólastarfs að hafa dregið úr 

hvatanum til þess. Móttökuskilyrði fyrir gagnrýni í samfélaginu voru líka bágborin 

og fjölmiðlar fylgdu oft ekki eftir þeim athugasemdum sem fræðimenn settu fram 

um stöðu bankanna. Dæmi eru þess að stjórnmálamenn tóku ekki heldur við sér 

þegar fræðimenn vöktu máls á alvarlegri stöðu bankanna (Rannsóknarnefnd 

Alþingis 2010, 8. bindi: 227). 

 

Ofangreind orð er að finna í ályktunum og lærdómum þess kafla í siðferðishluta skýrslu 

Rannsóknarnefndar Alþingis þar sem fjallað er um ábyrgð háskólasamfélagsins í aðdraganda 

falls fjármálakerfisins á Íslandi árið 2008. Háskólamenn, líkt og fjölmiðlar, fengu þar sinn 

skammt af gagnrýni fyrir andvaraleysi en jafnframt hvatningu til að sýna samfélagslega 

ábyrgð með því að láta í sér heyra í samfélagsumræðunni. Reyndar hafði einn af höfundum 

þessa hluta skýrslunnar, Vilhjálmur Árnason (2009: 27), prófessor í heimspeki við Háskóla 

Íslands, viðrað þessa gagnrýni áður en skýrslan kom út og taldi að háskólasamfélagið þyrfti 

að horfast í augu við sinn hlut. Tengja mætti gagnrýni á fjölmiðla við gagnrýni á fræðimenn. 

Gagnrýni á háskólafólk fyrir að þegja í umræðum um stór og umdeild samfélagsmál á 

Íslandi hefur hins vegar ekki einskorðast við aðdraganda bankahrunsins 2008. Bent hefur 

verið á að hið akademíska samfélag hafi lítið haft sig í frammi í umræðunni um Kárahnjúka-

virkjun. Fullyrt er að aðeins lítill hópur félags- og hugvísindafólks hafi látið í sér heyra en 

náttúru- og raunvísindafólk hafi fæst þorað að tjá sig opinberlega gegn virkjuninni „af ótta við 

að það bitnaði á kjörum þess og starfsferli. Nokkrir héldu því enda fram að þeim hefði verið 

neitað um störf fyrir að andæfa, ef þeim var þá ekki beinlínis hótað“ (Íris Ellenberger 2009). 

Gagnrýni sem þessi leiðir hugann að hlutverki og skyldum háskólamannsins í 

samfélagsumræðunni, umræðu sem talin hefur verið einn af hornsteinum lýðræðisins (sjá t.d. 

Kristiansen 2007: 10). Í hinni opinberu umræðu koma borgararnir saman og skiptast á 

skoðunum og rökum sem þeir byggja á upplýsingum sem þeir hafa aflað sér. Það er því mikil-

vægt að aðgengi að upplýsingum sé gott og það er einmitt þar sem finna má mikilvægt 

samspil milli fjölmiðla og háskólamanna. Fjölmiðlar gegna hlutverki upplýsingaveitu fyrir 

borgarana í nútímasamfélagi ásamt því að vera vettvangur samfélagslegrar umræðu. Í þeirri 

upplýsingaofgnótt sem einkennir nútímasamfélag búa háskólamenn stundum einir yfir 

vitneskju og þekkingu til að varpa ljósi á flókin viðfangsefni samfélagsins og geta sett þau í 

samhengi við aðra þróun í samfélaginu. Þetta er ekki síst mikilvægt í samfélagi eins og því 
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íslenska þar sem sérhæfing blaðamanna er af afar skornum skammti (Vilhjálmur Árnason 

2009: 29). 

 Fjölmiðlarnir eru hins vegar ekki aðeins vettvangur upplýsingamiðlunar og fjöl-

breyttra skoðanaskipta í lýðræðissamfélagi. Þeim hefur einnig verið falið að sinna hlutverki 

varðhunds gagnvart valdaöflum og þeim sem ásælast vald í samfélaginu ásamt því að greina 

sannleika frá lygi (sjá t.d. McChesney 2004: 57-68). Í þessu samhengi hafa fjölmiðlar oft 

verið nefndir fjórða valdið og þar vísað til þess að þeim sé ætlað að hafa eftirlit með hinum 

þremur þáttum valdsins í lýðræðissamfélögum; framkvæmdavaldinu, löggjafarvaldinu og 

dómsvaldinu (Þorbjörn Broddason 2005). 

Til þess að fjölmiðlar geti rækt varðhundshlutverkið þurfa þeir að hafa aðgang að 

upplýsingum, þar á meðal upplýsingum sem háskólamenn hafa yfir að ráða og eru oftar en 

ekki í formi þekkingar, reynslu og rannsókna. Miðað við lýsingar í skýrslu Rannsóknar-

nefndar Alþingis (2010, 8. bindi: 205-206) virðist sem ekki hafi reynst auðvelt að leita til 

sérfræðinga til þess að varpa ljósi á flókin mál í aðdraganda bankahrunsins og þá virðist sem 

sárafáir háskólamenn og sérfræðingar hafi sett fram gagnrýni á þróun mála bæði í banka-

kerfinu og samfélaginu. Talað er um tjáningarótta og sjálfskipaða þöggun í þessu samhengi 

sem m.a. er rakin til smæðar íslensks samfélags og ótta manna um lífsafkomu sína ef þeir 

settu fram gagnrýni. Í svipaðan streng tekur Íris Ellenberger (2009) sem rekur þennan 

tjáningarótta til íslenskrar samfélagsgerðar og telur að jarðvegur fyrir gagnrýni og mótmæli 

menntamanna sé ekki sá sami og í nágrannaríkjunum vegna ótta manna við að þátttaka í slíku 

komi niður á hag þeirra. 

 Sams konar tilhneigingar og lýst er hér að ofan virðist hins vegar einnig gæta annars 

staðar. Í könnun sem gerð var árið 2011 meðal félagsvísindamanna í Danmörku, sem reglu-

lega gáfu álit sitt í fjölmiðlum, kom í ljós að sjötti hver svarandi hafði neitað að tjá sig við 

fjölmiðla af ótta við viðbrögð stjórnmálamanna. Könnunin, sem var gerð í kjölfar deilu milli 

tveggja stjórnmálamanna í danska stjórnarliðinu á þessum tíma og prófessors í Evrópu-

fræðum, leiddi enn fremur í ljós að þriðji hver svarandi hafði sætt gagnrýni stjórnmálamanns 

fyrir að hafa tjáð sig sem sérfræðingur við fjölmiðla. Þá taldi næstum annar hver svarandi að 

gagnrýni áðurnefndra stjórnmálamanna myndi hafa áhrif á vilja fræðimanna til þess að tjá sig 

um mál sem hefðu mikla pólitíska þýðingu (Birkemose, Larsen og Bræmer 2011). 

En jafnvel þótt fræðimenn láti í sér heyra í umdeildum samfélagsmálum hefur verið 

bent á að ekki sé auðvelt að tjá sig í andstöðu við ríkjandi hugmyndir eða ráðandi öfl. Vakin 

er athygli á því að þeir sem hafi gert það í undanfara efnahagshrunsins hafi fengið á sig ímynd 

kverúlanta (Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010, 8. bindi: 206-207). Það nægir því ekki alltaf að 
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háskólamenn taki þátt í samfélagsumræðunni og láti að sér kveða í fjölmiðlum. Samfélagið 

þarf að vera móttækilegt fyrir þeim upplýsingum sem settar eru fram. Við þetta má bæta að til 

þess að rödd fræðimanna berist út í samfélagið þurfa fjölmiðlar að leita til þeirra og 

sömuleiðis þurfa fræðimenn að eiga greiða leið að fjölmiðlum. Spurningin er þá hvort öll 

fræðasvið sitji við sama borð eða hvort fremur sé leitað til fræðimanna innan ákveðinna sviða 

umfram önnur. 

Það er hins vegar ekki víst að allir háskólamenn deili þeirri sýn að þeir hafi skyldum 

að gegna í samfélagslegri umræðu. Því er áhugavert að kanna viðhorf háskólamanna sjálfra til 

þátttöku í umræðunni í gegnum fjölmiðla og það er eitt af markmiðum þeirrar rannsóknar sem 

hér verður til umfjöllunar. Hún snýst um að fá fram skoðanir háskólafólks á þýðingu þess að 

það taki þátt í samfélagslegri umræðu, þ.e. hvort það telji samfélagshlutverkið mikilvægan 

part af starfi háskólamannsins. Jafnframt er ætlunin að athuga hversu oft fjölmiðlar leita til 

háskólamanna sem sérfræðinga, hvernig þeir hafa brugðist við málaleitan fjölmiðla og hver 

reynsla háskólamanna er af samskiptum við fjölmiðla. Einnig verður kannað hvort háskóla-

menn hafi sætt hótunum eða gagnrýni af hálfu valdaafla í samfélaginu eftir að hafa rætt við 

fjölmiðla og hvernig háskólamenn meti jarðveginn fyrir þátttöku vísinda- og fræðimanna í 

opinberri umræðu. 

 Eftirfarandi rannsóknartilgátur eru settar fram og prófaðar í ritgerðinni: 

 

Fyrsta tilgáta: Félagsvísindafólk háskólanna er oftar viðmælendur fjölmiðla en fólk af öðrum 

fræðasviðum (Endurspegla fjölmiðlar fjölbreytt rannsóknasvið háskólanna?). 

 

Önnur tilgáta: Hlutfallslega oftar er rætt við karlkyns háskólamenn en konur. 

 

Þriðja tilgáta: Háskólamenn vantreysta fjölmiðlum og telja þá ekki gefa nógu góða mynd af 

fræði- og vísindamönnum úr háskólasamfélaginu. 

 

Fjórða tilgáta: Íslenskir fræði- og vísindamenn hafa sætt gagnrýni og hótunum af hálfu 

valdamikilla aðila í samfélaginu eftir að hafa tekið þátt í samfélagsumræðunni í gegnum 

fjölmiðla. 
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Fimmta tilgáta: Tjáningarótta gætir hjá háskólamönnum á Íslandi í umdeildum málum (Ríkir 

einhvers konar þöggun í íslensku samfélagi gagnvart vísindamönnum eða er akademískt frelsi 

þeirra til þess að miðla sérfræðiþekkingu sinni á einhvern hátt í hættu?). 

 

Ritgerðin skiptist í 11. kafla. Í upphafi er farið stuttlega yfir sögu og hlutverk háskólanna í 

samfélaginu og þróun hugmyndarinnar um hinn gagnrýna menntamann. Í framhaldinu verður 

komið inn á samfélagslega ábyrgð háskólanna og hugmyndir um skyldur þeirra við lýðræðið. 

Þar á eftir er fjallað um tengsl akademísks frelsis háskólamannsins og þátttöku hans í 

samfélagsumræðunni og í beinu framhaldi um sérstöðu háskólamannsins í samfélaginu. Þá 

verður sjónum beint að samskiptum fjölmiðla og háskólamanna og enn fremur verður litið á 

aðkomu háskólamannsins að samfélagsumræðunni með tilliti til valdakerfis samfélagsins, 

m.a. stöðu fjölmiðla og háskólamanna í valdakerfinu. Einnig verður verður fjallað um þögg-

un, hótanir og árásir á háskólamenn í sögulegu og alþjóðlegu samhengi auk þess sem tæpt 

verður á fyrri rannsóknum á viðhorfum bæði háskólamanna og almennings til þátttöku 

fyrrnefnda hópsins í samfélagslegri umræðu.  

 Í framhaldinu verður farið yfir aðdraganda rannsóknarinnar sem hér er til umfjöllunar 

og gerð er grein fyrir þeim aðferðum sem beitt er. Niðurstöður rannsóknarinnar verða reifaðar 

í 10. kafla og þær ályktanir sem draga má af niðurstöðunum um háskólamanninn og 

samfélagsumræðuna settar fram í 11. kafla.  
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1 Saga og hlutverk háskóla í fortíð og nútíð  

Þótt háskólar eigi sér hátt í þúsund ára sögu í Evrópu er hugmyndin um þá sem miðstöð 

gagnrýninnar umræðu og afls ekki ýkja gömul. Lengst af gegndu háskólar því hlutverki að 

mennta embættismenn og voru því í raun nátengdir valdakerfi samfélagsins (Sverrir 

Jakobsson 2011: 86-90). Þróun hugmyndarinnar um háskólana sem vettvang gagnrýninnar 

umræðu er tengd hugmyndinni um háskólann sem vettvang frjálsrar hugsunar, hugsunar sem 

er óháð öflum utan úr samfélaginu. Þetta má einnig skýra með muninum á fræðilegri og 

hversdagslegri hugsun. „Það sem greinir fræðilega hugsun frá venjulegri eða hversdagslegri 

hugsun er að sú fyrrnefnda þarf ekki a skoðunum að halda, nema þegar uppfinningar hennar 

sjálfrar eru annars vegar eða áreiðanleiki tækja hennar, en sú síðarnefnda gerir ekki annað en 

að svamla um í hafsjó skoðana frá morgni til kvölds“ (Páll Skúlaon 2007: 402). Háskólinn er 

því vettvangur þar sem fólk hefur frelsi til þess að fylgja eftir tilteknum hugmyndum og 

rannsaka þær og annaðhvort staðfesta eða hafna.  

Hugmyndin um háskólann sem gagnrýnið afl er einnig nátengd hugmyndinni um hlut-

leysi vísindanna. „Hugsjónin er sú að fræðimönnum beri einungis að lúta staðreyndum og 

fræðilegum rökum og halla ekki réttu máli vegna annarra hagsmuna sem þeir kunna að hafa 

eða vegna þrýstings utanaðkomandi afla“ (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 8. bindi: 217). 

Trúin á að fólk innan háskólanna fylgi þessum hugsjónum á án efa þátt í því hversu mikils 

trausts háskólar njóta í samfélaginu. 

En hvernig hefur gagnrýnishlutverk háskólans þróast og hverjar eru hugmyndir sam-

félagsins og háskólanna sjálfra um samfélags- og gagnrýnishlutverk hans? Eru háskólar enn 

vettvangur gagnrýninnar umræðu eða hafa þeir látið undan síga á einhvern hátt?  

1.1 Þróun háskólans 

Sögu háskólanna má rekja aftur til tólftu aldar þegar fyrstu evrópsku skólarnir voru settir á fót 

á Ítalíu og í Frakklandi og Bretlandi. Háskólarnir voru sjálfstæðir með tilliti til stjórnunar og 

reksturs en voru í eðli sínu staðlaðar stofnanir. Kennsla fór einkum fram í guðfræði, lögum og 

heimspeki en aðrar greinar sem við þekkjum úr háskólum nútímans þróuðust utan háskólans. 

Þessi einsleitni háskólanna varð til þess að ýta undir hraða útbreiðslu þeirra í Evrópu og voru 

nærri 90 háskólar stofnaðir fyrir 1500 (Sverrir Jakobsson 2011: 83-86). 

Frelsi háskólanna á miðöldum var hins vegar ekki ótakmarkað, það var fyrst og fremst innan 

veggja háskólans en náði ekki út fyrir þá eins og Calhoun (2009: 566) hefur bent á. 
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Háskólarnir höfðu sem fyrr segir það hlutverk að mennta embættismenn fyrir bæði ríki og 

kirkju en ekki vísindamenn í þeim skilningi sem við þekkjum nú (Sverrir Jakobsson 2011: 

86).  

Með innreið Upplýsingarinnar á 18. öld urðu hins vegar breytingar á hugmyndum 

manna um hlutverk háskólanna og skipan fræðanna. Þess sá merki m.a. í enskum og þýskum 

háskólum sem voru stofnaðir í upphafi 19. aldar. Ákveðnar grundvallarbreytingar urðu á 

háskólunum, annars vegar kom ríkið í auknum mæli að fjármögnun og rekstri háskólanna og 

hins vegar urðu miklar breytingar á vísindalegum áherslum þeirra og greinum innan skólanna 

fjölgaði. Rannsóknir og kennsla í raunvísindum og verkfræði urðu partur af háskólanum og 

félagsvísindi fylgdu í kjölfarið seint á 19. öld og í upphafi þeirrar 20. Þessar nýju áherslur 

voru ekki síst áberandi í Humboldt-háskólanum í Berlín, sem stofnaður var snemma á 19. öld, 

en hann varð síðar fyrirmynd margra háskóla á Norðurlöndum og í Bandaríkjunum (sjá 

Sverrir Jakobsson 2011: 87-89 og Calhoun 2009: 567-568). 

Starf háskólanna breyttist einnig á þessum tíma. Þannig var ekki aðeins lögð áhersla á 

frelsi til rannsókna og kennslu heldur einnig frelsi stúdenta til þess að sækja námskeið sem 

þeir kusu. Leitin að nýrri þekkingu varð meðal grundvallarhugmynda háskólans og töldu 

menn að hennar yrði best aflað með rannsóknafrelsi háskólakennara (Calhoun 2009: 567). 

Hugmyndir manna um hlutverk og skyldur háskólans þróuðust einnig á þessum tíma, 

þar á meðal í Bandaríkjunum. Við upphaf 20. aldar var litið á háskólana þar eins og önnur 

fyrirtæki og bakhjarlar skólanna töldu sig hafa rétt til að láta reka þá starfsmenn sem ekki 

störfuðu í samræmi við óskir þeirra. Hugmyndin um að háskólarnir væru sérstakir og nytu 

sérstaks trausts almennings voru vanþróaðar (Calhoun 2009: 569-570). Smám saman breyttist 

skilningur fólks á háskólastofnunum og farið var að líta svo á að þeir hefðu sérstakt almanna-

hlutverk (e. public mission).  

 Líkt og margir háskólar á Norðurlöndum var Háskóli Íslands, elsti og lengi vel eini 

háskóli landsins, stofnaður undir áhrifum frá hugmyndum hins þýska Humboldt-háskóla. 

Háskólinn var stofnaður árið 1911 og gegndi í upphafi hlutverki embættismannaskóla með 

fjórum deildum: lagadeild, læknadeild, guðfræðideild og heimspekideild enda byggður á 

embættismannaskólum sem starfræktir höfðu verið á Íslandi um nokkurt skeið en voru nú 

sameinaðir (sjá t.d. Guðni Jónsson 1961: 7-26).  

Í ræðu Björns M. Ólsen, fyrsta rektors Háskóla Íslands, á stofnunarhátíð skólans 17. júní 1911 

má glöggt sjá að hugmyndir manna um hlutverk og stöðu háskóla hér á landi eru sóttar til 

meginlands Evrópu. Björn benti á að markmið háskóla væri að leita sannleikans í hverri 
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fræðigrein og leiðbeina nemendum um slíkt hið sama. Háskólinn væri vísinda- og rannsókna-

stofnun og lagði Björn mikla áherslu á að rannsókna- og kennslufrelsi væri forsenda háskóla-

starfs. „Frjáls rannsókn og frjáls kennsla er eins nauðsynleg fyrir háskólana og andardrátturinn 

er fyrir einstaklinginn. Landsstjórnin á því að láta sér nægja að hafa eftirlit með því, að 

háskóla skorti ekki fé til nauðsynlegra útgjalda og að þeir fylgi þeim lögum, sem þeim eru 

sett, en láta þá að öðru leyti hafa sem frjálsastar hendur um starf þeirra og málefni,“ sagði 

Björn enn fremur (sjá Guðni Jónsson 1961: 18-20). 

 Mikið vatn hefur hins vegar runnið til sjávar á síðustu hundrað árum, bæði hér heima 

og erlendis. Óhætt er að tala um gjörbyltingu á stöðu háskólans í samfélaginu samfara fjölgun 

háskóla og háskólastúdenta. Calhoun (2009: 581-582) bendir á að um helmingur háskóla sem 

starfa í Bandaríkjunum í dag hafi ekki verið til fyrir fyrri heimsstyrjöldina. Enn fremur hafi 

innan við þrjú prósent Bandaríkjamanna sótt háskólanám við lok 19. aldar og enn færri 

útskrifast. Nú fari hins vegar tveir þriðju ungmenna í háskólanám í Bandaríkjunum.  

Sömu þróunar hefur gætt hér, ekki síst á síðustu tveimur áratugum. Háskóli Íslands var 

lengi vel eini háskóli landsins en árið árið 1997, þegar skólarnir voru orðnir þrír (Háskóli 

Íslands, Kennaraháskólinn og Háskólinn á Akureyri) voru nemendurnir um sjö þúsund (sjá 

Guðmundur Heiðar Frímannsson 2009: 7). Tæpum 15 árum síðar, árið 2011, voru nemendur 

hins vegar orðnir rúmlega 19 þúsund í sjö háskólum (Hagstofa Íslands 2013a) og því óhætt að 

tala um sprengingu bæði í fjölda háskóla og háskólanema hér á landi.  

Þessi öra fjölgun háskóla og háskólanema, bæði hér heima og erlendis, leiðir hugann 

að því hvort og þá hvernig háskólinn sem stofnun hafi breyst á síðustu áratugum og hvort það 

hafi haft áhrif á hlutverk hans og stöðu háskólamanna í samfélaginu. Það verður viðfangsefni 

næsta kafla. 

1.2 Breytt staða háskólans og háskólamannsins? 

Líkt og háskólinn hefur þróast á síðustu öldum hefur staða háskólamannsins gagnvart 

samfélaginu sömuleiðis þróast og breyst. Franski heimspekingurinn Pierre Bourdieu (1991: 

656-658) bendir á að menntamenn, en undir hans skilgreiningu heyra bæði listamenn og 

háskólamenn/vísindamenn, hafi í gegnum tíðina sveiflast frá þátttöku í samfélagsmálum og 

umbótum yfir í það að hverfa aftur í fílabeinsturninn eins og það er stundum kallað. Þannig 

hafi hugmyndir menntamanna um það hvernig sjálfstæði þeirra yrði best tryggt ýmist mótast 

af virkri samfélagsþátttöku eða einangrun frá henni.  

Þátttaka menntamanna í samfélagsumræðu á síðustu tveimur til þremur öldum 

byggðist á tilteknu áhrifavaldi eins og Furedi (2004: 34) bendir á en það tengist hugmyndinni 
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um menntamanninn sem óháðan ráðandi öflum í leit sinni að þekkingu eða „sannleikanum“, 

manninn sem mælir fyrir hönd alls samfélagsins. Furedi segir enn fremur að menntamenn hafi 

í gegnum tíðina oft varpað fram erfiðum spurningum um ríkjandi viðhorf og gildi og fyrir það 

hafi þeir jafnvel hlotið mikla gagnrýni og verið kennt um ýmislegt sem ráðandi öflum hafi 

ekki verið að skapi. Þeir hafi jafnvel verið sakaðir um óþjóðlega hegðun og landráð eða hreina 

flónsku. Þegar horft sé til baka megi þó segja að menn hafi blásið upp áhrif menntamanna að 

vissu leyti og þá ógn sem hafi átt að stafa af þeim (Furedi 2004: 26-30). 

 Furedi telur að áhrifavald menntamannsins í samtímanum fari nú þverrandi og að hin 

klassíska hetjumynd af menntamanninum, sem leitar sannleikans, hafi látið utan síga. Í 

staðinn sé komin mynd af manneskju sem gegni ekki sérstaklega mikilvægu hlutverki í 

samtímanum. Með öðrum orðum verður menntamaðurinn „venjulegur“ maður (Furedi 2004: 

8-9). 

 Furedi rekur þessar breytingar á stöðu menntamannsins í samfélaginu til útþenslu 

akademíunnar og uppgangs sérfræðingaveldisins eins og hann kallar það. Með því á hann m.a. 

við aukin áhrif markaðsvæðingar á mennta- og menningarlíf, stofnana- og sérfræðinga-

væðingu mennta- og menningarlífs og aukið vald fjölmiðla sem hafi áhrif á sjálfstæði mennta-

manna. Halda mætti fram að með þessari þróun hafi vald menntamannanna aukist frá því sem 

áður var en Furedi er ekki sammála því. Það sé ekki starf menntamanna eða hlutverk þeirra í 

efnahagskerfinu sem skilgreini þá heldur samskipti þeirra við samfélagið og þróun hugmynda. 

Sérfræðingar starfi á annan hátt en menntamenn og því telji margir sem hafa tjáð sig um málið 

að sérfræðingavæðingin sé mesta ógnin við menntamanninn því um leið og vinna 

menntamannsins sérfræðivæðist missir hún sjálfstæði sitt og möguleikann til þess að spyrja 

samfélagið erfiðra spurninga (Furedi 2004: 38-40). 

 Furedi er hins vegar ekki fyrstur manna til þess að vekja athygli á þessu. Í riti sínu Hið 

póstmóderníska ástand frá árinu 1979 bendir franski heimspekingurinn Jean-François Lyotard 

á að vísindin fléttist saman við aðra hagsmuni en áður, ekki síst efnahagslega, og að þekking-

in fái nýja stöðu í hinu póstmóderníska ástandi, en þar á hann við tímann eftir iðnbyltingu frá 

lokum nítjándu aldar (Lyotard 2008: 23-29). Það er ekki síst markaðsvæðing þekkingarinnar 

og kunnáttunnar sem Lyotard er hugleikin, þ.e. að þekkingin sé framleidd og seld líkt og hver 

önnur vara. „Þegar þekkingin hefur tekið á sig þetta form og er orðin upplýsingavara sem er 

ómissandi fyrir framleiðsluvaldið er ljóst að hún mun í síauknum mæli verða helsta bitbeinið í 

samkeppni ríkja heimsins um völd“ (Lyotard 2008: 31-32). Þetta hafi m.a. þær afleiðingar að 

háskólarnir hafi farið að framleiða „færni í stað hugsjóna áður“, þ.e. ákveðinn fjölda 

sérfræðinga í hverri grein. 
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Í sama streng hafa fræðimenn hér á landi tekið og gagnrýnt að háskólinn hafi í auknum mæli 

tekið á sig mynd fyrirtækisins á kostnað stofnunarinnar sem vinnur í þágu þjóðarinnar (sjá t.d. 

Páll Skúlason 2007: 390-391). Samfara þessu hafi starf háskólamanna orðið að nokkurs konar 

atvinnumennsku og sérfræðiveldið hafi hafið innreið sína. Það hafi grafið undan gagnrýni 

háskólans á ríkjandi valdakerfi eins og Irma Erlingsdóttir (2011: 13) bendir á. „Áhrifavald 

háskólasamfélagsins byggist því æ minna á mætti hugmynda en þeim mun meira á sérfræði-

þekkingu. Þessi þróun hefur dregið úr sjálfstæði háskóla og veikt stöðu menntamanna,“ segir 

Irma enn fremur. 

Hún vekur einnig athygli að því að stofnanir samfélagsins leiti í auknum mæli til 

háskólamanna við vinnslu á ýmiss konar úttektum eða glímu við ýmis samfélagsmál. Því hafi 

háskóla- og menntamenn fjarlægst fyrra hlutverk sitt sem þjóðfélagsgagnrýnendur. 

Sérfræðingavæðingin hafi því m.a. þau áhrif að færri líti á menntamenn sem ógn við siðferði 

og hefðir en áður og menntamenn hreyfi því ekki lengur við fólki (Irma Erlingsdóttir 2011: 

14-15). 

Fullyrðingar um útþenslu akademíunnar og uppvöxt sérfræðingaveldisins fá stuðning í 

tölum um fjölda starfsmanna í háskólum. Bent hefur verið á (Albæk, Christiansen og Togeby 

2002: 14-15) að í Danmörku hafi ársverkum vísindafólks hjá háskólum og opinberum 

rannsóknastofnunum fjölgað úr u.þ.b. 2.400 árið 1970 í rúmlega 9.600 árið 1999. Til saman-

burðar hefur starfsfólki við kennslu í háskólum á Íslandi fjölgað úr 1.375 árið 2000 í 2.035 

árið 2011 (Hagstofa Íslands 2013b).  

Í framhaldi af þessu má velta fyrir sér hvort hlutverk háskólans og háskólamanna hafi 

hreinlega breyst samfara aukinni þekkingu okkar á heiminum og aukinni menntun í sam-

félaginu. Samfélagið er óneitanlega flóknara nú en fyrir einni eða tveimur öldum og bent 

hefur verið á (sjá t.d. Giddens 2000: 27-29) að með aukinni tækni og flóknara samfélagi 

þurfum við í auknum mæli að reiða okkur á störf sérfræðinga í hinu daglega lífi og til að 

henda reiður á þróun samfélagsins. Með öðrum orðum treystum við sérfræðingum og 

þekkingu þeirra á tilteknum sérfræðikerfum fyrir mörgum hlutum daglegs lífs sem við getum 

ekki verið án. 

Þar að auki má segja að mörg störf í dag kalli á vísindalega sérþekkingu þannig að 

fleiri en háskólamenn teljast nú til sérfræðinga og þessir tveir hópar eru ekki alltaf sammála. 

Það má m.a. tengja uppgangi efahyggjunnar og gagnrýninnar hugsunar, sem einmitt er kennd 

í háskólum, en í henni felst að menn taka ekki neinu sem gefnu og leitast við að endurskoða 

hugmyndir sínar í ljósi nýrra upplýsinga eins og Giddens (2000: 38-40) bendir á. Við séum í 
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raun stödd í heimi sem einkennist af þekkingu sem sé afleiðing íhugunar en um leið séum við 

aldrei viss um hvort einhver hluti þeirrar þekkingar verði ekki endurskoðaður. Sem sagt, 

ekkert er öruggt þrátt fyrir að vísindin færi okkur fjölda sannana fyrir skipan mála í heimin-

um.  

Þessi breytta heimssýn þarf hins vegar ekki endilega að þýða að staða menntamanna sé 

veikari en áður eða að áhrif þeirra í samfélaginu séu minni. Möguleikar menntamanna til þess 

að koma hugmyndum sínum og rannsóknum á framfæri og að verða sýnilegri hafa t.d. aukist 

samfara aukinni tækniþróun í fjölmiðlun og með tilkomu netsins. Það getur haft í för með sér 

aukin áhrif. Auk þess er ekki síður en áður þörf á þeim sem gerst til þekkja til þess að setja 

hina stærri þróun mála í samfélaginu í samhengi og útskýra fyrir hinum almenna borgara 

hvaða þýðingu tilteknar ákvarðanir stjórnvalda eða niðurstöður skýrslna eða rannsókna hafa. 

Þar hafa háskólamenn áfram hlutverki að gegna gagnvart samfélaginu því í háskólana veljast 

jafnan þeir sem besta þekkingu hafa á ólíkum sviðum samfélagsins og lúta þar mati og 

gagnrýni jafningja sinna. Því er óhætt að taka undir með Jóni Ólafssyni (2011: 25-26) sem 

bendir á að í hátæknisamfélagi líkt og því sem við búum við hljóti vísindin í háskólunum að 

skipta miklu máli. 

 Menntamaðurinn sem einhvers konar hetja eins og Furedi lýsir, og nefnd er hér að 

framan, virðist á undanhaldi og vissulega má tengja það aukinni sérhæfingu fólks innan 

háskólanna. Hún er hins vegar afleiðing aukinnar þekkingar mannsins á umheiminum sem 

verður flóknari fyrir vikið. Þörfin fyrir fólk sem getur miðlað þekkingunni til allra minnkar 

því ekki og því gegna háskólamenn enn mikilvægu hlutverki í samfélagsumræðunni. Á því 

virðast bæði stefnumótendur innan háskóla og stjórnvöld átta sig, að minnsta kosti í orði 

kveðnu, eins og nú verður vikið að.  

1.3 Hvað segja lög og samþykktir um stöðu háskólans í samfélaginu? 

Bæði lög hér heima og erlendis gefa ágæta mynd af því hvaða stöðu og hlutverki löggjafinn 

hefur ætlað háskólum í samfélaginu. Þannig kemur skýrt fram í íslenskum lögum um háskóla 

að háskóli sé:  

 

…sjálfstæð menntastofnun sem sinnir kennslu, rannsóknum, varðveislu þekkingar, 

þekkingarleit og sköpun á sviðum vísinda, fræða, tækniþróunar eða lista. Hlutverk 

háskóla er að stuðla að sköpun og miðlun þekkingar og færni til nemenda og 

samfélagsins alls. Starf háskóla miðar að því að styrkja innviði íslensks samfélags og 

stöðu þess í alþjóðlegu tilliti [með hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi] (Lög um 

háskóla 2006). 
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Einnig kveða lögin á um að háskólum beri að virða fræðilegt sjálfstæði starfsmanna og veita 

þeim þannig frelsi til að fjalla um fræðigreinar sínar eins og þeir telja skynsamlegt og í 

samræmi við fræðilegar kröfur. Hlutverk háskóla sé að mennta nemendur og búa þá undir 

störf og „til ábyrgrar þátttöku í lýðræðissamfélagi“ (Lög um háskóla 2006 ). Samkvæmt 

lögunum hefur háskólinn því þær skyldur gagnvart samfélaginu að miðla bæði þekkingu og 

færni til samfélagsins og stuðla að auknum styrk þess, m.a. með því að mennta nemendur til 

ábyrgðar. 

Þegar háskólalög í nágrannalöndunum eru skoðuð má sjá að þar eru hugmyndir manna 

um háskóla svipaðar. Í annarri grein danskra háskólalaga er kveðið á um samvinnu háskól-

anna við samfélagið og að þeir skuli stuðla að vexti, velferð og þróun samfélagsins. Þá skuli 

háskólinn sem miðlæg þekkingar- og menntastofnun miðla þekkingu og vinnubrögðum út í 

samfélagið og taka á móti hinu sama. Sérstaka athygli vekur að í lögunum segir að háskólinn 

eigi að hvetja starfsmenn til þátttöku í opinberri umræðu (Bekendtgørelse af lov om 

universiteter 2012).  

Í lögum um háskóla í Noregi er einnig að finna svipuð ákvæði. Samkvæmt þeim ber 

norskum háskólum að miðla rannsóknarniðurstöðum sínum og leggja sitt af mörkum til ný- 

og verðmætasköpunar í samfélaginu á grundvelli rannsóknarniðurstaðna og þróunarvinnu 

sinnar. Þá beri stofnunum að stuðla að því að bæði starfsmenn og stúdentar taki þátt í opin-

berri umræðu (Lov om universiteter og høyskoler 2005).  

Eins og sjá má skera íslensku háskólalögin sig frá þeim dönsku og norsku að því leyti 

að í þeim fyrstnefndu er ekkert minnst á að skólanum beri að hvetja starfsmenn til þátttöku í 

opinberri umræðu. Hið sama má segja um lög um opinbera háskóla á Íslandi. Þar er ekki vikið 

berum orðum að þátttöku starfsmanna í samfélagsumræðu heldur aðeins lögð áhersla á að 

opinber háskóli sinni „kennslu, rannsóknum, þekkingarleit og sköpun á sviði vísinda, fræða, 

tækniþróunar eða lista. Hann miðlar fræðslu til almennings og veitir þjóðfélaginu þjónustu í 

krafti þekkingar sinnar“ (Lög um opinbera háskóla 2008).  

Þótt íslenskur löggjafi leggi ekki áherslu á þennan þátt í starfi háskóla má sjá í 

innlendum samþykktum sem íslenskir háskólar eiga aðild að, að forráðamenn háskólanna gera 

sér grein fyrir mikilvægi þessa. Áherslan á samskipti íslenskra háskóla við samfélagið og 

aðkomu háskólamanna að samfélagsumræðu er einna skýrust í yfirlýsingu sem rektorar allra 

íslenskra háskóla undirrituðu árið 2005 og hefur verið nefnd stjórnarskrá háskólanna. Þar er 

sérstaklega tekið fram að hlutverk háskólanna sé að „miðla þekkingu til samfélagsins og efla 

einstaklinga til þroska og sjálfstæðis. Þeir eru vettvangur gagnrýninna vinnubragða og öflunar 

og úrvinnslu nýrrar þekkingar“ (Páll Skúlason, Runólfur Ágústsson o.fl. 2005). Í sérstökum 
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kafla um akademískt frelsi er enn fremur bent á að frelsið feli í sér rétt háskólamanna til þess 

að tjá sig í samræmi við sannfæringu sína og taka þátt í stjórnmálum og félagsmálum án þess 

að þurfa gjalda fyrir það með einhverjum hætti, eins og atvinnumissi eða skerðingu á starfs-

kjörum (nánar verður fjallað um akademískt frelsi og tengsl þess við samfélagsumræðu í 3. 

kafla). Af þessum orðum má ráða að rektorar háskólanna á þessum tíma hafi lagt mikla 

áherslu samfélagslegt hlutverk háskólamanna. Hins vegar var einnig rík áhersla lögð á að 

þessi réttur manna til tjáningar firrti þá ekki ábyrgð af því að starfa heiðarlega, fylgja 

siðareglum og hafa sannleikann að leiðarljósi. 

Ofangreind orð undirstrika þá áherslu sem lögð hefur verið á stöðu háskólamannsins 

sem sannleiksleitanda og þátttakanda í samfélaginu í kringum sig. Áherslan er skýrust í eigin 

samþykktum háskólanna hér á landi en hún er ekki eins afdráttarlaus og skýr í íslenskum 

lögum. Áherslan birtist einnig í hugmyndum um samfélagslega ábyrgð háskólanna, en það er 

hugtak sem rutt hefur sér til rúms á síðustu árum bæði hjá fyrirtækjum og stofnunum eins og 

nú verður vikið að.  
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2 Samfélagsleg ábyrgð háskóla og lýðræði 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnana hefur verið áberandi í umræðunni hér á landi í 

kjölfar efnahagshrunsins 2008. Ekki þarf að leita lengi á netinu til þess að sjá að mörg af 

stærri fyrirtækjum landsins leggja áherslu á slíka ábyrgð (sjá t.d. Landsbankinn 2013, Síminn 

2013 og Eimskip 2013). En hvað felst í henni, hver er samfélagsleg ábyrgð háskóla og 

hvernig tengist hún samfélagslegri umræðu? Sjást merki um samfélagslega ábyrgð í stefnu 

íslenskra háskóla? Að því verður vikið í þessum kafla en áður en að því kemur er mikilvægt 

að átta sig á því hvaða þýðingu samfélagsleg umræða hefur fyrir lýðræðið og hlutverk 

háskólafólks og fjölmiðla í henni.  

2.1 Lýðræðið, almannarýmið og samfélagsleg umræða 

Einn af mikilvægari þáttum nútímalýðræðis og framþróunar þess er samtalið sem á sér stað á 

milli borgaranna og ekki síður milli borgara og valdhafa í samfélaginu. Í þessu samtali skiptist 

fólk á hugmyndum um skipan mála í samfélaginu og tekst jafnvel á um þær. Hefur þetta 

stundum verið kallað markaðstorg hugmyndanna en í því felst að með því að ræða saman og 

takast á um hugmyndir komist borgararnir að bestu niðurstöðu fyrir samfélagið. 

 Einn af þeim sem fengist hefur við þýðingu hinnar frjálsu rökræðu í samfélaginu er 

þýski félagsfræðingurinn og heimspekingurinn Jürgen Habermas. Hann er höfundur 

kenningarinnar um almannarýmið (e. public sphere) sem birtist í riti hans Formgerðar-

breytingar almannarýmisins: Rannsókn á borgaralegu samfélagi (e. The Structural 

Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society og þ. 

Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 

Gesellschaft) árið 1962. Hugmynd Habermas gengur út á að almannarýmið hafi orðið til og 

þróast á vissan hátt í takt við myndun borgarastéttar allt frá átjándu öld. Almanna-rýmið 

greinir sig frá einkaheimi hvers og eins, þ.e. fjölskyldu og markaði, og ríkinu en grundvöllur 

þess var tilkoma kaffihúsanna og fjölmiðla. Almannarýmið hafði í upphafi það hlutverk að 

þar komu borgarar saman og kölluðu stjórnvöld til ábyrgðar fyrir verk sín. Með öðrum orðum 

byggðist almannarýmið samkvæmt Habermas á virkni borgaranna og frjálsri rökræðu þeirra 

og samkomulagi um hverjum skyldi fela stjórn samfélagsins. Fjölmiðlar gegndu mikilvægu 

hlutverki í þessari rökræðu að mati Habermas (sjá Thomassen 2010: 35-39). 

Samkvæmt Habermas hnignaði hinu borgaralega almannarými á 20. öld og það 

þróaðist yfir í umræður um hvaða hagsmunir ættu að ríkja í stefnumótun stjórnvalda. Því var 
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að mati Habermas horfið frá hinni gagnrýnu umræðu sem byggðist á rökum yfir í 

samningaviðræður um hagsmuni. Neytandinn og persónulegt álit hans varð ráðandi en 

sameiginlegir hagsmunir manna fyrir rökræðum voru á undanhaldi auk þess sem aðilar sem 

réðu skoðanamyndun og veittu upplýsingar greindu sig frá þeim sem „neyttu“ upplýsinganna 

og skoðananna. Habermas tekur dæmi af menntamönnum og fullyrðir að skil hafi þróast á 

milli mennta-mannanna, þ.e. þeirra sem framleiddu bókmenntir, upplýsingar og skoðanir, og 

almennings sem neytenda þessarar framleiðslu (Thomassen 2010: 44-46). 

Hugmyndir Habermas um almannarýmið hafa verið gagnrýndar, m.a. fyrir of mikla 

einföldun og fyrir að taka nógu ekki nógu mikið tillit til þess hvernig hið borgaralega 

almannarými útilokaði ákveðna hópa áður fyrr, t.d. konur. Habermas hefur líka verið gagn-

rýndur fyrir að hafa haft of neikvæða sýn á stöðu almannrýmisins í nútímanum og huga ekki 

að því að hugsanlega hafi eitthvað annað komið í stað hins borgaralega almannarýmis 

(Thomassen 2010: 48-50).   

Í nánari og endurskoðaðri útgáfu kenningarinnar um almannarýmið leggur Habermas 

(2006) áherslu á það sem kallað er rökræðulýðræði (e. a deliberative model of democracy) og 

bendir á rannsóknir sem styðja slíka nálgun í samfélaginu. Hið pólitíska almannarými í dag, 

þar sem sameiginlegar ákvarðanir eru teknar, virki ekki nema fyrir tilstilli tveggja stétta, 

fjölmiðlamanna, sem flytji fréttir og varpi ljósi á ýmis samfélagsmál, og stjórnmálamanna. 

Þessir tveir hópar og fimm aðrir, sem hann kallar elítu, stjórni að mestu hinni pólitísku sam-

ræðu í almannarýminu. Hóparnir fimm séu hagsmunahópar eða lobbíistar sem eru fulltrúar 

sérhagsmuna, ráðgjafar sem eru ýmist fulltrúar þeirra sem hafa almennra hagsmuna að gæta 

eða eru á einhvern hátt út undan í samfélaginu, sérfræðingar sem búa yfir sérfræði- eða 

vísindaþekkingu og veita ráð, siðapostular sem vekja sérstaka athygli á málum sem þeir telja 

vanrækt í samfélaginu og loks menntamenn eins og rithöfundar eða háskólamenn sem ólíkt 

ráðgjöfum eða siðapostulum hafa öðlast virðingu á tilteknu sviði og taka þátt í rökræðu 

samfélagsins með hagsmuni almennings í huga (Habermas 2006: 415-416).  

Samkvæmt hugmyndum Habermas tilheyrir háskólafólk því hópi manna í samfélaginu 

sem mestu ræður í hinni lýðræðislegu umræðu en hann leggur þó áherslu á vald fjölmiðlanna 

enda fari hin pólitíska umræða í almannarýminu að mestu fram í gegnum þá og móti álit 

almennings. 

Habermas bendir einnig á að til þess að rökræðan leiði til lýðræðislegrar niðurstöðu 

þurfi hún að uppfylla þrjú skilyrði: að þær upplýsingar og þau álitamál sem skipti máli í 

umræðunni séu dregin fram og berist á milli manna, að rök með og á móti álitamálunum og 
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upplýsingunum séu rædd gaumgæfilega og að komist sé að niðurstöðu sem byggist á 

rökunum (Habermas 2006: 416-417).  

Sú breytta heimsmynd, sem fylgt hefur tilkomu netsins og annarra tækninýjunga, ásamt 

aukinni alþjóðavæðingu hefur hins vegar ekki aðeins haft áhrif á þátttöku borgaranna, þar á 

meðal háskólamanna, í samfélagsumræðunni heldur einnig vakið hugmyndir um aukna 

samfélagslega ábyrgð bæði fyrirtækja og stofnana. Það er því við hæfi að líta næst á hvaða 

samfélagslegu ábyrgð háskólar geta gegnt. 

2.2 Samfélagsleg ábyrgð háskóla 

Með samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og stofnana er átt við að þessir aðilar hafi ekki einungis 

hagsmuni eigenda eða aðstandenda sinna að leiðarljósi við rekstur heldur einnig samfélagsins 

alls og taki mið af áhrifum sínum og skyldum gagnvart borgurunum, umhverfinu og sam-

félaginu öllu ásamt því að huga að kynslóðum framtíðarinnar. Þrýstingur um aukna sam-

félagslega ábyrgð er ekki síst tengdur alþjóðavæðingunni en með henni hefur m.a. almenn-

ingur og félagasamtök ásamt opinberum aðilum orðið meðvitaðri um þær afleiðingar sem 

stefnur fyrirtækja og stofnana hafa, ekki aðeins í nærsamfélaginu heldur úti um allan heim 

(Harpa Dís Jónsdóttir 2009: 15-16). 

 Háskólar eru um margt sérstakar stofnanir eins og áður hefur verið nefnt og almennt 

má segja að skyldur þeirra og háskólamanna séu að mörgu leyti ólíkar skyldum fyrirtækja eða 

annarra stofnana. Áður hefur verið minnst á að íslensk lög gera ráð fyrir ákveðnum skyldum 

háskóla gagnvart samfélaginu, þ.e. að búa nemendur undir þátttöku í samfélaginu, skapa og 

miðla þekkingu til nemenda og samfélags og styrkja innviði samfélagsins. Jafnframt er kveðið 

á um það að íslenskir háskólar skuli einnig styrkja alþjóðlega stöðu samfélagsins og vera hluti 

af alþjóðlegu mennta- og vísindasamfélagi. Skyldur háskólans eru því ekki aðeins gagnvart 

eigin samfélagi heldur heiminum öllum.  

Við þetta vakna hins vegar spurningar um það hvort öll menntun, kennsla og 

rannsóknir háskólanna eigi að miðast við þarfir samfélagsins og jafnframt hvað felist í því að 

taka mið af þörfum samfélags og styrkja innviði þess. Guðmundur Heiðar Frímannsson 

(2012: 278) telur að skilja megi þetta sem svo að námsleiðir og rannsóknir komi einhverjum í 

samfélaginu að gagni, að einhverjir hagnist peningalega á starfsemi háskólans eða að háskóla-

kerfið stýri námsframboði með þarfir samfélagsins í huga. Allt þetta hafi þó sína vankanta og 

þegar horft sé til þess að allt nám hafi gildi í sjálfu sér kemst Guðmundur að þeirri að þeirri 

niðurstöðu ábyrgð háskóla og háskólakennara gagnvart samfélaginu sé: 
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…að sinna hlutverki sínu eins vel og kostur er, leggja sig fram í kennslu, rannsaka það sem 

þeir hafa áhuga á að rannsaka og miðla eigin þekkingu til samfélagsins af gagnrýninni 

yfirvegun. Akademískt frelsi tryggir að háskólakennarar geti gert þetta eins vel og kostur er, 

það lærdómssamfélag sem þeir mynda skilar samfélaginu sem greiðir fyrir allt saman þeirri 

þekkingu, skilningi og menntun sem stúdentar leita eftir og samfélagið hefur raunverulega 

þörf fyrir. Allt starf háskólakennara er barátta við fáfræði, fordóma og heimsku sem finna 

má í öllum samfélögum á öllum tímum (Guðmundur Heiðar Frímannsson 2012: 278-279). 

 

Mikilvægur þáttur í þessu ábyrgðarhlutverki háskólanna og háskólafólks gagnvart sam-

félaginu og samfélagslegri umræðu er að innræta nemendum gagnrýna hugsun en ekki síður 

að háskólamenn láti „gagnrýnisrödd sína heyrast úti í samfélaginu og tjái óhræddir skoðanir 

sem kunna að vera andstæðar pólitískum og efnahagslegum hagsmunum,“ eins og Trausti 

Þorsteinsson o.fl. (2012: 299) benda á.  

 Allnokkur gróska hefur verið í umræðu háskólafólks um hlutverk þess sjálfs gagnvart 

samfélaginu á Íslandi og gagnrýninni samfélagsumræðu, ekki síst eftir efnahagshrunið 2008. 

Jón Torfi Jónasson hefur rannsakað háskóla sem stofnanir í fjöldamörg ár. Hann tekur svo 

djúpt í árinni að tala um tjáningarskyldu háskólafólks frekar en tjáningarfrelsi. Þar vísar hann í 

sérstöðu háskólafólks sem á að hafa mesta þekkingu á ólíkum málum samfélagsumræðunnar 

og nýtur meira sjálfstæðis en margar aðrar stéttir samfélagsins. Jón Torfi bendir einnig á að 

tjáningarskyldan nái til allra fræðigreina og að háskólafólk eigi að ganga á undan með góðu 

fordæmi með þroskaðri umræðu og virðingu fyrir ólíkum sjónarhornum (Jón Torfi Jónasson 

2010: 7-8).  

Í svipaðan streng tekur Vilhjálmur Árnason og bendir á að þótt frumskylda háskóla-

manna sé við rannsóknir og kennslu megi þeir ekki gleyma að rækja borgaralegar skyldur 

sínar enda séu þær nátengdar. „Því mætti segja að vanræki háskólakennari borgaralega skyldu 

sína þá bregðist hann óbeint faglegum skyldum sínum við fræðin og nemendurna,“ segir 

Vilhjálmur (2009: 26). 

Irma Erlingsdóttir gengur lengra og gagnrýnir sinnuleysi íslenskra háskóla og 

háskólafólks í aðdraganda efnahagshrunsins. Það hafi ekki síst falist í því að láta undan 

hugmyndafræði og valdi stjórnmálaflokka og efnahagslífs og verða háðari markaðsöflum og 

stofnanavæðingu. Við það hafi grafið undan þjóðfélagsrýni háskólanna (Irma Erlingsdóttir 

2011: 12). Hún bendir enn fremur á að háskólasamfélagið þurfi að gera sér grein fyrir hlut-

verki sínu og ábyrgð og svara kalli samtímans. „Ábyrgur háskóli skellir ekki skollaeyrum við 

þessu „kalli“; hann hlustar eftir því og þarf að bregðast við því á ófyrirséðan hátt í hvert 

skipti. Háskólamaður sem sinnir starfi sínu af „köllun“ svarar þessu kalli líkt og hann sé 

bundinn svardögum“ (Irma Erlingsdóttir 2011: 18). 
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 En til þess að háskólafólk geti rækt samfélagslega skyldu sína og gengið fram af 

samfélagslegri ábyrgð eins og henni er lýst hér að ofan þurfa starfsaðstæður að bjóða upp á 

það. Í því samhengi er forvitnilegt að kanna hvort finna megi í stefnu eða reglum íslenskra 

háskóla hvatningu til háskólamanna um að láta að sér kveða í samfélagslegri umræðu.  

2.3 Íslenskir háskólar og samfélagsleg ábyrgð og umræða 

Líkt og áður segir eru nú starfræktir sjö háskólar á Íslandi. Fjórir þeirra teljast til opinberra 

skóla, Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Hólum og Landbúnaðarháskóli 

Íslands á Hvanneyri, tveir eru sjálfseignarstofnanir, Háskólinn á Bifröst og Listaháskóli 

Íslands, og einn er rekinn sem hlutafélag (einkarekinn), Háskólinn í Reykjavík. 

 Þegar rýnt er í reglur og stefnur háskólanna má finna hjá þeim öllum tilvísun í ábyrgð 

gagnvart samfélaginu út frá ýmsum sjónarhornum, þar á meðal m.t.t. samfélagslegrar 

umræðu. Í stefnu Háskólans í Reykjavík er m.a. kveðið á um virðingu fyrir samfélagi og 

umhverfi og að skólinn taki þátt í mótun og uppbyggingu atvinnulífs og samfélags og mæti 

þörfum „fyrir sérfræðiþekkingu með menntun, rannsóknum, nýsköpun, þróun og þátttöku í 

samfélagsumræðu“ (Háskólinn í Reykjavík 2013). 

 Í siðareglum Háskólans á Hólum – Hólaskóla og Háskólans á Bifröst er tekið á 

þessum málum. Í siðareglum Hólaskóla er kveðið á um að kennarar, sérfræðingar og 

nemendur eigi að leggja sig fram um að efla frjáls, málefnaleg og gagnrýnin skoðanaskipti í 

samfélaginu. Svipað er uppi á teningnum í stefnu Háskólans á Bifröst um sjálfbærni og 

samfélagsábyrgð. Þar eru Bifrestingar hvattir til að standa fyrir gagnrýninni umræðu bæði 

innan skóla og utan um sjálfbærni og samfélagsábyrgð. Í siðareglum beggja skóla kemur enn 

fremur fram að kennarar, nemendur og annað starfsfólk, sem taki þátt í opinberri umræðu eða 

félags- eða stjórnmálum geri það samkvæmt eigin sannfæringu en minnt er á ábyrgð þeirra 

sem háskólaborgara (Háskólinn á Hólum 2011; Háskólinn á Bifröst 2013a og 2013b).  

 Enn fremur er í stefnu Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri fyrir árin 2009-2013 að 

finna almenn markmið um samfélag og alþjóðatengsl en þar kemur fram að háskólanum beri 

„að hvetja starfsfólk og nemendur til þátttöku í samfélagslegri umræðu. Finna þarf leiðir til 

þess að virkja fólk við LbhÍ betur á þessu sviði“ (Landbúnaðarháskóli Íslands 2008). Svipaðar 

línur má finna í stefnu Listaháskóla Íslands fyrir árin 2013-2017. Þar er ætlunin að „virkja 

kennara og sérfræðinga skólans til aukinnar þátttöku í opinberri umræðu um málefni lista og 

háskólamenntunar“ (Listaháskóli Íslands 2013). Hið sama má segja um stefnu Háskólans á 

Akureyri fyrir árin 2012-2017 en þar er skýrt tekið fram í kafla um samfélagslega ábyrgð að 

til þess að efla hana ætli háskólinn að „auka sýnileika starfsfólks háskólans í samfélaginu og 
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virkja það til þátttöku í opinberri umræðu í krafti fræðilegrar þekkingar sinnar“ (Háskólinn á 

Akureyri 2012). 

Í reglum og stefnu Háskóla Íslands er einnig að finna ákvæði sem snúa að samfélags-

umræðu. Í siðareglum háskólans er ákvæði þar sem bent er á að kennarar, sérfræðingar og 

nemendur eigi að efla bæði rannsóknir og málefnaleg og gagnrýnin skoðanaskipti í sam-

félaginu. Þar segir einnig, líkt og í siðareglum Hólaskóla og Háskólans á Bifröst, að áður-

nefndir hópar taki þátt í opinberri umræðu eða félags- eða stjórnmálum samkvæmt eigin 

sannfæringu og að þeir verði að hafa í huga að þeir beri ábyrgð sem háskólaborgarar (Háskóli 

Íslands 2003). Í stefnu skólans fyrir árin 2011-2016 kemur enn fremur fram að hann hafi sem 

æðsta menntastofnun þjóðarinnar ríkum skyldum að gegna við samfélagið og að mikilvægt sé 

að vísindamenn skólans leggi rækt við „uppbyggilega gagnrýni á þeim vettvangi sem hver og 

einn þekkir best og að þeir taki virkan þátt í opinberri umræðu á vandaðan hátt.“ Þá leggur 

skólinn áherslu á að fræðimenn hans „stuðl[i] að uppbyggingu íslensks samfélags í krafti 

sérþekkingar sinnar.“ Enn fremur gerir stefnan ráð fyrir víðtækri vísindamiðlun til sam-

félagsins af hálfu Háskóla Íslands, m.a. með viðburðum fyrir ungt fólk og opnum fyrirlestrum 

og málþingum (Háskóli Íslands 2010b). 

 Allar ofangreindar reglur og stefnur háskólanna eiga það sameiginlegt að vera fullar af 

fögrum fyrirheitum um þátttöku háskólafólks í samfélagslegri umræðu. Nánari útfærslu á 

þessum stefnumálum eða reglum er hins vegar ekki að finna í umræddum textum og í öllum 

háskólum nema einum, Háskóla Íslands, virðist skorta mælikvarða til þess að meta þessa 

þátttöku. Í stefnu Háskóla Íslands kemur fram að árangur af stefnu skólans um samfélagslega 

ábyrgð verði metinn út frá tilteknum lykilmælikvörðum, þar á meðal fjölda opinna viðburða 

innan skólans og fjölda viðtala, erinda og greina starfsmanna í fjölmiðlum (Háskóli Íslands 

2010b). Þessir mælikvarðar eru þó fjarri því fullkomnir því þeir segja ekkert til um inntak 

viðburðanna eða viðtalanna í fjölmiðlum, þ.e. hversu mikla þýðingu viðburðurinn eða viðtalið 

hefur fyrir samfélagsumræðuna. 

 Á það hefur einnig verið bent að í orðalagi í stefnu Háskóla Íslands um virka þátttöku 

starfsmanna í opinberri umræðu sé horft fram hjá mikilvægu atriði, þátttöku háskólamanna í 

umdeildri umræðu. „Vandinn hefur verið sá að þegar háskólamenn blandast í umdeild mál 

getur sérþekking þeirra kallað fram fjandsamleg viðbrögð. Í stað þess að hún veki traust eru 

þeir þá sakaðir um að nýta sér hana í þágu tiltekinna viðhorfa eða hagsmuna“ (Jón Ólafsson 

2011: 28). Þessi ábending á einnig við um aðra háskóla hér á landi og hana er afar mikilvægt 

að hafa í huga, þ.e. að þátttaka háskólafólks í samfélagsumræðu skapi ekki endilega alltaf 
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traust heldur fremur úlfúð eða deilur. Hugsunin um slíkt getur orðið til þess að fæla háskóla-

fólk frá því að leggja sitt af mörkum til umræðunnar. Lausnin er hins vegar ekki að háskóla-

fólk haldi sig frá því að tjá sig umdeild mál heldur fremur að háskólayfirvöld, og stjórnvöld í 

landinu, bæði verji og hvetji til gagnrýninnar umræðu af hálfu háskólafólks sem jafnframt taki 

mið af umræðuhefð háskólanna og sé þannig uppbyggileg.  

Í þessu samhengi er forvitnilegt að skoða hver afstaða stjórnmálamanna og stjórnvalda 

er til þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðunni. Eins og nefnt var í upphafi ritgerðarinnar 

var háskólafólki legið á hálsi í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis fyrir að hafa ekki haft 

uppi nógu mikla gagnrýni á íslenska bankakerfið í aðdraganda hrunsins. Þingmannanefnd, 

sem hafði rannsóknarskýrsluna til umfjöllunar, kom inn á þessi mál og segir nefndin m.a. í 

skýrslu sinni að fræðasamfélagið verði að taka þessa gagnrýni alvarlega. „Hvetja þarf 

háskólamenn af ólíkum fræðasviðum til að taka þátt í opinberri umræðu og styrkja með því 

tengsl fræða-samfélagsins, atvinnulífsins og hins almenna borgara,“ segir einnig í skýrslu 

þingmannanna sem komu úr öllum flokkum sem áttu sæti á Alþingi á kjörtímabilinu 2009-

2013 (Alþingi 2010). Út af þessu leggur þáverandi menntamálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir, 

og vill ganga lengra. Hún leggur m.a. til skýrari lagasetningu „um hvernig beri að skilgreina 

og verja grunnskyldur fræðimanna, þar á meðal akademískt frelsi og samfélagslega ábyrgð“ 

(Katrín Jakobsdóttir 2010). 

 Af ofangreindu má sjá að stjórnmálamenn og valdhafar telja framlag háskólafólks til 

opinberrar umræðu mikilvægt og vilji er til þess, að minnsta kosti í orði kveðnu, að skapa 

háskólafólki traustan grundvöll til þátttöku í samfélagslegri umræðu. Beinar aðgerðir þessu til 

stuðnings virðast hins vegar ekki hafa verið miklar, að minnsta kosti ekki ef tekið er mið af 

lagasetningu eða lagabreytingum tengdum háskólum. Þar er ekki kveðið beint á um þátttöku í 

samfélagsumræðu eða akademískt frelsi. Þessir tveir þættir tengjast nefnilega eins og komið 

verður inn á í næsta kafla. 
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3 Akademískt frelsi og samfélagsumræða 

Hugtakið akademískt frelsi hefur verið nefnt mikilvægasta lögmál háskólasamfélagsins (sjá 

Guðmund Heiðar Frímannsson 2009: 269) enda er það nátengt og reyndar forsenda fyrir starfi 

háskóla og háskólafólks. Svo mikilvægt er hugtakið álitið í sumum löndum að ákvæði um það 

er að finna í stjórnarskrám viðkomandi landa (sjá t.d. Constitution of the Republic of South 

Africa, 1996, 2011, The 1987 Constitution of the republic of the Philippines – Article XIV 

1987 og Stjórnarskrá Þýskalands – Grundvallarlög fyrir Sambandslýðveldið Þýskaland 1949). 

Akademískt frelsi er nátengt hugmyndum um tjáningarfrelsi eins og það birtist í stjórnarskrám 

fjölmargra landa og hér á eftir verður gerð frekari grein fyrir akademísku frelsi, þýðingu þess 

fyrir samfélagslega umræðu og því sem kann að ógna slíku frelsi. 

3.1 Hvað er akademískt frelsi? 

Hugtakið akademískt frelsi hefur þroskast og þróast samhliða þróun háskólanna, ekki síst á 

síðastliðinni öld. Þróun hugmyndarinnar í Bandaríkjunum er nátengd stofnun Samtaka 

prófessora við bandaríska háskóla (AAUP) árið 1915, ekki síst yfirlýsingu samtakanna um 

lögmál akademísks frelsis og akademískra ráðninga. Í henni fólst m.a. að háskólamenn mætti 

ekki svipta vinnunni fyrir að nýta sér tjáningarfrelsið, sem þeir deildu með öðrum borgurum, 

og þeim bæri skylda að haga vinnu sinni á þann hátt að starfssystkin þeirra gætu lagt mat á 

hana og að hún stæði undir þeim kröfum og trausti sem almenningur gerði til stéttarinnar 

(Calhoun 2009: 571). Þessara hugmynda sér víða merki í stefnuskrám bandarískra háskóla, 

t.d. mynda Columbia-háskóla. Í handbók starfsmanna háskólans segir að í akademísku frelsi 

felist frelsi kennara til ræða viðfangsefni sitt í kennslustofum ásamt frelsi í rannsóknum og 

birtingu niðurstaðna. Einnig segir þar að háskólayfirvöld megi ekki refsa kennurum fyrir að 

viðra skoðanir sínar eða fyrir tengsl þeirra í einkalífi eða á almennum vettvangi. Jafnframt er 

tekið fram að kennarar skuli huga að sérstökum skyldum sínum sem eru tilkomnar vegna 

stöðu þeirra í háskólasamfélaginu (Columbia University 2008).
1
 

                                                      

 

 

 
1
 Academic freedom implies that all officers of instruction are entitled to freedom in the classroom in discussing 

their subjects; that they are entitled to freedom in research and in the publication of its results; and that they may 

not be penalized by the University for expressions of opinion or associations in their private or civic capacity; 

but they should bear in mind the special obligations arising from their position in the academic community. 
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Íslenskir háskólamenn hafa einnig látið sig akademískt frelsi varða og í áðurnefndri yfir-

lýsingu íslenskra háskólarektora frá árinu 2005 er tekið fram að háskólum beri að standa vörð 

um þetta frelsi. Þar er jafnframt að finna skilgreiningu á hugtakinu sem svipar mjög til 

skilgreiningar Columbia-háskóla. Í akademísku frelsi felist að: 

 

 ….einstaklingur geti stundað rannsóknir, kennslu, eða nám án óeðlilegrar 

íhlutunar laga, stofnana, eða félagshópa. Sá sem nýtur akademísks frelsis getur 

leitað þekkingar og tjáð sannfæringu sína án þess að eiga á hættu að það bitni á 

starfsöryggi hans eða öðrum mikilvægum hagsmunum (Páll Skúlason, Runólfur 

Ágústsson o. fl. 2005). 

 

Samkvæmt ofangreindri yfirlýsingu íslenskra háskólarektora nær akademískt frelsi einnig til 

nemenda en í því felst frelsi þeirra til að velja sér námsgrein og miðla eigin niðurstöðum (Páll 

Skúlason, Runólfur Ágústsson o. fl. 2005). Ekki eru þó allir á því að akademískt frelsi nái í 

sama skilningi til nemenda og kennara í háskólum. Guðmundur Heiðar Frímannsson (2009: 

270-271) bendir t.d. á að til þess að öðlast akademískt frelsi þurfi fólk að hafa yfir að ráða 

tiltekinni þekkingu og vera í ákveðnu sambandi við háskóla. Háskólakennarar séu ráðnir á 

grundvelli strangra krafna um þekkingu og verði að lúta þeim. „Ef háskólakennari er ráðinn til 

starfa sem ekki hefur yfirsýn yfir fræðigrein sína eða þann hluta hennar sem hann eða hún er 

sérfróð um þá verðskuldar hann eða hún ekki að njóta akademísks frelsis,“ segir Guðmundur 

og bætir við að nemendur eigi ekki kost á að uppfylla áðurnefndar kröfur. 

 Akademískt frelsi háskólamanna snýr hins vegar ekki síður að frjálsri tjáningu og 

þátttöku í samfélaginu í gegnum stjórn- og félagsmál án þess að það bitni á starfsaðstæðum og 

-kjörum þeirra. Það er sá þáttur hins akademíska frelsis sem tengist efni þessarar ritgerðar 

mest og krefst því þess að hann sé skoðaður nánar. 

3.2 Akademískt frelsi og þátttaka í samfélagsumræðu 

Í stjórnarskrám flestra lýðræðisríkja er að finna ákvæði sem veitir borgurum ríkisins rétt til að 

tjá skoðanir sínar og sannfæringu, oftast nefnt tjáningarfrelsisákvæði. Í stjórnarskrá lýðveldis-

ins Íslands er kveðið á um þennan rétt í 73. grein þar sem fram kemur að hver maður eigi rétt 

á að tjá hugsanir sínar og jafnframt að ekki megi leiða ritskoðun í lög. Fólk verði engu að 

síður að ábyrgjast orð sín fyrir dómi ef til þess komi (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 1944 – 

með áorðnum breytingum). 

Þessi réttindi ná að sjálfsögðu til háskólamanna sem annarra borgara og háskólamenn 

lúta að sama skapi þeim skorðum sem tjáningarfrelsinu eru settar. Þrátt fyrir þetta hefur 

mönnum þótt ástæða til að impra á þessum rétti í umræðum um akademískt frelsi. Þannig 
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segir t.d. í áðurnefndri yfirlýsingu íslenskra háskólarektora að akademísk frelsi feli „í sér 

borgaralegan rétt til tjáningar og þátttöku í stjórn- og félagsmálum utan háskólans, án þess að 

það bitni á árangursmati, framgangi, eða starfskjörum“ (Páll Skúlason, Runólfur Ágústsson o. 

fl. 2005).  

Leiða má líkum að því að þetta sé sérstaklega tekið fram vegna þess að akademískt 

frelsi og tjáningarfrelsi eru ekki sami hluturinn. Eins og Guðmundur Heiðar Frímannsson 

(2012: 271-272) bendir á gerir tjáningarfrelsi ekki kröfur um neina þekkingu af hálfu 

borgarans og hann getur því í raun haldið fram hvaða vitleysu sem er svo framarlega sem orð 

hans skaða ekki aðra. Annað er uppi á teningnum ef maður starfar innan hins akademíska 

samfélags. Sá eða sú getur ekki haldið hverju sem er fram og vísað til akademísks frelsis í því 

sambandi. Til þess að njóta akademísks frelsis verður fólk að uppfylla ákveðnar þekkingar-

kröfur eins og áður segir. Því má segja að sambandið milli tjáningarfrelsisins og hins akadem-

íska frelsis sé raunsamband en ekki röksamband eins og Guðmundur bendir á, tjáningarfrelsi 

og akademískt frelsi tengjast en eru engu að síður óháð hvort öðru. 

 Einn þáttur þess hluta akademísks frelsis sem snýr að hinum borgaralega rétti til 

tjáningar getur verið skrif eða framkoma háskólamanna í fjölmiðlum. Þannig segir Calhoun 

(2009: 576) að akademískt frelsi hafi tvær hliðar sem takist á. Annars vegar felist í því vernd 

frá öflum utan háskólans sem þrýsti á um tiltekna hugmyndafræði eða efnahagslega eða 

stjórnmálalega hagsmuni. Hins vegar felist í frelsinu skyldur til þess að takast á við spurn-

ingar samfélagsins frammi fyrir almenningi. 

 Þá bendir Guðmundur Heiðar Frímannsson (2012: 271) á að líta megi á þátttöku 

háskólamanna í samfélagsumræðunni sem einn lið í að styrkja innviði íslensks samfélags. Þar 

horfir hann ekki bara til sérfræðiþekkingar háskólakennara heldur einnig þeirra efna sem 

háskólakennarar kunna að hafa áhuga á. Í svipaðan streng tekur Páll Sigurðsson (2012: 47) og 

bendir á að löng hefð sé fyrir þátttöku háskólafólks í umræðu „um þjóðfélagsmál af ýmsu 

tagi, bæði þau, sem brenna á vörum manna þá stundina, eða önnur, er hafa minna vægi miðað 

við hagsmuni, sem þá eru almennt kunnir eða haldið á loft í umræðu dagsins.“ Skrif háskóla-

fólks um mikilvæg þjóðfélagsmál teljist til akademísks frelsis og virði fræðastofnun við-

komandi það ekki eigi hún ekki skilið traust samfélagsins. Páll bendir á að í skrifum og 

tjáningu háskólamanna felist oft hörð og skorinorð gagnrýni en slík umræða, þótt undan svíði, 

hafi fyrir löngu fengið viðurkenningu í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu.  

Ekki verður hins vegar séð að akademískt frelsi skyldi háskólafólk til þátttöku 

samfélagsumræðunni fremur en að tjáningarfrelsið skyldi alla þegna til þátttöku í 



30 

lýðræðislegri umræðu. Þar verður hver að eiga það við sig hvort hann/hún vill taka þátt í 

umræðunni.  

Kjósi háskólamaður hins vegar að taka þátt í samfélagsumræðu í gegnum fjölmiðla 

vakna spurningar um hvort hann geri það sem almennur borgari eða sem háskólamaður og 

hvort staða hans við háskólastofnun og hið akademíska frelsi leggi á hann ríkari skyldur í 

málflutningi sínum en ella. Guðmundur Heiðar Frímannsson (2012: 273-274) bendir á að 

mikilvægt sé að greina á milli fræðilegra skrifa og fræðilegs álits annars vegar og þjóðmála-

umræðu hins vegar. Ekki sé hægt að gera sömu kröfur til skrifa í báðum tilvikum. Rýmri 

reglur gildi í opinberri umræðu en þeirri fræðilegu og í þeirri fyrrnefndu gildi „einfaldlega 

þær reglur sem lög kveða á um og fjölmiðlarnir og lesendur sætta sig við,“ bendir hann á. Því 

telur hann ekki að háskólamaður sem ritar hlutdræga grein, þar sem ekki er tekið mið af 

skynsamlegri rökræðu, sé að bregðast skyldum sínum.  

Á móti má hins vegar spyrja hvort háskólakennari, sem ekki gætir hófs í orðavali eða 

framsetningu í opinberri umræðu, rýri ekki trúverðugleika sinn sem fræðimanns. Jafnframt 

má velta því fyrir sér í framhaldinu hvort þær kröfur eða viðmiðanir sem hið akademíska 

frelsi leggur á herðar fræðimönnum séu því ekki alltaf í bakgrunninum þegar háskólakennari 

tjáir sig, sérstaklega þegar viðkomandi er þekktur sem slíkur og jafnvel þótt hann tjái sig sem 

almennur borgari. 

Í þessu samhengi er mikilvægt að huga að sambandi háskólamannsins og 

stofnunarinnar sem hann vinnur hjá. Páll Sigurðsson (2012: 47-48) heldur því fram að 

þjóðfélagsleg skrif háskólastarfsmanna í fjölmiðum séu á ábyrgð starfsmannanna en ekki 

háskólans, jafnvel þótt starfsmennirnir beri fyrir sig titil sinn innan háskólastofnunarinnar, 

eins og prófessor, lektor eða vísindamaður. „Höfundar fjölmiðlaefnis geta þannig að jafnaði 

ekki skýlt sér á bak við stofnanir sínar,“ segir Páll og vísar hér væntanlega til lögfræðilegrar 

ábyrgðar. Í svipaðan streng tekur Jón Torfi Jónasson (2010: 4) og segir að háskólamaðurinn 

standi einn og óstuddur í sínum málflutningi en háskólinn hvorki gagnrýni hann né styðji. 

Þetta er hins vegar ekki svo klippt og skorið. Halda má því fram að sá háskólamaður 

sem tjáir sig í nafni titils síns við ákveðinn háskóla tengi skólann beint eða óbeint við skrifin. 

Titillinn vísar til ákveðinnar stöðu innan háskólans sem viðkomandi hefur öðlast að 

undangengnu faglegu mati starfssystkina sinna. Stöðu sína sem sérfræðingur sækir hann með 

öðrum orðum til háskólans. Hlutdræg og ómálefnaleg skrif háskólamanns geta því ekki aðeins 

grafið undan trúverðugleika hans sjálfs heldur einnig trúverðugleika viðkomandi háskóla-

stofnunar og því trausti sem fólk ber til starfsmanna stofnunarinnar til að leggja faglegt mat á 
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samstarfsmenn sína. Þar með getur staða háskólans sem vígis gagnrýninnar hugsunar og 

sannleiksleitar laskast. 

Því má segja að hið akademíska frelsi sem háskólamenn njóta leggi ákveðnar siðferði-

legar skyldur á herðar þeirra í opinberri umræðu, skyldur sem segja má að hafi mótast sam-

hliða þróun háskólans og hugmyndarinnar um akademískt frelsi. Ljóst má vera að sá háskóla-

maður sem nýtir akademískt frelsi og tjáningarfrelsi sitt til þess að draga upp villandi eða 

rangar myndir í opinberri umræðu varpar rýrð á trúverðugleika sinn og getur jafnframt rýrt 

traust til þeirrar stofnunar sem hann vinnur hjá. 

Ekki er þó alltaf víst að háskólamenn geti nýtt akademískt frelsi sitt til rannsókna, 

kennslu eða þátttöku í opinberri umræðu. Ýmsir aðilar geta sótt að frelsinu og hafa gert. 

3.3 Akademísku frelsi ógnað 

Ógnunum við akademískt frelsi hefur verið skipt í tvennt, ytri og innri ógnanir (sjá Guðmund 

Heiðar Frímannsson 2012: 275-276). Með ytri ógnunum er t.d. átt við yfirvöld, hugmynda-

fræði eða trúarbrögð og markaðsöfl. Með innri ógnunum er átt við aðila innan háskólanna 

sjálfra sem unnið geta gegn akademísku frelsi, eins og stjórnendur, háskólakennara sjálfa, 

stúdenta og regluverk skólanna. 

 Ytri ógnanir akademísks frelsis geta verið afar öflugar og segir Ellen Schrecker (2009: 

520-521), sem rannsakað hefur árásir og atlögur gegn háskólafólki í Bandaríkjunum, að frá 

því að háskólasamfélagið varð að starfsvettvangi í Bandaríkjunum á 19. öld hafi ytri ógnanir 

akademísks frelsis verið mun meira áberandi en hinar innri. Árásirnar hafi komið frá bak-

hjörlum háskólanna, stjórnmálamönnum, alríkislögreglunni og jafnvel fjölmiðlamönnum. 

Fljótt á litið virðast afskipti stjórnvalda vera mesta ógnin við akademískt frelsi og 

gildir það ekki bara um alræðisríki heldur einnig lýðræðisríki. Í þeim síðarnefndu úthluta 

stjórnvöld t.a.m. í flestum tilvikum fjármunum til háskóla og geta þannig haft áhrif á 

rannsóknir, kennslu og jafnvel þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðu. Guðmundur Heiðar 

Frímannsson (2012: 268-269) segir ekki óeðlilegt að háskólayfirvöld og stjórnvöld hafi 

mismunandi skoðanir á því við hvað háskólarnir eigi að fást en það sé „grundvallaratriði að 

stjórnvöld beiti ekki valdi til að knýja þá til að fara að stjórnvaldsfyrirmælum heldur leitist 

stöðugt við að semja við þá vilji þau hafa áhrif.“ Þau verði að skilja að háskólasamfélagið lúti 

öðrum lögmálum en samfélag stjórnmálanna. 

Stjórnmálin geta einnig haft áhrif á akademískt frelsi háskólamanna til þátttöku í 

samfélagsumræðu á annan hátt. Á Íslandi hafa komið upp sérstök vandamál eins og 

Guðmundur Heiðar Frímannsson (2012: 276) bendir á. „Þetta kemur berlegast fram í 
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viðbrögðum sumra stjórnmálamanna þegar háskólakennarar setja fram skoðanir í umdeildum 

málum sem passa ekki einhverjum stjórnmálaflokkum,“ segir Guðmundur. Hann segir enn 

fremur að hörð viðbrögð stjórnmálamanna við framlagi einstakra háskólamanna til samfélags-

umræðunnar geti haft áhrif á vilja annarra úr röðum háskólafólks til að tjá sig um umdeild mál 

í samfélaginu og þar með fari samfélagið á mis við mikilvægt innlegg. 

 Í sama streng hafa fleiri íslenskir fræðimenn tekið:  

 

Ég hef stundum verið undrandi á því þegar almennir borgarar, eða stjórnmálamenn eða 

jafnvel kollegar mínir hafa krafist að það ætti að setja ofan í við, áminna eða jafnvel reka 

hinn eða þennan vegna þess að viðkomandi var talinn tjá sig óvarlega eða láta í ljós óvarlegar 

skoðanir. Ég tel að háskólasamfélagið, a.m.k., eigi að skilja mikilvægi þess að stofnunin sýni 

sérstakt umburðalyndi vegna þess hve hættulegt það er fyrir hana að vera röngu megin 

línunnar um faglegt tjáningarfrelsi (Jón Torfi Jónasson 2010: 4). 

 

Önnur ytri öfl hafa einnig sótt í sig veðrið á undanförnum árum og herja á akademískt frelsi, 

markaðsöflin. Þar geta verið á ferðinni tilraunir til að afmarka eða þrengja möguleika háskóla-

fólks til að takast á við viðfangsefni eða viðra skoðanir sínar innan háskólans eins og Guðni 

Elísson og Jón Ólafsson (2011: 8-9) hafa bent á. „Á árunum 2005 til 2008 höfðu bankar og 

fyrirtæki í atvinnulífinu vaxandi tilhneigingu til að skipta sér af háskólakennslu tengdri 

viðfangsefnum þeirra. Slík afskipti eru ekki þátttaka í rökræðu háskólasamfélagsins heldur 

tilraunir til að kæfa umræður og viðhorf sem ekki hugnast sterkum aðilum í sam-félaginu,“ 

segja Guðni og Jón og vekja jafnframt athygli á því að hagsmunasamtök og frjáls 

félagasamtök hafi einnig fetað sig inn á þessa braut. Líkt og ofangreindir aðilar geta haft áhrif 

á kennslu og rannsóknir geta þeir einnig haft áhrif á þátttöku fólks í samfélagsumræðunni eins 

og nánar verður komið að síðar. 

 Ekki má líta fram hjá hinum innri ógnunum gagnvart akademísku frelsi þótt áherslan í 

þessari ritgerð sé fyrst og fremst á þær ytri. Eins og áður var nefnt geta ógnanir við akadem-

ískt frelsi innan háskólanna komið frá stjórnendum, kennurum, stúdentum og regluverki og 

geta náð hvort sem er til frelsis til kennslu, rannsókna eða tjáningar. Akeel Bilgrami (2009: 

427-428), prófessor í heimspeki við Columbia-háskóla, hefur vakið athygli á því að kreddu-

festa innan háskólasamfélagsins geti verið mikil ógn við akademískt frelsi. Með því á hann 

m.a. við tilhneigingu til þess að útiloka rök eða gögn sem ganga gegn ríkjandi hugmyndum 

eða ramma innan tiltekinna fræðigreina. Þess konar ógnanir séu ekki alltaf sýnilegar en geti 

falið í sér að tilteknir fræðimenn séu útilokaðir frá umræðunni eða hreinlega hunsaðir vegna 

þess að hugmyndir þeirra falla ekki að ríkjandi hugmyndakerfum (sjá umfjöllun um þróun 
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hugmyndakerfa t.d. hjá Kuhn 1970). Slík útilokun getur bæði haft áhrif innan fræðanna sjálfra 

og ekki síður í hinni samfélagslegu umræðu. 

Af framansögðu má sjá að ógnir við akademískt frelsi geta verið ógnir við samfélags-

umræðuna og háskólann sem gagnrýnið afl í samfélaginu. Slíkt getur t.d. hamlað framförum í 

samfélaginu sem er þvert á það sem flestir stjórnmálamenn og -flokkar og fyrirtæki segjast 

stefna að. Með því að vega að akademísku frelsi háskólafólks til þátttöku í samfélagsumræðu 

geta þessir aðilar því unnið gegn hagsmunum eigin samfélags og framþróun þess. Vissulega 

er gagnrýni ekki sjálfkrafa trygging fyrir framförum eins og Guðmundur Heiðar Frímannsson 

(2009: 11) bendir á en „hún er sennilega skásta leiðin til að tryggja þokkalegt samfélag og að 

vitneskja og þekking þróist með eðlilegum hætti.“ 

Ekki dugir hins vegar að samfélagið sé opið fyrir gagnrýni og akademískt frelsi sé 

tryggt. Háskólar þurfa að búa svo um hnútana að háskólafólk geti komið þekkingu sinni á 

framfæri eins og Calhoun (2009: 578-579) hefur vakið athygli á. Þá þarf háskólafólk 

jafnframt að hafa áhuga og þor til þess að eiga í samræðum við samfélag sitt og vekja athygli 

á öðrum sjónarhornum en þeim sem ríkjandi eru. Staða háskólamannsins í samfélaginu er því 

tilvalið viðfangsefni í 4. kafla. 
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4 Háskólamaðurinn og samfélagið 

Segja má að hlutverk háskólamanna og annarra sérfræðinga í samfélaginu verði sífellt 

flóknara og jafnframt mikilvægara eftir því sem þekkingunni fleygir fram, nýir sjúkdómar 

herja á fólk og ný lyf koma fram, flóknir fjármálagjörningar líta dagsins ljós og samfélags-

gerðin flækist, svo dæmi séu tekin. Þá ríður á að þeir sem best þekkja til í hverjum málaflokki 

nýti þekkingu sína til þess að varpa ljósi á málin fyrir hinn almenna borgara þegar hann tekur 

afstöðu til hinna flóknari hluta í samfélagi og umhverfi.  

En hver er staða háskólamannsins gagnvart samfélagi sínu í nútímanum og hvernig 

hefur hún breyst? Hvaða hugmyndir hafa fræðimenn um þátttöku háskólafólks í samfélags-

umræðunni og hvaða kröfur liggja á herðum þess gagnvart samfélaginu? Hvernig tengjast 

hagsmunir háskólafólks þátttöku þess í samfélagsumræðu og hvað annað ber að hafa í huga 

þegar fjölmiðlar leita til þessa hóps? Um þetta verður fjallað í þessum kafla. En áður en svara 

er leitað við ofangreindum spurningum er forvitnilegt að kynna sér hvernig háskóla- og 

menntamenn hafa verið skilgreindir með tilliti til þátttöku í samfélagsumræðu og mismunandi 

hlutverka þeirra í fjölmiðlum. 

4.1 Háskólafólk og menntapáfar 

Ýmsir fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvernig skilgreina beri háskóla- og menntamenn með 

tilliti til þátttöku þeirra í samfélagsumræðu, þeirra á meðal höfundar danskrar skýrslu um 

sérfræðinga og vísindamenn í fjölmiðlum sem unnin var í upphafi aldarinnar. Þar grundvall-

aðist skilgreining höfundanna á sérfræðingum á því að starf viðkomandi byggðist á faglegri 

þekkingu sem aflað hefði verið með langri menntun og tæki mið af vísindalegum viðmiðum 

fagsins og þeirri nýbreytni sem yrði þar. Viðkomandi lyti jafnframt mati starfssystkina. 

Samkvæmt skilgreiningunni í skýrslunni þufti fólk jafnframt að starfa óháð stofnunum til þess 

að teljast sérfræðingar og útilokaði það t.d. stjórnmála- og embættismenn og sérfræðinga hjá 

fyrirtækjum og hagsmunasamtökum. Með öðrum orðum voru sérfræðingar skilgreindir í 

skýrslunni sem langmenntað fólk sem væri óháð öflum í samfélaginu, fyrst og fremst 

háskólafólk og starfsfólk hjá rannsóknastofnunum hjá hinu opinbera (Albæk, Christiansen og 

Togeby 2002: 24-25). 

Aðrir hafa skilgreint háskóla- og menntamenn í samfélagsumræðunni út frá 

bitingarmyndum þeirra í fjölmiðlum. Þeirra á meðal er Alan Lightman, prófessor í eðlisfræði 

við MIT-háskólann í Bandaríkjunum, sem sjálfur hefur látið töluvert að sér kveða í 
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samfélagsumræðunni. Hann notar hugtakið ´public intellectual‘ sem þýtt hefur verið sem 

menntapáfi og skilgreinir hann sem sérfræðing í tiltekinni grein við háskóla sem ákveður að 

skrifa eða tala til stærri hóps en starfsbræðra sinna. Hugtakið menntapáfi nær því yfir þá 

háskóla- og menntamenn sem láta að sér kveða í samfélagsumræðunni í gegnum fjölmiðla. 

Lightman tilgreinir þrjú stig þátttöku menntapáfa í samfélagsumræðu:  

 

1. Þá sem skrifa eða tala til almennings eingöngu út frá eigin sérgrein. Lightman segir þetta 

mjög mikilvægt stig enda feli það í sér að útskýra afmarkaða en flókna hluti eins og 

þjóðarskuldir eða krabbameinsgen. 

2. Þá sem skrifa eða tala til almennings út frá eigin sérgrein en setja jafnframt í félagslegt, 

menningarlegt eða pólitískt samhengi. Lightman nefnir sem dæmi ýmsan sjálfsævisögu-

fróðleik eða sögu vísindanna. 

3. Þá sem tala til almennings aðeins ef viðkomandi er boðið að tala. Þá er menntamaðurinn 

orðinn tákn út af fyrir sig og stendur fyrir eitthvað stærra en greinina sem hann er 

sérfræðingur í. Slíkur menntamaður skrifar eða ræðir um alls kyns samfélagsleg málefni. 

Dæmi um slíka menntapáfa eru Albert Einstein, Noam Chomsky og Susan Sontag (Lightman 

2000) (Sjá nánari umfjöllun um birtingarmyndir háskólamanna í fjölmiðlum í kafla 5.1). 

 

Lightman tekur þó fram að þessi þrjú stig geti skarast og skilin á milli séu ekki alltaf ljós. Þá 

geti fólk færst á milli þessara flokka en ábyrgðin aukist frá fyrsta stigi til þess þriðja. Það 

vísindafólk sem nái í þriðja og síðasta flokkinn verði að vera varkárt og meðvitað um tak-

markanir á þekkingu sinni og fordóma sína og afleiðingar skrifa sinna og yfirlýsinga. „Slík 

manneskja verður að vissu leyti almannaeign því hún stendur fyrir eitthvað stórt í huga 

almennings. Viðkomandi er orðin(n) nokkurs konar hugmynd sjálf(ur), eitthvað sem aðrir 

sækjast eftir. Manneskjan hefur gríðarmikið áhrifavald til að breyta hlutum og verður að fara 

með það af virðingu,“ segir Lightman (2000).
2
  

                                                      

 

 

 

2
 Such a person must be careful, he must be aware of the limitations of his knowledge, he must acknowledge 

his personal prejudices because he is being asked to speak for a whole realm of thought, he must be aware of the 

huge possible consequences of what he says and writes and does. He has become, in a sense, public property 

because he represents something large to the public. He has become an idea himself, a human striving. He has 

enormous power to influence and change, and he must wield that power with respect. 
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Þrengri afmörkun menntapáfahlutverksins má sjá í skrifum Richards A. Posner en hann 

skilgreinir ´public intellectual´ sem þann sem nýti hugmyndir úr ýmsum greinum eins og 

sögu, heimspeki, stjórnmálafræði, lögum, bókmenntum og fleiru, í raun hugmyndir úr 

menntahefð heimsins, til þess að takast á við atburði líðandi stundar. Þetta geri viðkomandi í 

fjölmiðlum með skoðanapistlum, tímaritsgreinum eða þátttöku í umræðuþáttum í sjónvarpi og 

bókaskrifum fyrir almenning (Posner og Myers 2002). 

Posner undirstrikar einnig að engin ein skilgreining á menntapáfanum sé rétt. Hann 

leggi áherslu á samskiptaþáttinn við almenning og tengsl við háskóla en mennta- og 

menningarpáfar geti einnig komi úr öðrum kimum samfélagsins, t.d. blaðamannastétt eða hópi 

rithöfunda eða listamanna.  

Skilgreiningarnar hér að framan varpa ljósi á það að hlutverk háskólafólks í fjöl-

miðlum getur verið nokkuð fjölbreytt. Það spannar allt frá því að vera hlutlaus fræðandi eða 

upplýsandi um flókin mál fyrir almenning yfir í það að vera greinandi á strauma samfélagsins 

eða jafnvel mikill áhrifamaður í hitamálum í samfélaginu. Öll þessi hlutverk eru mikilvæg en 

segja má að tvö þau síðastnefndu hafi mesta þýðingu í þeirri rannsókn sem greint verður frá 

síðar í ritgerðinni. Ýmislegt bendir reyndar til að þau hlutverk séu á undanhaldi, ekki síst 

hlutverk háskólamannsins sem menntapáfa eða áhrifamanns, eins og vikið verður nánar að í 

kafla 4.2. Þar verður einnig komið inn á þær kröfur sem gerðar eru til háskólafólks í 

samfélags-umræðunni. 

4.2 Háskólafólk í breyttum heimi og kröfur í samfélagslegri umræðu 

Líkt og getið var lítillega í 1. kafla eru ýmsir á því að áhrifavald háskóla- og menntamannsins 

sem sannleiksleitandi hetju hafi minnkað á síðustu áratugum og í staðinn risið upp hinn 

„venjulegi“ menntamaður. Furedi (2004: 38-40) rekur þetta m.a. til fjölgunar háskóla og 

uppgangs sérfræðingaveldisins sem aftur megi tengja við aukin áhrif markaðsvæðingar á 

mennta- og menningarlíf. 

 Fleiri fræðimenn hafa höggvið í þennan knérunn, þar á meðal franski heim-

spekingurinn Michel Foucault. Sjálfur leit hann ekki á sig sem menningarpáfa eða mennta-

mann þrátt fyrir óumdeild áhrif í frönsku samfélagi og taldi hann veldi hins fjölhæfa 

menntamanns hafa lokið á seinni hluta 20. aldar (Foucault 1984: 23). Foucault hélt því 

jafnframt fram að á 19. og fram eftir 20. öld hefði menntamaðurinn talað sem meistari 

sannleikans og réttlætisins, hinn alsjáandi menntamaður sem var nokkurs konar samviska 

samfélagsins sem talaði til þess í skrifum sínum. Þetta hlutverk hans hafi hins vegar runnið 

sitt skeið og eftir síðari heimsstyrjöldina hafi komið fram ný tegund menntamanns, hinn 
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sérhæfði menntamaður sem fékkst við mál sem sneru ekki endilega að fjöldanum. Fjölgun 

háskóla og háskólamanna hafi átt þátt í þessu. Háskólar hafi þó ekki misst völd þrátt fyrir að 

hinn gamli alsjáandi menntamaður hafi horfið á brott heldur hafi völdin aukist þar sem 

háskólinn hafi orðið miðstöð „marglita“ menntamanna (Foucault 1984: 67-69).  

Foucault segir að mikilvægi hins sérstæða hafi aukist samhliða aukinni áherslu á tækni 

og vísindi á hinu efnahagslega og pólitíska sviði og aukinni trú á nýtingu tækni og vísinda í 

þágu verðmætasköpunar og stjórnunar.  

 

Myndin sem dregin er upp af sérstöðu og starfi hins nýja menntamanns snýst ekki lengur 

um „snilldarrithöfundinn“ heldur „hinn algjöra sérfræðing“; ekki lengur um þann sem flytur 

gildi allra, andmælir hinum óréttláta þjóðhöfðingja eða ráðherrum hans og lætur óp sín óma 

jafnvel út fyrir gröf sína. Fremur er um að ræða þann sem ásamt nokkrum öðrum hefur á 

valdi sínu, annaðhvort í þjónustu ríkis eða gegn því, vald sem getur annaðhvort bætt líf eða 

eytt því (Foucault 1984: 70-71).
3
 

 

Í sama streng tekur Posner (Posner og Myers 2002) og bendir á að hlutverk háskólamanna 

sem menntapáfa hafi látið undan síga samhliða fjölgun háskóla bæði í Bandaríkjunum, 

Evrópu og Asíu eftir síðari heimsstyrjöld. Eftir því sem háskólageirinn, eins og hann orðar 

það, hafi stækkað hafi eftirspurn eftir menntuðu vinnuafli aukist. Þeir sem áður hafi sinnt 

háskólakennslu hafi haft fjölbreyttari lífsreynslu en þeir sem feta háskólakennaraveginn nú. 

Flestir hinna síðarnefndu fari í háskóla og framhaldsnám og haldi svo áfram í skólanum sem 

kennarar þar sem þeir verji lífi sínu við sérhæfðar rannsóknir í lokuðu samfélagi háskólans. 

„Þú ert í hópi fólks sem hefur mikla þekkingu og menntun en endurspeglar á engan hátt 

samfélagið sem heild,“ segir Posner enn fremur. 

 Samfara þessum breytingum verður hins vegar í háskólasamfélaginu stærri og 

fjölbreyttari hópur vísindamanna en áður og háskólinn verður að mörgu leyti opnari stofnun 

eins og Jón Ólafsson (2011: 35) hefur vakið athygli á, nokkurs konar krossgötur. Spurningin 

er hins vegar hvort þau virðingartákn og titlar sem menn öðlast innan háskólanna hafi að 

einhverju leyti glatað vægi sínu í augum hins almenna borgara og hvort framlag háskólafólks 

                                                      

 

 

 
3
 The figure in which the function and prestige of this new intellectual are concentrated is no longer that of the 

"writer of genius , " but that of the "absolute savant"; no longer he who bears the values of all, opposes the unjust 

sovereign or his ministers, and makes his cry resound even beyond the grave. It is, rather, he who, along with a 

handful of others, has at his disposal, whether in the service of the state or against it, powers which can either 

benefit or irrevocably destroy life. 



38 

til samfélagsumræðunnar sé því metið minna en áður, einmitt vegna þeirrar fjölgunar sem 

orðið hefur í háskólasamfélaginu.  

Jón Ólafsson (2011: 27-28) bendir réttilega á að sérfræðingar geti aldrei krafist þess að 

á þá sé hlustað bara vegna þess að þeir séu sérfræðingar og að því leytinu til sé staða þeirra 

ekki önnur en almennra borgara. „Hann getur aðeins vænst þess að framlag hans sé metið 

vegna innsýnar og þekkingar takist honum að koma henni þannig á framfæri að viðtakendur 

geti skilið athugasemdir hans og þær þyki vega þyngra en fullyrðingar annarra,“ segir Jón. 

 Lykilorðin þarna eru „innsýn“ og „þekking“ sem ásamt hæfni til að setja hana fram er 

meðal þeirra krafna sem segja má að gerðar séu til háskólafólks í opinberri umræðu. Það er 

hins vegar ekki auðvelt að setja flókna hluti í einfaldan búning eins og Jón Torfi Jónasson 

(2010: 3-4) hefur bent á. Til þess þarf háskólafólk bæði að hafa góða þekkingu á sérsviði sínu 

og líka utan þess auk þess að þekkja kenningar og skoðanir sem tengjast því máli sem um er 

fjallað. Það þurfi því að vekja athygli á mörgum hliðum málsins og draga fram ólík sjónar-

horn.  

 Krafan gagnvart háskólafólki er ekki síður um að það láti í sér heyra þegar kollegar 

þess eða aðrir geta það ekki. Sú krafa er ekki síst komin fram vegna þess sem áður hefur verið 

nefnt, að háskólafólk býr við þá sérstöðu að sjálfstæði þess gagnvart þeirri stofnun sem þeir 

vinna hjá er meira en gengur og gerist almennt í samfélaginu, sjálfstæði sem er nátengt hinu 

akademíska frelsi.  

Þetta frelsi háskólafólks felur hins vegar líka í sér kröfur um að það vandi mála-

tilbúnað sinn og sé málefnalegt í framsetningu. Með slíkri framgöngu setja háskólamenn gott 

fordæmi „og leggja þannig sitt af mörkum við mótun réttnefndrar lýðræðismenningar sem er 

enn heldur veikburða hér á landi,“ segir Vilhjálmur Árnason (2009: 30-31). Í þessari kröfu 

felist að fólki eigi að leggja rækt við gagnrýna hugsun, sem feli í sér að málflutningur byggist 

á rökum, en jafnframt að háskólafólk hafi hugrekki til að synda gegn straumnum. 

 Einn af þeim sem er hvað þekktastur í heiminum fyrir framgöngu sína í þessum efnum 

er málvísindamaðurinn og hugsuðurinn Noam Chomsky. Hann álítur að skyldur mennta-

mannsins séu að „segja réttum áheyrendahópi sannleikann eins vel og maður getur, um hluti 

sem skipta máli“ (Bricmont, 2005: 281-283). Með „hlutum sem skipta máli“ á hann við það 

sem við berum ábyrgð á og getum gert eitthvað í, t.d. gjörðir ríkisstjórna. Enn fremur er 

„réttur áheyrendahópur“ í augum Chomskys ekki valdamenn í samfélaginu heldur fólk annars 

staðar í samfélaginu, til að mynda aðgerðasinnar því þeir geti veitt mótspyrnu við ráðandi 

umræðu fjölmiðla og annarra aðila. 
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Chomsky telur að háskóla- og menntamenn eigi að láta mikið að sér kveða í samfélags-

umræðunni. Hlutverk þeirra sé að grafa upp staðreyndir mála og nýta í rökræðu samfélagsins. 

Það byggist að sjálfsögðu á því að fyrir hendi séu staðreyndir og að rök skipti máli. Með 

dæmum, rannsóknum og rökum hefur Chomsky til að mynda bent á hræsni vestrænna stjórn-

valda í lýðræðis- og utanríkismálum og jafnframt gagnrýnt hvernig tilteknir menntamenn og 

sérfræðingar, eða mandarínar eins og hann kallar þá, starfa í þágu bandarískra stjórnvalda og 

styðja heimsvaldastefnu þeirra gagnvart litlum löndum í fjarlægum heimsálfum (Bricmont 

2005: 284-288). Því má segja að róttæk gagnrýni Chomskys í samfélagsumræðunni snúi ekki 

aðeins að yfirvöldum heldur einng að kollegum hans fyrir að fallast á ráðandi hugmyndafræði 

samfélagsins og meginstraumsumræðu í stað þess að ögra henni. 

Kröfur um aukna aðkomu háskólamanna að samfélagsumræðunni voru áberandi hér á 

landi eftir efnahagshrunið eins og getið er í upphafi þessarar ritgerðar. Gylfi Zoëga, prófessor 

í hagfræði við Háskóla Íslands, viðrar þá hugmynd í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis að 

endurskoða þurfi starfslýsingar háskólafólks með tilliti til skyldna þeirra gagnvart gagnrýninni 

þjóðfélagsumræðu. Þar horfir hann sérstaklega til sinnar greinar og bendir á tvö sjónarmið, 

annars vegar að hagfræðingar eigi alls ekki að tengjast stjórnmálum á neinn hátt og hins vegar 

þeir hafi ríkari skyldur en aðrir háskólamenn við samfélagið vegna þekkingar sinnar á 

gangvirki efnahagslífsins. Ef seinna sjónarmiðið verði ofan á þyrfti að setja nýjar reglur um 

þátttöku hagfræðinga í samfélagsumræðunni. „Hvenær mega þeir tengja sig Háskóla Íslands 

og hvenær eru þeir með persónulegar skoðanir sem þeir setja fram á eigin ábyrgð? Eiga þeir 

að upplýsa um fjárhagsleg tengsl, ef einhver eru? spyr Gylfi“ (Rannsóknarnefnd Alþingis 

2010, 8. bindi: 220-221). 

Hér er komið inn á afar mikilvæga þætti sem snúa að þátttöku háskólamanna í opinberri 

umræðu, muninum á persónulegu áliti háskólamanna og vísindalegum niðurstöðum þeirra og 

að hve miklu leyti þeir eigi að hætta sér út í dægurumræðu og jafnvel andóf. Háskólamenn 

kunna líka að hafa tiltekna hagsmuni í umræðunni sem ekki eru alltaf sýnilegir. Vikið verður 

að því hér á eftir. 

4.3 Hlutleysi háskólamanna og hagsmunir 

Einn af þeim þáttum sem líta þarf til þegar rætt er um kröfur til háskólafólks í samfélags-

umræðunni er hversu langt það eigi að ganga. Á háskólafólk að einbeita sér að þátttöku í 

umræðum um efni sem tengjast sérþekkingu þess eða láta til sín taka í hverju því efni sem 

vekur áhuga þess eða höfðar til samvisku þess? Á háskólafólk að taka þátt í andófi, líkt og 
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Noam Chomsky hefur iðkað, eða beita sér á annan og „mildari“ hátt? Um þetta eru skiptar 

skoðanir. 

Háskólafólki er sem almennum borgurum í lýðræðisríkjum að sjálfsögðu frjálst að láta 

í sér heyra hvenær sem er og þar á meðal að taka þátt í hvers kyns andófi gegn stjónvöldum. 

Íris Ellenberger (2009) bendir á í grein sinni „Andófið og fræðimaðurinn“ að í andófi fræði-

mannsins felist skylda hans til að láta rödd sína heyrast opinberlega þegar aðgerðir stjórnvalda 

ganga gegn sannfæringu hans. Hún veltir þeirri áhugaverðu spurningu jafnframt upp hvort 

skyldan til gagnrýni og andófs sé hugsanlega meiri á herðum þeirra háskólamanna sem ekki 

eru sérfræðingar í því máli sem um er deilt en á herðum sérfræðinganna sjálfra. Þannig sé 

hægt að slá „skjaldborg um tjáningarfrelsi þeirra sérfræðinga sem í krafti rannsókna sinna, 

reynslu og gagnrýni geta haft áhrif á stefnu ríkisvaldsins“ og vísar hún þar m.a. til aðdraganda 

efnahagshrunsins. Að hennar mati skiptir aðhaldshlutverk fræðimanna við stjórnvöld miklu 

máli og séu fræðimenn óhræddir við að segja skoðun sína verði til samfélag þar sem þöggun 

þrífst síður, með öðrum orðum opnara samfélag. 

 Sumir fræðimenn ganga jafnvel enn lengra og segja að akademískir starfsmenn þurfi 

ekki og ættu ekki að gæta fullkomins jafnvægis í þátttöku sinni í opinberri/pólitískri umræðu, 

þ.e. í þeim tilvikum þar sem þeir telja það siðferðilega rétt. Bilgrami (2009: 433-434) heldur 

því til dæmis fram að það sé bæði skiljanlegt og virðingarvert hjá vestrænum fræðimönnum ef 

þeir gagnrýna fremur eigin stjórnvöld og samstarfslönd þeirra en framferði stjórnvalda í 

löndum sem njóta almennt ekki hylli á Vesturlöndum, eins og Kúbu, Norður-Kóreu eða Íran. 

Sama gildi um að sjálfsögðu um þá fræðimenn sem búi í síðasttöldu löndunum, það sé 

aðdáunarverðara ef þeir gagnrýni eigin stjórnvöld en stjórnvöld í öðrum löndum. 

Aðrir segja hins vegar að háskólamenn verði að gera skýran greinarmun á áliti og 

fræðilegri niðurstöðu í þátttöku sinni í opinberri umræðu í gegnum fjölmiðla. Vilhjálmur 

Árnason (2009: 29-30) bendir á að algengt sé að framlag fræðimanna til opinberrar umræðu 

fái sérstakt vægi vegna stöðu fræðimannanna sem sérfræðinga, jafnvel þótt þar sé aðeins á 

ferðinni álit viðkomandi en ekki niðurstaða studd fræðilegum rökum. Það megi m.a. rekja til 

meiri áhuga fjölmiðla á skoðunum en greiningu. Samfara þessu aukist hættan á pólitískri 

stimplun á framlagi háskólafólks sem grafi undan röksemdum þeirra sem byggðar eru á 

fræðilegum niðurstöðum.  

Kristiansen (2007: 13-14) bendir enn fremur á að auknum sýnileika vísindamanna í 

fjölmiðlum og þátttöku í samfélagslegri umræðu, þar á meðal um pólitísk álitamál, geti fylgt 

ákveðin vandmál. Það geti leitt til þess að almenningur fái það á tilfinninguna að leysa megi 
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deilur um ólíka hagsmuni og afstöðu á grundvelli vísindanna eða jafnvel að fólk þurfi að vera 

vísindamenn til þess að mega taka þátt í umræðu um mikilvæg samfélagsmál. 

Enn aðrir, eins og Posner (sjá Posner og Myers 2002), taka dýpra í árinni og gagnrýna 

að háskólamenn láti of mikið til sín taka í málum sem þeir hafi ekki sérþekkingu á. Nú sé svo 

komið að flestir háskólamenn séu sérfræðingar á mjög afmörkuðu sviði sem oft þýði að 

þekkinguna á heildarmyndinni skorti. Tekur hann sem dæmi sagnfræðinga sem eru sér-

fræðingar í sögu tiltekins lands eða tiltekins tímaskeiðs. Þessi sérhæfing komi þó ekki í veg 

fyrir að sérfræðingarnir tjái sig um mál sem tengist fræðasviði þeirra eða tengdum sviðum. 

Hættan sé hins vegar sú að þeir láti undan fjölmiðlum og láti í ljós álit sitt eða skoðun á 

málum sem liggja utan þeirra sérsviðs. Posner bendir á, máli sínu til stuðnings, að álit og spár 

margra háskólamanna um hin ólíku samfélagsmál í Bandaríkjunum hafi reynst rangar en það 

hafi ekki komið í veg fyrir að þeir hafi haldið áfram að gefa álit sitt þrátt fyrir það sem á 

undan hafi gengið. Þessu sé ekki gefinn nógu mikill gaumur.  

Posner segir hins vegar að villuspár og -álit háskólamanna séu ekki ógn við stöðu 

landsins því fólk breyti almennt ekki hegðun sinni í samræmi við spár og álit fræðimanna. Því 

sé hlutverk menntamannsins í raun tvíþætt nú, að skemmta fólki með áliti um tiltekið mál og 

hins vegar að skapa einingu með því að þjappa fólki á sömu skoðun saman eða staðfesta það 

sem fólk vilji trúa. Fólki sé létt að vita að vel menntað og vel máli farið fólk sé á sömu skoðun 

og það sjálft. 

Annað mikilvægt atriði sem snertir umræðuna um muninn á áliti og fræðilegri niður-

stöðu er sú staðreynd að háskóla- og vísindamenn geta haft hagsmuni líkt og aðrir. Jón Torfi 

Jónasson (2010: 5-6) bendir á að vísindamönnum sé ekki sama um fræðasvið sitt og séu 

tilbúnir að berjast fyrir eflingu þess og virðingu. Þá séu fræðimenn einnig borgarar og ekki 

lausir við skoðanir, trú og hugsjónir frekar en aðrir. Það geti að sjálfsögðu haft áhrif á þau mál 

sem þeir tjá sig um. Auk þess sé háskólasamfélagið ekki laust við hagsmunatogstreitu eða 

einhvers konar pólitík frekar en aðrir angar samfélagsins þótt háskólasamfélagið eigi að 

orðinu til einungis að horfa til hinna vísindalegu gilda. „Virkir vísindamenn hafa margþætta 

hagsmuni, allt frá því að almennt fjárhagslegt umhverfi sem úthlutar þeim fé til kennslu en þó 

einkum til rannsókna sé þeim hagfellt – og allt til þess að tryggja að persónulegt nærumhverfi 

veiti þeim virðingu og svigrúm til þróunar,“ segir Jón Torfi (2010: 6). 

Þar að auki hefur verið gagnrýnt að raunhyggjan eða pósitívisminn, sem vísinda- og 

fræðimenn byggja vinnu sína á, og sömuleiðis vísindahyggjan (e. scientism), sem byggist á 

því að alla hluti megi nálgast út frá vísindalegum aðferðum, sé ekki laus við hagsmuni. 
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Þannig bendir Jürgen Habermas á að þar sem raunhyggjan geri ráð fyrir hlutleysi séu augu 

vísindamannsins lokuð fyrir því að vísindin gætu hvílt á tilteknum gildum og jafnvel 

hugmyndafræði. Bendir hann t.d. á að raunhyggjan hafi skuldbundið sig gildum skilvirkni og 

efnahagslífs sem séu kapítalísk gildi því þau miði að því að ýta undir hina kapítalísku skipan 

mála. Því sé pósitívisminn í raun hugmyndafræðilegur en menn átti sig margir hverjir ekki á 

hagsmunum hans í samfélaginu. Habermas gagnrýnir einnig að raunhyggjan geri aðeins ráð 

fyrir einni tegund þekkingar eða rökræðu, hinum empirísku (raun- eða reynslu- og greiningar) 

vísindum eða þekkingu, sem líkani fyrir alla þekkingu (Thomassen 2010: 25). 

Þessu til viðbótar geta hagsmunir annarra en háskólamanna smokrað sér inn í vinnu 

þeirra og haft áhrif á þátttöku þeirra í hinni opinberu umræðu. Þetta á ekki síst við þegar 

rannsóknir eru kostaðar á einhvern hátt og kostunin hefur ómeðvitað áhrif á vísindamanninn. 

Bent er á í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis (2010, 8. bindi: 213) að þessum áhrifum svipi 

til þeirra sem nefnd hafa verið sjálfsritskoðun hjá blaðamönnum.  

Í rannsóknarskýrslunni eru nefnd dæmi um það hvernig háskólastofnanir á Íslandi 

þjónuðu hagsmunum viðskipta- og stjórnmálalífs með skýrslugerð og þátttöku í fjármálalífi í 

aðdraganda efnahagshrunsins. Bent er á að slíkar sérfræðiskýrslur og þátttaka þurfi ekki að 

vera ófagleg „en þegar háskólamenn leggja fræðatitil sinn og háskólastofnana sinna fram sem 

ákveðinn gæðastimpil á skýrslur af þessu tagi verður að varast sérstaklega að þjónusta við 

viðskiptalífið sé tekin fram yfir fræðilega hlutlægni“ (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 8. 

bindi: 216). 

En hvað þarf til til þess að þátttaka háskólamanna í opinberri umræðu sé trúverðug? 

Vilhjálmur Árnason (2009: 30) nefnir tvö mikilvæg atriði, annars vegar að háskólamenn 

greini frá hugsanlegum hagsmunatengslum sínum við umræðuefnið og að þeir greini á milli 

þess þegar þeir veiti fræðilegt álit eða setja fram skoðanir sínar. Undir þetta má taka þótt ekki 

geti síðarnefnda atriðið alltaf verið auðvelt viðfangs. Þannig getur álit fræðimanns verið byggt 

á fræðilegri niðurstöðu og tekið ítrustu mið af fræðunum en verið álit eftir sem áður. 

Á það má einnig benda að háskólamenn eru ekki alltaf á eitt sáttir um túlkun fræðanna 

og því geta þeir veitt hver öðrum aðhald í opinberri umræðu og þannig bent á það þegar þeir 

telja kollega sína komna út á hálar brautir í framsetningu skoðana sem fræðilegs álits. Líkt og 

Jón Torfi Jónasson (2010: 6) hefur vakið athygli getur þessi togstreita innan háskóla-

samfélagsins einmitt stuðlað að framþróun, bæði innan fræðanna og ekki síður í 

samfélagsumræðunni.  
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Til þess að háskólamenn geti beitt sér á þennan hátt þarf hins vegar að vera einhvers konar 

hvatning eða grundvöllur fyrir þátttöku þeirra í opinberri umræðu eins og nú verður vikið að. 

4.4 Hvatning til þátttöku í samfélagsumræðu 

Líkt og fram kom í kafla 2.3 er að finna ákvæði í reglum, lögum og stefnu allra íslenskra 

háskóla þar sem háskólafólk er hvatt á einn eða annan hátt til þátttöku í samfélagsumræðu. 

Jafnframt var þess getið að aðeins í stefnu Háskóla Íslands væri að finna einhvers konar 

mælikvarða fyrir þátttöku í opinberri umræðu og sá mælikvarði væri fjarri því fullkominn.  

 Eitt af því sem tengist hvötum til þátttöku í samfélagsumræðu er starfsumhverfi 

háskólafólks og þeir mælikvarðar sem notaðir eru til þess að meta starf háskólamanna. 

Calhoun (2009: 589-590) bendir á að umbunarkerfi háskólanna í Bandaríkjunum tengist lítið 

útbreiðslu þekkingar til almennings. Kennurum sé umbunað fyrir að halda sig innan sinna 

greina, stunda rannsóknir og kenna en það stuðli ekki að því „að fá fleiri almenna borgara til 

þess að taka þátt í umræðu um mikilvæg samfélagsmálefni.“ Hins vegar sé töluverður 

þrýstingur á háskólastarfsmenn að skrifa greinar í sérhæfð tímarit og tryggja sér styrki og 

einkaleyfi. Hann segir enn fremur að ef spurningin um akademískt frelsi snúist m.a. um það 

hvort kennarar ræki þá skyldu að upplýsa almenning þá stangist núverandi skipulag háskóla-

stofnana á við það. Í svipaðan streng tekur Orr (2010: 25) sem bendir á að í Ástralíu hafi þessi 

sama krafa leitt til þess að fræðibækur fyrir almenna lesendur víki fyrir sérhæfðari tímaritum 

og bókum háskólasamfélagsins. 

Á Íslandi byggjast mælikvarðar innan opinberra háskóla, sem notaðir eru til að meta 

störf háskólafólks, einnig á því að háskólamenn séu duglegir að birta rannsóknaniðurstöður 

sínar í innlendum og erlendum vísindatímaritum. Þeir geta þó fengið framlag sitt til 

samfélagsumræðu metið. Í þessu kerfi, sem nefnt hefur verið stigamatskerfið, fást mun færri 

stig fyrir fræðsluefni sem ætlað er almenningi en ritrýndar vísindabækur og vísindagreinar 

(sjá Háskóli Íslands 2010a). Vilhjálmur Árnason (2009: 22 og 25-26) segir að þótt skiljanlegt 

sé að háskólafólk vilji sumt leggja mesta rækt við kennslu og rannsóknir, því það geti skilað 

betur menntaðri þjóð á endanum, dragi þeir mælikvarðar sem stuðst er við í háskólunum engu 

að síður úr hvata og hvatningu háskólamanna til þess að láta að sér kveða í hinni opinberu 

umræðu. Hann segir rannsóknir og birtingar greina í vísindatímaritum vissulega mikilvægan 

þátt í háskólastarfinu „en mér finnst varasamt að vanmeta þann þátt að koma fræðunum á 

framfæri við almenning og leitast þannig við að skapa skilyrði fyrir upplýstari umræðu í 

samfélaginu“ (Vilhjálmur Árnason 2009: 22). 
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Í 8. bindi skýrslu Rannóknarnefndar Alþingis, sem Vilhjálmur kom einnig að, er höggvið í 

sama knérunn og bent á að hvatakerfi háskólanna geti „dregið úr því að háskólamenn sinni 

fræðslu fyrir almenning eða taki þátt í samfélagsumræðu sem telja má borgara-lega skyldu 

þeirra, ekki síst í samfélagi þar sem sérhæfing fjölmiðla er lítil“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

8. bindi: 227). 

 Hér er vert að veita hugtakinu „borgaraleg skylda“ sérstaka athygli. Í drögum að 

umsögn gæðanefndar háskólaráðs Háskóla Íslands um þátt háskólanna í skýrslu Rannsóknar-

nefndar Alþingis er bent á að borgaraleg skylda geti bæði náð til (launaðra) starfsskyldna og 

(ólaunaðra) siðferðisskyldna og að varasamt sé að leggja þær að jöfnu. „Hversu varasamur 

slíkur samjöfnuður er sést glöggt á því að það myndi beinlínis vinna gegn hinum siðferðilegu 

skyldum að gera þær háðar þeirri efnislegu umbun sem tilheyrir starfsskyldunum. Þá er 

vandséð hvers vegna krafan um sérstaka umbun fyrir að axla siðferðilegar skyldur ætti að 

gilda sérstaklega um háskólaborgara frekar en aðra borgara,“ segir í drögum að umsögn 

gæðanefndarinnar (Háskóli Íslands 2010c). Með öðrum orðum má segja að háskólafólki beri 

að horfa til siðferðisþátta en ekki einungis umbunar þegar kemur að þátttöku í samfélagslegri 

umræðu. 

Enn fremur má benda á að ef háskólasamfélagið leggur einvörðungu áherslu á 

rannsóknir og kennslu en síður samfélagsumræðu er hætta á að sá hópur, sem aldrei kemur í 

háskólana, fari á mis við bæði rannsóknir og hugmyndir háskólafólks. Auk þess fer háskóla-

starf ekki fram í tómarúmi heldur menningarlegu og félagslegu samhengi eins og bent er á í 

skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis (2010, 8. bindi: 220). Með öðrum orðum eru samskipti 

háskólans og þeirra sem innan hans starfa við samfélagið nauðsynleg til þess að framþróun 

verði innan háskólans. 

Um leið vakna spurningar um það hvort háskólar, ekki síst þeir sem reknir eru fyrir 

almannafé, en það á t.d. við um alla íslenska háskóla eða meira eða minna leyti, hafi ekki 

ákveðnar skyldur við samfélagið. Vilhjálmur Árnason veltir fyrir sér hvort ákvæði í lögum um 

háskóla, sem kvæði á um hlutverk skólanna til leggja grundvöll að því að nemendur verði 

sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi, myndi hvetja háskólakennara 

til þess að „rækta með sjálfum sér og nemendum sínum gagnrýna hugsun um notkun 

þekkingarinnar í samfélaginu“ (Vilhjálmur Árnason 2009: 26). 

 Fleiri íslenskir fræðimenn hafa velt fyrir sér breyttu fyrirkomulagi á starfsskyldum 

kennara til þess að ýta undir þátttöku í samfélagsumræðu. Áður hefur verið verið vikið að 

hugmynd Gylfa Zoëga í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis (2010, 8. bindi: 220-221) um að 

endurskoða starfsáherslur háskólafólks með tilliti til skyldna þeirra gagnvart gagnrýninni 
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þjóðfélagsumræðu. Þá hefur Jón Torfi Jónasson (2010: 7-8) velt upp þeirri hugmynd að 

komið verði á fót sérstökum umræðuvettvangi innan Háskóla Íslands þar sem háskólafólk geti 

rækt tjáningarskyldu sína og þar sem ungt fólk verði þjálfað til þroskaðrar umræðumenningar.  

Það er fjarri því auðvelt að búa til einhvers konar hvatningarkerfi eða skipulag, þar 

sem framlag háskólamanna til samfélagsumræðunnar er metið sem hluti af starfi þeirra, 

þannig að allir séu sáttir. Eins og fram hefur komið hér í 4. kafla þarf að huga að mörgum 

þáttum, þ.e. hvert hlutverk háskólamannsins er í samfélagsumræðunni, hvers eðlis framlag 

hans er og hvernig framganga viðkomandi er í umræðunni. Þá þarf einnig að gæta að því 

hvort viðkomandi hafi einhverra hagsmuna að gæta sem tengjast umræðunni. Eins má ekki 

gleyma því sem fram hefur komið að hlutverk og staða háskólamanna í samfélagsumræðunni 

hefur þróast og breyst á síðustu hundrað árum samfara samfélagsbreytingum og allt eins 

líklegt að það haldi áfram að breytast. Þó má með nokkurri vissu segja að krafan um að 

háskólamenn sýni gott fordæmi og beiti sér málefnalega og af rökfestu í opinberri umræðu 

muni áfram verða í hávegum höfð, jafnvel þótt upp spretti harðar deilur annaðhvort milli 

háskólamanna innbyrðis eða háskólamanna og annarra í samfélaginu.  

Þátttaka háskólafólks í opinberri umræðu er þó ekki eingöngu undir aðstæðum og 

kröfum í háskólaumhverfinu komin. Fleira kemur til, þar á meðal aðgengi þessa hóps að þeim 

vettvangi þar sem samfélagsumræðan fer fram, fjölmiðlunum, og þeim viðtökum sem 

málflutningur þeirra fær þar og í samfélaginu. Ætlunin er að beina sjónum að sambandi 

fjölmiðla og háskólamanna í 5. kafla. 
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5 Háskólamenn, fjölmiðlar og hljómgrunnur fyrir gagnrýni 

Ekki þarf að velkjast í vafa um það að fjölmiðlar skipa stóran sess í lífi nútímamannsins, hvort 

sem um er að ræða eldri tegundir fjölmiðla, eins og dagblöð og tímarit, miðla sem urðu til á 

síðustu öld, eins og útvarp og sjónvarp, eða nýmiðla, eins og netfréttamiðla og blogg, sem rutt 

hafa sér til rúms á síðustu árum og sameina marga af miðlunarmöguleikum eldri tegunda 

fjölmiðla.  

 Því hefur lengi verið haldið fram að fjölmiðlar gegni ákveðnum hlutverkum í 

lýðræðisríkjum. Þrjú hafa helst verið nefnd til sögunnar. Í fyrsta lagi skal nefnt aðhalds-

hlutverkið, þ.e. hlutverk varðhunds borgaranna gagnvart þeim sem fara með vald eða ásælast 

vald. Í annan stað er talað um upplýsingahlutverk fjölmiðlanna, að veita borgurunum 

upplýsingar um samfélagið og skilja sannleik frá lygi. Í þriðja lagi má nefna umræðu-

hlutverkið, að vera vettvangur fjölbreyttra skoðana í samfélaginu (McChesney 2004: 57-68; 

Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 8. bindi: 196). Segja má að fjölmiðar geti átt snertifleti við 

háskólamenn í öllum þessum hlutverkum, þ.e. með því að leita til háskólamanna sem 

sérfræðinga þegar fjölmiðlar sinna aðhalds- og upplýsingahlutverkinu og jafnframt með því 

að standa háskólamönnum opnir sem vettvangur samfélagsumræðu í gegnum aðsendar 

greinar, útvarps- eða sjónvarpspistla og blogg svo dæmi séu nefnd. 

 Engu að síður er ýmislegt sem unnið getur gegn því að raddir háskólamanna heyrist í 

fjölmiðlum og að því verður vikið í þessum kafla. Þar eru bæði atriði sem snúa að eðli fjöl-

miðla, ólíkri nálgun fjölmiðlamanna og háskólamanna á viðfangsefni sitt, tregðu í sam-

skiptum milli þessara aðila og hljómgrunni fyrir því sem háskólamenn hafa fram að færa eins 

og nú verður vikið að.  

5.1 Ólík hlutverk háskólamannsins í fjölmiðlum 

Líkt og drepið var á í kafla 4.1 geta birtingarmyndir háskólamanna í fjölmiðlum og samfélags-

umræðu verið nokkrar. Lightman (2000) tilgreindi þrjú stig þátttöku menntapáfa í samfélags-

umræðu og í svipaðan streng tekur Orr (2010: 23-24) sem segir þrjú hlutverk háskólamanna í 

fjölmiðlum mest áberandi. Í fyrsta lagi geta háskóla- og menntamenn birst sem fræðarar (e. 

educator), þ.e. sérfræðingar á tilteknu sviði sem útskýra flókna hluti fyrir almenningi. Í öðru 

lagi geti þeir birst sem ráðgjafar/talsmenn (e. advocate) eða aðgerðasinnar sem vekja athygli á 

tilteknu máli eða umbótum. Í þriðja lagi birtist háskóla- og menntamenn sem menntapáfar (e. 

pubic intellectuals), sem sérfræðingar sem greina hinar stóru línur og þróun í samfélaginu.  
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Menntapáfarnir séu fáir en áhrifamiklir og stjórni oft þeirri umræðu sem þeir taka þátt í með 

greina- og pistlaskrifum um hin ólíku mál. Talsmennirnir og aðgerðasinnarnir vinni meira í 

málamiðlunum þar sem þeir séu að reyna að vekja athygli á tilteknu máli. Fræðararnir séu 

hins vegar minnst sjáanlegir en þó í raun oftast kallaðir til af fjölmiðlum, t.d. til þess að veita 

fjölmiðlamönnum bakgrunnsupplýsingar eða skýra hluti fyrir þeim eða áheyrendum eða 

lesendum. Orr bendir þó á að þessir flokkar skarist nokkuð. Þannig geti menntapáfinn t.d. í 

senn skýrt hina víðari félagslegu strauma samfélagsins og hvatt til tiltekinnna breytinga í 

samfélaginu, m.a. með því að fræða fólk með vísunum til rannsókna. 

Bent hefur verið á eitt hlutverk til viðbótar sem háskólafólk hafi brugðið sér í, í seinni 

tíð. Það er hlutverk hins akademíska skemmtikrafts sem í krafti frægðar og hæfileika til að 

koma fyrir sig orði er fenginn í fjölmiðla með skemmtilegt framlag sem jafnvel tengist sér-

sviði hans lítið eða ekki neitt (Danmarks Pædagogiske Universitet og Huset Mandag Morgen 

2005: 27). 

Einn þáttur, sem vert er að gefa gaum í þessu samhengi, er sá vaxandi þrýstingur sem 

er á vísindamenn um að þeir komi sér og sínum rannsóknum á framfæri í fjölmiðlum. Í 

Danmörku kemur krafan bæði frá stjórnmálamönnum sem leggja áherslu á hagnýt vísindi, frá 

almenningi sem hefur áhuga á rannsóknum og þátttöku vísindamanna í samfélagsumræðu, frá 

fjölmiðlunum með aukinni kröfu um heimildir byggðar á rannsóknum og vexti ´infotainment´, 

sem skýra má sem blöndu af upplýsingum og skemmtun, og einnig frá forráðamönnum 

háskólanna sjálfra og markaðs- og samskiptadeildum þeirra sem leggja áherslu á aðgreiningu 

háskólanna hvers frá öðrum (Danmarks Pædagogiske Universitet og Huset Mandag Morgen 

2005: 27). Sama má segja um Evrópusambandið sem leggur áherslu á að vísindamenn kynni 

almenningi þær rannsóknir sem hljóta styrki frá sambandinu (Kristiansen 2007: 8). Þessarar 

þróunar hefur einnig gætt hér á landi í háskólum og starfa nú kynningarfulltrúar við alla 

íslenska háskóla.  

  Þannig má segja að aukin ásókn fjölmiðla í sérfræðinga, eins og henni er lýst hér að 

framan, vaxandi áhersla fjölmiðla á það sem hneykslar og óljósari skil milli upplýstrar 

umræðu og skemmtunar hafi breytt stöðu háskólamannsins. Að mati Orrs (2010: 25) hefur 

það m.a. haft áhrif á hlutverk menntapáfans. Hann tjái skoðanir sínar nú í tíma og ótíma um 

hin ólíkustu mál í stað þess að láta aðeins að sér kveða endrum og eins og leggja þá eitthvað 

djúpt til umræðunnar.  

Á vissan hátt hefur þarna dregið í sundur með hugmyndum fjölmiðlamanna og 

háskólamanna um það hvers konar samfélagsumræða þjóni lýðræðinu best. Það getur aftur átt 

sinn þátt í mögulegum núningi á milli þessara stétta. Ýmsir aðrir þættir hafa einnig áhrif á það 
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að tregða getur verið í samskiptum fjölmiðlamanna og háskólamanna eins og nú verður 

skoðað. 

5.2 Samskipti og samskiptaleysi háskóla- og fjölmiðlafólks 

Þótt vettvangur fjölmiðlamanna og háskólamanna sé harla ólíkur má benda á að þeir hafa deilt 

ákveðnum vinnubrögðum. Þannig hafa báðir hópar haft þá hugsjón og markmið að leita að 

sannleikanum og vinna í þágu almennings. Einnig má segja að bæði háskólamenn og 

fjölmiðlamenn vinni að því að afla upplýsinga og dreifa þeim (Danmarks Pædagogiske 

Universitet og Huset Mandag Morgen 2005: 22). 

 Á móti má benda á að ólíkar reglur og viðmið gilda innan þessara tveggja stétta. 

Áherslur vísindamannsins eru á þekkingu byggða á rannsóknum en fréttamannsins á góða 

frétt, vísindamannsins á bakgrunn og orsakir en blaðamannsins á það sem er efst á baugi og 

sjónarhorn, vísindamannsins á aðferðafræði rannsóknarinnar en blaðamannsins á niðurstöður 

hennar, vísindamannsins á forsendur og fyrirvara rannsóknarinnar en blaðamannsins á 

ályktanir, vísindamanns á fréttagildið fyrir akademíuna/greinina en blaðamannsins á frétta-

gildið fyrir markhóp miðilsins, vísindamannsins á fræðileg hugtök en blaðamannsins á hugtök 

hversdagsins (Danmarks Pædagogiske Universitet og Huset Mandag Morgen 2005: 22).  

Enn fremur eru vinnuaðstæður háskólamanna og fjölmiðlamanna ólíkar. Fjölmiðla-

menn vinna undir mikilli tímapressu og stjórn ritstjóra en háskólamenn njóta akademísks 

frelsis sem á að fela í sér bæði meiri tíma og frelsi en blaðamenn hafa til að sinna rannsókn-

um. Þá hefur áður verið minnst á tilhneigingu fjölmiðla til að blása upp mál á meðan þjálfaðir 

háskólamenn flytja mál sín og rannsóknir af jafnvægi (Orr 2010: 23-24). Þessar ólíku 

vinnuaðstæður og hlutskipti háskólamanna og fjölmiðlamanna geta ýtt undir tregðu í sam-

skiptum hópanna tveggja.  

Með öðrum orðum má skýra núninginn með því sem Bourdieu (1991: 664-665) kallar 

vald til að meta afrakstur starfs menntamanna. Með því á hann við að fjölmiðlar hafi í auknum 

mæli áhrif á afurð menntamannsins og sníði hana að ramma miðilsins, t.d. verða hlutir að líta 

vel út og vera sérstaklega áheyrilegir í útvarpi og sjónvarpi. Gagnrýni Bourdieus snýst því um 

það að fjölmiðlar setji menntamönnum ákveðnar skorður þar sem t.d. þær upplýsingar um 

rannsóknir sem háskólamenn vilja koma á framfæri komast ekki alltaf til skila.  

Orr (2010: 28-29) bendir þó á að háskólamenn séu vel meðvitaðir um tilhneigingu 

fjölmiðla til að blása upp mál, staldra stutt við þau og flytja ekki mál af sama jafnvægi og 

þjálfaðir vísindamenn. Fjölmiðlar leiti til háskólamanna til þess að fá ákveðin sjónarhorn, 

bakgrunnsupplýsingar eða skýringar á málum og með því að vísa í eða tala við sérfræðing fái 
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fréttin aukið vægi. Hlutverk háskólamannsins sem fræðara geti hins vegar verið snúið því 

hann ráði ekki hvernig orð hans séu notuð eða hvaða mynd er dregin upp af honum. Þá fái 

hann oft skamman tíma til að setja sig inn í málið sem hann eigi að tjá sig um og sjaldan er 

farið ofan í mál af mikilli dýpt. Því segir Orr ósköp eðlilegt að háskólamenn gjaldi stundum 

varhug við því þegar fjölmiðlar leita til þeirra eða neiti að tala við fjölmiðla. Þetta sé ákveðið 

svar við áðurnefndum einkennum nútímafjölmiðlunar sem einkennist oft af stuttri og grunnri 

umfjöllun um mál í stað yfirvegaðrar greiningar á málefnum líðandi stundar. Þetta stríði gegn 

þeim vinnubrögðum sem háskólamenn sjálfir hafi tileinkað sér. 

 Fleiri atriði geta stuðlað að tregðu í samskiptum fjölmiðla og háskólamanna og 

fjölmiðlafælni háskólamanna. Eitt þeirra er ótti háskólamanna við að tjá sig um það efni sem 

fjölmiðilinn leitar til hans með. Líkt og nefnt var í upphafi þessarar ritgerðar komu íslenskir 

fjölmiðlamenn oft að lokuðum dyrum þegar þeir leituðu liðsinnis sérfræðinga við að varpa 

ljósi á stöðu íslenska bankakerfisins í aðdraganda falls íslenska bankakerfisins. Þessi ótti 

virðist bæði hafa tengst því að sumir sérfræðinganna unnu að verkefnum fyrir aðila í íslensku 

fjármálalífi og vildu ekki missa spón úr aski sínum og því hversu lítið íslenskt samfélag er. 

Talað er um sjálfskipaða þöggun í aðdraganda efnahagshrunsins í þessu samhengi og að hún 

hafi m.a. skýrst af ótta fólks um að missa starf sitt ef það setti fram gagnrýni (Rannsóknar-

nefnd Alþingis 2010, 8. bindi: 206). 

 Sú skýring nær hins vegar skammt því hin akademíska hefð og hið akademíska frelsi á 

að tryggja að þeir geti tjáð sannfæringu sína og sett fram gagnrýni án þess að þurfa óttast um 

starfsöryggi sitt. Líklegra verður að teljast, eins og nefnt hefur verið, að nálægðin sé svo mikil 

í íslensku samfélagi að fræðimenn óttist að þátttaka í opinberum umræðum um mál sem hafa 

mikla pólitíska þýðingu geti komið niður á þeim á einhvern annan hátt en með atvinnumissi 

einhvern tíma í framtíðinni (sjá Trausti Þorsteinsson o.fl 2012: 289-290). Jafnframt má benda 

á að neikvæð viðbrögð bæði stjórnmálamanna og samfélagsins við framlagi háskólamanna til 

samfélagsumræðunnar, t.d. í formi ómálefnalegrar gagnrýni, kann að vekja ótta eða áhuga-

leysi hjá háskólafólki um þátttöku í umræðunni. Þetta á t.d. við þegar háskólamenn eru 

sakaðir um að vera málpípur tiltekinna pólitískra sjónarmiða. Þá geta duldir þættir eins og 

hótanir einnig haft áhrif á háskólafólk eins og nánar verður vikið að síðar. 

Annir háskólamanna við rannsóknir og kennslu geta komið í veg fyrir að þeir hafi tíma 

til að setja sig inn í og taka virkan þátt í samfélagsumræðu í fjölmiðlum. Þannig getur Gylfi 

Zoëga, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, þess í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis 

(2010, 8. bindi: 219) að hann hafi lagt áherslu á kennslu, rannsóknir og uppbyggingu 

hagfræðideildar skólans þegar hann kom til starfa árið 2003 fremur en að láta að sér kveða í 
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samfélagsumræðunni. Það hafi verið mistök af hans hálfu eftir á að hyggja. Gylfi nefnir líka 

annan athyglisverðan punkt. Hann hafi forðast þátttöku í umræðunni því hann vildi ekki verða 

„opinber“ persóna. Þeir sem komast í þann flokk þurfa oft að þola meiri umfjöllun og 

gagnrýni en aðrir og hugsanlegt er að slíkir þættir fæli háskólafólk einnig frá umræðunni. 

Auk ofangreindra atriða má benda á að hagsmunir háskólamanna geta hreinlega komið 

í veg fyrir að þeir tjái sig við fjölmiðla. Þar getur hvort tveggja komið til hagsmunir tengdir 

rannsóknastyrkjum úr opinberum sjóðum og kostanir fyrirtækja á rannsóknum. Ólíklegt 

verður að teljast að þátttaka háskólafólks í samfélagsumræðu hafi áhrif á þá styrki sem við-

komandi fær úr opinberum sjóðum enda skipa háskólamenn stjórnir margra af þeim sjóðum 

sem úthluta mestu fé og eiga því að hafa skilning á mikilvægi framlags starfssystkina sinna til 

samfélagsumræðunnar. Hitt er hins vegar ekki hægt að útiloka að þeir sem sækjast eftir fé úr 

slíkum sjóðum telji hyggilegra að hafa hægt um sig í samfélagsumræðunni, gangist með 

öðrum orðum undir svokallaða sjálfsritskoðun.  

Hvað varðar kostanir fyrirtækja á rannsóknum og rannsóknastöðum þá hefur áður 

verið komið inn á að íslenskir blaðamenn áttu í vandræðum með að fá aðstoð fræðimanna á 

tilteknum sviðum, eins og lögfræði, viðskiptafræði og hagfræði, í aðdraganda hrunsins vegna 

þess að sumir voru í „vinnu fyrir viðskiptablokkirnar“ eins og það er orðað í Reykjavíkurbréfi 

Morgunblaðsins (2009). Í þessu samhengi er vert að minnast á það að Rannsóknarnefnd 

Alþingis lét kanna hversu mikla fjármuni íslenskir háskólar hlutu frá íslenskum fjármála-

fyrirtækjum og reyndust þær upphæðir ekki hátt hlutfall af heildartekjum skólanna 

(Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 8. bindi: 211-212). Hins vegar verður ekki fram hjá því 

lítið, eins og reyndar er nefnt í rannsóknarskýrslunni, að áhrif kostunar sem þessarar geta 

dregið úr hvatanum til gagnrýni á þá sem veita styrkina (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 8. 

bindi: 223).  

Enn annar þáttur sem haft getur áhrif á samskipti háskólamanna og fjölmiðla eða 

fjölmiðlamanna er það traust sem fyrrnefndi hópurinn ber til hins síðari. Fjölmiðlar eru 

mistraustvekjandi í hugum fólks eins og kannanir hafa sýnt (sjá t.d. Market and Media 

Research 2013) og engin ástæða er til að ætla að háskólamenn skeri sig frá öðrum þjóðfélags-

hópum að því leyti. Skortur á trausti á einum eða fleiri fjölmiðlum eða fjölmiðlamönnum 

getur leitt til þess að háskólafólk vilji síður tjá sig við þá, t.d. af ótta við að orð þess verði 

slitin úr samhengi eða mistúlkuð. 

Háskólamönnum ber að sjálfsögðu ekki að taka þátt í samfélagsumræðunni eða svara 

fjölmiðlum en kjósi þeir að gera það geta þeir hins vegar þurft að glíma við að ekki sé 
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hljómgrunnur fyrir framlagi þeirra til umræðunnar. Vikið verður að því hér á eftir ásamt þeim 

hindrunum sem háskólamenn geta mætt í fjölmiðlum. 

5.3 Aðgengi að og hljómgrunnur fyrir framlagi háskólamanna til 

samfélagsumræðu 

Líkt og áður hefur verið drepið á geta háskólamenn ekki krafist þess að hlustað sé á þá í krafti 

stöðu þeirra innan háskólanna. Með öðrum orðum mega þeir ekki búast við því fyrir fram að 

framlag þeirra til samfélagsumræðunnar sé metið meira en framlag annarra borgara. Þeir búa 

hins vegar margir yfir þekkingu og reynslu umfram marga aðra borgara sem, ef hún er sett 

fram af skýrleik og rökvísi, ætti að ná eyrum fólks í hinni samfélagslegu umræðu. 

Það er þó hins vegar ekki gefið því margir þættir í samfélaginu hafa áhrif á það hvaða 

sjónarmið vekja athygli í samfélagsumræðunni. Nærtækt er að líta á aðdraganda efnahags-

hrunsins í því samhengi. Ingjaldur Hannibalsson, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands, og Gylfi Zoëga, prófessor í hagfræði við sama skóla, benda á það í skýrslu 

Rannsóknarnefndar Alþingis (2010, 8. bindi: 223) að lítil stemmning hafi verið í samfélaginu 

fyrir gagnrýni á íslensku bankana í aðdraganda hrunsins. Í skýrslunni eru jafnframt tíunduð 

nokkur dæmi um það hvernig fræðimenn bæði vöruðu við óhóflegri skuldasöfnun bankanna 

og þjóðarinnar, ójafnvægi í hagkerfinu og lýstu yfir áhyggjum af stöðu bankanna. Þetta gerðu 

þeir m.a. í blaðagreinum, í fjölmiðlum, á fundum og skýrslum án þess að það vekti sérstök 

viðbrögð fjölmiðla eða annarra.  

Í svipaðan streng tekur Guðrún Johnsen, sem nú gegnir stöðu lektors í fjármálum við 

Háskóla Íslands. Hún segist hafa mætt algjöru tómlæti árið 2005 þegar hún sem starfsmaður 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins reyndi að vara við þróun efnahagslífsins á Íslandi, m.a. hjá Seðla-

bankanum, Fjármálaeftirlitinu og í Stjórnarráðinu. „Menn höfðu ekki einu sinni áhuga á 

fyrirlestri í klukkustund,“ segir Guðrún (Jón Aðalsteinn Bergsteinsson 2014). Þá segir hún 

enn fremur að sá stjórnmálamaður sem hefði talað fyrir aðgerðum um að minnka bankakerfið 

árið 2006 hefði ekki orðið langlífur í starfi.  

Bæði dæmin hér að ofan undirstrika mikilvægi þess að andrúmsloftið sé mótttækilegt 

þegar háskólamenn eða sérfræðingar láta að sér kveða í samfélagsumræðunni. Þar nægir þó 

ekki að almenningur sé mótttækilegur, fjölmiðlar sem miðlarar samfélagsumræðunnar þurfa 

einnig að vera það. Með öðrum orðum þurfa háskólamenn að hafa eitthvað fram að færa sem 

telst fréttnæmt eða tengist því sem er fréttnæmt. Galtung og Ruge benda á að meðal þeirra 

þátta sem geta ráðið því hvort atburður eða efni verður að frétt sé umfang efnisins og 

atburðarins, hversu langan tíma það spannar, hvort fréttamenn þekkja til efnisins og hvort það 
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skipti þá máli, hvort atburður eða efni feli í sér eitthvað óvænt, hvort valdaþjóðir eða 

valdafólk komi við sögu og hvort atburðurinn eða efnið er neikvætt. Eins er ólíklegra að 

fjallað sé um efni eða atburð ef eitthvað er óljóst eða ef það reynist erfitt að tengja það 

persónum (sjá Galtung og Ruge 1965 og Þorbjörn Broddason: 2005: 45-50). Ef við gefum 

okkur að þessir þættir ráði því hvort atburður eða efni telst fréttnæmur í huga fjölmiðlamanna 

má ljóst vera að háskólamenn og sérfræðingar eru líkt og aðrir undir þessa þætti settir um ná 

eyrum fjölmiðla og þar með samfélagsins. Upplýsingar um stöðu bankanna og þjóðarbúsins 

uppfylla mörg af þeim skilyrðum sem nefnd eru hér að ofan en einhverra hluta vegna virðist 

það hins vegar ekki hafa leitt til þess að fjölmiðlar, valdafólk eða aðrir í samfélaginu hafi séð 

ástæðu til að staldra við. 

Edward S. Herman og Noam Chomsky hafa einnig þróað kenningar um það hvaða 

atburðir, efni eða fólk nær eyrum fjölmiðla. Þetta er svokallað áróðurslíkan sem byggist á 

fimm fréttasíum sem sérhver frétt þarf að komast í gegnum til þess að berast til almennings. 

Að mati Hermans og Chomskys endurspeglar áróðurslíkanið misskiptingu auðs og valda í 

samfélaginu og áhrif þess á hagsmuni og fréttamat fjölmiðla (nánar verður fjallað um vald, 

háskólafólk og fjölmiðla í 6. kafla). Fréttasíurnar fimm snúa að 1) stærð og eignarhaldi 

fjölmiðla og hagsmunum eigendanna sem fréttir mega ekki stangast á við, 2) auglýsingum og 

valdi auglýsenda til að sía út mál í fjölmiðlum, 3) einsleitni heimildarmanna fjölmiðla sem 

flestir komi úr stjórnmálum, embættismannakerfi og viðskiptalífi, 4) ögun fjölmiðlanna sem 

hefur það að markmiði að þagga niður í þeim röddum sem eru á öðru máli en ráðandi öfl, og 

loks 5) útmálun þeirra sem eru á öðru máli en ráðandi öfl sem talsmanna hins illa andstæðings 

(Herman og Chomsky 1988: 2-33). Líkan Hermans og Chomskys er nokkuð róttækara en 

hugmyndir Galtungs og Ruge en það varpar engu að síður ljósi á það hvað getur haft áhrif á 

það sem birtist í fjölmiðlum. 

 Á móti má hins vegar benda að með tilkomu netsins hafi möguleikar fólks, þar á 

meðal háskólamanna, til þess að taka þátt í samfélagsumræðu aukist. Orr (2010: 26-27) bendir 

á að vísinda- og fræðimenn, t.d. í Ástralíu og Bandaríkjunum, hafi nýtt sér blogg til þess að 

eiga í samskiptum við almenning og taka þátt í samfélagsumræðunni. Hann vekur þó athygli á 

því að ýmislegt vinni gegn því að bloggið getið orðið áhrifarík leið fyrir háskólamenn inn í 

samfélagsumræðuna. Hætta sé á að það nái ekki augum margra og auk þess sé vinnuálag í 

háskólum það mikið að lítill tími sé til að gefa sig að bloggi.  

Hópur íslenskra háskólakennara hefur látið að sér kveða í samfélagsumræðunni í 

gegnum blogg, ekki síst á vefritunum Eyjunni.is og Pressunni og á mbl.is og DV.is. Þar má 

nefna Arnar Pálsson, dósent í lífupplýsingafræði, Einar Steingrímsson, prófessor í Skotlandi, 
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Eirík Bergmann Einarsson, prófessor í stjórnmálafræði, Hannes Hólmstein Gissurarson, 

prófessor í stjórnmálafræði, Jón Steinsson, dósent í hagfræði í Bandaríkjunum, Sigmund 

Guðbjarnason, fyrrverandi prófessor og háskólarektor, Silju Báru Ómarsdóttur og Sigurbjörgu 

Sigurgeirs-dóttur, lektora í stjórnmálafræði, Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði, Stefán 

Snævarr, prófessor í heimspeki í Noregi, og Þorvald Gylfason, prófessor í hagfræði. Bloggin 

eru afar ólík að efni. Sum snúast mest um vísindi og nokkurs konar vísindamiðlun en önnur 

um þjóðfélagsmál. Tilgreint er á flestum þeirra að viðkomandi gegni tiltekinni stöðu við 

háskóla en nokkrir taka sérstaklega fram að á blogginu séu þeir að tjá sig sem borgarar en taki 

ekki málstað tiltekinna hópa. 

Með tilkomu netsins hafa möguleikar háskólamanna til að láta rödd sína heyrast ekki 

aðeins aukist heldur einnig möguleikar borgaranna á að eiga í samræðum við þá beint um 

netið. Með athugasemdadálkum á bloggsíðum opnast leiðir fyrir fólk til þess að gera nafn-

lausar árásir á einstaklinga og grafa undan trúverðugleika þeirra. Árás á manninn í stað 

umræðu um málefnið eru daglegt brauð eins og sjá má þegar athugasemdakerfi bæði íslenskra 

fréttamiðla og bloggsíðna eru skoðuð. Því geta háskólamenn ekki endilega búist við jákvæð-

um svörum og uppbyggilegri umræðu við skrifum sínum, jafnvel þótt þau séu sett fram með 

rökum og vísanir í rannsóknir. 

Sá þáttur sem hins vegar ræður einna mestu um það hversu mikið aðgengi og vægi 

fólk hefur í samfélagsumræðunni er staða þess í samfélaginu, í valdapíramídanum. Bæði 

háskólafólk og fjölmiðlar hafa þar tiltekna stöðu og mikilvægt er að gera sér grein fyrir henni 

og hvaða áhrif það hefur á hina lýðræðislegu umræðu. Er t.d. hætta á að háskólafólk eða 

fjölmiðlar þjóni tilteknum valdahópum í samfélaginu í stað þess að þjóna samfélaginu öllu? 

Við þessa spurningu og fleiri verður fengist í 6. kafla. 
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6 Staða fjölmiðla og háskólamanna í valdakerfinu 

Þegar kannað er hver staða háskólafólks og fjölmiðla er í samfélaginu og hvaða vald þessir 

aðilar geta haft er nauðsynlegt að skoða hvað felst í valdi. Það er fjarri því einfalt að skil-

greina hugtakið og hafa fjölmargir tekist á við það í gegnum tíðina, þar á meðal þýski félags-

fræðingurinn Max Weber en hugmyndir hans hafa haft einna mest áhrif innan félags-

fræðinnar. Nánar verður vikið að þeim og valdakerfum nútímans áður en sjónum verður beint 

að völdum fjölmiðla og háskólamanna. 

6.1 Vald, yfirráð og valdakerfi 

Max Weber gerði greinarmun á valdi (e. power) og yfirráðum (e. authority), ekki síst í 

tengslum við þróun stjórnmála í sögulegu samhengi innan ríkja. Samkvæmt Weber er vald 

geta einstaklings til þess að koma vilja sínum fram við tilteknar aðstæður þrátt fyrir mótstöðu 

eða óháð því sem aðrir einstaklingar vilja. Yfirráð ná hins vegar til réttar þess, sem valdið 

hefur innan tiltekins skipulags, t.d. ríkis, fyrirtækis eða fjölskyldu, til þess að segja öðrum 

fyrir verkum og vænta þess að honum sé hlýtt (sjá Morrison 2006: 363). 

 Þar sem opinber umræða í lýðræðisríkjum er viðfangsefni þessarar ritgerðar er 

forvitnilegt að skoða kenningar Webers um réttmæt yfirráð og sókn fólks í völd í gegnum 

stjórnmálakerfið í ríkinu. Samkvæmt Weber er ríkið „eins og samfélög fyrri alda, fólgið í 

yfirráðum manns yfir manni, sem styðjast við réttmætt ofbeldi (það er að segja ofbeldi sem 

talið er réttmætt). Ríki stendur því og fellur með því, að þegnarnir viðurkenni í verki valda-

tilkall stjórnarherranna“ (Weber 2011: 121). Weber bendir enn fremur á að þessi sáttmáli um 

viðurkenningu eða réttlætingu á yfirráðum stjórnendanna eigi sér þrjár rætur. Með öðrum 

orðum byggist pólitískt vald að mati Webers á þrenns konar viðurkenndu valdi: 

 

1) Hefðarvaldi sem eins og nafnið bendir til byggist á hefðum og flyst á milli manna, t.d. 

innan ákveðins valdahóps, í krafti erfða, siða og hefða. Gott dæmi um það eru 

konungsveldi eða einveldi þar sem afkomendur valdhafa taka við stjórnartaumum af 

foreldrum sínum. 

2) Náðarvaldi sem er vald tiltekins leiðtoga sem hefur tekist að heilla fólk og hrífa með 

sér til tiltekinna verka með persónutöfrum, sannfæringarkrafti eða forystuhæfileikum. 

Gott dæmi um slíkt eru spámenn, herleiðtogar, kjörnir þjóðar- og flokksleiðtogar en 

einnig leiðtogar uppreisnar- eða andspyrnuhreyfinga. 
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3) Regluvaldi þar sem fólk trúir á og fylgir tilteknum lögum og reglum og réttur 

valdahafans til þess að segja öðrum fyrir verkum byggist á þeim enda hafi lögin og 

reglurnar verið settar með viðurkenndum hætti. Vald embættismanna í vestrænum 

nútímalýðræðisríkjum byggist t.d. á þessu (Weber 2011: 121-122 og Morrisson 2006: 

362-373 og 433-446). 

 

Weber bendir þó einnig á að undirgefni við valdið sé ýmsu háð, þar á meðal ótta við refsingu 

valdahafa eða væntingar um einhvers konar laun eða umbun. 

Hugmyndir Webers gera því ráð fyrir nokkurs konar sátt eða samþykki manna í 

millum innan tiltekinnar heildar um það hver skuli ráða yfir hverjum og hver lúta hverjum. 

Hins vegar má benda á að það getur breyst, jafnvel snögglega, hverjir fara með valdið eða 

tiltekinn hluta þess, þ.e. ef menn hætta að viðurkenna réttmæt yfirráð tiltekins einstaklings eða 

hóps. Það er, eins og Svanur Kristjánsson bendir á, óhjákvæmlegt í lýðræðisríkjum að fela 

einhverjum meira vald en öðrum en hins vegar er mikilvægt að tryggja að of mikið vald 

þjappist ekki á of fáar hendur.  

 

Valdinu fylgja óhjákvæmilega freistingar um að taka sérhagsmuni fram yfir almannahag. 

[…] Afar miklu skiptir sömuleiðis að ráðamenn haldi í heiðri hinar óskráðu reglur um að 

beita valdi sínu ætíð af varfærni og virðingu fyrir mannréttindum og lýðræði (Svanur 

Kristjánsson 2012: 330). 

 

Þetta er mikivægt að hafa í huga þegar rætt er um þátttöku háskólafólks í samfélags-

umræðunni og stöðu þess innan valdakerfisins. 

 Valdið hefur einnig verið skilgreint út frá fleiri sjónarhornum en Weber gerir, t.d. 

valdakerfum innan samfélaga. Í nágrannaríkjum Íslands, Danmörku og Noregi, var t.d. ráðist í 

sérstaka úttekt á valdakerfum landanna undir lok 20. aldar. Í niðurstöðum meirihluta þeirrar 

nefndar sem hafði umsjón með úttektinni í Noregi er bent á þrenns konar vald: 1) pólitískt 

vald, sem getur verið í höndum þings, sveitarstjórna, stjórnmálaflokka og samtaka, 2) efna-

hagslegt vald, sem geti falist í mikilvægi einstakra atvinnugreina umfram aðrar, áhrifum 

fyrirtækja eða eignarhaldi á auðlindum, og 3) hugmyndafræðilegt vald, sem lýtur að áhrifum 

ríkjandi hugmynda og hvernig þeim er viðhaldið eða andmælt. Í hugmyndafræðilegu valdi 

felst einnig vald yfir gildismati og sjálfsskilningi fólks (sjá umfjöllun Kristínar Ástgeirsdóttur 

2004: 91).  

Allar þessar þrjár tegundir valds skipta máli þegar fjallað er um samfélagsumræðu og 

framlag háskólamanna til hennar því beita má þessum valdakerfum ýmist til að hampa 

tilteknum sjónarmiðum í umræðunni eða til þess að kæfa önnur. Þannig geta aðilar í 
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stjórnmálum eða efnahagslífi eða jafnvel hagsmunaaðilar annars staðar í samfélaginu beitt 

áhrifavaldi sínu til þess að ráðast á eða grafa undan trúverðugleika háskólafólks, þar á meðal í 

samfélagsumræðunni. Á móti má benda á að innan háskólanna hlýtur að vera töluvert 

hugmyndafræðilegt vald, vald til að skilgreina umræðuna og dýpka hana, sem háskólafólk 

getur beitt í samfélagsumræðunni. 

Höfundar skýrslunnar um valdakerfi í Danmörku (Togeby o.fl. 2004: 13-16) benda á 

enn aðra leið til að skipta hinum vandmeðförnu valdahugtökum: í vald sem eign eða auðlind, 

vald sem samband á milli aðila og vald sem tengt er reglum, hefðum eða skipan mála. Hið 

fyrstnefnda sé líklega þekktast enda vísar það til þess að tilteknir einstaklingar eða hópar búi 

yfir ákveðnum styrk, t.d. í formi auðs, stuðningi annars fólks eða þekkingu, sem gefi þeim 

forskot á hina, sem ekki búa yfir þessu, til þess að hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar eru í 

samfélaginu.  

Á móti hefur verið bent á að það að búa yfir valdi sé ekki endilega það sama og að 

beita því. Því sé betra að líta á vald sem samband á milli aðila, þ.e. kraft eins til þess að láta 

annan gera eitthvað, jafnvel gegn vilja sínum. Þannig skilgreinir Weber til dæmis vald eins og 

áður hefur komið fram. Höfundar dönsku skýrslunnar benda hins vegar á að gallinn við þessa 

nálgun á valdi sé sá að valdið sé oft falið. Því þurfi valdhafarnir ekki endilega að gera neitt 

sérstakt til þess að láta aðra framfylgja óskum sínum, óttinn einn um hugsanlegar afleiðingar 

þess að fylgja ekki valdhöfunum að málum nægi til þess að hinir valdaminni þjóni þeim 

óbeðið. 

Þriðja tegund valdsins samkvæmt höfundum dönsku skýrslunnar, vald sem tengt er 

reglum eða hefðum, er eins og nafnið bendir til innbyggt í samfélagsgerðina og stofnanir 

samfélagsins. Þetta birtist m.a. í því að ólíkar reglur og hefðir í samfélögum hafi ólík áhrif. 

Þannig hafi mismunandi uppbygging kosningakerfa milli landa áhrif á það hversu misjafnlega 

mikið vald kjósendur hafa. Undir þessa tegund valds flokkast líka hugmyndamyndafræðilegt 

vald eða skilgreiningarvald, þ.e. valdið til þess að stjórna gildismati fólks og því um hvað er 

rætt í samfélaginu og hvað ekki (Togeby o.fl. 2004: 13-16).  

Valdahugtakið er, eins og fram hefur komið hér í þessu stutta ágripi að ofan, afar 

margslungið og hægt að nálgast það frá mörgum sjónarhornum. Ekki verður gerð frekari 

tilraun hér til þess að brjóta það til mergjar en þó bent á að umræðan virðist á endanum snúast 

um sambandið milli borgara eða hópa borgara og hvaða hópar hafa eða geta öðlast áhrifamátt 

til þess að stjórna gerðum annarra. Fróðlegt er að skoða hvernig fjölmiðlar og ekki síður 

háskólamenn falla inn í sum þeirra valdahugtaka sem nefnd hafa verið hér að ofan. 
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6.2 Vald fjölmiðla 

Margt hefur verið ritað og rætt um vald fjölmiðla allt frá því að þeir litu dagsins ljós. Samfara 

þróun þeirra hafa hugmyndirnar um vald þeirra tekið breytingum þótt ein þeirra hafi verið 

mest áberandi enda nokkurs konar yfirhugmynd um vald fjölmiðla. Það er hugmyndin um 

fjölmiðla sem fjórða vald samfélagsins sem á uppruna sinn á miðri 19. öld í Bretlandi (sjá 

Þorbjörn Broddason 2004; 2005 og McQuail 2005: 169). Í henni felst að það sé fjölmiðlanna 

að veita þeim sem fara með völd í samfélaginu aðhald og miðla upplýsingum um það sem 

stjórnvöld aðhafast. Í seinni tíð hefur hugmyndin um fjórða valdið verið tengd hugmyndinni 

um þrískiptingu ríkisvaldsins í dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdavald og litið þannig á 

að hlutverk fjölmiðlanna sé að hafa eftirlit með þessum valdastofnunum líkt og þær eiga að 

hafa eftirlit hver með annarri. Þetta vald er hins vegar ekki skilgreint neins staðar í lögum eða 

reglum en almennt má segja að hugmyndin um fjölmiðla sem fjórða valdið sé nokkuð 

viðurkennd í samfélaginu.  

 Ef við lítum svo á að fjölmiðlar búi yfir þessu valdi í samfélaginu vakna spurningar 

um það í hverju það felst og að hverjum það beinist. Kristiansen (2007: 91) bendir á að 

fjölmiðlar séu sjálfir pólitísk stofnun sem ásamt ýmsum öðrum ráði dagskipaninni, þ.e. um 

hvað sé rætt og hvernig við skiljum raunveruleikann. Þarna vísar hún til þekktrar kenningar í 

fjölmiðlafræði um svokallað dagskrárvald (e. agenda-setting) og innrömmunaráhrif (e. 

framing) fjölmiðla.  

 Með innrömmunaráhrifum fjölmiðla er átt við þá mynd eða þann ramma sem fjöl-

miðlar ákveða að setja fréttir í, t.d. með vali á sjónarhorni eða viðmælendum. McQuail bendir 

á að í innrömmun felist ákveðin túlkun og að slíkt sé nánast óumflýjanlegt í starfi blaða-

mannsins því hann mótist af því samfélagi sem hann búi í. Með því að velja eitt sjónarhorn 

fram yfir annað þegar fjallað er um tiltekið mál hafi fjölmiðlamaðurinn eða fjölmiðillinn áhrif 

á sýn lesenda/áhorfenda á málið. Sýnt hefur verið fram á þetta með ýmsum rannsóknum, m.a. 

ólíkri umfjöllun fjölmiðla í mismunandi löndum um sama málið (McQuail 2005: 378-379). 

Kenningin um dagskrárvald fjölmiðla er hins vegar eignuð þeim Maxwell McCombs 

og Donald Shaw. Í stuttu máli má segja að kenningin snúist um að fjölmiðlar hafi, með vali 

sínu á umfjöllunarefnum, áhrif á það hvernig við lítum heiminn og hvaða mál við teljum 

mikilvæg. Með því að segja frá einum viðburði en ekki öðrum móta fjölmiðlarnir skoðanir 

okkar á samfélagsmálum. Þeir móta einnig viðhorf okkar um mikilvægi málefna með því að 

velja fréttum tiltekinn stað í dagblöðum, fréttatímum og á heimasíðum sínum. Þannig er 

staðsetning fréttar á forsíðu dagblaðs, fremst í fréttatíma eða efst á fréttavefsíðu til marks um 
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áherslu viðkomandi fjölmiðils á mikilvægi þeirrar fréttar umfram aðrar sem finna má annars 

staðar í blaðinu, fréttatímanum eða á vefsíðunni. Þess vegna er oft talað um að fjölmiðlar setji 

mál á dagskrá. Kenningin um dagskrárvald hefur verið prófuð í hundruðum rannsókna víða 

um heim og McCombs segir að orsakasamband sé á milli þess sem fjölmiðlar setja á dagskrá 

og þess sem almenningur telur mikilvægt umræðuefni í samfélaginu (McCombs 2004: ix-xii 

og bls. 1-16). 

 McQuail (2005: 512-513) bendir á að til þess að sannreyna orsakasamband þarna á 

milli þurfi að taka inn fleiri þætti en gert hafi verið í rannsóknum McCombs og annarra sem 

kannað hafa dagskrárvald. Þá bendir McQuail einnig á að með kenningunni um dagskrárvald 

sé horft fram hjá þáttum eins og því hverja fólk telji mikilvæga, hvar mikilvægir hlutir eigi sér 

stað og hvers vegna einn atburður teljist mikilvægur en ekki annar. Því sé erfitt að sanna með 

fullnægjandi hætti dagskrárvald fjölmiðla þótt McQuail vilji ekki útiloka kenninguna. 

Ef við gerum ráð fyrir að kenningin um dagskrárvald fjölmiðla eigi sér einhverja stoð 

vakna spurningar um það hverjir hafa dagskrárvaldið, þ.e. hverjir ákveða hvaða efni verður að 

fréttum og hvað ekki. Eru það starfsmenn fjölmiðlanna sjálfra eða jafnvel einhverjir aðrir? 

McCombs (2004: 117) rekur uppsprettur frétta og þar með að einhverju leyti dagskrárvaldið 

til þriggja þátta: 1) áhrifamikilla heimildarmanna, þ.e. þeirra sem fara með völd annars staðar 

í samfélaginu, eins og stjórnmálamanna og viðskiptamanna eða fulltrúa þeirra, 2) annarra 

fjölmiðla og 3) viðmiða og hefða blaðmennskunnar. Aðrir hafa tekið dýpra í árinni, þar á 

meðal Herman og Chomsky (1988), en áðurnefnt áróðurslíkan þeirra gerir ráð fyrir að 

fjölmiðlar þjóni fyrst og fremst þeim sem hafa völd í krafti peninga. Samkvæmt þeim hug-

myndum liggur dagskrárvald fjölmiðla fyrst og fremst hjá hinum efnameiri í samfélaginu, þ.e. 

þeim sem eiga fjölmiðlana, þeim sem auglýsa í þeim og þeim sem almennt teljast áreiðanlegar 

heimildir í samfélaginu. 

Ef vald fjölmiðla er skoðað út frá þeim skilgreiningum sem nefndar voru í kafla 6.1 

má segja að vald þeirra flokkist sem hugmyndafræðilegt vald eða skilgreiningarvald. Með 

dagskrárvaldi og innrömmunaráhrifum og í krafti hinnar viðteknu hugmyndar um fjórða 

valdið geta þeir haft áhrif á ríkjandi hugmyndir og hugsanlegt andóf gegn þeim. Jafnframt 

geta fjölmiðlar að einhverju leyti mótað gildismat almennings, bæði með vali sínu á 

umfjöllunarefnum og með nálgun sinni gagnvart þeim. Fjölmiðlar geta einnig haft áhrif á hið 

pólitíska vald og stjórnmálaumræðuna með því t.d. að vekja athygli á brotalömum í sam-

félaginu, en segja má að þetta vald fjölmiðlanna hafi eflst eftir því sem þáttur fjölmiðla í 

okkar daglega lífi hefur aukist á síðustu árum. Fjölmiðlarnir eru þó um leið háðir eða settir 

undir vald stjórnmálanna sem oftar en ekki eru þeirra helstu heimildir í umræðum um 
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samfélagsmálefni (Togeby o.fl. 2004: 212-229). Því verður til ákveðin togstreita milli valds 

fjölmiðlanna og hins pólitíska valds. 

Auk hugmyndafræðilegs valds má segja að fjölmiðlar búi yfir efnahagslegu valdi, en 

það á ekki síst við á síðustu árum og áratugum með samruna fjölmiðla í fjölmiðlasamsteypur. 

Slík fyrirtæki búa yfir efnahagslegu valdi umfram minni fjölmiðla og geta í krafti þess haft 

meiri áhrif í samfélaginu, þar á meðal í hinni lýðræðislegu samræðu. Samþjöppun fjölmiðla 

þýðir með öðrum orðum samþjöppun á valdi eins og vikið verður nánar að síðar í 6. kafla. En 

áður en að því kemur verður litið á hvort og þá hvaða valdi háskólafólk býr yfir. 

6.3 Vald háskóla og háskólafólks 

Háskólar eru mun eldri stofnanir en fjölmiðlar en líkt og fjölmiðlarnir má segja að hugmyndir 

um vald háskóla og valdið sem þeir búa yfir hafi þróast í gegnum tíðina. Þótt staða 

háskólanna gagnvart ríkisvaldinu hafi breyst í gegnum aldirnar (sjá Sverrir Jakobsson 2011: 

86) teljast þeir engu að síður vera valdastofnanir í dag. „Vald þeirra felst m.a. í því að 

skilgreina sanna þekkingu, hvernig hennar skuli aflað og hvaða fræði eigi að teljast hluti 

hinnar vísindalegu orðræðu“ (Sverrir Jakobsson 2011: 78). Segja má að þetta vald liggi ekki 

síst í því trausti sem hinn almenni borgari ber til háskóla sem óháðra stofnana og þeirri 

vísindahefð sem fylgt er innan skólanna. Með öðrum orðum má segja að háskólarnir búi yfir 

ákveðnu hefðarvaldi eins og Weber skilgreinir það. 

Vald háskólanna verður einnig að teljast hugmyndafræðilegt eða skilgreiningarvald 

líkt og hjá fjölmiðlum því innan háskólanna starfar fólk sem hefur yfir að ráða þekkingu sem 

fáir aðrir í samfélaginu hafa. Háskólafólk getur nýtt þá þekkingu til þess að hafa áhrif á 

samfélagsumræðuna og þróun mála í samfélaginu. Hins vegar standa fjölmiðlar og háskóla-

fólk ekki jafnfætis þegar kemur að áhrifum á samfélagsumræðuna. Orr (2010: 23-24) bendir á 

að háskólamenn hafi lítið beint vald til þess að hafa áhrif á umræðuna öfugt við ritstjóra og 

blaðamenn sem geti sett mál á dagskrá og þannig haft mótandi áhrif á það hvað fólk telur 

verðugt umræðuefni, eins og áður hefur verið nefnt.  

Hins vegar má velta því fyrir sér hvort vaxandi áhersla á tækni og vísindi og nýtingu 

þeirra í þágu í verðmætasköpunar ásamt þörfinni fyrir það að varpa ljósi á sífellt flóknari heim 

færi háskólafólki sem hópi meiri völd en áður. Bent hefur verið á að á hverjum degi séu 

kynntar nýjar skýrslur, rannsóknir eða lög og því sé þörf á sérfræðingum/vísindamönnum til 

þess að setja hlutina í samhengi og útskýra þýðingu þeirra fyrir hinum almenna borgara í 

fjölmiðlum. Freistandi sé að álykta sem svo að vald vísindamannanna hafi aukist. Hins vegar 

verði að huga að því hvernig framlag þeirra er nýtt í hinni opinberu umræðu. Stundum leiti 



60 

blaðamenn eingöngu til vísindamanna til þess að staðfesta sína sýn á hlutina og því hafi 

vísindamenn ekki vald yfir því hvernig orð þeirra eru sett fram í fjölmiðlum. Erfitt sé að draga 

einhverja örugga ályktun um það hvort aukinn sýnileiki vísindamanna í fjölmiðlum gefi þeim 

aukin áhrif í samfélaginu. Hins vegar sé ekki vafi á því að þeir séu orðnir sýnilegri en áður og 

séu í auknum mæli álitnir meðal helstu leikenda samfélagsins (Albæk, Christiansen og 

Togeby 2002: 58-61).  

 Í samanburði við marga aðra hópa, eins og stjórnmálamenn og stjórnendur stórra 

fyrirtækja og hagsmunasamtaka, búa háskólamenn hins vegar yfir litlu pólitísku eða efnahags-

legu valdi. Þeir geta þó í gegnum störf sín haft áhrif á þá sem fara með pólitískt og efnahags-

legt vald hverju sinni, m.a. með ráðgjöf og umsögnum um mál. Háskólafólk getur með öðrum 

orðum beitt hugmyndafræðilegu valdi eða skilgreiningarvaldi gagnvart efnahagslegu eða 

pólitísku valdi. Reyndar segja sumir, eins og áður hefur verið nefnt, að það sé skylda háskóla-

fólks að hafa auga með og gagnrýna hið pólitíska og efnahagslega vald (sjá t.d. Irma Erlings-

dóttir 2011: 17-18 og Jón Ólafsson 2011: 25-26) en það er í anda hugmyndarinnar um 

háskólann sem vettvang gagnrýninnar umræðu.  

 Á sama hátt og háskólafólk getur nýtt vald sitt til þess að varpa ljósi á gangvirki 

samfélagsins og afhjúpað veilur þess með gagnrýni sinni er jafnframt hætta á því að það fari 

að þjóna öðrum valdakerfum, þ.e. að tala máli valdsins eins og það er stundum orðað. Þetta 

samspil háskóla og háskólafólks, og ekki síður fjölmiðla, við önnur valdakerfi og -stofnanir 

krefst nánari skoðunar.  

6.4 Samspil háskóla og fjölmiðla við aðrar valdastofnanir 

Eins og áður var nefnt telur Weber að í valdi felist hæfileiki einhvers til þess að koma fram 

vilja sínum óháð vilja annarra. Í þessu felst að sá sem fer með valdið getur því ráðið miklu um 

líf og aðstæður annarra. Þetta er gott að hafa í huga þegar skoðað verður hvers konar öfl eða 

völd geta herjað á háskólana og fjölmiðla og þar með ráðið miklu um stöðu þessara 

samfélagsstofnana og þeirra sem þar starfa. 

Ef litið er fyrst á háskólana þá hefur áður verið bent á að þeir höfðu, og hafa í raun enn 

að einhverju leyti, það hlutverkt að mennta embættismenn fyrir ýmsar stofnanir samfélagsins. 

Með því má segja að þeir þjóni valdi ríkisins, þ.e. sjái til þess að valdhafarnir í ríkinu, 

stjórnmálamenn eða stjórnmálaflokkar, hafi yfir að ráða mannskap sem ýtir undir og styður 

við völd þeirra. Þetta hefur franski heimspekingurinn Jean-François Lyotard gagnrýnt og segir 

leitað til háskólanna til þess að framleiða færni í stað hugsjóna eins og áður hefur komið fram 

(sjá kafla 1.2). 
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Í svipaðan streng tekur Irma Erlingsdóttir og bendir á að með stofnanavæðingu háskólans hafi 

gagnrýni háskólans á ríkjandi valdakerfi dvínað. Með uppgangi þekkingarhagkerfisins hafi 

háskólinn fengið miðlægt hlutverk í samfélaginu þar sem háskólagráður og þekking verða að 

vöru, þ.e. á forsendum hins efnahagslega kerfis og valds. Að sama skapi felist áhrifavald 

háskólasamfélagsins æ meira í sérfræðiþekkingu en ekki hugmyndum og það hafi áhrif á 

sjálfstæði háskóla og háskólamanna (Irma Erlingsdóttir 2011: 13). Irma segir enn fremur að 

aukin viðskiptahugsun innan háskóla og áhersla á sérfræðivæðingu leiði m.a. til þess að þeir 

sem fari með völdin innan háskólanna veigri sér við því að skapa eigin háskólastefnu eða 

styðja við framsæknar rannsóknir af ótta við gagnrýni frá hinu pólitíska valdi. „Óttinn við hið 

pólitíska vald hefur ekki aðeins leitt til þöggunar heldur hafa háskólar í sumum tilvikum látið 

hjá líða að taka á innri vandamálum og akademískum brotum“ (Irma Erlingsdóttir 2011: 21-

22). 

Irma bendir einnig réttilega á að háskólar geti aldrei verið algjörlega sjálfstæðar 

stofnanir, þ.e. óháðar öðru valdi. Þeir eru til að mynda háðir ríki í gegnum fjárveitingarvald 

þess, líkt og tilfellið er hér á landi. Þannig geta stjórnmálamenn með fjárlögum nýtt vald sitt 

til þess að hafa áhrif á starfsemi háskólanna, t.d. með því að takmarka fjárveitingar til þeirra 

eða skilyrða þær á einhvern hátt. Hins vegar er, eins og áður hefur verið nefnt, ekki sjálfgefið 

að valdhafar nýti þessi völd sín til þess að skipta sér af málefnum háskólanna. Ríkisvaldið geti 

veitt háskólafólki frið til þess að sinna sínum rannsóknum og þannig stuðlað að því að gagn-

rýnin samfélagsumræða fái að nærast (Irma Erlingsdóttir 2011: 20). 

Lyotard gagnrýnir einnig að háskólinn hafi í auknum mæli farið að lúta valdi auð-

magnsins, eða hins peningalega valds. Vald hinna skilvirku vísinda hafi þanist út. „Ríkið, 

einkafyrirtæki og ríkishlutafélög útdeila fjármagni til rannsókna út frá þessari rökvísi útþenslu 

valdsins. Rannsóknarsvið sem geta ekki sýnt fram á að framlag þeirra leggi í það minnsta 

óbeinan skerf til þess að kerfið hámarki afköst sín mega horfa á fjármagnið flæða hjá og eru 

dæmd til að ganga sér til húðar,“ segir Lyotard (2008: 112). Með öðrum orðum verða háskól-

arnir og háskólafólk í auknum mæli háð hinu efnahagslega valdi. 

Ekki er endilega óeðlilegt að háskólar í dag séu í samskiptum við hið efnahagslega 

vald, atvinnulífið, enda sérhæfing í störfum í atvinnulífinu orðin mikil og þörfin fyrir menntað 

vinnuafl sífellt meiri. Þar hefur háskólinn samfélagslegu hlutverki að gegna auk þess sem færa 

má rök fyrir því að samspil við atvinnulífið geti einnig orðið háskólanum til framþróunar og 

framdráttar. Hins vegar ber að varast að líta á háskólann sem þjónustustofnun við atvinnulífið 

eins og Jón Ólafsson (2011: 25-26) bendir á.  
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Ólíkt hinu pólitíska eða trúarlega valdi er hið efnahagslega vald gagnvart háskólum og 

háskólamönnum ekki endilega alltaf mjög sýnilegt. Vilhjálmur Árnason (2009: 23-25) segir 

að í mörgum slíkum tilvikum komi valdið ekki beint að ofan heldur lárétt í formi aðstoðar og 

styrkja. Ómeðvitað hafi slíkt áhrif á einstaklinga, jafnvel þótt þeir sem slíkrar aðstoðar njóti, 

neiti því. Þannig eru áhrif hins efnahagslega valds, t.d. bakhjarla rannsókna, ekki í formi 

skipana af einhverju tagi heldur fremur í formi væntinga sem eru undirliggjandi en ekki endi-

lega færðar í orð. Í aðdraganda bankahrunsins sóttust fjármálafyrirtæki, annars konar fyrirtæki 

og hagsmunaaðilar eftir áhrifum innan háskólasamfélagsins í gegnum styrktar stöður og 

rannsóknir. Við slíkar aðstæður skapast hætta á því að háskólamenn kjósi, oft ómeðvitað, að 

líta fram hjá samfélagslegu hlutverki sínu til gagnrýni til þess að styggja ekki þá sem hafa hið 

efnahagslega og í nokkrum mæli hið pólitíska vald. 

Áhrif hins efnahagslega og pólitíska valds á háskóla og háskólafólk verður hins vegar 

mest þegar eintaklingar innan háskólanna gerast talsmenn valdsins. Irma Erlingsdóttir (2011: 

17-18) nefnir slíka menn mandarína eða menntapáfa. „Slíkir menntamenn breytast fljótt í 

hugmyndafræðinga og verjendur valdakerfis og missa áhrifavald sitt vegna þess að þeir eru 

ekki trúverðugir,“ segir hún. Við sama tón kveður hjá Vilhjálmi Árnasyni (2009: 25) sem 

varar við því að háskólafólk verði handbendi ráðandi afla, t.d. með því að nýta fræðin án 

gagnrýni í þágu framleiðslu í samfélaginu. Hann varar ekki síður við því að háskólafólk gerist 

talsmenn andstæðinga ráðandi afla, bregði sér í hlutverk aðgerðasinna og noti fræðin til að 

skylmast á hinum pólitíska vettvangi. 

Áður hefur verið minnst á að hugsuðurinn og háskólamaðurinn Noam Chomsky telji 

að háskóla- og menntamenn eigi að láta vel í sér heyra í samfélagsumræðunni og nýta bæði 

staðreyndir og rök í þeirri glímu. Hann gagnrýnir hins vegar hvernig sumir menntamenn og 

sérfræðingar, mandarínarnir, ganga inn á hugmyndafræði valdsins í stað þess að veita henni 

mótspyrnu með rökum þegar það á við (Bricmont 2005: 286-288).  

Chomsky hefur einnig gagnrýnt fjölmiðla fyrir að þjóna ráðandi öflum og stutt það 

dæmum, rannsóknum og rökum (sjá Bricmont 2005: 284 og Herman og Chomsky 1988). 

Hann hefur m.a. bent á hræsni vestrænna stjórnvalda sem í meginstraumsfjölmiðlum eru 

teiknuð upp sem boðberar lýðræðis en reynast það ekki þegar utanríkisstefna þeirra og 

aðgerðir eru greind nánar. Þannig gangi fjölmiðlar inn á hið pólitíska vald. 

Ástralski rannsóknablaðamaðurinn John Pilger (2002: 131-132) heggur í sama 

knérunn. Hann hefur gagnrýnt fjölmiðlasamsteypur í Bandaríkjunum og Evrópu, sem hann 

segir helstu upplýsinga- og fréttauppprettur heimsins, fyrir framsetningu þeirra og sífellda 

endurtekningu á upplýsingum sem taldar eru pólitískt öruggar, eins og hann kallar það, og 
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fyrir að þjóna valdhöfum. Að mati Pilgers eru hinir stóru vestrænu fjölmiðlar partur af 

valdakerfi hinna sterkari ríkja og halda fram hagsmunum og sjónarmiðum þeirra fyrst og 

fremst. „Þeir sem hafa yfir að ráða tækjum og tólum líkt og við höfum aldrei séð áður, þar á 

meðal þeir sem kenna og stunda rannsóknir við hina miklu háskóla, liggja á þekkingu sinni 

gagnvart almenningi; kannski hefur þögnin aldrei verið meiri,“ segir Pilger (2002: 3) og beinir 

þar spjótum sínum einnig að háskólafólki. 

Í þessu samhengi er vert að staldra við mikilvægt atriði. Ef við göngum út frá því, eins 

og gert var í kafla 6.2, að fjölmiðlar hafi ákveðið vald í samfélaginu, þar á meðal svokallað 

dagskrárvald, þýðir sú samþjöppun á eignarhaldi á fjölmiðlamarkaði, sem orðið hefur á 

síðustu árum og áratugum, að samþjöppun verður einnig á valdi fjölmiðlanna. McChesney 

bendir á að slík samþjöppun hafi mjög neikvæð áhrif því milljarðamæringar reki og eigi stórar 

fjölmiðlasteypur og þeir hafi hagsmuni af því að hið pólitíska landslag sé þeim hagstætt. 

Hagsmunir þessara manna og félaga þeirra séu hins vegar oft allt aðrir en stærsta hluta 

almennings. Því má segja að þarna fari fjölmiðlavaldið að þjóna hinu efnahagslega og 

pólitíska valdi. „Samkvæmt öllum kenningum um lýðræði er slík samþjöppun á efnahagslegu, 

menningarlegu og pólitísku valdi í hendur svo fárra – og að mestu ábyrgðarlausra – fáránleg 

og óviðunandi,“ segir McChesney (1999: 29-30). 

McChesney, sem skrifar fyrst og fremst út frá veruleika bandarísks samfélags, segir 

hina stóru og ráðandi fjölmiða hafa átt þátt, þó ekki eina og sér, í hrörnandi lýðræði í 

Bandaríkjunum. Þeir festi í sessi kerfi þar sem hinir ríku og valdamiklu taka allar mikil-

vægustu ákvarðanirnar í samfélaginu en upplýst ákvarðanataka almennings sé nánast engin. 

Með því að sneiða hjá ýmsum mikilvægum pólitískum álitamálum eða sníða samfélags-

umræðuna að þörfum elítunnar sé hinn almenni borgari sviptur tækifæri sínu til virkrar 

þátttöku í lýðræðissamfélagi. Fjölmiðlakerfið sé því innvígt og innmúrað í valdakerfi 

bandarísks samfélags (McChesney 1999: 281-282).  

Samhliða fækkun og samþjöppun á fjölmiðlamarkaði fækkar blaðamönnum en á sama 

tíma hefur almannatenglum eða svokölluðum spunameisturum, sem vinna í þágu stjórnmála-

afla eða fyrirtækja, fjölgað (sjá t.d. þróunina í Bretlandi og Bandaríkjunum í Davies 2009: 85 

og 97). Þar sem færri blaðamenn eru en áður til þess að fylla dálksentímetra blaðanna og 

mínútur í fréttatímum þurfa þeir í auknum mæli að leita til annarra aðila um upplýsingar og 

fréttir í stað þess að leita þeirra sjálfir. Þar koma almannatenglar til sögunnar og þar er því að 

finna aðra leið en þá, sem liggur í gegnum eignarhald, fyrir hið pólitíska og efnahagslega vald 

til þess að hafa áhrif á þau mál sem fjölmiðlarnir setja á dagskrá, með öðrum orðum áhrif á 

vald fjölmiðla.  
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Af umfjöllun í þessum kafla má ráða að bæði fjölmiðlar og háskólafólk hafi tiltekin völd í 

samfélaginu en jafnframt eru ýmsir aðilar í samfélaginu sem geta haft meiri völd og beitt þeim 

til þess að hafa áhrif annaðhvort á fjölmiðla eða háskólafólk. Þetta vald er ekki alltaf sýnilegt 

en þó eru fjölmörg dæmi um það, bæði innan lands og utan, hvernig pólitísku eða efnahags-

legu valdi er beitt til þess að reyna að hafa áhrif á fjölmiðla og þátttöku háskólafólks í 

samfélagsumræðunni. Fjallað verður um síðarnefnda þáttinn í næsta kafla. 
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7 Hótanir, gagnrýni og árásir á háskólamenn 

Hluti af rannsóknarspurningum þessarar ritgerðar snýr að því hvort íslenskt háskólafólk hafi 

sætt gagnrýni eða hótunum af hálfu valdamikilla aðila í samfélaginu og hvort tjáningarótta 

gæti meðal þessa samfélagshóps. Spurningarnar eru afar mikilvægar því þær snerta grundvöll 

lýðræðisins, sjálfa samfélagsumræðuna. Búi fólk við tjáningarótta og veigri sér við að taka 

þátt í opinberri umræðu er veruleg hætta á að einhver sjónarmið í stórum og mikilvægum 

samfélagsmálum verði út undan. Hér á eftir verður fjallað um bæði innlend og erlend dæmi 

þess að sótt hafi verið að háskólafólki þegar það lætur að sér kveða í samfélagsumræðunni. 

7.1 Birtingarmyndir hótana og gagnrýni gagnvart háskólafólki 

Í kafla 3.3 var bent á að til væru bæði ytri og innri ógnanir við akademískt frelsi. Hér verður 

sjónum fyrst og fremst beint að ytri ógnunum, þ.e. ógnunum tengdum stjórnvöldum, 

hugmyndafræði, trúarbrögðum eða markaðsöflum svo dæmi séu nefnd. Líkt og Ellen 

Schrecker (2009: 520-521) bendir á geta ytri ógnir við háskólafólk verið mjög öflugar og 

stundum er ráðist á heila grein þegar hún verður hluti af umdeildu máli í samfélaginu. Hún 

nefnir m.a. sem dæmi stöðu hagfræðinga í verkalýðsbaráttu 19. aldar í Bandaríkjunum og 

sérfræðinga í íslam og málefnum Miðausturlanda eftir að stríðið gegn hryðjuverkum hófst þar 

í landi í upphafi 21. aldarinnar. Háskólafólk hafi verið sakað um elítisma, fylgni við tilteknar 

stjórnmálakenningar eins og félagshyggju eða fyrir að vera úr tengslum við samfélagið. 

Schrecker vekur athygli á því að gagnrýni eða hótunum gagnvart háskólafólki fylgi oft krafa 

um brottvikningu úr starfi. Slíkar kröfur komi frá bakhjörlum bandarískra skóla, stjórnmála-

mönnum og jafnvel fjölmiðlamönnum og séu ekki síst algengar á krepputímum.  

 Félagsfræðiprófesosrinn Jonathan Cole (2005: 2), sem ritað hefur töluvert um árásir og 

gagnrýni á háskólafólk, bendir á að árásirnar fylgi ákveðnu mynstri. Tiltekinn kennari er 

valinn úr hópnum og í kjölfarið kemur umfjöllun um störf hans í fjölmiðlum og þannig er því 

miðlað til fjöldans. Sú umfjöllun er oftar en ekki bjöguð að sögn Coles. Það geti leitt til þess 

að hluti almennings telji að í viðkomandi háskóla sé að finna öfgamenn sem grafi undan 

þjóðargildum. Vegna þrýstings frá kjósendum krefjist bæði stjórnmálamenn og aðrir í 

háskólasamfélaginu þess að viðkomandi vísindamanni verði refsað eða hann rekinn. Cole 

bendir jafnframt á að þrýstingur og árásir gagnvart háskólafólki komi ekki bara frá stjórn-

völdum eða jafnvel öðrum háskólakennurum heldur geti slíkt einnig komið frá þeim sem 

styrkja rannsóknir. Það sé einnig ógn við akademískt frelsi. 
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Cole (2011: 178) bendir enn fremur á að árásir og gagnrýni á háskólafólk sé fylgifiskur 

aukinna tengsla háskólanna við samfélagið, þar á meðal bæði atvinnulíf og stjórnmál. „Þessi 

tengsl leiða óhjákvæmilega til þess að þegar háskólakennarar eða háskólanemar sýna hegðun 

eða láta í ljós hugmyndir sem andstaða er við í samfélaginu eru þeir gagnrýndir á opinberum 

vettvangi. Staðreyndin er hinsvegar sú að ef frjálsar rannsóknir eiga að leiða til uppgötvana, er 

nauðsynlegt að þeir sem stunda þær geti í störfum sínum farið leiðir sem sumum kann að 

mislíka,“ bendir hann á. Frjáls tjáning sé forsenda þess að hægt sé að kollvarpa ríkjandi hug-

myndum og góðir háskólar eigi að vera griðarstaðir hennar, þ.e. skjól frá valdhöfum og hinum 

viðteknu hugmyndum hverju sinni. 

 Þegar rætt er um gagnrýni og árásir gagnvart háskólafólki er einnig mikilvægt að taka 

fram að þessi þjóðfélagshópur er fjarri því hafinn yfir gagnrýni. Innan háskólasamfélagsins 

reynast misjafnir sauðir eins og annars staðar í samfélaginu. Cole (2011: 214) bendir á að í 

góðum háskólum komi það reglulega upp að hæfni prófessors sé dregin í efa. Slíkt verði hins 

vegar að vera í höndum starfsfélaganna að meta fremur en stjórnmálamanna, hagsmunahópa, 

fjölmiðla eða forkólfa úr atvinnulífi. Þessi röksemd byggist á því að háskólamenn veiti hver 

öðrum aðhald og andæfi starfssystkinum sínum ef þeir koma auga á villur í röksemdafærslu 

þeirra, t.d. í samfélagsumræðunni. Röksemdin byggist einnig á því að háskólafólk hafi meiri 

skilning á eðli starfs háskólanna en aðrir í samfélaginu og mikilvægi þess að vísinda- og 

fræðimenn geti ögrað viðteknum hugmyndum. Röksemdin hefur hins vegar þann galla að hún 

útilokar þá sem standa utan háskólasamfélagsins, og hafa jafnvel afar mikla þekkingu á 

málinu eða málaflokknum sem um er rætt, frá því að geta gagnrýnt háskólafólk þegar þess er 

þörf. Heilbrigð gagnrýni hlýtur alltaf að vera af hinu góða, sama hvaðan hún kemur, og því 

getur háskólafólk ekki afskrifað alla ytri gagnrýni sem eintómar árásir og ógnanir. 

 En í þeim tilvikum þar sem um raunverulegar ógnanir gagnvart háskólafólki er að 

ræða er mikivægt að hafa í huga orð Roberts Maynards Hutchins, fyrrverandi rektors 

Chicago-háskóla. Hann benti á að vandinn við nornaveiðar í háskólum snerist ekki um 

„hversu margir prófessorar yrðu reknir fyrir skoðanir sínar heldur fremur hversu margir teldu 

að þeir yrðu það hugsanlega. Öllum kennurum er ógnað“ (í Cole 2005: 7)
4
. Ef stjórnvöld, 

                                                      

 

 

 
4
  Hutchins observed that the problem with witchhunts was “not how many professors would be fired for their 

beliefs, but how many think they might be. The entire teaching profession is intimidated.” 
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hagsmunasamtök eða aðrir aðilar ganga hart fram gagnvart einum eða fleiri aðilum innan 

háskólasamfélagsins er hættan sú að tjáningarótta fari að gæta hjá öðru háskólafólki þar sem 

það óttast að lenda í sömu stöðu ef það tjáir sig. Slíks þrýstings gagnvart háskólafólki hefur 

gætt bæði hér heima og erlendis. 

7.2 Sótt að háskólafólki – erlend dæmi 

Eins og fram kom í kafla 7.1 fer því fjarri að gagnrýni og hótanir gagnvart háskólafólki eða 

vísindafólki séu nýjar af nálinni. Sagan geymir fjölmörg dæmi þess að yfirvöld fyrr á öldum, 

geistleg eða veraldleg, hafi sótt að vísindafólki sem hefur ögrað viðteknum skoðunum um 

samfélagið og heiminn og reynst hafa rétt fyrir sér. En ef miðað er við hugmyndina um 

háskólafólk sem sjálfstæða rannsakendur og tilkomu hugtaksins akademískt frelsi má segja að 

fyrstu dæmin um sókn gegn þessu frelsi í Bandaríkjunum finnist seint á 19. öld og í byrjun 20. 

aldar. Árásirnar þá sneru að sögn Schrecker (2009: 522-524) aðallega að þeim sem lögðu 

stund á hagfræði, sem þá var ung fræðigrein í háskólum. Sumir hagfræðingar innan háskól-

anna bentu m.a. á skiptingu auðs í samfélaginu og stöðu verkalýðsfélaga og bökuðu sér 

þannig reiði bæði íhaldssamra stjórnmálamanna og viðskiptajöfra. Þá eru einnig dæmi um að 

bandarískir háskólakennarar hafi verið reknir úr starfi fyrir andstöðu við þátttöku Bandaríkja-

manna í fyrri heimsstyrjöldinni, þ.e. fyrir að tala gegn hinni ráðandi skoðun í samfélaginu. 

Dæmi um árásir og ögun háskólasamfélagsins á fyrri hluta 20. aldar eru hins vegar 

ekki eingöngu bundin við Bandaríkin. Calhoun (2009: 571-572) bendir á að þýska vísinda-

samfélagið, sem hafi verið eitt það framsæknasta í heimi, hafi sætt miklum þrýstingi samfara 

uppgangi nasismans þar í landi á fjórða og fimmta áratug 20. aldarinnar. Þar hafi vísindin og 

hugmyndir heimspekinnar verið löguð að hugmyndafræði nasismans með kúgun stjórnvalda. 

Calhoun varar hins vegar við því að líta svo á að dæmi sem þessi séu sérstaklega bundin við 

háskólana. Hér sé fremur á ferðinni ein birtingarmynd ritskoðunar og skoðanakúgunar sem 

fleiri stéttir en háskólafólk hafi þurft að glíma við. Staða háskólafólks sé jafnvel betri en 

margra annarra vinnandi stétta því ætlast sé til að það láti í sér heyra og fastráðning við 

háskóla og sjálfstæði skólanna eigi að tryggja háskólafólki sómasamlega vernd.  

Sú vernd hefur hins vegar ekki alltaf nægt eins og dæmi frá McCarthy-tímanum í 

upphafi sjötta áratugar 20. aldar í Bandaríkjunum sýna. Öldungadeildarþingmaðurinn Joseph 

McCarthy fór þá fyrir árásum gegn fólki úr ýmsum kimum samfélagsins, þar á meðal í 

háskólunum, og sakaði það um að vera hallt undir kommúnisma. Sett var á fót sérstök þing-

nefnd, stundum nefnd Óameríska nefndin, en henni bar m.a. að rannsaka hvort og þá hvar 

kommúnista var að finna í bandarískum háskólum (sjá Cole 2011: 177-178). 
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Raunveruleg fórnarlömb þessara hreinsana „niðurrifsaflanna“ úr háskólum, þeir 

sem misstu störf sín, voru oftast nær fyrrverandi flokksfélagar sem höfðu sagt 

skilið við flokkinn löngu áður en þeir voru yfirheyrðir af háskólayfirvöldum eða 

Óamerísku nefndinni. Í hópi fórnarlambanna voru líka menn sem voru í 

kommúnistaflokknum þegar yfirheyrslurnar byrjuðu (Cole 2011: 194). 

 

Schrecker (2009: 516-518) bendir á að þegar veldi McCarthys hafi liðið undir lok um miðjan 

sjötta áratuginn hafi yfir 100 háskólamönnum ýmist verið sagt upp eða neitað um fast-

ráðningu, eingöngu vegna skoðana sinna eða ætlaðra skoðana. Í engu þeirra tilvika þar sem 

akademísku frelsi var ógnað á McCarthy-tímanum hafi það haft nokkuð að gera með kennslu 

eða rannsóknir. Það var þátttaka manna í pólitísku starfi utan skólans, þátttaka í samfélags-

umræðunni og gagnrýni á að rannsóknir yfirvalda á þeim brytu gegn akademísku frelsi og 

mál- og félagafrelsi, sem kostaði þá starfið. Cole (2011: 182) bendir einnig á að sumir hafi 

jafnvel goldið fyrir það að neita að „segja til fólks“ eða taka þátt í þeim nornaveiðum sem fóru 

fram á McCarthy-tímabilinu. 

 Cole (2011: 195-196) og Schrecker (2009: 529-530) benda einnig á þá athyglisverðu 

staðreynd að stjórnir sumra háskóla hafi tekið þátt í þessum pólitísku hreinsunum. Skóla-

yfirvöld í Washington-háskóla hafi sett öðrum skólum fordæmi með því að „skilgreina 

kommúnismann sem ósamrýmanlegan akademískum gildum og í framhaldi af því að útiloka 

kommúnista í viðkomandi háskóladeild frá þeirri vernd sem akademískt frelsi veitti og frá 

þátttöku í háskólalífinu.“ Þegar prófessorar voru reknir úr bandarískum háskólum, sem sumir 

hverjir voru meðal þeirra fremstu í heimi, vegna tengsla við kommúnisma var það gjarnan 

réttlætt með því að verið væri að verja akademískt frelsi. Skólayfirvöld héldu með öðrum 

orðum fram að menn sem aðhylltust kommúnisma eða voru grunaðir um slíkt væru ekki 

frjálsir gerða sinna. 

 Athyglisvert er að skoða niðurstöður rannsóknar sem Paul Lazarsfeld og Wagner 

Thielens Jr. gerðu meðal nærri 2500 félagsvísindamanna í bandarískum háskólum stuttu eftir 

að McCarthy-tímabilinu lauk. Þar kom í ljós að þótt margir háskólamenn hafi stutt þá viðleitni 

stjórnvalda að losa sig við kommúnista í háskólum hafi tímabilið einkennst af kvíða. 

„Lazarsfeld og Thielens komust að því að 25 prósent af félagsvísindamönnum höfðu beitt 

einhverskonar sjálfsritskoðun annaðhvort á opinberum vettvangi eða í einkalífi. Háskóla-

kennarar urðu varfærnari í því sem þeir sögðu og gerðu“ (sjá Cole 2011: 204-205). Þetta 

undirstrikar það sem áður hefur komið fram, að árásir eða ómakleg gagnrýni gagnvart einum 

háskólamanni getur haft áhrif um allt háskólasamfélagið.  

En þótt McCarthy-tímabilið geymi líklegast skýrustu dæmin um kerfisbundnar árásir 

ráðandi afla úr stjórnmálum á háskólafólk má finna nýlegri dæmi um svipaða tilhneigingu. 
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Cole (2011: 177-178) vekur athygli á því að í kjölfar hryðjuverkaárásanna á Bandaríkin 11. 

september 2001 hafi stjórn George W. Bush ekki aðeins þrengt að borgaralegum réttindum 

almennings heldur hafi einnig verið sótt að akademísku frelsi háskólafólks og gætt hafi 

vaxandi menntaandúðar. Cole segir að þótt afleiðingar McCarthy-tímans í Bandaríkjunum 

hafi verið miklu meiri fyrir háskólamenn en í hryðjuverkastríði Bush megi engu að síður sjá 

ákveðnar samsvaranir.  

 

Þegar Rauða hættan var á döfinni létu fáir háskólamenn á sér bera með því að segja 

skoðanir sínar afdráttarlaust. Hið sama gerðist á Bushtímabilinu. Í stríðinu gegn 

hermdarverkamönnum báru fáar skýrar og staðfastar raddir fram réttar spurningar um þær 

ráðstafanir sem stjórnin hefði gert í nafni þjóðaröryggis og þau raunverulegu og 

hugsanlegu áhrif sem þær hefðu á háskólana. Óttinn við stjórnmálavaldið, við það að 

verða stimplaður sem „hallur undir hryðjuverk“, virðist eins sterkt afl í dag og óttinn við 

að verða stimplaður „hallur undir kommúnisma“ á McCarthy-tímanum (Cole 2011: 207). 

 

Cole segir að árásir á akademískt frelsi í nafni þjóðaröryggis í kjölfar hryðjuverkanna 11. 

september 2001 hafi á vissan hátt verið flóknari og víðtækari en á McCarthy-tímanum. Meðal 

þeirra sem sótt hafi að háskólafólki fyrir að tjá sig gegn meginstraumnum og almennings-

álitinu hafi verið bakhjarlar háskólanna, þingmenn og þingnefndir og jafnvel fólk úr hópi 

háskólakennara. Hann nefnir dæmi af háskólakennurum sem fært hafi rök fyrir öðrum sjónar-

miðum en ráðandi eru í Bandaríkjunum um deiluna fyrir botni Miðjarðarhafs eða tjáð sig á 

einhvern hátt sem talið er andstætt bandarískum gildum (Cole 2011: 207-211 og Cole 2005). 

Farið hafi verið fram á brottrekstur á sumra háskólamanna, til að mynda hafi 104 þingmenn 

Repúblikanaflokksins farið fram á það við rektor Columbia-háskóla að hann segði upp 

háskólakennara sem viðraði gildi sem þeir töldu andbandarísk.  

 Fleiri hafa vakið máls á þessari þróun í átt til þöggunar í bandarísku samfélagi. Roy 

(2004) bendir á dæmi þar sem sótt er að menntamönnum fyrir að viðra aðrar skoðanir en þær 

hefðbundnu eftir árásirnar 11. september 2001. Samtök sem þáverandi varaforsetafrú, Lynne 

Cheney, og þingmaðurinn Joseph Lieberman stofnuðu hafi gefið út skýrslu þar sem finna má 

tilvísanir í háskólamenn. Þar eru þeir sakaðir um að vera óþjóðhollir fyrir að hvetja til gagn-

rýninnar umræðu um orsakir hryðjuverkaárásanna. Nafn skýrslunnar er nokkuð einkennandi: 

„Defending Civilisation: How Our Universities Are Failing America and What Can Be Done 

about It“. Þöggunardæmin eru hins vegar ekki einungis bundin við hryðjuverkaárásirnar 11. 

september heldur einnig ýmis önnur mál í Bandaríkjunum eins og Cole (2011: 213) víkur 

dæmum að, en þau eru til vitnis um skort á umburðarlyndi gagnvart ólíkum hugmyndum og 

skoðunum. 
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Að mati Roy er slíkt framferði tilraun til þess að þagga niður í gagnrýninni umræðu 

sem aftur leiði til einsleitni skoðana en ekki fjölbreytni. Undir þetta má taka og benda á að 

jafnvel þótt háskólafólk láti í ljós skoðanir sínar fremur en fræðilegt álit réttlætir það ekki 

ofangreind viðbrögð enda nær akademískt frelsi m.a. til óskoraðs réttar háskólafólks til að tjá 

sig um mál líðandi stundar.  

Þótt árásir gegn akademísku frelsi og gagnrýni og ógnanir gagnvart háskólafólki hafi 

ekki verið jafnafdráttarlausar nú á 21. öldinni og á McCarthy-tímabilinu má sjá af gögnum að 

áhrif þeirra eru allnokkur. Í könnun sem gerð var árið 2007 meðal rúmlega 1400 prófessora 

við bandaríska háskóla kom í ljós að 28% svarenda töldu akademísku frelsi sínu ógnað heil-

mikið eða dálítið á árunum á undan og um það bil þriðji hver fann fyrir einhvers konar 

þvingun í starfi (Cole 2011: 222-223). Fróðlegt verður að sjá hvert viðhorf háskólamanna hér 

á landi er til þessara hluta en þetta var meðal þess sem athugað var í þeirri rannsókn sem hér 

verður til umfjöllunar. 

 Það er víðar í heiminum en í Bandaríkjunum þar sem áföll og krísur hafa leitt til 

hótana og gagnrýni gagnvart háskólafólki. Í Ísrael hafa háskólamenn sætt hótunum frá hópum 

öfgaþjóðernissinna og trúarhópum, m.a. fyrir að viðra önnur sjónarmið en þau sem ráðandi 

eru um landtöku Ísraela. Galnoor (2009: 541-546) bendir á að með þessu vilji hóparnir þagga 

niður í menntamönnum, væntanlega vegna þess að þeir telji menntamenn hafa mikil áhrif í 

samfélaginu.  

Galnoor (2009: 548-549) viðurkennir að gera verði skýran mun á starfi fólks við 

háskóla og þátttöku á hinum pólitíska og félagslega vettvangi. Menntamenn verði að gera 

bæði sér og almenningi grein fyrir þessu. Hins vegar séu mörkin ekki alltaf skýr. 

.  

Í Ísrael heyrast endrum og eins raddir þess efnis að reka eigi tiltekna háskólamenn fyrir skoðanir 

þeirra sem borgara. Að baki þessu liggur meira en andstaða við tiltekna fullyrðingu sem vekur 

pirring. Þetta afhjúpar oft djúpt hatur á hugmyndinni um frjálsa hugsun sem liggur tilveru 

háskólanna til grundvallar Galnoor (2009: 459).
5
 

 

                                                      

 

 

 

5
 In Israel one hears time and again calls to dismiss academics for opinions that they express as citizens. What 

lies behind this is more than just opposition to a specific irritating utterance. It often reveals deep loathing for the 

whole idea of free thinking embodied in the raison d’être of universities. 
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Gegnumgangandi í þessum erlendu dæmum um hótanir og gagnrýni gagnvart háskólafólki er 

hugmyndin um að þessi samfélagshópur eða hluti hans sé einhvers konar ógn við ríkjandi 

hugmyndir eða gildi í samfélaginu, að það þurfi að aga hópinn til þess að hann gangi í takt við 

aðra í samfélaginu. Einnig er reynt að gera lítið úr fræðilegu framlagi þeirra háskólamanna 

sem láta sig samfélagsmál varða og jafnframt reynt að spyrða þá við tiltekna pólitíska 

hugmyndafræði eða flokka. En hvernig skyldi málum háttað hér á landi? Eru dæmi um árásir 

og gagnrýni gagnvart íslensku háskólafólki fyrir að synda gegn straumnum í samfélags-

umræðunni? 

7.3 Sótt að íslensku háskólafólki   

Hér verður sjónum fyrst og fremst beint að þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðunni á 21. 

öldinni, en óhætt er að segja að síðustu ár hafi verið viðburðarík og kallað fram ólík sjónarmið 

gagnvart sjónarmiðum háskólamanna í umdeildum málum í samfélaginu. Hér á eftir verða 

tiltekin dæmi frá síðustu árum þar sem sótt hefur verið að háskólafólki fyrir að hafa látið að 

sér kveða við túlkun stórra samfélagsmála. 

7.3.1 Dæmi frá árunum fyrir efnahagshrun 

Eins og áður hefur verið nefnt hafa óvenjulegar aðstæður í samfélögum, s.s. áföll og kreppur, 

stundum orðið til þess að valdamiklir aðilar beini spjótum sínum og gagnrýni að háskólafólki 

sem haldið hefur á lofti sjónarmiðum sem ekki eru vinsæl í samfélaginu en eiga erindi í 

samfélagsumræðuna. Mörg af skýrustu dæmunum um slíkt hér á landi má finna í aðdraganda 

og kjölfar bankahrunsins 2008. Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis (2010, 8. bindi: 205 og 

219) kemur fram að hér hafi skapast sérkennilegt ástand í samfélaginu á árunum fyrir 

efnahagshrunið þar sem skortur var á gagnsæi og tjáningarótti ríkti í samfélaginu að sögn 

fjölmiðlamanna. Meðal afleiðinga þess var að erfitt var að fá sérfræðinga og háskólamenn til 

þess að tjá sig um stöðu bankanna og efnahagslífsins.  

Einn maður er þó nefndur sérstaklega fyrir að hafa verið óhræddur að gagnrýna 

starfshætti banka og fjármálastofnana á þeim tíma, Vilhjálmur Bjarnason, þá aðjúnkt við 

viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands en jafnframt framkvæmdastjóri Samtaka 

fjárfesta. Fram kemur í rannsóknarskýrslunni að vegna harðrar gagnrýni Vilhjálms á 

viðskiptalífið hafi honum borist hótun frá Kaupþingi um „að styrkur bankans til 

viðskiptafræðideildar H.Í. yrði dreginn til baka ef hann yrði þar áfram við störf og léti ekki af 

gagnrýni sinni“ (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 8. bindi : 221-22). Þótt hótunin hafi ekki 

náð fram að ganga segist Vilhjálmur hafa óttast um starf sitt. 
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Í rannsóknarskýrslunni er einnig sagt frá því hvernig framkvæmdastjóri Samtaka fjármála-

fyrirtækja kvartaði til hagfræðideildar Háskóla Íslands undan fyrirlestri hins bandaríska 

Roberts Aliber, prófessors við Chicago-háskóla, vorið 2008 en samtökin höfðu stutt heimsókn 

Alibers. Í erindi sínu spáði Aliber hruni íslenska fjármálakerfisins. Fram kemur í rannsóknar-

skýrslunni að framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja hafi tilkynnt tveimur 

prófessorum innan hagfræðideildar að samtökin myndu ekki styrkja fyrirlestra á vegum 

deildarinnar framvegis. Þá sakaði formaður samtakanna og annar af bankastjórum Lands-

bankans á þessum tíma Aliber um órökstuddar upphrópanir (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 

8. bindi: 225-226). Annað átti hins vegar eftir að koma í ljós. 

 Skömmu fyrir efnahagshrunið benti Gylfi Magnússson, dósent við Viðskiptafræði-

deild Háskóla Íslands, á að íslenska bankakerfið væri komið á endastöð, gjaldþrota. Þáverandi 

stjórnarformaður Kaupþings lét sér ekki nægja að hafna fullyrðingum Gylfa, eins og búast 

mátti við, heldur sagði trúverðugleika Háskóla Íslands vera farinn að nálgast gjaldþrot (Eyjan 

2008). 

  Þarna eru þrjú skýr dæmi frá aðdraganda hrunsins þar sem reynt er að þagga niður í 

háskólafólki með hótunum tengdum fjármagni og órökstuddum dylgjum. Í öllum tilvikum er 

um að ræða aðila í efnahagslífi eða hagsmunaaðila sem reyna að hafa áhrif á umræðuna í 

krafti valds síns. 

 En dæmin úr íslenskum veruleika eru fleiri. Íris Ellenberger (2009) bendir á að í 

umræðum um Kárahnjúkavirkjun, sem var afar umdeild framkvæmd, hafi hluti háskólafólks 

lítið látið að sér kveða í andstöðu við virkjunina af ótta við að það hefði afleiðingar fyrir störf 

þess. „Nokkrir héldu því enda fram að þeim hefði verið neitað um störf fyrir að andæfa, ef 

þeim var þá ekki beinlínis hótað,“ segir Íris. Hún bendir einnig á að athyglisverðan punkt, að 

sú skoðun hafi verið ríkjandi að þeir fræðimenn sem hafi viðrað skoðanir sínar á Kárahnjúka-

virkjun hafi ekki getað talist hlutlausir í fræðimennsku sinni, jafnvel þótt rannsóknir þeirra 

hafi ekkert tengst virkjuninni. „Samtímis þótti vart tiltökumál fyrir fræðimenn að taka 

opinbera afstöðu með ríkisvaldinu eða þá að sækja styrki til orkufyrirtækja til hálendis- eða 

landsbyggðarráðstefna,“ segir hún enn fremur. Að mati Írisar endurspeglar þetta afar 

óvenjulegt ástand enda eigi fræðimenn ekki að óttast að gagnrýni þeirra muni síðar koma 

niður á starfsskilyrðum þeirra. Í sama streng tekur Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor í 

líffræði við Háskóla Íslands, sem hefur látið til sín taka í umræðu um náttúruverndarmál. Hún 

bendir jafnframt á að oft sé um ójafnan leik að ræða því vísindamenn standi oft einir 

„gagnvart stofnunum sem hafa aðgang að auglýsingafólki, almannatengslafulltrúum og 

lögfræðingum“ (Mbl.is 2007). 
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7.3.2 Dæmi frá árunum eftir efnahagshrun 

Dæmi um aðför eða sókn gegn háskólafólki eftir fall fjármálakerfisins eru nokkur og vitna um 

eldfimt ástand samfélagsins. Hið margrædda Icesave-mál kallaði á miklar deilur í samfélaginu 

en meðal þeirra sem fjölmiðlar leituðu til um mat og álit á Icesave-samningunum var háskóla-

fólk. Anne Sibert, hagfræðiprófessor í Bretlandi og meðlimur í peningastefnunefnd Seðla-

banka Íslands, var meðal þeirra fræðimanna sem gáfu álit sitt á samningunum og það varð til 

þess að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokkins, fór fram á það að 

hún yrði rekin úr peningastefnunefndinni fyrir ummæli sín (Eyjan 2010). Þá sendi stjórn 

Sambands ungra sjálfstæðismanna frá sér yfirlýsingu eftir að niðurstöður Icesave-málsins 

fyrir EFTA-dómstólnum urðu ljósar þar sem hvatt var til að að staða „málpípa“ þáverandi 

ríkisstjórnar innnan Háskóla Íslands yrði skoðuð þar sem umræddir háskólamenn hefðu tekið 

þátt í að blekkja þjóðina (Xd.is 2013). 

 Fleiri dæmi um kröfu stjórnmálastéttarinnar um brottvikningu háskólafólks úr starfi 

fyrir framlag sitt til samfélagsumræðunnar mætti tína til. Þar má nefna kröfu þingflokks 

Framsóknarflokksins og þó ekki síst þingmannsins Vigdísar Hauksdóttur um að staða Eiríks 

Bergmanns Einarssonar, dósents við Háskólann á Bifröst, yrði tekin til skoðunar eftir að hann 

ritaði grein í Fréttatímann haustið 2011 um daður Framsóknarflokksins við þjóðernisstefnu. 

Þingflokkurinn og Vigdís létu sér ekki nægja að andmæla fullyrðingum Eiríks heldur létu 

eftirfarandi ummæli falla: „Óásættanlegt er að dósent við Háskólann á Bifröst skrifi á þennan 

hátt í nafni skólans um pólitíska andstæðinga sína“ og „Ég skora á skólastjórn Háskólans á 

Bifröst og rektor skólans að fara yfir hegðun doktors Eiríks sem starfsmanns háskóla á 

ríkisstyrkjum. Ekki doktorsins vegna – heldur vegna orðstírs Háskólans á Bifröst“ (sjá Mbl.is 

2011 og Vigdís Hauksdóttir 2011). 

 Öll ofangreind dæmi benda til þess að viðkomandi stjórnmálamenn og flokkar beri 

ekki skynbragð á eðli samfélagslegrar umræðu. Þeim er að sjálfsögðu frjálst að andmæla áliti 

háskólafólks og færa rök fyrir hinu gagnstæða en kröfur um brottvikningu háskólafólks úr 

störfum fyrir tjá sig í fjölmiðlum um tiltekin mál eru ein tegund skoðanakúgunar og rit-

skoðunar sem samræmist ekki hefðum lýðræðislegrar umræðu. 

Veturinn 2013-2014 spratt umræðan um þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðunni 

aftur upp, ekki síst eftir að tveir ráðherrar í þeirri ríkisstjórn, sem situr þegar þetta er skrifað, 

sökuðu vísinda- og fræðimenn um að blanda sér í pólitík. Annað málið sneri að athuga-

semdum vísindamanna við breytingar umhverfisráðherra á friðlandi Þjórsárvera í tengslum 

við vinnu við rammaáætlun og Norðlingaölduveitu. Vísindamennirnir gerðu athugasemdir við 

röksemdir ráðherra fyrir breytingum á mörkum friðlandsins. Ráðherra svaraði athuga-
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semdunum með því að ýja að því að vísindamennirnir væru að blanda sér í pólitík en færði 

ekki frekari rök fyrir því. Hann baðst svo síðar afsökunar á þeim orðum (sjá t.d. Ruv.is 2014a 

og Þórarinn Guðjónsson 2014).  

Síðara dæmið sneri að forsætisráðherra sem í ræðu sinni á Viðskiptaþingi 12. febrúar 

2014 talaði um pólitíska krossfara í háskólasamfélaginu. Þegar gengið var eftir skýringum á 

þessum orðum sagði forsætisráðherra: „Það eru til dæmis þeir sem mæta árvisst til að reka 

áróður í blöðum og fjölmiðlum, til dæmis hvað varðar íslenskan landbúnað og fullyrða hluti, 

sem eru ekki réttir, með það að markmiði að hafa áhrif á þá umgjörð sem íslenskur land-

búnaður og íslensk matvælaframleiðsla býr við“ (Ruv.is 2014b). Jafnframt sagðist hann vilja 

setja út á háskólamenn sem skrifuðu af heift og tóma vitleysu en gat þess þó ekki hvað í 

málflutningnum væri vitleysa eða hvar heiftin lægi. 

Líkt og fram kom fyrr í 7. kafla má oftar en ekki rekja hótanir og gagnrýni gagnvart 

háskólafólki til þess að ráðandi aðilar í stjórnmálum, efnahagslífi eða í hagsmunahópum líti á 

háskólafólk sem einhvers konar ógn við ríkjandi hugmyndir eða gildi í samfélaginu. Með 

þessu telja hin ráðandi öfl að þau séu á einhvern hátt að bjarga fólki frá menntamönnum sem 

tali gegn ráðandi hugmyndastraumum og -stefnum í samfélagi. Hér skal ítrekað að ekkert er 

að því að ráðamenn í stjórnmála- og efnahagslífi skiptist á skoðunum við háskólafólk um 

ýmis málefni samfélagsins. Þá er háskólafólk alls ekki hafið yfir gagnrýni eins og áður hefur 

komið fram. En ef ráðandi aðilar í samfélaginu hafa hins vegar í frammi ógnandi tilburði eða 

láta í það skína að þeir muni á einhvern hátt nýta vald sitt gegn háskólafólki skapast hætta á 

því að háskólafólkið þori ekki út í samfélagsumræðuna. Með árásum og órökstuddri gagnrýni 

er markmiðið að grafa undan háskólafólki sem trúverðugri gagnrýnisrödd í samfélaginu, rödd 

sem hefur í flestum tilvikum áralanga menntun og reynslu af því að fást við mörg af þeim 

málum sem hæst ber í samfélaginu út frá fjölbreyttum sjónarhornum. Um leið er verið að 

ógna hinni lýðræðislegu umræðu og gera hana fátækari fyrir vikið. Orð Jonathans Cole eiga 

vel við í þessu samhengi:  

 
 

Þeir sem vilja láta reka fólk, beita ritskoðun eða draga til baka boð til 

prófessora vegna pólitískra skoðana þeirra og yfirlýsinga eiga oft erfitt með 

að skilja að einmitt þeir sjálfir njóta góðs af ríkjandi sjónarmiðum. Ef 

innihald og hugmyndafræði verða grundvöllur þess hver er ráðinn og hver 

rekinn við háskólana gæti skjótt skiptast veður í lofti. Oft hefur það gerst að 

ofsækjendur verða sjálfir fyrir ofsóknum (Jonathan Cole 2011: 216). 

 

Í ljósi framangreindrar umræðu er forvitnilegt að kanna hvernig háskólafólk hér á landi metur 
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jarðveginn fyrir þátttöku í samfélagsumræðunni. Það er meðal þess sem leitað var svara við í 

þeirri könnun sem verður til umfjöllunar hér á eftir. En áður en vikið er að henni er vert að 

skoða hvað fyrri rannsóknir innan lands og utan segja um þátttöku háskólafólks í 

samfélagsumræðunni. 
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8 Fyrri rannsóknir á háskólafólki í fjölmiðlum 

Í upphafi ritgerðarinnar kom fram að meginmarkmið rannsóknarinnar, sem fjallað verður um í 

9.-11. kafla, væri að kanna viðhorf háskólafólks til fjölmiðla og þátttöku í samfélagsumræðu í 

gegnum þá. Jafnframt að kanna til hvaða fræðasviða fjölmiðlar leita mest og hvernig háskóla-

fólk hefur brugðist við fyrirspurnum fjölmiðla. Við leit í gagnagrunnum yfir fræðigreinar og í 

fræðiritum hef ég ekki fundið rannsókn sem svipar til þeirrar sem verður til umfjöllunar í 

köflum 9-11. Hins vegar hafa verið gerðar rannsóknir þar sem tekið er á einstökum þáttum 

sem þar eru til umfjöllunar. Hér á eftir verður fjallað stuttlega um fyrri rannsóknir á háskóla-

fólki í fjölmiðlum, en mikilvægt er að hafa þær til samanburðar og hliðsjónar þegar niður-

stöður hinnar nýju rannsóknar eru metnar.  

8.1 Viðhorf til þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðu 

Áður en skoðað er hvað fyrri rannsóknir á birtingarmyndum háskólamanna í fjölmiðlum og 

viðhorfum þeirra til þátttöku í opinberri umræðu segja, er ekki úr vegi að velta því upp hvort 

raunveruleg eftirspurn sé eftir háskólafólki í umræðunni. Ekki hafa verið unnar rannsóknir á 

slíku á Íslandi en í Danmörku virðist mikil eftirspurn eftir vísindamiðlun og rödd háskólafólks 

í fjölmiðlum. Í rannsókn sem gerð var meðal almennings í Danmörku haustið 2005 kom í ljós 

að þrír af hverjum fjórum aðspurðum töldu að vísindamenn ættu að leggja meiri áherslu á að 

miðla rannsóknum til almennings. Þá sögðu 80% aðspurðra að fjölmiðlar ættu að segja meira 

frá nýjum rannsóknum og enn fremur töldu sex af hverjum tíu að vísindamenn væru almennt 

ekki nógu sýnilegir í opinberri umræðu. Auk þess töldu rúmlega fjórir af hverjum fimm það 

nauðsynlegt að vísindamenn tækju þátt í umræðum um mikilvæg samfélagsmál (Danmarks 

Pædagogiske Universitet og Huset Mandag Morgen 2005: 15-16).
6
 

Könnunin náði einnig til blaðamanna og vísindamanna í Danmörku og samkvæmt 

henni töldu 90% aðspurðra fjölmiðlamanna nauðsynlegt að vísindamenn tækju þátt í umræðu 

um mikilvæg samfélagsmál. Enn fremur töldu þrír af hverjum fjórum fjölmiðlamönnum að 

vísindamenn ættu að hafa meira frumkvæði og ekki endilega bíða eftir að fjölmiðlar hefðu 

samband við þá. Þá töldu nærri sjö af hverjum tíu fjölmiðlamönnum að vísindamenn væru 

                                                      

 

 

 

6
 Upplýsingar um úrtak rannsóknarinnar og fleira er á síðu 51-52 í skýrslunni sem vísað er til. 
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ekki nógu sýnilegir í dag (Danmarks Pædagogiske Universitet og Huset Mandag Morgen 

2005: 25-26). 

 Þessar niðurstöður gefa skýrar vísbendingar um að bæði almenningur og fjölmiðla-

fólk, sem sér um að miðla upplýsingum til almennings, sé mjög opið fyrir þátttöku háskóla-

fólks í samfélagsumræðunni og telur framlag þess mikilvægt. Líklegt má telja að viðhorfið sé 

svipað hér en það þyrfti að sjálfsögðu að rannsaka til þess að staðfesta.  

Sama rannsókn sýndi einnig að háskólafólk nýtur almennt trausts í umræðunni því um 

helmingur aðspurðra meðal almennings taldi að vísindamenn væru trúverðugri en aðrar heim-

ildir í fjölmiðlum. Á móti má benda á að þriðji hver aðspurður blaðmaður taldi að vísinda-

menn hefðu í auknum mæli orðið viljugri til að gera málamiðlanir með vísindahugsjónir sínar 

til þess að komast í fjölmiðla. Jafnhátt hlutfall var á öndverðri skoðun. Þá kom fram í könnun-

inni að 35% aðspurðra meðal almennings töldu að of margir vísindamenn viðruðu bara 

skoðanir sínar í fjölmiðlum í stað vísindalegrar þekkingar. Þriðjungur aðspurðra vísinda-

manna og 40% fjölmiðlamanna var á sömu skoðun (Danmarks Pædagogiske Universitet og 

Huset Mandag Morgen 2005: 28-29). Engin sambærileg athugun á trausti til háskólafólks 

hefur verið gerð hér á landi en hins vegar má benda á að Capacent gerir reglulega kannanir 

um traust á ýmsum stofnunum íslensks samfélags og þar reynist Háskóli Íslands jafnan meðal 

þeirra stofnana sem njóta mests trausts (sjá t.d. Capacent 2014). 

Þegar kemur að þátttöku vísindamanna í samfélagumræðunni og miðlun rannsókna 

skiptir máli að sambandið milli vísindamanna og fjölmiðlafólks sé gott, að háskólafólk treysti 

fjölmiðlafólki til þess að miðla mati sínu og rannsóknum. Miðað við áðurgreinda rannsókn í 

Danmörku virðist hins vegar nokkuð skorta á það því sjö af hverjum tíu aðspurðum vísinda-

mönnum töldu að fjölmiðlar afbökuðu oft niðurstöður rannsókna þeirra (Danmarks 

Pædagogiske Universitet og Huset Mandag Morgen 2005: 31). Þetta er afar merkilegt og 

fróðlegt verður að sjá hvort vísindamenn hér á landi eru sömu skoðunar, en sérstaklega spurt 

út í þennan þátt samskipta háskólafólks og fjölmiðlamanna í rannsókninni sem er grundvöllur 

þessarar ritgerðar. 

En hversu oft er rætt við háskólafólk í fjölmiðlum og er rætt oftar við háskólamenn á 

tilteknum fræðasviðum fremur en öðrum? Er fremur rætt við karla en konur? Hvaða hlutverki 

gegnir háskólafólk sem heimildarmenn, hver hefur þróunin verið og hvernig má skýra hana? 

Litið verður á rannsóknir tengdar þessu í næsta kafla. 
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8.2 Við hvaða fræðimenn ræða fjölmiðlar og um hvað? 

Eitt af því sem áhugavert er að skoða með tilliti til þátttöku háskólamanna í samfélags-

umræðunni er hversu oft leitað er til fólks á tilteknum fræðasviðum. Slíkar niðurstöður varpa 

ljósi á áherslur fjölmiðla og ef mið er tekið af kenningunni um dagskrárvald fjölmiðla getur 

val þeirra á viðmælendum haft áhrif á það hvernig við lítum á tiltekin mál og hversu mikilvæg 

við teljum þau. Tala fjölmiðlar meira við verkfræðinga í háskólunum fremur en líf- og 

umhverfisfræðinga þegar fjallað er um virkjanaframkvæmdir og áhrif þeirra, svo dæmi sé 

tekið? Ræða fjölmiðlar fremur við lögfræðinga og hagfræðinga um fiskveiðistjórnunarkerfið 

en félagsfræðinga? Er einungis rætt við menntavísindafólk en ekki stærðfræðinga eða 

íslenskumenntað háskólafólk um frammistöðu íslenskra ungmenna í PISA-könnunum? Þetta 

eru verðugar spurningar sem endurspegla þá staðreynd að með því að velja eitt sjónarhorn í 

samfélagsumræðunni en sleppa öðru getur samfélagið hugsanlega farið á mis við lausnir við 

flóknum vandamálum. 

Í þeirri könnun, sem hér er til grundvallar, var háskólafólk m.a. spurt um það hversu 

oft fjölmiðlar hefðu haft samband við það sem vísinda- og fræðimenn á síðastliðnum tólf 

mánuðum. Fólk var jafnframt beðið um að gefa upp fræðasvið sitt. Þótt ekki hafi verið spurt 

um það í hvaða samhengi fjölmiðlarnir hefðu haft samband ættu niðurstöðurnar engu að síður 

að varpa ljósi á það hvort íslenskir fjölmiðlar leita meira til tiltekinna fræðimanna en annarra. 

Erlendar rannsóknir benda til að svo sé. 

 Albæk, Christansen og Togeby könnuðu hvernig þrjú stærstu dagblöð Danmerkur 

höfðu nýtt sér sérfræðinga, bæði innan háskólanna og sjálfstæðra rannsóknastofnana, á fimm 

tímabilum á 20. og 21. öld. Til skoðunar voru allar greinar í Jyllandsposten Morgenavisen, 

Politiken og Berlingske Tidende 15. janúar til 14. febrúar árin 1961, 1971, 1981, 1991 og 

2001 (Albæk, Christansen og Togeby 2002: 25-28).  

 Í ljós kom að greinum, þar sem rætt var við vísindamenn, fjölgaði á milli allra 

tímabilanna, ekki síst á milli 1981 og 1991 og á milli 1991 og 2001. Þegar tekið hafði verið 

tillit til þess að dagblöðin stækkuðu að umfangi á milli tímabila kom í ljós að fjöldi vísinda-

manna sem viðmælenda hafði þrefaldast á þessu 40 ára tímabili. Greiningin leiddi einnig í ljós 

að viðmælendum á öllum fræðasviðum fjölgaði á tímabilinu, þó minnst meðal náttúru- og 

heilbrigðisvísindamanna sem voru algengasti viðmælendahópurinn árið 1961. Á þessu 40 ára 

tímabili varð hins vegar sprenging í dönskum dagblöðum í notkun félagsvísindamanna sem 

viðmælenda. Í nærri 50% tilfella árið 2001 var rætt við félagsvísindafólk en árið 1961 var í 

40% tilfella talað við náttúruvísindafólk. Tölfræði yfir fjölgun fólks innan einstakra fræða-

sviða í dönskum háskólum og rannsóknastofnunum svo langt aftur í tímann er ekki 
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aðgengileg og því ekki hægt að meta hvort aukna notkun félagsvísindamanna sem við-

mælenda megi rekja til aukins fjölda þeirra í háskólum Danmerkur. Á það má þó benda að 

tölur frá árunum 1997 og 2006 sýna að á því tímabili fjölgaði ársverkum félagsvísindafólks 

við æðri menntastofnanir í Danmörku úr 876 í 1588, eða um nærri helming (sjá Analyse-

institut for Forskning 1999: 48 og Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik 

2008: 12).  

Athugun Albæk og samstarfsmanna sýndi enn fremur að í langflestum tilvikum voru 

sérfræðingarnir karlar, en þeir voru 98% viðmælenda árið 1961 en 86% árið 2001. Hlutfall 

kvenna meðal prófessora var 1% árið 1963 en 7% árið 2001 til samanburðar. Það má því segja 

að hlutur vísindakvenna í fjölmiðlum hafi aukist hraðar en framgangur þeirra innan vísinda-

stofnananna.  

Aðstandendur rannsóknarinnar benda á að tölurnar endurspegli annars vegar það sem 

er að gerast í heiminum á hverjum tíma og hins vegar aukna tilhneigingu hjá fjölmiðlum til 

þess að leita til félagsvísindafólks til að varpa ljósi á hin ólíkustu mál. Ýmsar spurningar sem 

félagsvísindamenn tjá sig um í fjölmiðlum árið 2001 hafi einnig verið á dagskrá árið 1961. Þá 

hafi hins vegar engum dottið í hug að krydda fréttirnar með áliti félagsvísindamanna. 

Breytingarnar megi því hugsanlega rekja til aukinnar eftirspurnar eftir sérfræðingum eða 

auknum vilja sérfræðinganna til að tjá sig (Albæk, Christiansen og Togeby 2002: 29-41). 

 Þetta fær stuðning í gögnum úr rannsókninni. Á fyrstu tveimur könnunartímabilunum 

(1961 og 1971) tjáðu flestir vísindamennirnir, sem fjölmiðlar ræddu við, sig um sínar eigin 

rannsóknir og annarra og því var um nokkurs konar vísindamiðlun að ræða. Árið 1981 verður 

hins vegar breyting á því vísindamennirnir fara í auknum mæli að tjá sig um 1) rannsóknir og 

þekkingu sem verður til annars staðar (í öðrum löndum), 2) pólitískar ákvarðanir og 3) ýmsa 

aðra viðburði. Rannsóknin sýndi einnig að hug- og félagsvísindamenn tjáðu sig mun oftar um 

þessa þrjá ofangreindu flokka en náttúruvísinda- og heilbrigðisvísindamenn. Þeir aftur á móti 

tjáðu sig langoftast um eigin rannsóknir eða annarra (Albæk, Christiansen og Togeby 2002: 

44-46). Á það skal þó minnt að fólk af öllum fræðasviðum getur verið beðið um að varpa ljósi 

á viðburði líðandi stundar og það er því ekki bara bundið við félags- og hugvísindamenn. 

Þannig er erfitt að sjá muninn á jarðfræðingi, sem tjáir sig um skyndilegt eldgos, og 

stjórnmálafræðingi sem tjáir sig um skyndilega stjórnarkreppu. Báðir sækja í reynslu- og 

þekkingarbanka sinn til þess að varpa ljósi á atburðina. 

Höfundar rannsóknarinnar í Danmörku benda á að hin stóra þróun virðist einkennast 

af tvennu. Annars vegar nýti blöðin vísindamenn í minna mæli en áður sem miðlara eigin 

rannsóknaniðurstaðna og annarra en þess í stað sé oftar leitað til vísindamanna um álit á 
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samfélagslegum og pólitískum vandamálum. „Einnig mætti orða þetta svo að fyrir 30-40 

árum hafi öflun nýrrar þekkingar hjá vísindamönnum verið grundvöllur fyrir áhuga fjölmiðl-

anna á sérfræðingum háskólanna en í dag eru það í ríkari mæli samfélagsviðburðir sem skapa 

eftirspurn eftir áliti sérfræðinga“ (Albæk, Christiansen og Togeby 2002: 55-56). Hins vegar 

hafi félagsvísindafólkið orðið meira áberandi í fjölmiðlum í stað fulltrúa hinna svokölluðu 

hörðu vísinda, raun- og náttúruvísinda.  

Þessi tilhneiging virðist hins vegar ekki aðeins bundin við Danmörku. Í rannsókn sem 

gerð var á vísindaumfjöllun í fréttatímum sex evrópskra almenningssjónvarpsstöðva árið 2010 

kom í ljós að í þeim tilvikum þar sem rætt var við vísindamenn var það í langflestum tilvikum 

vegna tiltekinna þjóðfélagsmála, heilsufrétta og erlendra frétta en ekki vegna eigin rannsókna 

eða vísinda og tækni. Félagsvísinda- og lífvísindamenn voru langfjölmennasti viðmælenda-

hópur sjónvarpsstöðvanna úr háskólunum, en þess má geta að vísindamönnum brá almennt 

ekki oft fyrir í fréttum á þeim tíma sem var til rannsóknar, eða aðeins í tæplega 2% frétta á 

stöðvunum sex (Verhoeven 2010: 344-345).  

 Verhoeven kemst m.a. að þeirri niðurstöðu að félagsvísindamenn séu mun líklegri til 

þess að birtast í sjónvarpsfréttum sem álitsgjafar en vísindamenn úr hinum hörðu vísindum og 

jafnframt að hlutverk vísindamanna í fréttunum virðist aðallega vera að staðfesta tóninn í 

fréttinni eða fullyrðingu blaðamanna (Verhoeven 2010: 347-348). Sama niðurstaða fékkst í 

innhaldsgreiningu á sex dagblöðum í Danmörku síðla árs 1999 og 2000 þar sem rýnt var í 

hlutverk háskólafólks í fréttum. Í langflestum tilvikum var hlutverkið að staðfesta það 

sjónarhorn sem blaðamaðurinn tók í fréttinni en einnig að leggja til viðbótarupplýsingar til að 

krydda greinina. Þetta mun vera samhljóða bandarískum niðurstöðum um svipað efni (Wien 

2001: 8-9). Fjölmiðlamenn virðast því vera gerendurnir í þessu sambandi háskólafólks og 

fjölmiðlamanna, þ.e. hinir fyrrnefndu virðast miklu fremur leita til háskólafólks en öfugt. 

Fróðlegt verður að sjá í þeirri könnun, sem er grundvöllur ritgerðarinnar, hvort sömu 

tilhneigingar gæti hér, þ.e. hvort félagsvísinda- og heilbrigðisvísindamenn séu vinsælli 

viðmælendur fjölmiðla en raunvísindafólk. Eins hvort íslenskir vísindamenn séu virkir í 

samskiptum sínum við fjölmiðla, þ.e. hversu stór hluti háskólafólks hafi haft samband við 

fjölmiðla að fyrra bragði. 

Í könnuninni var einnig spurt um viðhorf háskólafólks til og reynslu af þátttöku í 

samfélagsumræðu. Fáar slíkar rannsóknir hafa verið gerðar en hér á eftir verður tæpt á 

tveimur sem snerta á málinu. 
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8.3 Viðhorf og reynsla háskólafólks af þátttöku í samfélagsumræðu 

Ekki er sjálfsagt mál að háskólamenn vilji taka þátt í samfélagsumræðunni og ekkert skyldar 

þá til þess. Því er forvitnilegt að kanna hver afstaða háskólamanna er til slíkrar þátttöku og 

hversu mikilvægt þeir telji að láta að sér kveða á þeim vettvangi. Í rannsókninni sem greint 

verður frá síðar í ritgerðinni var sérstaklega spurt út í þetta atriði. 

 Viðhorf háskólafólks til samfélagslegrar umræðu hefur áður verið kannað hér á landi 

en þó með öðrum hætti. Í rannsókninni Samfélagslegt hlutverk háskóla frá árinu 2011 kom í 

ljós að ríflega níu af hverjum tíu svarendum vildu leggja frekar eða mikla áherslu á flutning 

erinda á opinberum vettvangi en einungis þrír af hverjum fjórum sögðust leggja frekar eða 

mikla áherslu á það í starfi. Þá höfðu rúmlega 75% væntingar um að leggja frekar eða mikla 

áherslu á þátttöku í opinberri umræðu en einungis rúmur þriðjungur, eða 37%, sögðust gera 

það í raun og veru (Trausti Þorsteinsson o.fl. 2012: 294-295). Út frá þessu álykta rannsak-

endur að íslenskt háskólafólk standi nokkuð vel undir þeim væntingum sínum að flytja erindi 

á opinberum vettvangi en nái hins vegar illa að uppfylla eigin væntingar um þátttöku í 

samfélagsumræðu. Aðstandendur rannsóknarinnar benda á starfsmatskerfi opinberu háskól-

anna sem mögulegan sökudólg (Trausti Þorsteinsson ofl. 2012: 300-301).  

Eins og áður hefur verið komið inn á í þessari ritgerð nægir hins vegar ekki að 

háskólafólk sé viljugt til að taka þátt í samfélagsumræðu. Samfélagið þarf að vera móttækilegt 

fyrir framlagi þess og háskólafólk á ekki að þurfa að óttast um hag sinn þegar það lætur að sér 

kveða í opinberri umræðu. Reynsla íslenskra háskólamanna af þátttöku í umræðunni var 

sérstaklega könnuð í rannsókninni sem kynnt verður hér á eftir en við samningu spurninga var 

m.a. horft til könnunar meðal hóps háskólamanna í Danmörku árið 2011. 

 Danska könnunin var gerð í kjölfar töluverðrar umræðu þar í landi um hlut háskóla-

fólks í samfélagsumræðunni eftir að slegið hafði í brýnu milli annars vegar Marlene Wind, 

prófessors í Evrópufræðum við Kaupmannahafnarháskóla, og hins vegar Sørens Pind, 

innanríkisráðherra Danmerkur, og Piu Kjærsgaard, formanns Danska þjóðarflokksins, vegna 

áforma dönsku ríkisstjórnarinnar um aukið eftirlit við landamærin að Þýskalandi.
7
 Þung orð 

voru látin falla af beggja hálfu og lauk því þannig að Wind ákvað að hætta að tjá sig við 

                                                      

 

 

 

7
 Umfjöllun um áform danskra stjórnvalda um aukið eftirlit á landamærunum við Þýskaland má m.a. sjá í 

grein Marlene Wind, „The Blind, the Deaf 131 and the Dumb!How Domestic Politics Turned the Danish 

Schengen Controversy into a Foreign Policy Crisis“ í Danish Foreign Policy Yearbook 2012.  
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fjölmiðla um tíma. Sumir miðlar héldu því reyndar fram að hún hefði verið þvinguð af 

stjórnendum Kaupmannahafnarháskóla til að draga sig í hlé í umræðunni (sjá umfjöllun um 

málið í Nielsen 2011 og Thorsen 2012). 

 Könnunin var send á rúmlega 100 félagsvísindamenn úr hinum akademíska heimi í 

Danmörku sem höfðu reynslu af því að ræða við fjölmiðla og svöruðu rúmlega 70 henni. Hún 

leiddi m.a. í ljós að þriðji hver aðspurðra sagðist hafa orðið fyrir gagnrýni eða árás af hendi 

stjórnmálamanns eftir að hafa tjáð sig sem sérfræðingur við fjölmiðla. Jafnhátt hlutfall sagðist 

enn fremur ekki myndu tjá sig um mál sem hefðu mikla pólitíska þýðingu í kjölfar Wind-

málsins. Nærri helmingur taldi jafnframt að ummæli lík þeim sem innanríkisráðherrann við-

hafði í Wind-málinu myndu almennt fæla vísindamenn frá því að tjá sig um mikilvæg 

samfélagsmál. Þá hafði sjötti hver aðspurðra neitað að tjá sig við fjölmiðla á einhverjum 

tímapunkti af ótta við gagnrýni frá stjórnmálamönnum. 

Könnunin sýndi einnig fram á djúpt vantraust meðal svarenda gagnvart fjölmiðlum því 

nærri sjö af hverjum tíu töldu að fjölmiðlar drægju upp ranga mynd af sérfræðingum með því 

að spyrja þá fremur um skoðanir en faglega þekkingu. Enn fremur var tæplega fjórðungur á 

því að danskir vísindamenn tjáðu sig oft um mál sem þeir hefðu ekki faglega þekkingu á 

(Birkemose, Larsen og Bræmer 2011).
8
 

Könnunin fær stuðning í annarri sem Politiken Research gerði meðal rúmlega 250 

prófessora við háskóla og æðri menntastofnanir í Danmörku um svipað leyti og Wind-málið 

var í hámæli. Sú könnun leiddi í ljós að þriðji hver prófessor hafði sætt gagnrýni stjórnmála-

manna en aðeins lítill hluti þeirra sagði að það myndi fæla hann frá því að tjá sig við fjöl-

miðla. Sama könnun sýndi að af 135 svarendum töldu 88 að „sérfræðingar sæti í vaxandi 

mæli gagnrýni í fjölmiðlum eftir að hafa tjáð sig um efni sem eru umdeild innan stjórn-

málanna“ (Davidsen-Nielsen og Nielsen 2011). Þótt úrtakið sé fremur lítið í báðum könn-

unum gefa niðurstöðurnar þó ákveðnar vísbendingar um þær aðstæður sem háskólafólk í 

Danmörku telur sig búa við þegar kemur að samfélagsumræðu. 

Á það verður þó að benda að báðar kannanir eru gerðar í framhaldi af töluverðri 

umræðu í Danmörku um samskipti háskólamanna, stjórnmálamanna og fjölmiðla og vera 

                                                      

 

 

 

8
 Svör við einstökum spurningum könnunarinnar má sjá neðst á síðunni sem vísað er til: 

http://www.ugebreveta4.dk/politikere-faar-forsker-danmark-til-at-klappe-i_14522.aspx 

 

http://www.ugebreveta4.dk/politikere-faar-forsker-danmark-til-at-klappe-i_14522.aspx
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kann að svör þátttakenda hafi litast af því. Engu að síður eru niðurstöður einstakra spurninga 

gagnlegar í samanburði við niðurstöður þeirrar könnunar sem nú verður fjallað um. 
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9 Rannsóknaraðferð 

Eins fram hefur komið fyrr í ritgerðinni var markmiðið með rannsókninni sem hér er til 

umfjöllunar, og ber heitið Háskólafólk, samfélagsumræða og fjölmiðlar, að fá innsýn í reynslu 

íslensks háskólafólks af fjölmiðlum og þátttöku í samfélagsumræðunni. Útbúinn var sérstakur 

spurningalisti sem hafði að geyma 25 spurningar, þar á meðal bakgrunnsspurningar. 

9.1 Um þátttakendur 

Ákveðið var að senda spurningalistann á alla fasta kennara við íslensku háskólana sjö, þ.e. þá 

sem báru titlana prófessor, dósent og lektor við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík, 

Háskólann á Akureyri, Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri, Hólaskóla, Háskólann á Bifröst 

og Listaháskóla Íslands. Miðað var við þessa kennara þar sem þeir hafa farið í gegnum 

jafningjamat og því undirgengist nokkuð ítarlega skoðun á störfum sínum. Upplýsinga um 

fasta kennara var aflað á heimasíðum allra skólanna nema Háskóla Íslands og Hólaskóla. Listi 

var sendur frá Hólaskóla þar sem heimasíða skólans var í endurnýjun þegar söfnun netfanga 

fór fram. Þá var leitað til starfsmannasviðs Háskóla Íslands, langstærsta skóla landsins, sem 

útvegaði lista yfir fasta kennara en miðað var við að kennari hefði að minnsta kosti 49% stöðu 

við skólann. Það var gert þar sem líklegt er að þeir sem gegna að minnsta kosti hálfu starfi við 

skólann líti á sig sem háskólakennara en ekki starfsmenn annarra stofnana eða fyrirtækja. 

Spurningalistinn var á endanum sendur á 758 netföng en við skoðun netfangalistans 

frá Háskóla Íslands eftir að spurningalistinn hafði verið sendur út kom í ljós að þrjú net-

fanganna áttu sér ekki samsvörun á vef skólans. Því má með réttu segja að listinn hafi borist 

755 manns og af þeim luku 277 könnuninni (36,7%). Í þeim hópi voru 44,4% (n=123) konur 

og 55,6% (n=154) karlar. Til samanburðar eru 39% prófessora, dósenta og lektora í 

heildarhópnum konur (n=297) en 61% karlar (n=458). Svarhlutfall karla og kvenna í 

könnuninni nálgast það því mjög að endurspegla hlutfall kynjanna í þessum kennarastöðum 

innan skólanna. 

 Í hópnum voru tæplega 8% (n=21) svarenda yngri en 39 ára, tæp 32% (n=88) á bilinu 

40-49 ára, 37% (n=103) á bilinu 50-59 ára og 23,5% (n=65) voru 60 ára eða eldri. Í 

bakgrunnsspurningum var einnig spurt um fræðasvið viðkomandi og má sjá skiptingu svara 

eftir fræðasviðum í töflunni hér að neðan. Þar má jafnframt sjá skiptingu þeirra þátttakenda 

sem fengu könnunina senda eftir fræðasviðum. Eins og sjá má endurspeglar svarhlutfall 

einstakra fræðasviða hlutfall viðkomandi fræðasviðs af heildarþátttaökufjöldanum nokkuð 
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vel. Þó eru hlutfallslega mörg svör frá háskólafólki í menntavísindum og hlutfallslega fá frá 

fólki í verkfræði, tæknifræði eða tölvunarfræði. 

 

Fræðasvið Fjöldi svara Hlutfall af 

heildarfjölda 

svara  (%) 

Fjöldi í úrtaki Hlutfall af 

heildarúrtaki 

(%) 

Félagsvísindi 59 21 161 21 

Heilbrigðisvísindi 50 18 169 22 

Hugvísindi 37 13 87 12 

Menntavísindi 51 18 96 13 

Raun-, náttúru- eða 

búvísindi 

49 18 124 16 

Verk-, tækni- eða 

tölvunarfræði 

18 7 96 13 

Listir 9 3 22 3 

Annað 4 2 0 0 

Samtals 277 100 755 100 

Tafla 1: Fjöldi svarenda og skipting úrtaks eftir fræðasviðum 

9.2 Spurningalistinn 

Spurningalistinn sem notaður var í rannsókninni var að mestu leyti frumsaminn en þó var eins 

og fyrr getur tekið mið af könnun sem gerð hafði verið í Danmörku (sjá Birkemose, Larsen og 

Bræmer 2011) við samningu spurninga í seinni hluta könnunar. Þá voru leiðbeiningar Þorláks 

Karlssonar (2003) um samningu spurningalista hafðar til hliðsjónar við vinnuna. Spurninga-

listinn var þróaður í samvinnu við leiðbeinandann í rannsókninni, Þorbjörn Broddason, 

prófessor emeritus við Háskóla Íslands, auk þess sem Haukur Freyr Gylfason, aðjúnkt við 

Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og mágur ritgerðarhöfundar, veitti afar góðar og 

gagnlegar ábendingar við samningu listans.  

Ákveðið var að skipta listanum upp í þrjá hluta. Sá fyrsti hafði að geyma ellefu spurn-

ingar sem sneru að samskiptum háskólafólks við fjölmiðla og trausti fyrrnefnda hópsins til 

einstakra fjölmiðla. Annar hlutinn, sem samanstóð af tíu spurningum, fjallaði um viðhorf  

háskólafólks til og reynslu af þátttöku í samfélagsumræðu. Þriðji og síðasti hlutinn hafði að 

geyma þrjár spurningar um bakgrunn. Allar spurningarnar nema sú síðasta voru lokaðar og 

höfðu þær flestar að geyma á bilinu 5-7 svarmöguleika. Ýmist var hægt að velja einn eða fleiri 
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valmöguleika í hverri spurningu og í tveimur þeirra (4 og 24) var gefinn möguleiki á að bæta 

við upplýsingum með skriflegu svari. Í lok könnunar gafst svarendum kostur á að koma 

ábendingum og athugasemdum á framfæri og voru þær allmargar eins og vikið verður að 

þegar rýnt verður í niðurstöðu könnunarinnar. 

 Spurningalistinn var forprófaður á sjö háskólakennurum innan Háskóla Íslands en þeir 

komu af öllum fimm fræðasviðum skólans. Ábendingar þeirra voru afar gagnlegar og urðu 

m.a. til þess að spurningalistinn var styttur nokkuð og spurningar endurorðaðar. Spurninga-

listann má sjá í Viðauka A. 

9.3 Framkvæmd könnunar 

Spurningalistinn settur upp í könnunarforritinu QuestionPro sem er að finna á netinu en 

nokkur slík forrit höfðu verið skoðuð til hlítar með tilliti til gæða og úrvinnslu. Listinn var 

sem fyrr segir sendur í gegnum forritið á netföng 755 háskólakennara við íslensku háskólana 

19. nóvember 2013. Með í tölvupóstinum var stuttur kynningartexti með upplýsingum um 

tilgang rannsóknarinnar og aðstandanda. Ítrekun var svo send í tvígang á hópinn eftir upphaf-

lega sendingu, 29. nóvember og 12. desember. Þátttakendum gafst kostur á að sleppa því að 

svara einstökum spurningum kysu þeir svo. Samkvæmt upplýsingum úr QuestionPro skoðuðu 

392 þátttakendur könnunina, 330 hófu hana, 309 svöruðu einhverjum spurningum og 277 luku 

henni alveg, eða tæp 37% þeirra sem könnunin var send á. Vissulega hefði verið æskilegra að 

svarhlutfallið hefði verið hærra og taka verður mið af því við túlkun og mat niðurstaðna. Á 

móti má benda á að með tilliti til þess hversu algengar kannanir sem þessar eru orðnar meðal 

fólks og um er að ræða önnum kafinn hóp svarenda verður svarhlutfallið að teljast ágætt. 

 Niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig voru keyrðar út úr spurningakerfinu í bæði 

Word og Excel að könnunartíma loknum þannig að hægt væri að vinna með þær fyrir 

ritgerðina. 

9.4 Vankantar könnunar 

Líkt og með aðrar megindlegar kannanir hefur könnunin sínar takmarkanir. Hér er aðeins um 

afmarkaðar spurningar að ræða og lítið er um eigindleg gögn, sem tengjast þeim og varpað 

gætu frekara ljósi á afstöðu háskólafólks til fjölmiðla og samfélagsumræðu, t.d. í hvaða 

samhengi háskólafólk hefur átt samskipti við fjölmiðla. Þá má einnig benda á að könnunin var 

aðeins send á íslensku en við íslenska háskóla starfa erlendir sérfræðingar sem sumir hverjir 

hafa ekki gott vald á íslensku og það gerir þeim erfitt fyrir að taka þátt í könnuninni. Erfitt er 

að fullyrða um hversu stór hópur þetta er því ekki liggja fyrir uppýsingar um hversu margir 
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erlendir vísindamenn hér á landi hafa náð valdi á íslensku. Eins hefðu einhverjir þeirra sem 

ekki tala íslensku getað svarað könnuninni með aðstoð samstarfsfólks eða vina. 

Við þetta má bæta að könnunin nær ekki til allra þeirra sem starfa að kennslu og 

rannsóknum við háskólana á Íslandi, t.d. ekki aðjúnkta eða þeirra sem bera titlana vísinda-

maður eða sérfræðingur og geta vel verið í hópi viðmælenda fjölmiðla um ýmis samfélagsleg 

álitaefni.  

Eins er alltaf hætta á að þátttakendur misskilji einstaka spurningar eða finnist þær ekki 

nógu skýrar. Í athugasemdadálki í lok könnunar benti t.d. einn þátttakandi á að erfitt væri að 

leggja mat á frammtistöðu heilu útvarps- og sjónvarpsstöðvanna eða blaðanna og hversu vel 

fólk treysti þeim því mismunandi efnisþættir þeirra væru misvel gerðir og trautvekjandi. Þá 

komu fram athugasemdir um að valmöguleikar í spurningum væru ekki alltaf nægilega margir 

og að sumar spurningar virtust betur eiga við félagsvísindi en t.d. heilbrigðisvísindi þar sem 

minna væri um pólitískt umdeild mál. Nánar verður vikið að hugsanlegum vanköntum 

einstakra spurninga þegar farið verður yfir niðurstöðurnar hér á eftir. 
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10 Niðurstöður 

Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður einstakra spurninga í könnuninni sem kynnt var í 9. 

kafla og þær settar í samhengi við fyrri rannsóknir á viðhorfum háskólafólks til fjölmiðla og 

samfélagsumræðu. Niðurstöðunum verður skipt í þrjá kafla. Í kafla 10.1 verður fjallað um þær 

spurningar sem snúa að samskiptum háskólafólks við fjölmiðla og finna má í fyrsta hluta 

könnunarinnar. Í kafla 10.2 verður vikið að niðurstöðum spurninganna sem fjalla um reynslu 

háskólafólks af fjölmiðlum og traust til fjölmiðla en þær spurningar er einnig að finna í fyrsta 

hluta könnunarinnar.  

Í kafla 10.3 verður fjallað um viðhorf háskólafólks til og reynslu af þátttöku í 

samfélagsumræðu en spurningar þar að lútandi má finna í öðrum hluta könnunarinnar. 

Bakgrunnsspurningarnar úr þriðja hluta könnunarinnar verða svo nýttar til þess að varpa 

frekara ljósi á einstakar spurningar í fyrstu tveimur hlutum könnunarinnar. Tekið skal fram að 

í öllum tilvikum þar sem einstaka spurningar eru keyrðar saman við bakgrunnsspurningar er 

að sjálfsögðu einungis miðað við þá sem luku könnuninni að fullu, en hluti svarenda gerði það 

ekki eins og bent var á í 9. kafla. 

10.1 Samskipti háskólafólks og fjölmiðla 

Fyrstu tvær spurningar könnunarinnar sneru að því hversu oft háskólafólk hefði rætt við 

íslenska eða erlenda fjölmiðla á undanliðnum tólf mánuðum. Markmiðið með spurningunum 

var m.a. að komast að því hvort oftar væri rætt við háskólafólk innan tiltekinna fræðasviða en 

annarra og hvort oftar væri rætt við karla eða konur. 

 Ef litið er á heildarniðurstöður fyrstu spurningar þá sýnir mynd 1 að rúmlega sjö af 

hverjum tíu svarendum hafa rætt við fjölmiðla á undanliðnum tólf mánuðum, langflestir þeirra 

einu sinni til fimm sinnum. Það verður að teljast töluvert hátt hlutfall en á móti má benda á að 

hugsanlega eru þeir, sem hafa talað við fjölmiðla og eru vanir slíku, líklegri til þess að taka 

þátt í könnuninni en þeir sem ekkert hafa verið í fjölmiðlum. Eins og búast mátti við eru fáir 

háskólamenn viðmælendur fjölmiðla einu sinni í mánuði eða oftar. Hér skal bent á að alls 

svöruðu 306 þessari fyrstu spurningu og á þeim svörum byggjast niðurstöðurnar hér að ofan. 

Þegar aðeins var litið til þeirra sem luku allri könnuninni (n=277) kom í ljós að skiptingin 

milli svara var nánast sú sama. 
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Mynd 1: Tíðni samskipta háskólafólks við íslenska fjölmiðla (n=306) . 

 

Þegar skoðað er hvernig svörin skiptast eftir fræðasviðum verður fyrst að hafa í huga að hér 
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rætt við fjölmiðla og hvaða fræðasviði viðkomandi tilheyrði. Þar sem ekki bárust jafnmörg 

svör frá háskólafólki á öllum fræðasviðum verður að skoða hlutfall svaranna innan hvers 

sviðs og bera svo saman milli sviða.  
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Þá kemur í ljós að 85% svarenda úr félagsvísindum hafa rætt við fjölmiðla á því tímabili sem 

um var spurt en 60-75% svarenda af öðrum sviðum. Enn fremur sýna niðurstöður að á öllum 

fræðasviðunum hafa flestir svarendur rætt tvisvar til fimm sinnum við fjölmiðla á umræddu 

tólf mánaða tímabili, eða á bilinu 30-45%. Þegar kemur að því að ræða sex sinnum eða oftar 

við fjölmiðla eru félagsvísindamenn í sérflokki en þeir eru langfjölmennastir í þeim hópi, þótt 

sá hópur sé reyndar ekki stór. Þetta rennir enn frekari stoðum undir það að félagsvísindafólk 

sé algengustu viðmælendur fjölmiðla úr röðum háskólamanna.  

Það rímar vel við þær efnisgreiningarrannsóknir sem Albæk, Christiansen og Togeby 

(2002: 29-56) gerðu í Danmörku. Eins og fram kom í 8. kafla leiddu þær þá almennu niður-

stöðu í ljós að á síðustu áratugum hefðu félagsvísindamenn orðið mun meira áberandi sem 

viðmælendur í fjölmiðlum í stað fulltrúa raunvísinda. Niðurstöðurnar hér eru einnig í takt við 

rannsókn Verhoeven (2010: 344-345) sem greint var frá í 8. kafla.   

Meðal hugsanlegra skýringa á áberandi vinsældum félagsvísindafólks sem viðmæl-

enda íslenskra fjölmiðla er sú að íslenskt fjölmiðlafólk telji þægilegt að leita til þessa hóps til 

að varpa ljósi á ýmsar vendingar í samfélaginu. Þá er ekki ólíklegt að félagsvísindafólk hafi 

verið meira áberandi í umræðunni á því tímabili sem spurningin beindist að m.a. vegna þing-

kosninga sem fram fóru vorið 2013. Í aðdraganda og kjölfar þeirra er gjarnan leitað til 

stjórnmálafræðinga, lögfræðinga, hagfræðinga og félagsfræðinga til túlkunar á ýmsum málum 

tengdum kosningunum. Greiningu á efni íslenskra fjölmiðla þyrfti þó að gera til að staðfesta 

það. 

Áður en lengra er haldið skal undirstrikað að fjöldi svara frá einstökum fræðasviðum 

var mjög mismunandi, á bilinu 10-60 svör, og það gefur augaleið að þegar svörin eru fá þarf 

lítið til þess að skekkja niðurstöðurnar. Þá má einnig benda á að í spurningum eins og þeirri 

sem hér er til umfjöllunar er ekki víst að svör viðmælenda séu mjög nákvæm þar sem minni 

fólks um það hversu oft það hefur rætt við fjölmiðla á tilteknu tímabili kann að vera brigðult. 

 Þegar svörin við fyrstu spurningu könnunarinnar er greind með tilliti til kynja-

skiptingar þarf líkt og með fræðasviðin að taka tillit til þess að svörin voru ekki jafnmörg hjá 

konum og körlum. Þegar horft er á kynin hvort fyrir sig kemur í ljós að hærra hlutfall kvenna 

en karla segist aldrei hafa rætt við fjölmiðla á áðurgreindu tólf mánaða tímabili (sjá mynd 3). 

Um þriðjungur kvenna hefur ekki átt samskipti við fjölmiðla sem vísinda- og fræðimenn en 

aðeins um fjórðungur karla. Þá sýna niðurstöðurnar einnig að hærra hlutfall karla er í þeim 

hópum sem fjölmiðlar hafa talað við oftar en einu sinni, að undaskildum einum hópi, þeim 

sem hafa talað við fjölmiðla á bilinu sex til tíu sinnum.  
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Mynd 3: Kynin í fjölmiðlum. 
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Mynd 4: Tíðni samskipta háskólafólks við erlenda fjölmiðla (n=301). 
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niðurstöður gefa vísbendingar um að háskólafólk líti samskipti við fjölmiðla jákvæðum 

augum. 

 

  

Mynd 5: Viðbrögð háskólafólks við málaleitan fjölmiðla (n=300). 
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verður að teljast athyglisvert að rúmlega einn af hverjum fjórum svarenda hafi einhvern tíma 

haft frumkvæði að samskiptum við fjölmiðla en þar kann smæð samfélagsins að spila inn í, 

t.d. að viðkomandi þekki til einhvers úr röðum fjölmiðlafólks og notfæri sér það. Enn fremur 

má benda á að ekkert kemur fram um hver viðbrögð fjölmiðla hafa verið við málaleitan 

háskólamanna en það hefði þurft að kanna sérstaklega. 

 

 

Mynd 6: Hvers vegna neitar háskólafólk að tjá sig (Svör: 309)? 

 

Frumkvæði háskólafólks í samfélagsumræðunni þarf hins vegar ekki endilega að felast í því 

að hringja í fjölmiðla og bjóða fram sérþekkingu sína. Háskólafólk getur einnig lagt sitt af 

mörkum með því að skrifa greinar í blöð og tímarit fyrir almenning eða á vefsíður. Eins og 

áður var minnst á hafa nokkrir íslenskir háskólakennarar, bæði innan lands og utan, nýtt sér 

vefinn sem vettvang til þátttöku í opinberri umræðu og þá má reglulega lesa greinar í dag-

blöðum og tímaritum þar sem háskólafólk varpar ljósi á ýmis málefni samfélagsins. 
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Mynd 7: Frumkvæði háskólamanna gagnvart fjölmiðlum (n=296). 

 

Kannað var hversu víðtæk þess konar skrif eru meðal háskólafólks og eins og mynd 8 ber með 

sér hefur tæpur helmingur svarenda í könnuninni látið að sér kveða með ofangreindum hættti í 

dagblöðum, tímaritum eða vefmiðlum á undanliðnum 12 mánuðum. Langflestir, sem á annað 

borð hafa nýtt sér þennan möguleika, hafa gert það innan við fimm sinnum og aðeins örfáir 

láta í sér heyra með þessum hætti í hverjum mánuði.  

 

 

Mynd 8: Þátttaka háskólafólks í opinberri umræðu með greinaskrifum (n=291). 
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Það verður að teljast merkilegt að nærri helmingur svarenda hafi látið að sér kveða með 

þessum hætti þótt fæstir hafi gert það mjög oft. Eins og fyrr segir skyldar ekkert háskólamenn 

til slíkra skrifa en skýringar á því að rúmur helmingur hefur ekki beitt sér með þessum hætti 

geta verið margar, t.d. áhugaleysi, skortur á tilefni, aukið álag í kennslu og rannsóknum í 

kjölfar efnahagsþrenginganna hér á landi (sjá t.d. ályktun háskólaráðs Háskóla Íslands á 

Háskóli Íslands 2014) eða hreinlega ótti við að láta að sér kveða í umræðunni. 

Svör við þessum fyrstu sex spurningum könnunarinnar sýna að stór hluti svarenda hefur 

rætt við íslenska fjölmiðla á því tímabili sem um var spurt en greina mátti bæði mun milli 

fræðasviða og kynja þegar skoðað er hversu oft háskólafólk kemur í fjölmiðla. Svörin sýna 

einnig að, eins og búast mátti við, að mun sjaldgæfara er að íslenskir háskólamenn tali við 

erlenda fjölmiðla en íslenska en almennt virðist háskólafólk taka fyrirspurnum fjölmiðla vel 

og reyna að svara þeim eða vísa á samstarfsfólk sem veitt getur svör. Þá hefur háskólafólk 

almennt sjaldan frumkvæði að samskiptum við fjölmiðla en lætur fremur í sér heyra með 

greinaskrifum í blöðum, tímaritum eða á vefsíðum. Á það má líka benda að í athugasemdum 

nokkurra svarenda í lok könnunar kemur fram að of mikið vinnuálag hafi áhrif á þátttöku 

þeirra í samfélagsumræðunni. „Núna er ég svo störfum hlaðinn í hlutum sem hvergi telja fram 

að ég finn líka aldrei tíma til þess að taka virkari þátt í slíkri umræðu,“ segir einn og annar 

bætir við: „Mikill tími fer í kennslu og ýmislegt sem tengist henni. Erfitt er að finna tíma til 

að sinna rannsóknum og hvað þá öðru eins og t.d. að tjá sig við fjölmiðla.“ 

Athygli vekja einnig ábendingar háskólafólks um að það hafi haft vonda reynslu af 

samskiptum við fjölmiðlafólk. Samskipti háskólafólks og fjölmiðla og traust háskólafólks 

gagnvart fjölmiðlum er einmitt viðfangsefni næsta kafla.  

10.2 Reynsla háskólafólks af fjölmiðlum og álit á þeim 

Í fyrsta hluta könnunarinnar var ekki aðeins spurt um tíðni fjölmiðlasamskipta heldur einnig 

álit háskólafólks á íslenskum fjölmiðlum og reynslu af samskiptum við þá. Slíkar spurningar 

hafa þann tilgang að varpa ljósi á það hvort háskólafólk beri almennt traust til íslenskra fjöl-

miðla. 

 Í fyrsta lagi var kannað hvers konar mynd háskólafólk teldi fjölmiðla draga almennt 

upp af háskólafólki. Slíkt mat verður að sjálfsögðu aldrei annað en akkúrat það, mat, og ekki 

er greint á milli fjölmiðla í spurningunni. Almennt má segja um spurninguna að hún hafi ekki 

leitt neitt afgerandi í ljós þar sem rúmlega helmingur telur fjölmiðla hvorki gefa rétta né ranga 

mynd af háskólafólki. Örlítið fleiri eru þó á því að fjölmiðlar dragi upp rétta mynd en ranga 
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(sjá mynd 9) en tæplega fimmti hver svarandi telur að fjölmiðlar gefi annaðhvort ranga eða 

alranga mynd af vísindamönnum úr háskólasamfélaginu. Fram hjá því má ekki horfa.  

 

 

Mynd 9: Hugmyndir háskólafólks um þá mynd sem fjölmiðlar draga upp af háskólafólki 

(n=287). 

 

Næsta spurning sneri að afmarkaðra atriði, þ.e. því hvort fjölmiðlar spyrðu háskólafólk fremur 

um skoðanir en faglega þekkingu. Eins og nefnt var fyrr í ritgerðinni (kafla 4.3) er álit ekki 

það sama og fræðileg þekking eða niðurstaða studd fræðilegum rökum. Þar kom jafnframt 

fram að aukins áhuga gætti hjá fjölmiðlum á skoðunum fremur en greiningu og því er 

forvitnilegt að kanna hvort háskólafólk hefur sterkar skoðanir á þessu. Í ljós kemur að fjórir af 

hverjum tíu svarendum eru mjög eða frekar sammála því að fjölmiðlar spyrji fræði- og 

vísindamenn fremur um skoðanir en faglega þekkingu en rúmur fjórðungur er á öndverðum 

meiði. Einn af hverjum þremur hefur hins vegar ekki sterka skoðun á málinu (sjá mynd 10).  

Fróðlegt er að bera þessar niðurstöður saman við niðurstöður könnunar Birkemose, 

Larsen og Bræmer (2011) meðal danskra háskólamanna sem áður var greint frá (sjá kafla 8.3). 

Þar töldu nærri sjö af hverjum tíu aðspurðra að fjölmiðlar drægju upp ranga mynd af 

sérfræðingum með því að spyrja þá fremur um skoðanir en faglega þekkingu en 30% voru á 

öndverðri skoðun. Þótt spurningarnar í könnunum tveimur hafi ekki verið orðaðar nákvæm-

lega eins og færri svör liggi á bak við niðurstöður dönsku könnunarinnar en þeirrar íslensku 
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bendir ýmislegt til að danskir háskólamenn hafi ákveðnari skoðanir en íslenskir á því hvort 

fjölmiðlar leiti eftir skoðunum fremur en faglegri þekkingu. 

 

 

Mynd 10: Skoðanir eða fræðileg niðurstaða (n=286)? 

 

Það er hins vegar ekki aðeins sókn fjölmiðla í álit fremur en faglega þekkingu sem haft getur 

áhrif á samskipti þeirra við háskólafólk. Eins og nefnt var í kafla 10.1 komu fram ábendingar 

frá háskólafólki um að hætta væri á að fjölmiðlamenn bjöguðu það sem sagt væri við þá. 

Spurt var sérstaklega út í þennan þátt, þ.e. hversu oft eða sjaldan háskólafólk hefði lent í því 

að orð þess hefðu verið tekin úr samhengi að þeirra mati í fjölmiðlum. 

Líkt og fram kemur á mynd 11 telja háskólamenn þetta vera vandamál hér á landi. Þótt 

rúmur helmingur svari því til að hann hafi aldrei eða sjaldan lent í því að orð sín hafi verið 

tekin úr samhengi segist nærri fjórði hver hafa lent í því stundum og rúm 6% oft. Það verður 

að teljast nokkuð hátt hlutfall. Niðurstaðan segir hins vegar ekkert um kringumstæður þessara 

tilvika en hugsanlegra skýringa á þessu má mögulega leita í ólíku mati fjölmiðlafólks og 

háskólafólks á því hvað teljist fréttnæmt. Frekari rannsóknir, helst eigindlegar, þyrfti til þess 

að varpa skýrara ljósi á það hvers vegna háskólafólk telur í svo miklum mæli fjölmiðla taka 

orð þess úr samhengi. 
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Mynd 11: Háskólafólk og samhengi ummæla (n=287). 

 

Í ofangreindri spurningu má greina ákveðna tortryggni meðal háskólafólks í garð fjölmiðla og 

hún fær enn þá frekari staðfestingu í næstu spurningu könnunarinnar sem snýr að því hversu 

vel háskólafólk treystir fjölmiðlum til að miðla þekkingu og rannsóknum úr háskóla-

samfélaginu (sjá mynd 12). Þar kemur í ljós að rúmur helmingur svarenda telur fjölmiðla 

valda því hlutverki illa eða mjög illa og aðeins áttundi hver telur þá valda hlutverkinu vel. 

Þarna virðist vera verk að vinna fyrir bæði háskólafólk og fjölmiðla, þ.e. að byggja upp traust 

og gagnkvæman skilning þegar kemur að miðlun rannsókna og þekkingar. Á það má einnig 

benda, og það kom reyndar fram í upphafi ritgerðar, að sérhæfing blaðamanna á Íslandi er af 

skornum skammti. Víða erlendis eru sérhæfðir og sérmenntaðir vísindablaðamenn sem búa 

yfir mikilli þekkingu og reynslu við að miðla rannsóknum og rýna í þær. Þennan hóp skortir 

hér á landi og það kann að skýra vantraust háskólafólks í garð íslenskra fjölmiðlamanna.  
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Mynd 12: Mat háskólafólks á miðlun fjölmiðla á rannsóknum og þekkingu (n=286). 

 

Í könnuninni var ekki aðeins spurt um reynslu háskólafólks af samskiptum við fjölmiðla 

heldur var einnig kannað hversu mikið traust hópurinn bæri til einstakra fjölmiðla. Niður-

stöður þeirrar spurningar má sjá í töflu 2 og mynd 13. Þar kemur berlega í ljós að Ríkis-

útvarpið, bæði útvarp og sjónvarp (þótt vissulega sé búið að sameina fréttastofur stöðvanna), 

njóta yfirburðartrausts meðal háskólafólks. Þá vekur einnig athygli að hinn nýi miðill, 

Kjarninn, kemur þar á eftir, en hann fór í loftið á haustdögum 2013. Rúmur þriðjungur 

aðspurðra ber mjög eða frekar mikið traust til hans. Vissulega nefnir nærri helmingur 

háskólamanna að þeir þekki ekki til hans eða hafi ekki nýtt sér hann en þeir sem á annað borð 

þekkja til Kjarnans bera almennt traust til hans. Sambærilegt traust er ekki að finna hjá öðrum 

miðli, Skástriki, sem fór í loftið um svipað leyti og Kjarninn.9 Það vekur einnig athygli að 

nærri 57% bera mjög eða frekar lítið traust til Morgunblaðsins og um 60% eru á sömu skoðun 

gagnvart DV,  en báðir miðlar hljóta að teljast til þeirra rótgrónustu í landinu. 

                                                      

 

 

 

9
 Veftímaritið Skástrik hóf göngu sína haustið 2013 og átti að vera áskriftarrit. Vikulegri útgáfu ritstins var 

hætt í nóvember, um svipað leyti og könnunin fór fram, en samkvæmt upplýsingum á heimasíðu þess hafa átta 

tölublöð komið út (sjá dv.is. 2013 og Skástrik 2014). Eins og sjá má á töflu 1 virtust fáir háskólamenn þekkja til 

þess. 
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11. Hversu mikið eða lítið traust berðu til eftirfarandi fjölmiðla? 

  

  Mjög mikið 
Frekar 
mikið 

Hvorki mikið 
né lítið Frekar lítið Mjög lítið 

Þekki 
fjölmiðilinn 
ekki/Hef ekki 
nýtt mér hann 

Ríkisútvarpið - hljóðvarp 45% 47% 7% 1% 0% 0% 

Ríkisútvarpið - sjónvarp 22% 57% 16% 5% 0% 0% 

Kjarninn 9% 26% 14% 3% 1% 48% 

Mbl.is 3% 19% 30% 22% 20% 6% 

Stöð 2 3% 20% 44% 18% 7% 8% 

Morgunblaðið 2% 13% 23% 25% 32% 5% 

Viðskiptablaðið 2% 23% 29% 11% 5% 31% 

Fréttablaðið 2% 23% 44% 23% 6% 1% 

Vísir.is 1% 16% 38% 30% 8% 7% 

Bylgjan 1% 10% 37% 23% 13% 15% 

Eyjan.is 1% 9% 31% 21% 17% 21% 

Skástrik 1% 2% 10% 2% 2% 84% 

DV.is 1% 5% 24% 22% 28% 20% 

DV 1% 9% 23% 26% 35% 6% 

Fréttatíminn 0% 15% 36% 23% 15% 12% 

ÍNN 0% 4% 7% 9% 50% 30% 

Pressan.is 0% 5% 26% 22% 23% 23% 

Útvarp Saga 0% 1% 4% 5% 57% 33% 

Tafla 2: Traust háskólafólks til einstakra fjölmiðla (n=276-286). 

 

Almennt má segja um önnur dagblöð að háskólafólk ber hvorki mikið né lítið traust til þeirra 

og þá virðast nýmiðlar, eins og netmiðlar, almennt ekki vekja traust meðal háskólafólks því á 

bilinu 38-50% bera frekar eða mjög lítið traust til þeirra ef Kjarninn er undanskilinn. Athygli 

vekur einnig að Mbl.is nýtur mjög eða frekar mikils trausts hjá um 22% aðspurðra en 

Morgunblaðið hjá 15%. Þar virðist því hluti líta svo á að um aðskilda miðla sé að ræða.Tekið 

skal fram að ekki var sérstaklega spurt um ruv.is en fróðlegt hefði verið að sjá hvort vefur 

RÚV nyti jafnmikils trausts í hugum háskólafólks og útvarp og sjónvarp. 
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Mynd 13: Mikið og lítið traust til einstakra fjölmiðla meðal háskólafólks.  

 

Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við traust almennings til fjölmiðla samkvæmt 

könnun MMR, sem gerð var á svipuðum tíma og könnunin meðal háskólafólksins 

(sjá Market and Media Research 2013), kemur í ljós að Ríkisútvarpið hefur mikla sérstöðu 

bæði meðal almennings og háskólafólks þegar kemur að frekar og mjög miklu trausti. Hins 

vegar virðist Morgunblaðið og mbl.is njóta mun meira trausts meðal almennings en háskóla-

fólks og svipað má segja um Stöð 2, Fréttablaðið og Visir.is. Háskólafólk virðist hins vegar á 

sömu línu og almenningur varðandi DV, Pressan.is og Eyjan.is en almennt má segja að 

háskólafólk beri minna traust til fjölmiðla en almenningur. 
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Háskólafólk virðist enn fremur almennt hafa miklar skoðanir á störfum fjölmiðla ef mið er 

tekið af athugasemdum sem þátttakendur bættu við í lok könnunar. Þar benda nokkrir á að 

skortur sé á hæfu og vel menntuðu fjölmiðlafólki sem geti miðlað fræðilegri þekkingu til 

samfélagsins. Þá sé umfjöllun margra miðla yfirborðskennd og gagnrýnislaus. Enn fremur 

eigi fjölmiðlafólk það til að snúa út úr yfirlýsingum háskólafólks og jafnvel stilla því upp á 

móti tilteknum sjónarmiðum eða aðgerðum stjórnvalda. Vísindalegar niðurstöður séu settar 

fram í æsifréttastíl og í stað þess að fræða almenning séu einangraðar niðurstöður settar fram 

án samhengis við aðrar niðurstöður. 

Jafnframt má lesa í svörunum ákveðinn skilning á stöðu fjölmiðlafólks því nokkrir 

svarendur benda á að fjölmiðlamenn vinni undir þrýstingi og tímapressu auk þess sem 

fjármunir fjölmiðla til þess að gera vandað íslenskt efni séu af skornum skammti. Innan 

fjölmiðlanna megi finna góða blaðamenn. Einn svarenda segir þó eftirfarandi sögu: „Hins 

vegar eru líka margir sem hafa sama viðhorf og ágætur fréttamaður sem fjallaði um tiltekið 

mál og sem svaraði því til þegar ég sendi honum skýrslu sem tengdist málinu: Þú þarft nú 

ekki að halda að ég nenni að lesa einhverja svona hundrað síðna skýrslu.“ 

Þá bendir einn á að það megi ekki bara beina spjótunum að fjölmiðlum. „Sumir 

félagsvísindafræðimenn eru á fullu að básúna illa rökstuddar skoðanir sínar dulbúnar í 

fræðiklæði. Það er ósómi.“ 

Til þess að varpa frekara ljósi á mismunandi mat háskólafólks og almennings á 

fjölmiðlum þyrfti frekari rannsóknir á báðum hópum en þær niðurstöður sem sjá má í 

svörunum hér að framan varpa þó ákveðnu ljósi á málið. Líklegt má telja að reynsla 

háskólafólks, þar sem það telur orð sín hafa verið tekin úr samhengi í tilteknum fjölmiðlum, 

vantrú þess á getu fjölmiðla til þess að miðla þekkingu og rannsóknum úr háskólasamfélaginu 

og það mat 40% háskólamanna að fjölmiðlar leiti fremur eftir skoðunum en faglegri 

þekkingu, hafi áhrif á traust háskólafólks á fjölmiðlum.  

Það verður jafnframt að teljast bagalegt ef háskólafólk treystir ekki fjölmiðlum því um 

leið skapast hætta á því að fyrrnefndi hópurinn veigri sér við því að ræða við fjölmiðla og 

leggja þannig sitt af mörkum til þeirrar samfélagsumræðu sem þar fer fram. Um leið verður 

samfélagið hugsanlega af mikilvægum röddum í umræðunni og mikilvægu framlagi til 

yfirvegaðra og rökstuddra ákvarðana í stórum málum. 

Fleiri þættir, eins og aðstæður og hljómgrunnur fyrir ólíkum röddum í samfélaginu, hafa 

einnig áhrif á þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðunni, en hugur háskólamanna til þessara 

þátta var kannaður í öðrum hluta rannsóknarinnar. 
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10.3 Reynsla af og viðhorf til þátttöku í samfélagsumræðu 

Markmið með þeim spurningum sem lagðar voru fyrir í öðrum hluta könnunarinnar var fyrst 

og fremst að leiða fram í dagsljósið hvernig háskólafólk mæti aðstæður til þátttöku í 

samfélagsumræðunni um þessar mundir og hver reynsla þess hefði verið af slíkri þátttöku. 

Kveikjan var m.a. umræður í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, sem getið var í upphafi 

ritgerðar, um að í aðdraganda falls íslenska fjármálakerfisins hafi reynst erfitt að fá sér-

fræðinga úr háskólasamfélaginu til þess að varpa ljósi á þróun mála í bankakerfinu. Jafnframt 

var talað um tjáningarótta í samfélaginu. Áhugavert er að kanna hvernig háskólafólk metur 

stöðuna í dag og hvort þátttaka þess í samfélagsumræðunni hafi haft einhverjar afleiðingar. 

 Áður en farið var að leita svara og velta vöngum yfir ofangreindum atriðum þótti 

nauðsynlegt að kanna hvort háskólafólk teldi á annað borð mikilvægt að rödd þess heyrðist í 

opinberri umræðu um þau mál sem varða miklu í samfélaginu. Sé meirihluti háskólafólks 

þeirrar skoðunar að það skipti engu máli hvort í því heyrist í samfélagsumræðunni hafa 

spurningar um aðstæður til þátttökunnar minni þýðingu. Í könnuninni var sérstaklega spurt 

um þetta og í ljós kemur að yfirgnæfandi meirihluti aðspurðra, eða rúm 97%, telur mjög eða 

frekar mikilvægt að vísinda- og fræðimenn taki þátt í opinberri umræðu um mikilvæg 

þjóðfélagsmál (sjá mynd 14). Það er því óhætt að draga þá ályktun að háskólafólk telji 

mikilvægt að rödd þess heyrist í umræðunni um hin stóru mál samfélagsins. 

 Svarendur voru jafnframt beðnir um að meta hversu móttækilegt þeir teldu sam-

félagið fyrir þátttöku vísinda- og fræðimanna í opinberri umræðu um þessar mundir. Eins og 

áður hefur verið nefnt getur verið erfitt að tjá sig gegn ríkjandi hugmyndafræði og straumum í 

litlu samfélagi eins og Íslandi og því ekki sjálfgefið að jarðvegur sé fyrir gagnrýna umræðu 

líkt og þá sem tíðkast innan háskólanna (sjá 1. kafla).  

 Líkt og fram kemur á mynd 15 er góður meirihluti aðspurðra háskólamanna, samtals 

rúm 60%, á því að samfélagið sé mjög móttækilegt eða móttækilegt fyrir þátttöku vísinda- og 

fræðimanna í samfélagsumræðunni, og aðeins rúm 12 prósent eru á öndverðri skoðun. Um 

fimmtungur telur það hvorki móttækilegt né ómóttækilegt. Þessi svör gefa okkur vísbendingar 

um að háskólafólk telji almennt að óhætt sé fyrir það að taka þátt í samfélagsumræðunni. 
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Mynd 14: Mikilvægi framlags háskólafólks til samfélagsumræðunnar (n=284). 

 

 

Mynd 15: Samfélagið og þátttaka háskólafólks í samfélagsumræðu (n=285). 
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tækilegra eða ómóttækilegra nú fyrir þátttöku vísinda- og fræðimanna í opinberri umræðu en 
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gagnrýnisröddum, ekki síst í kjölfar útkomu skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um 

bankahrunið, er ekki sjálfgefið að staðan hafi batnað og gagnrýnar raddir eigi betur upp á 
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athugasemdakerfum netmiðlanna, að umburðarlyndi fólks fyrir ólíkum og gagnrýnum röddum 

hafi minnkað á undanförnum misserum samfara auknu aðgengi fólks að samfélagsumræðunni 

(sjá t.d. Sunna Sæmundsdóttir 2014). 

 Fram kemur á mynd 16 að rúmlega þriðji hver svarandi telur að samfélagið sé mót-

tækilegra fyrir þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðunni nú en fyrir hrun. Örlítið hærra 

hlutfall er hins vegar á því að samfélagið sé hvorki móttækilegra né ómóttækilegra nú en fyrir 

hrun. Hins vegar er aðeins einn af hverjum tíu á þeirri skoðun að samfélagið sé almennt 

ómóttækilegra fyrir framlagi háskólamanna til opinberrar umræðu nú en fyrir hrun.  

 

 

Mynd 16: Samfélagið og þátttaka háskólafólks í samfélagsumræðu fyrir og eftir 

efnahagshrun (n=279). 

 

Til þess að fá enn betri sýn á það hvort einhvers konar tjáningarótta megi finna hjá háskóla-

fólki voru þátttakendur í könnuninni sérstaklega spurðir að því hvort þeir hefðu veigrað sér 

við því að tjá sig sem vísinda- eða fræðimenn við fjölmiðla til að forðast gagnrýni frá 

stjórnmálamönnum, valdafólki í efnahagslífi eða öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi. Einnig 

var kannað hvort þeir hefðu gripið til sömu ráða af ótta við viðbrögð almennings. Myndir 17 

og 18 sýna niðurstöður þeirra spurninga.  

Athygli vekur að fjórir af hverjum fimm svarenda segjast aldrei hafa komið sér hjá því 
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það. Þá er eftirtektarvert að af þeim sem segjast hafa komið sér hjá því að tjá sig reynist 

fjölmennasti hópurinn hafa gert það oftar en þrisvar sinnum. Þar virðist því vera á ferðinn lítill 

hópur sem telur sig vera í mjög viðkvæmri stöðu. 

 

 

Mynd 17: Ótti háskólafólks við að tjá sig við fjölmiðla og gagnrýni frá valdafólki 

(n=283). 

 

Nánari greining leiðir í ljós að flestir þeirra sem segjast hafa komið sér hjá því að tjá sig sem 

vísinda- og fræðimenn við fjölmiðla til þess forðast gagnrýni valdafólks tilheyra félags-

vísindum og raun-, náttúru- eða búvísindum (samtals 15 af 22 svarendum). Þótt ekki sé um 

stóran hóp að ræða gefur hann ákveðnar vísbendingar um innan hvaða fræðasviða 

umdeildustu samfélagsmálin sé að finna. 

Í áðurnefndri könnun Birkemose, Larsen og Bræmer (2011) meðal danskra félags-

vísindamanna var sérstaklega spurt hvort þátttakendur hefðu neitað að tjá sig við fjölmiðla af 

ótta við gagnrýni frá stjórnmálamönnum. Þar kom í ljós að svipað hlutfall og í íslensku 

könnuninni, um 80%, hafði aldrei gert það en um 17% viðurkenndu að hafa komið sér hjá því 

að tjá sig. Þótt spurningin til íslenskra háskólamanna hafi náð til fleiri valdahópa og svarenda-

fjöldinn sé mun meiri má sjá að staðan virðist svipuð í þessum efnum meðal íslenskra og 
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danskra háskólamanna, þ.e. tjáningarótta gætir hjá um það bil sjötta hverjum háskólamanni 

miðað við niðurstöðurnar. 

 

 

Mynd 18: Ótti háskólafólks við að tjá sig við fjölmiðla og almenningsálitið (n=281). 

 

Þegar litið er á tjáningu háskólafólks við fjölmiðla í samhengi við ótta við almenningsálitið 

kemur í ljós að yfirgnæfandi meirihluti svarenda segist ekki láta ótta við viðbrögð almennings 

stjórna sér (sjá mynd 18). Innan við sjö prósent svarenda segjast hafa vikið sér undan því að 

tala við fjölmiðla vegna ótta við almenningsálitið. 

Almennt má því draga þá ályktun af síðustu tveimur spurningum að háskólafólk virðist 

ekki láta ótta við viðbrögð valdafólks eða almennings stjórna því hvort það tjáir sig við 

fjölmiðla. Ekki má þó horfa fram hjá því að um 15% svarenda hafa einhvern tíma talið sig 

vera í það erfiðri stöðu að viðkomandi hefur komið sér hjá því að tjá sig við fjölmiðla til þess 

að styggja ekki valdafólk. Það er vissulega áhyggjuefni. 

 Í könnuninni var einnig spurt hversu líklegt eða ólíklegt væri að gagnrýni frá valda-

fólki í stjórnmálum, efnahagslífi eða atvinnulífi á vísindamenn myndi koma í veg fyrir að 

svarendur í könnuninni tjáðu sig við fjölmiðla um mál sem hefði mikla pólitíska þýðingu. 
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Eins og mynd 19 sýnir telur um sjötti hver svarandi líklegt eða mjög líklegt að slík gagnrýni 

myndi hafa áhrif á hann. Athygli vekur að það er svipað hlutfall og segist hafa komið sér hjá 

því að tjá sig við fjölmiðla vegna ótta við gagnrýni frá valdafólki í stjórnmálum og efnahags-

lífi. Áfram er samt traustur meirihluti, eða rúm 60% svarenda, á því að gagnrýni frá valdafólki 

úr áðurnefndum stéttum myndi ekki hafa áhrif á vilja þeirra til að tjá sig við fjölmiðla. 

 

 

Mynd 19: Áhrif af gagnrýni valdafólks á háskólamenn (n=280). 

 

Í könnun Birkemose, Larsen og Bræmer (2011) er að finna svipaða spurningu og sjá má á 

mynd 19. Reyndar var spurningin til dönsku háskólamannanna sett í samhengi við gagnrýni 

innanríkisráðherra Danmerkur á Marlene Wind (sjá kafla 8.3) og spurt hversu líklegt væri að 

árás stjórnmálamanna, líkt og sú sem sem innanríkisráðherrann stóð fyrir gegn Wind, myndi 

leiða til þess að viðkomandi svarandi myndi neita að tjá sig við fjölmiðla um mál sem hefðu 

mikla pólitíska þýðingu. Í ljós kom að fjórði hver svarandi í dönsku könnuninni taldi það 

líklegt eða mjög líklegt en sex af hverjum tíu var á öndverðri skoðun.  

Þótt hlutfall þeirra, sem líklega myndu láta gagnrýni stjórnmálamanna hafa áhrif á sig, 
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inni hefur almenna skírskotun. Til þess að spurningarnar yrðu algerlega sambærilegar hefði 
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þurft að spyrja íslenska háskólamenn um svipuð atvik, t.d. strax í kjölfar gagnrýni tveggja 

ráðherra í núverandi ríkisstjórn á háskólafólk sem getið var í kafla 7.3.2. Íslenska könnunin 

var hins vegar gerð áður en sú gagnrýni var sett fram. 

Ekki þótti nægja að kanna hver hugsanleg viðbrögð háskólafólks á Íslandi yrðu við 

gagnrýni valdafólks eða hvort það hefði veigrað sér við að tjá sig við fjölmiðla vegna ótta við 

viðbrögð stjórnmálamanna eða valdafólks í efnahags- og atvinnulífi. Einnig var spurt hvort 

íslenskt háskólafólk hefði orðið fyrir gagnrýni eða árásum af hálfu þessara hópa. Vakin skal 

athygli á því að gagnrýni eða hótanir þurfa ekki að vera fyrir opnum tjöldum, þ.e. t.d. í fjöl-

miðlum, heldur getur hvort tveggja borist háskólafólki með öðrum leiðum eins og í símtölum, 

tölvupóstum og einkasamtölum svo dæmi séu tekin. Í spurningunum sem sneru að þessari 

reynslu gafst fólki kostur á að merkja við einn eða fleiri valkosti og ljóst er, þegar fjöldi svara 

er borinn saman við fjölda svarenda í könnuninni, að hluti svarenda gerði það. 

Eins og fram kemur á mynd 20 hefur rúmlega fimmti hver svarandi í heildar-

svarafjöldanum sætt gagnrýni af hálfu hagsmunaaðila í atvinnulífi en sjötti hver segist hafa 

mátt þola gagnrýni frá stjórmálamanni eða -mönnum. Þá hefur tíundi hver mátt þola gagnrýni 

frá valdamanni í efnahagslífi. Athyglisvert er hins vegar að skoða hlutfall þeirra sem segjast 

aldrei hafa sætt gagnrýni ofangreindra aðila eða ekki hafa rætt við fjölmiðla. Við þetta má 

bæta að þegar aðeins eru skoðaðir þeir sem rætt hafa við fjölmiðla á annað borð kemur í ljós 

að 18% hafa sætt gagnrýni stjórnmálamanna, rúm 11% valdafólks í efnahagslífi og nærri 

fjórði hver gagnrýni af hálfu hagsmunaaðila í atvinnulífi. Þegar tekið hefur verið tillit til þess 

að einhverjir hökuðu við fleiri en einn kost í spurningunni kemur í ljós að 42% aðspurðra, 

sem á annað borð höfðu rætt við fjölmiðla, höfðu sætt gagnrýni frá einhverjum þeirra 

valdahópa sem spurt var um. 

Vissulega má benda á að ekkert kemur fram í svörunum um kringumstæður 

gagnrýninnar eða hvort háskólafólk hafi talið hana réttmæta og því hefði hugsanlega verið 

betra að spyrja um hvort háskólafólk hefði að sínu mati sætt „ómaklegri gagnrýni“. Svörin 

gefa hins vegar ákveðnar vísbendingar um það umhverfi sem íslenskt háskólafólk telur sig 

búa við. 
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Mynd 20: Gagnrýni á háskólafólk í kjölfar ummæla í fjölmiðlum (Heildarfjöldi svara= 

343). 

 

Þegar rýnt er í svör fólks innan einstakra fræðasviða kemur margt forvitnilegt í ljós (sjá mynd 

21). Í félagsvísindum segjast um 25%, í raun-, náttúru eða búvísindum rúm 40% og listum um 

þriðjungur ekki hafa sætt gagnrýni valdafólks en í hinum fræðasviðunum hafa á bilinu 50-

60% ekki sætt gagnrýni. Tekið skal fram að fjöldi svarenda í flokki lista er lítill og því erfitt 

að draga ályktanir af þeim tölum. 

Fræðimenn í félagsvísindum virðast hafa nokkra sérstöðu meðal fræðafólksins því 

rúmur fimmtungur segist hafa sætt gagnrýni frá stjórnmálamanni eða -mönnum eftir að hafa 

tjáð sig sem fræðimaður við fjölmiðla, svipað hlutfall segist hafa sætt gagnrýni frá valdafólki í 

efnahagslífi og fjórðungur frá hagsmunaaðilum í atvinnulífi. Sá tæplega 60 manna hópur 

félagsvísindafólks sem tók þátt í könnuninni hakaði við 90 sinnum í svarmöguleika sem þýðir 

að hluti hópsins hefur hakað við fleiri en einn möguleika. Gera verður ráð fyrir að fólk hafi 

ekki hakað bæði við að það hafi ekki sætt gagnrýni og að það hafi sætt gagnrýni. Félags-

vísindafólk virðist því vera sá hópur sem þola má mesta gagnrýni af hálfu valdaaðila í 

stjórnmálum og efnahagslífi landsins. Þar á eftir koma fræðimenn í raun-, náttúru- eða 

búvísindum en sjötti hver svarenda úr þeirra hópi segist hafa sætt gagnrýni stjórnmálamanna 

og rúmur fjórðungur frá hagsmunaaðilum í atvinnulífi.  
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Já, frá stjórnmálamanni/mönnum 

Já, frá valdamanni/mönnum í efnahagslífi 

Já, frá öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi 

Nei, aldrei 

Ég hef aldrei rætt við fjölmiðla 

Hefur þú sjálf(ur) sætt gagnrýni frá stjórnmálamönnum, 

valdafólki í efnahagslífi eða öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi 

eftir að hafa tjáð þig sem vísinda- eða fræðimaður við fjölmiðla í 

tilteknu máli? (Merktu við allt sem við á) 
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Ekki þarf að koma á óvart að félagsvísindafólk sæti mestri gagnrýni af vísinda- og fræðafólki 

því hlutverk þess hóps er oft að varpa ljósi á umdeild mál sem snúa m.a. að stjórnmálum, 

stjórnkerfi og atvinnulífi á breiðum grunni. Túlkun niðurstaðna innan félagsvísindanna kann 

að vera umdeildari og kalla á harðari viðbrögð úr ýmsum kimum samfélagsins en t.d. túlkun 

niðurstaðna eða umfjöllun mála tengd heilbrigðisvísindum, menntavísindum eða verkfræði, 

svo dæmi sé tekið.  

 

 

Mynd 21: Gagnrýni á háskólafólk í kjölfar ummæla í fjölmiðlum, greind út frá 

fræðasviðum (Heildarfjöldi svara=343). 

 

Skýringar á því að hlutfall fræðimanna, sem sætt hafa gagnrýni frá áðurnefndu valdafólki, er 

næsthæst í raun-, náttúru- eða búvísindum kunna að vera þær að vel þekkt deilumál eins og 

virkjanamál, auðlindamál og íslenska landbúnaðarkerfið heyra m.a. undir þessi fræðasvið. 

Umræður um þessi mál eru oft heitar í samfélaginu og því er ekki ólíklegt að fræðimenn á 

ofangreindum sviðum hafi fengið sinn skerf af gagnrýni fyrir að láta til sín taka í þessum 

málum. 
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Þegar kemur að hótunum þá segjast mun færri háskólamenn hafa sætt slíku en gagnrýni frá 

stjórnmálafólki, valdamönnum í efnahagslífi eða öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi. Á 

mynd 22 kemur fram að rúmlega þrír af hverjum fjórum svarendum segjast aldrei hafa sætt 

hótunum frá áðurgreindum valdahópum. Um 6% segjast hins vegar annaðhvort hafa fengið 

hótun frá stjórnmálamanni eða -mönnum eða öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi eftir að 

hafa tjáð sig sem vísinda- eða fræðimaður í fjölmiðlum. Líkt og með gagnrýnina virðast því 

fleiri háskólamenn hafa sætt hótunum frá þessum tveimur hópum en hópnum „valdafólk í 

efnahagslífi“. Nánari athugun á niðurstöðunum leiðir enn fremur í ljós að aftur eru það 

félagsvísindamenn og fólk úr raun-, náttúru- og búvísindum sem er líklegast til að sæta 

hótunum, en hakað var samanlagt átján sinnum hjá félagsvísindafólki og þrettán sinnum hjá 

fólki úr raun-, náttúru- og búvísindum við einhvern af þremur efstu liðunum á mynd 22 en á 

bilinu einu til fjórum sinnum hjá öðrum fræðasviðum. Hótanir í garð háskólafólks virðast því 

vera fátíðar hér á landi ef tekið er mið af niðurstöðum könnunarinnar, en því miður ekki 

óþekktar. 

 

 

Mynd 22: Hótanir gagnvart háskólafólki í kjölfar ummæla í fjölmiðlum (Svör=291). 
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Í könnun Birkemose, Larsen og Bræmer (2011) í Danmörku var háskólafólk einnig spurt 

hvort það hefði sætt árásum stjórnmálamanna eftir að hafa tjáð sig sem sérfræðingur á 

opinberum vettvangi.
10

 Í ljós kom að þriðji hver svarandi í könnuninni hafði upplifað slíkt og 

er það nokkuð hærra hlutfall en hér á landi, hvort sem litið er til svara um gagnrýni eða 

hótanir. Það skal þó ítrekað að í dönsku könnuninni voru svarendur í hópi þekktustu sér-

fræðinga landsins í félagsvísindum og höfðu setið í sérfræðinefndum og ráðum á vegum 

dönsku ríkisstjórnarinnar. Í íslensku könnuninni var ekki um slíkt úrval að ræða. Þá voru 

þátttakendur í íslensku könnuninni mun fleiri en í þeirri dönsku og af fleiri fræðasviðum. 

 En þótt hótanir séu ekki algengar hér á landi og minnihluti háskólafólks telji líklegt að 

gagnrýni frá valdafólki í stjórnmálum, efnahagslífi eða atvinnulífi á vísindamenn myndi koma 

í veg fyrir að það tjáði sig við fjölmiðla um mikilvæg mál má greina áhyggjur hjá háskólafólki 

sem snúa að akademísku frelsi.  

 

 

Mynd 23: Ógnar valdafólk akademísku frelsi (n=277)? 

 

Líkt og fram kemur á mynd 23 eru tæplega sex af hverjum tíu svarenda frekar eða mjög 

sammála því að akademísku frelsi fræði- og vísindamanna á Íslandi stafi ógn af gagnrýni eða 

                                                      

 

 

 

10
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hótunum frá stjórnmálamönnum, valdafólki í efnahagslífi eða öðrum hagsmunaaðilum í 

atvinnulífi. Einungis fimmtungur er ósammála slíkri fullyrðingu. Þessi ytri ógn, eins og hún 

var kynnt í kafla 3.3, er því raunveruleg í hugum íslensks háskólafólks og fram hjá því er ekki 

hægt að horfa. Þótt meirihluti háskólafólks sé á því að samfélagið sé móttækilegt fyrir 

þátttöku vísinda- og fræðimanna í samfélagsumræðunni, líkt og fram kom á mynd 15, má 

greina vissan beyg gagnvart tilteknum hópum, hópum sem hafa völd í stjórnmálum og 

efnahagslífi. 

 Þessar áhyggjur má einnig greina í fjölmörgum athugasemdum sem þátttakendur settu 

fram í lok könnunarinnar. „Stjórnmálamenn núna grafa markvisst undan sérfræðiþekkingu og 

finnst dyggð að fara eftir eðlisávísun frekar en bestu þekkingu - hvort heldur það eru raun-

vísindi eða annað. Þetta hræðir mig,“ segir einn svarandi og annar segir: „Ofsafengin við-

brögð hagsmunaaðila hafa áhrif á störf vísindamanna í mínum geira og hefur einnig áhrif á 

nýliðun á fræðasviði (hver vill menntast inn á svið þar sem hagsmunagæslan er svo rík...?).“  

Þá er enn fremur bent á að fólk þurfi ekki endilega að hafa orðið fyrir beinum hót-

unum til að veigra sér við umræðu, „…það eru til fleiri blæbrigði svo sem vanþóknun, 

neikvæðni, yfirlæti, smættun o.fl. Ekki er óalgengt vandamál að rannsóknarniðurstöður séu 

véfengdar og smættaðar niður í annarleg sjónarmið fræðafólks ef þær eru viðkomandi aðilum 

ekki þóknanlegar. Þá er of lítið er gert af því í fjölmiðlum að ræða og skýra forsendur 

rannsókna (aðferðafræðilegar og þekkingarfræðilegar). Sjálfsagt er þar tímaskorti fjölmiðla-

fólks um að kenna en ugglaust líka metnaðarleysi í einhverjum tilvikum,“ vekur einn svarandi 

athygli á. 

 Enn fremur segjast nokkrir hafa fengið gagnrýni eða hörð viðbrögð frá valdafólki á 

ýmsum sviðum og jafnframt játa nokkrir að þeir þekki til fólks sem orðið hafi fyrir aðkasti 

eða þrýstingi eftir að hafa tjáð sig um tiltekin þjóðfélagsmál í fjölmiðlum. Þá segist einn hafa 

skrifað um vísindi og viðurkennir að hafa stundað vissa sjálfsritskoðun til þess að forðast að 

móðga tiltekna aðila. Þá bendir annar svarandi á að ekki hafi verið spurt um gagnrýni eða 

hótanir frá embættismönnum. „Embættismenn geta verið stórhættulegir!“ Auk þess nefna 

tveir að fjölmiðlar eða blaðamenn hafi veist að þeim vegna fræðilegra skrifa. „En ég hef orðið 

fyrir aðkasti frá blaðamanni/mönnum opinberlega vegna fræðilegrar greinar,“ segir annar og 

hinn segir: „Fjölmiðlar sjálfir hafa með nafnlausum skrifum [tilgreinir ákveðinn fjölmiðil] 

gert mér - og sjálfsagt fleirum - lífið leitt eftir að hafa tekið þátt í málefnalegri umræðu. 

Hvorki valdamenn samfélagsins né almenningur hafa brugðist svo við.“  
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Í könnuninni var jafnframt spurt að því hvort breytt vinnumat meðal háskólafólks myndi hafa 

áhrif á þátttöku þess í opinberri umræðu, þ.e. hvort það myndi taka frekari þátt í opinberri 

umræðu sem vísinda- og fræðimenn í fjölmiðlum ef meira tillit væri tekið til þess við mat á 

árangri í starfi. Með þessu var ætlunin að reyna að leiða fram svör við því hvort vinnumats-

kerfið réði miklu um þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðunni. Í ljós kom að svarendur 

skiptust í tvær fylkingar á öndverðum meiði en örlítið fleiri voru á þeirri skoðun að þátttakan í 

samfélagsumræðunni yrði meiri ef meira tillit væri tekið til þess við vinnumat (sjá mynd 24). 

Frekari spurninga sem lúta að vinnumatskerfi háskólanna hefði þó líklega verið þörf til 

þess að fá skýrari mynd af skoðunum háskólafólks á því og áhrifum þess á þáttöku í 

samfélagsumræðunni. Það fær stuðning í þeim athugasemdum sem þátttakendum gafst kostur 

á að koma á framfæri í lok könnunar. Þar benda tveir svarenda á að þótt þeir hafi svarað 

spurningunni sem finna má á mynd 24 neitandi, m.a. með vísan í það að þeir telji það skyldu 

sína að taka þátt í umræðunni, þá telji þeir að meta ætti slíkt betur í vinnumatskerfinu. Þá 

bendir þriðji svarandinn á að ekki sé endilega bara við vinnumatskerfið að sakast. „Ég reyndi 

áður fyrr oft að skrifa greinar fyrir almenning en það er lítið metið af háskólanum almennt (þá 

er ég ekki bara að tala um stigamat) og oft erfitt að koma slíku efni á framfæri (aftur enginn 

sérstök hvatning hjá HÍ).“   

 

 

Mynd 24: Þátttaka í samfélagsumræðu og vinnumat (n=276). 
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11 Ályktanir 

Í upphafi ritgerðar voru settar fram rannsóknartilgátur sem tengdust ýmsu í samskiptum 

háskólafólks og fjölmiðla og reynslu háskólafólks af þátttöku í samfélagsumræðunni. Þessar 

tilgátur voru prófaðar í könnuninni sem getið var í 10. kafla og verður nú vikið að því hversu 

vel þær stóðust. Tilgáturnar voru fimm talsins: 

 

Fyrsta tilgáta: Félagsvísindafólk háskólanna er oftar viðmælendur fjölmiðla en fólk af öðrum 

fræðasviðum (Endurspegla fjölmiðlar fjölbreytt rannsóknasvið háskólanna?). 

 

Önnur tilgáta: Hlutfallslega oftar er rætt við karlkyns háskólamenn en konur. 

 

Þriðja tilgáta: Háskólamenn vantreysta fjölmiðlum og telja þá ekki gefa nógu góða mynd af 

fræði- og vísindamönnum úr háskólasamfélaginu. 

 

Fjórða tilgáta: Íslenskir fræði- og vísindamenn hafa sætt gagnrýni og hótunum af hálfu 

valdamikilla aðila í samfélaginu eftir að hafa tekið þátt í samfélagsumræðunni í gegnum 

fjölmiðla. 

 

Fimmta tilgáta: Tjáningarótta gætir hjá háskólamönnum á Íslandi í umdeildum málum (Ríkir 

einhvers konar þöggun í íslensku samfélagi gagnvart vísindamönnum eða er akademískt frelsi 

þeirra til þess að miðla sérfræðiþekkingu sinni á einhvern hátt í hættu?). 

 

Hér á eftir verður farið yfir hvernig þær stóðust. 

 

Fyrsta tilgáta: Félagsvísindafólk háskólanna er oftar viðmælendur fjölmiðla en fólk af 

öðrum fræðasviðum (Endurspegla fjölmiðlar fjölbreytt rannsóknasvið háskólanna?). 

 

Óhætt er að segja að hátt hlutfall svarenda í könnuninni hafi rætt við fjölmiðla á því tímabili 

sem vísað var til. Rúmlega sjö af hverjum tíu sögðust hafa rætt við íslenska fjölmiðla einu 

sinni eða oftar á undanliðnum tólf mánuðunum og þar af höfðu fjórir af hverjum tíu gert það 

tvisvar til fimm sinnum. Þetta verður að teljast töluvert hátt hlutfall en eins og fram kom í 10. 
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kafla er hugsanlegt að þeir, sem talað hafi við fjölmiðla, hafi verið líklegri til þess að svara 

könnuninni en hinir sem ekkert ræddu við fjölmiðla á tímabilinu sem um var spurt. Svarenda-

hópurinn er alla vega ekki reynslulaus þegar kemur að samskiptum við fjölmiðla og það ýtir 

undir áreiðanleika svara í þeim spurningum sem á eftir koma.  

 Athugun á skiptingu svara við fyrstu spurningu út frá fræðasviðum leiðir í ljós að 85% 

svarenda úr félagsvísindum segjast hafa rætt við fjölmiðla einu sinni eða oftar á því tímabili 

sem um er rætt. Það er nokkuð hærra hlutfall en hjá öðrum fræðasviðum sem er á bilinu 60-

75% (næsthæst hjá fólki í verkfræði, tæknifræði og tölvunarfræði en á bak við það hlutfall eru 

aðeins 18 svör þannig að allar sveiflur verða mjög ýktar). Á öllum fræðasviðum nema í 

menntavísindum hafa hlutfallslega flestir svarendur rætt tvisvar til fimm sinnum við fjölmiðla 

á umræddu tólf mánaða tímabili en enn athyglisverðara er að félagsvísindamenn eru 

langfjölmennastir í hópi þeirra sem rætt hafa við íslenska fjölmiðla sex sinnum eða oftar á 

umræddu tímabili. Niðurstöður úr 2. spurningu könnunarinnar sýna enn fremur að um 

þriðjungur þeirra svarenda sem á annað borð hafði rætt við erlenda fjölmiðla á umræddu 

tímabili kom úr félagsvísindum, mun fleiri en af öðrum fræðasviðum. Út frá þessu má álykta 

að rannsóknartilgáta 1 hafi staðist. 

Niðurstöðurnar eru líka í takt við niðurstöður úr efnisgreiningu Albæk, Christiansen 

og Togeby (2002: 55-56) á dagblöðum í Danmörku og Verhoeven (2010: 344-345) á sex 

sjónvarpsstöðvum í Evrópu. Niðurstöður beggja rannsókna sem sýndu að félagsvísindafólk 

var fjölmennasti viðmælendahópur fjölmiðla.  

 Eins og nefnt var í niðurstöðukaflanum kann þessi mikla ásókn fjölmiðla í félags-

vísindafólk að skýrast af þeim viðburðum sem voru í samfélaginu á því tímabili sem um var 

spurt. Þar má nefna niðurstöðu Icesave-málsins fyrir EFTA-dómstólnum og ekki síður þing-

kosningar vorið 2013 en báðir þessir viðburðir snerta m.a. félagsvísindagreinar eins og lög-

fræði, félagsfræði, hagfræði og stjórnmálafræði en síður önnur fræðasvið. Þá skal minnt á að 

svarhlutfallið í könnuninni var um 40% og hugsanlegt er að önnur mynd hefði blasað við 

hefðu fleiri háskólamenn tekið þátt í henni. 

 Þessar niðurstöður undirstrika einnig að umfjöllun fjölmiðla um einstaka fræðasvið er 

misjafnlega mikil. Um leið vakna spurningar um hvort myndin sem við fáum af háskóla-

samfélaginu verði ekki fábreyttari fyrir vikið og jafnframt hvort við fáum að njóta allra þeirra 

radda í samfélagsumræðunni sem æskilegt væri. Á það má t.d. benda að mál eins og hrun 

fjármálakerfis má nálgast úr frá afar fjölbreyttum sjónarhornum, ekki bara viðskiptum, hag-

fræði, lögfræði og stjórnmálafræði. Slíkir viðburðir hafa t.d. á sér siðferðilegar og 



119 

sagnfræðilegar hliðar, hliðar sem tengjast heilsu og lífsstíl og jafnvel menntavísindum svo 

dæmi séu tekin. Niðurstöðurnar sem tengjast rannsóknartilgátu 1 ættu því að vera áminning til 

fjölmiðla um að leita fjölbreyttra radda úr háskólasamfélaginu þegar á annað borð er leitað 

þangað. 

 

Önnur tilgáta: Hlutfallslega oftar er rætt við karlkyns háskólamenn en konur. 

 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar sem hér er til umfjöllunar höfðu um tvær af hverjum 

þremur aðspurðum konum rætt við fjölmiðla einu sinni eða oftar á undanliðnu tólf mánaða 

tímabili en þrír af hverjum fjórum körlum. Einnig eru karlar fjölmennari í þeim hópum sem 

fjölmiðlar hafa talað við oftar en einu sinni, ef undan er skilinn hópurinn sem hefur rætt við 

fjölmiðla sex til tíu sinnum. Þótt ekki hafi jafnmargir karlar og konur svarað könnuninni kom 

fram í 9. kafla að svarhlutfall kynja sé nokkuð nánlægt kynjahlutföllunum í hópi prófessora, 

dósenta og lektora við íslenska háskóla. Þegar tekið hefur verið tillit til alls þessa má sjá að 

rannsóknartilgáta 2 fær líka stuðning, þ.e. almennt er oftar rætt við karla í háskólunum 

en konur. 

Líkt og með fræðasviðin vakna hér spurningar um hvort fjölmiðlar endurspegli nógu 

vel samfélagið, þ.e. hvort raddir beggja kynja innan fræðanna fái að njóta sín í samfélags-

umræðunni. Vissulega er það svo enn að á tilteknum fræðasviðum innan háskólanna er 

annaðhvort kynið í miklum meirihluta vísindamanna og því er ekki alltaf auðvelt fyrir 

fjölmiðla að gæta jafnræðis gagnvart kynjunum, jafnvel þótt þeir vilji það. En hvort fullu 

jafnræði verður náð verður tíminn einn að leiða í ljós en vísbendingar eru um að konum við 

stöðu prófessora, dósenta og lektora í háskólum hafi fjölgað allnokkuð á síðustu árum og eru 

þær nú orðnar meirihluti lektora samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (2014c).  

 

Þriðja tilgáta: Háskólamenn vantreysta fjölmiðlum og telja þá ekki gefa nógu góða 

mynd af fræði- og vísindamönnum úr háskólasamfélaginu. 

 

Til þess að svara þessari rannsóknartilgátu má skoða svör við spurningum 3-11 í könnuninni 

(sjá viðauka A). Svörin leiða m.a. í ljós að langflestir þátttakenda reyna að svara spurningum 

fjölmiðla þegar til þeirra er leitað eða vísa á aðra vísinda- og fræðimenn. Í þeim tilvikum þar 

sem þeir hafa neitað að tjá sig við fjölmiðla hefur það fyrst og fremst verið vegna þess að 

viðkomandi taldi sig ekki hafa þá sérþekkingu sem leitað var eftir eða hafði ekki tíma til að 
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setja sig inn í málið sem um var spurt. Hér koma því fram skýrar vísbendingar um að háskóla-

fólk sé almennt jákvætt gagnvart því að svara spurningum fjölmiðla. Enn fremur má benda á 

að nærri helmingur svarenda segist hafa ritað greinar í fjölmiðla á undanliðnum tólf mánuðum 

sem ætlaðar hafa verið sem innlegg í opinbera umræðu og það sýnir að háskólafólk er ekki 

fráhverft fjölmiðlum sem vettvangi þjóðfélagslegrar umræðu og skoðanaskipta.  

Ekki fást afgerandi svör frá háskólafólki um það hvort það telji fjölmiðla draga upp 

rétta eða ranga mynd af vísinda- og fræðimönnum úr háskólasamfélaginu en 40% aðspurðra 

telja hins vegar að fjölmiðlar spyrji fræði- og vísindamenn fremur um skoðanir en faglega 

þekkingu. Enn fremur segjast um 30% hafa lent í því stundum eða oft að orð þeirra hafi verið 

tekin úr samhengi í fjölmiðlum og þá telur rúmur helmingur að fjölmiðlar valdi því hlutverki 

illa eða mjög illa að miðla þekkingu eða rannsóknum úr háskólasamfélaginu en aðeins áttundi 

hver telur þá valda hlutverkinu vel.  

Spurningar um traust gagnvart einstökum fjölmiðlum leiða enn fremur í ljós að 

Ríkisútvarpið virðist eini fjölmiðillinn sem nýtur mikils trausts meðal háskólafólks en aðrir 

njóta ýmist hvorki mikils né lítils trausts eða nokkuð afgerandi lítils trausts eins og Morgun-

blaðið og DV. Þá sýna athugasemdir háskólafólks við lok könnunar að það hefur nokkuð 

sterkar skoðanir á frammistöðu fjölmiðla. Benda nokkrir á skort á menntun og þekkingu innan 

fjölmiðlanna og dýpt og gagnrýni í umfjöllun þeirra og þá nefnir hluti vonda eigin reynslu af 

því að tala við fjölmiðla.  

Niðurstaðan er því sú að háskólafólk tekur almennt fyrirspurnum fjölmiðla vel, nýtir 

sér þá til að taka þátt í samfélagsumræðunni en svarar því ekki á afgerandi hátt hvort það telji 

fjölmiðla draga upp rétta eða ranga mynd af vísinda- og fræðimönnum. Ákveðinnar tortryggni 

gætir þó gagnvart fjölmiðlum í háskólasamfélaginu sem birtist m.a. í svörum um traust til 

einstakra fjölmiðla og hversu illa háskólafólk telur fjölmiðla í stakk búna til að miðla 

þekkingu og rannsóknum. Rannsóknartilgáta 3 fæst því aðeins að hluta til staðfest. 

 

Fjórða tilgáta: Íslenskir fræði- og vísindamenn hafa sætt gagnrýni og hótunum af hálfu 

valdamikilla aðila í samfélaginu eftir að hafa tekið þátt í samfélagsumræðunni í gegnum 

fjölmiðla. 

 

Niðurstöður könnunarinnar sýna svo ekki verður um villst að háskólafólk telur mikilvægt að 

vísinda- og fræðimenn láti til sín taka í samfélagsumræðu um mikilvæg þjóðfélagsmál. Eins 

og áður hefur verið vikið að má færa rök fyrir því að rödd þeirra sé mikilvæg í umræðunni 
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enda býr háskólafólk í mörgum tilvikum yfir mun yfirgripsmeiri þekkingu á ýmsum þáttum 

samfélagsins en hinn almenni borgari, þekkingu sem aflað hefur verið með ströngu námi og 

ítarlegum rannsóknum á hinum ólíkustu þáttum samfélags og umhverfis. Því skiptir máli að 

framlagi þeirra, líkt og annarra, til opinberrar umræðu sé mætt með rökræðu og yfirvegun en 

ekki ásökunum um annarlegar hvatir eða árásum eða hótunum um starfsmissi. Með öðrum 

orðum þarf jarðvegur fyrir þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðunni að vera góður.  

Margt bendir til að þar vanti ýmislegt upp á ef mið er tekið af niðurstöðum spurninga 

17 og 18 í könnuninni sem gerð var meðal íslenskra háskólamanna. Þannig segjast rúmlega 

20% svarenda hafa sætt gagnrýni af hálfu hagsmunaaðila í atvinnulífi eftir að hafa tjáð sig 

sem vísinda- eða fræðimenn við fjölmiðla í tilteknu máli og sjötti hver segist hafa mátt þola 

gagnrýni frá stjórmálamanni eða -mönnum. Enn fremur segist einn af hverjum tíu hafa hlotið 

gagnrýni frá valdamanni í efnahagslífi við sömu aðstæður. Athygli vekur að aðeins um 

helmingur svarar því til að hann/hún hafi aldrei sætt gagnrýni ofangreindra aðila eða aldrei 

rætt við fjölmiðla.  

 Nánari greining á svörum fólks innan einstakra fræðasviða leiðir í ljós að fimmti hver 

svarandi úr röðum félagsvísindafólks segist hafa sætt gagnrýni frá einum eða fleiri stjórnmála-

mönnum eftir að hafa tjáð sig sem fræðimaður við fjölmiðla, svipað hlutfall segist hafa sætt 

gagnrýni frá valdafólki í efnahagslífi og fjórðungur frá hagsmunaaðilum í atvinnulífi. Þetta er 

nokkuð hærra hlutfall en á öðrum fræðasviðum en næst á eftir félagsvísindafólki kemur fólk 

úr raun-, líf- og búvísindum og listum en taka þarf tillit til þess að svarendur í síðastnefnda 

hópnum eru umtalsvert færri en í hópi félagsvísindafólks og raun-, líf- og búvísindafólks. 

 Niðurstöður spurningar 18 sýna enn fremur að sex prósent svarenda segjast annað-

hvort hafa fengið hótun frá stjórnmálamanni eða -mönnum eða öðrum hagsmunaaðilum í 

atvinnulífi. Líkt og með gagnrýnina virðast því fleiri háskólamenn hafa sætt hótunum frá 

þessum hópum en valdafólki í efnahagslífi. Hins vegar segjast þrír af hverjum fjórum aldrei 

hafa orðið fyrir hótunum af frá neinum þessara þriggja hópa. 

 Athugasemdir háskólafólks í lok könnunar benda jafnframt til þess að það sé ekki alls 

kostar sátt við framferði stjórnmálamanna og hagsmunaaðila gagnvart þeim í samfélags-

umræðunni. Stjórnmálamenn eru sakaðir um að grafa undan sérfræðiþekkingu og 

hagsmunaaðilar um ofsafengin viðbrögð við framlagi háskólafólks. Enn fremur segjast 

nokkrir þekkja til fólks sem orðið hafi fyrir þrýstingi eða aðkasti eftir að hafa tjáð sig um 

tiltekin þjóðfélagsmál í fjölmiðlum. Af ofangreindri umfjöllun má því sjá að 

rannsóknartilgáta 4 er staðfest. 
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Áður en sagt er skilið við þessa rannsóknartilgátu skal ítrekað að háskólafólk er ekki yfir 

gagnrýni hafið og innan háskólanna er líkt og annars staðar í samfélaginu fólk sem skeytir lítt 

um rökræðu þegar kemur að samfélagsumræðunni. Gagnrýni á háskólafólk í samfélags-

umræðunni kann því að eiga fullan rétt á sér í einhverjum tilvikum en það sama verður ekki 

sagt um hótanir, þær er aldrei hægt að réttlæta í tengslum við samfélagsumræðuna. 

 

Fimmta tilgáta: Tjáningarótta gætir hjá háskólamönnum á Íslandi í umdeildum málum 

(Ríkir einhvers konar þöggun í íslensku samfélagi gagnvart vísindamönnum eða er 

akademískt frelsi þeirra til þess að miðla sérfræðiþekkingu sinni á einhvern hátt í 

hættu?). 

 

Þegar kemur að því að kanna þessa síðustu rannsóknartilgátu virðast niðurstöðurnar nokkuð 

misvísandi. Þannig telja rúm 60% svarenda í könnuninni að samfélagið sé mjög móttækilegt 

eða móttækilegt fyrir þátttöku vísinda- og fræðimanna í samfélagsumræðunni, og aðeins rúm 

12% eru á öndverðri skoðun. Enn fremur meta rúm 40% það svo að samfélagið sé mót-

tækilegra fyrir þátttöku háskólafólks í samfélagsumræðunni um þessar mundir en fyrir hrun 

en rúm 10% eru á öndverðri skoðun. 

 Þá vekur enn fremur athygli að mikill meirihluti segist aldrei hafa komið sér hjá því að 

tjá sig við fjölmiðla vegna ótta við valdafólk í stjórnmála- og efnahagslífi eða viðbrögð 

almennings. Samtals 15% svarenda segjast þó hafa vikið sér undan framkomu í fjölmiðlum 

vegna ótta við valdafólk í stjórnmála- og efnahagslífi, þar af stærsti hópurinn oftar en þrisvar. 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýna enn fremur að einn af hverjum sex vísinda- og 

fræðimönnum sem tekur þátt í könnuninni telur líklegt eða mjög líklegt að gagnrýni frá 

valdafólki í stjórnmálum, efnahagslífi eða atvinnulífi á vísindamenn myndi koma í veg fyrir 

að hann/hún tjáði sig við fjölmiðla um mál sem hefði mikla pólitíska þýðingu. Sex af hverjum 

tíu telja það hins vegar ólíklegt eða mjög ólíklegt. 

Þegar kemur að spurningunni um það hvort akademísku frelsi fræði- og vísindamanna 

á Íslandi stafi ógn af gagnrýni eða hótunum frá stjórnmálamönnum, valdafólki í efnahagslífi 

eða öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi segjast um 60% frekar eða mjög sammála því en 

rúmur fimmtungur er frekar eða mjög ósammála. Þar kveður því við nokkuð annan tón en í 

fyrri spurningum. Háskólafólk telur með öðrum orðum einhverja ytri ógn steðja að akadem-

ísku frelsi sínu og það fær reyndar frekari stuðning í þeim ummælum sem háskólamenn létu 

falla í lok könnunar og greint var frá hér að ofan (í umfjöllun um 4. rannsóknartilgátu). 
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Heildarniðurstaðan er því sú að háskólafólk virðist almennt ekki halda sig til hlés af ótta við 

viðbrögð valdafólks eða almennings þegar fjölmiðar leita til þess og meirihluti svarenda er á 

þeirri skoðun að samfélagið sé móttækilegt fyrir framlagi háskólafólks til samfélags-

umræðunnar. Hins vegar má jafnframt greina ákveðinn ótta um að akademísku frelsi kunni að 

stafa ógn af ytri þáttum eins og hótunum eða gagnrýni frá valdafólki í efnahags- og 

stjórnmálalífi. Almennt virðist því ekki gæta tjáningarótta meðal stórs hóps háskólafólks í 

samfélagsumræðunni þótt greina megi ótta um að sótt sé að þeim hluta akademísks frelsis sem 

snýr að þátttöku í samfélagsumræðunni. Rannsóknartilgáta 5 fær því aðeins að hluta til 

stuðning í könnuninni. 
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Lokaorð 

Líkt og oft vill verða með rannsóknarefni sem lítið hefur verið skoðað áður vekur sú könnun 

sem hér er til umfjöllunar fleiri spurningar en hún svarar. Niðurstöður sýna vissulega að 

háskólafólk telur ýmsu ábótavant þegar kemur að þátttöku í samfélagsumræðunni. Til að 

mynda gætir nokkurs vantrausts í garð fjölmiðla sem hugsanlega má rekja til ólíkra starfs-

aðstæðna sem þessar tvær stéttir búa við. Jafnframt reynist hluti svarenda hafa reynt það á 

eigin skinni hversu vanþakklátt starf það getur verið að láta að sér kveða í hinni opinberu 

umræðu um mikilvæg samfélagsmál, en hótanir og ómakleg gagnrýni eiga ekki að mæta fólki 

sem kýs að gera það. Kjósi fólk úr háskólasamfélaginu að sinna borgaralegri skyldu sinni og 

leggja fram þekkingu sína á hinum ólíku kimum samfélagsins til opinberrar umræðu þarf að 

tryggja að sú þekking sé vegin og metin samkvæmt reglum lýðræðislegrar umræðu, á grund-

velli rökræðu sem einkennir einmitt hið akademíska starf háskólanna en ekki ómaklegri gagn-

rýni eða ásökunum um annarlegar hvatir. 

 Þessi vandi í lýðræðislegri umræðu á Íslandi er hins vegar ekki bara bundinn við 

þátttöku háskólafólks í umræðunni heldur almennings alls, en eins og áður hefur komið fram 

virðist sem umræðuhefðin hér sé nokkuð vanþroskuð. Háskólafólk getur hins vegar lagt sitt af 

mörkum til þess að bæta hana, bæði með því að kenna nemendum að takast á við mál með 

aðferðum rökræðunnar og með því að nota þær aðferðir þegar gengið er fram á vettvang opin-

berrar umræðu. Jafnframt hlýtur að vera mikilvægt að háskólafólk greini eftir bestu getu á 

milli skoðana og fræðilegrar umræðu eða greiningar þegar kemur að þátttöku í samfélags-

umræðunni og sé þess minnugt að það tilheyrir tilteknum valdahóp sem þarf að nálgast völd 

sín af varfærni þannig að framlag þess nýtist sem best til bættrar lýðræðislegrar umræðu. 

 Þar hafa fleiri skyldum að gegna, m.a. þeir sem fara með völdin í efnahags- og 

stjórnmálalífi landsins. Ekki þýðir einungis að hvetja háskólafólk til þátttöku í samfélags-

umræðunni, eins og gert er í skýrslu þingmannanefndar Alþingis um rannsóknarskýrslu 

Alþingis sem áður var getið. Stjórnmálamenn og aðrir valdahópar verða að vera reiðubúnir að 

hlýða á gagnrýni og hugmyndir sem hugsanlega kunna að ganga gegn meginstraumnum í 

samfélaginu. Með öðrum orðum þarf að efla samtalið milli háskólafólks, stjórnmála og 

efnahagslífs, en hugsanlega mætti gera það á sérstökum vettvangi sem komið yrði upp. 

Háskólarnir sjálfir vinna vissulega að þessu með opnum fyrirlestrum og erindum en eflaust 

má gera enn betur, ekki síst þegar kemur að gagnrýninni þjóðfélagsumræðu. Á slíkum 
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vettvangi fælist hvort tveggja hvatning til þátttöku í opinberri umræðu og jafnframt ákveðið 

skjól fyrir háskólafólk gagnvart ómálefnalegri gagnrýni og hótunum. 

  Ýmsa þætti mætti skoða betur til þess að varpa frekara ljósi á samskipti háskólafólks 

við samfélagið og þátttöku þess í samfélagsumræðunni í gegnum fjölmiðla. Þannig mætti 

skoða, eins og einn þátttakenda í könnuninni benti á, „að hve miklu leyti háskólafólk tjáir sig 

með eigin hagsmuni fyrir augum, t.d. með það að markmiði að koma sér vel hjá stjórnvöldum, 

stjórnmálaöflum eða hagsmunaaðilum.“ Þetta er ekki síður mikilvægt, þ.e. hversu „þægir“ 

vísinda- og fræðimenn eru gagnvart valdhöfum. Þá gæti greining á birtingarmyndum vísinda- 

og fræðafólks í fjölmiðlum varpað frekara ljósi á það hvernig fjölmiðlar nýta vísindamenn í 

umræðunni. Könnun á meðal fjölmiðlafólks á reynslu þeirra af samskiptum við háskólafólk 

gætu enn fremur leitt í ljós hvort einhvers konar vantrausts gæti í garð háskólasamfélagsins 

sem hefði áhrif á samskipti þessara tveggja hópa. Eigindleg viðtöl við háskólafólk, 

stjórnmálamenn og fjölmiðlamenn gætu jafnframt vísað veginn að bættri umræðu um 

mikilvæg samfélagsmál. 

 Umræðan um þessi mál er þörf, eins og dæmin úr fjölmiðlum síðustu misseri og ár 

sýna. Háskólafólk telur hana jafnframt mikilvæga ef marka má svör í lok könnunarinnar sem 

hér var til umfjöllunar. Þar tók hópur þátttakenda sérstaklega fram að verkefnið væri þarft og 

athyglisvert og könnunin áhugaverð. Það bendir til þess að þessi þjóðfélagshópur láti sam-

félagið og samfélagsumræðuna sig miklu varða og sé áfram tilbúinn að taka þátt í umræðunni 

og jafnframt að ræða þau skilyrði sem henni eru sköpuð, ekki aðeins fyrir háskólafólk heldur 

almenning allan. 
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Viðauki A 

 

Háskólafólk, samfélagsumræða og fjölmiðlar 

 

Ágæti viðtakandi. 

 

Þátttaka háskólafólks í samfélagsumræðu og viðhorf til fjölmiðla er viðfangsefni mitt í 

meistaraverkefni mínu í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Liður í verkefninu er 

meðfylgjandi könnun sem ætlað er fá fram reynslu háskólafólks af fjölmiðlum og þátttöku í 

samfélagsumræðu. Könnunin er send á alla fasta kennara við íslenska háskóla. Afar 

mikilvægt er fyrir rannsóknina að sem flestir svari henni og því væri ég mjög þakklátur ef þú 

gætir gefið þér 10-15 mínútur til að svara eftirfarandi spurningum.  

 

Ekki verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

 

Með fyrir fram þökk, 

Björn Gíslason 

Meistaranemi í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands 

bgisla@hi.is 

 

 

Fyrsti hluti könnunarinnar snýr að samskiptum háskólafólks og fjölmiðla. 

 

1. Hversu oft eða sjaldan hafa íslenskir fjölmiðlar rætt við þig sem vísinda- og 

fræðimann á síðastliðnum tólf mánuðum? 

A. Aldrei 

B. Einu sinni 

C. Tvisvar til fimm sinnum 

D. Sex til tíu sinnum 

E. Einu sinni í mánuði 

F. Tvisvar til þrisvar í mánuði 

G. Einu sinni í viku eða oftar 

 

2. Hversu oft eða sjaldan hafa erlendir fjölmiðlar rætt við þig sem vísinda- og 

fræðimann á síðastliðnum tólf mánuðum? 

A. Aldrei 

B. Einu sinni 

C. Tvisvar til fimm sinnum 

D. Sex til tíu sinnum 

E. Einu sinni í mánuði 

mailto:bgisla@hi.is
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F. Tvisvar til þrisvar í mánuði 

G. Einu sinni í viku eða oftar 

 

3. Hvernig hefur þú brugðist við þegar fjölmiðlar leita til þín?  

A. Hvorki íslenskir né erlendir fjölmiðlar hafa haft samband við mig 

B. Ég hef  reynt að svara spurningum fjölmiðla og vísa ekki á aðra vísinda- og 

fræðimenn  

C. Ég hef  reynt að svara spurningum fjölmiðla og einnig vísað á vísinda- og 

fræðimenn 

D. Ég hef ekki svarað spurningum fjölmiðla heldur eingöngu vísað fjölmiðlum á aðra 

vísinda- og fræðimenn 

E. Ég neita ávallt að tala við fjölmiðla þegar þeir hafa samband 

 

4. Ef þú hefur neitað að tjá þig sem vísinda- og fræðimaður við íslenska eða erlenda 

fjölmiðla, hver var ástæðan? (Merktu við allt sem við á) 

A. Ég hef ekki neitað að tjá mig við fjölmiðla 

B. Ég tel mig ekki hafa þá sérþekkingu sem leitað var eftir 

C. Ég hafði ekki tíma til að setja mig inn í málið sem um var spurt 

D. Ég hef ekki áhuga á að ræða við fjölmiðla um sérsvið mitt 

E. Önnur ástæða   _______________  

F. Hvorki íslenskir né erlendir fjölmiðlar hafa haft samband við mig 

 

5. Hversu oft eða sjaldan hefur þú á síðustu tólf mánuðum haft samband við 

íslenskan fjölmiðil að fyrra bragði til þess að koma á framfæri sérþekkingu þinni 

í tilteknu máli? 

A. Aldrei 

B. Einu sinni 

C. Tvisvar sinnum 

D. Þrisvar sinnum  

E. Oftar en þrisvar sinnum 

 

6. Hversu oft eða sjaldan hefur þú á síðustu tólf mánuðum skrifað grein(ar) í 

dagblað/tímarit eða á vefsíðu, byggðar á sérþekkingu þinni, sem ætlaðar eru 

almenningi sem innlegg í opinbera umræðu?  

A. Aldrei  

B. Einu sinni  

C. Tvisvar til fimm sinnum 

D. Sex til tíu sinnum 

E. Einu sinni í mánuði eða oftar 
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7. Hversu rétta eða ranga mynd telur þú að fjölmiðlar gefi almennt af vísinda- og 

fræðimönnum úr háskólasamfélaginu?  

A. Hárrétta 

B. Rétta 

C. Hvorki rétta né ranga 

D. Ranga 

E. Alranga 

 

8. Hversu sammála eða ósammála ertu því að fjölmiðlar spyrji að jafnaði fræði- og 

vísindamenn fremur um skoðanir þeirra en faglega þekkingu?  

A. Mjög sammála 

B. Frekar sammála 

C. Hvorki sammála né ósammála 

D. Frekar ósammála 

E. Mjög ósammála 

 

9. Hversu oft eða sjaldan hefurðu lent í því að fjölmiðlar hafi að þínu mati tekið orð 

þín úr samhengi? 

A. Alltaf  

B. Oft 

C. Stundum 

D. Sjaldan 

E. Aldrei 

F. Á ekki við 

 

10. Hversu vel eða illa telur þú íslenska fjölmiðla valda því hlutverki að miðla 

þekkingu/rannsóknum úr háskólasamfélaginu? 

A. Mjög vel  

B. Vel  

C. Hvorki vel né illa 

D. Illa 

E. Mjög illa  
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11. Hversu mikið eða lítið traust berðu til eftirfarandi fjölmiðla? 

 

 Mjög 

mikið 

Frekar 

mikið 

Hvorki 

mikið 

né lítið 

Frekar 

lítið 

Mjög 

lítið 

Þekki fjölmiðilinn ekki 

eða hef ekki nýtt mér 

hann 

 

Ríkisútvarpið 

hljóðvarp 
      

Ríkisútvarpið 

sjónvarp 
      

Stöð  2       

Bylgjan       

Fréttablaðið       

Morgunblaðið       

DV       

Fréttatíminn       

Viðskiptablaðið       

Mbl.is       

Vísir.is       

Eyjan.is       

Pressan.is       

DV.is       

Kjarninn       

Skástrik       

Útvarp Saga       

ÍNN       

 

 

Annar hluti könnunarinnar snýr að viðhorfi háskólafólks til og reynslu af þátttöku í 

samfélagsumræðu. 

 

12. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að vísinda- og fræðimenn taki þátt í 

opinberri umræðu um mikilvæg þjóðfélagsmál? 

A. Mjög mikilvægt 

B. Frekar mikilvægt 

C. Hvorki mikilvægt né lítilvægt 

D. Frekar lítilvægt 

E. Mjög lítilvægt 
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13. Hversu móttækilegt eða ómóttækilegt telur þú samfélagið almennt fyrir þátttöku 

vísinda- og fræðimanna í opinberri umræðu um þessar mundir? 

A. Mjög móttækilegt 

B. Mótttækilegt 

C. Hvorki móttækilegt né ómóttækilegt 

D. Ómóttækilegt 

E. Mjög ómóttækilegt 

F. Ég vil ekki/get ekki svarað þessari spurningu. 

 

14. Hversu oft eða sjaldan á starfsferli þínum hefur þú komið þér hjá því að tjá þig 

sem vísinda- eða fræðimaður við fjölmiðla til að forðast gagnrýni frá 

stjórnmálamönnum, valdafólki í efnahagslífi eða öðrum hagsmunaaðilum í 

atvinnulífi?  

A. Aldrei 

B. Einu sinni 

C. Tvisvar sinnum 

D. Þrisvar sinnum  

E. Oftar en þrisvar sinnum 

F. Ég hef aldrei rætt við fjölmiðla 

 

15. Hversu oft eða sjaldan á starfsferli þínum hefur þú komið þér hjá því að tjá þig 

sem vísinda- eða fræðimaður við fjölmiðla vegna ótta við viðbrögð almennings? 

A. Aldrei 

B. Einu sinni 

C. Tvisvar sinnum 

D. Þrisvar sinnum  

E. Oftar en þrisvar sinnum 

F. Ég hef aldrei rætt við fjölmiðla 

 

16. Hversu líklegt eða ólíklegt er að gagnrýni frá stjórnmálamönnum, valdafólki í 

efnahagslífi eða öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi á vísinda- og fræðimenn 

myndi koma í veg fyrir að þú tjáðir þig við fjölmiðla um mál sem hefur mikla 

pólitíska þýðingu? 

A. Mjög líklegt 

B. Líklegt 

C. Hvorki líklegt né ólíklegt 

D. Ólíklegt 

E. Mjög ólíklegt 
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17. Hefur þú sjálf(ur) sætt gagnrýni frá stjórnmálamönnum, valdafólki í efnahagslífi 

eða öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi eftir að hafa tjáð þig sem vísinda- eða 

fræðimaður við fjölmiðla í tilteknu máli? (Merktu við allt sem við á) 

A. Já, frá stjórnmálamanni/mönnum 

B. Já, frá valdamanni/mönnum í efnahagslífi 

C. Já, frá öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi 

D. Nei, aldrei 

E. Ég hef aldrei rætt við fjölmiðla 

 

18. Hefur þú sjálf(ur) sætt hótunum af einhverju tagi frá stjórnmálamönnum, 

valdafólki í efnahagslífi eða öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi eftir að hafa 

tjáð þig sem vísinda- eða fræðimaður við fjölmiðla í tilteknu máli? (Merktu við allt 

sem við á) 

A. Já, frá stjórnmálamanni/mönnum  

B. Já, frá valdamanni/mönnum í efnahagslífi 

C. Já, frá öðrum hagsmunaaðilum í atvinnulífi 

D. Nei, aldrei  

E. Ég hef aldrei rætt við fjölmiðla 

 

19. Hversu sammála eða ósammála ertu því að akademísku frelsi fræði- og 

vísindamanna á Íslandi stafi ógn af gagnrýni eða hótunum frá 

stjórnmálamönnum, valdafólki í efnahagslífi eða öðrum hagsmunaaðilum í 

atvinnulífi? 

A. Mjög sammála 

B. Frekar sammála 

C. Hvorki sammála né ósammála 

D. Frekar ósammála 

E. Mjög ósammála 

 

20. Hversu móttækilegt eða ómóttækilegt telur þú samfélagið almennt fyrir þátttöku 

vísinda- og fræðimanna í opinberri umræðu nú í samanburði við stöðuna eins og 

hún var fyrir efnahagshrun?  

A. Samfélagið er móttækilegra nú en fyrir hrun 

B. Samfélagið er hvorki móttækilegra né ómóttækilegra en fyrir hrun 

C. Samfélagið er ómóttækilegra en fyrir hrun 

D. Ég vil ekki/get ekki svarað þessari spurningu  

 

21. Telurðu að þú myndir taka frekari þátt í opinberri umræðu og veita oftar álit 

þitt sem vísinda- og fræðimaður í samtali við fjölmiðla ef meira tillit væri tekið til 

þess við mat á árangri í starfi? 

A. Já 

B. Nei 
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Í þriðja og síðasta kafla könnunarinnar eru örfáar bakgrunnsspurningar. 

 

22. Hvort ertu karl eða kona? 

A. Karl 

B. Kona 

 

23. Hversu gamall/gömul ertu? 

A. Yngri en 30 ára 

B. 30-39 ára 

C.  40-49 ára 

D.  50-59 ára 

E.  60 ára eða eldri 

 

24. Við hvaða fræðasvið starfar þú?  

A. Félagsvísindi 

B. Heilbrigðisvísindi 

C. Hugvísindi 

D. Menntavísindi 

F. Raun-, náttúru- eða búvísindi 

G. Verkfræði, tæknifræði eða tölvunarfræði 

H. Listir 

I. Annað  ______________ 

 

 

25. Viltu koma einhverju á framfæri? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


