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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar um viðhorf háskólanemenda til aðildar Íslands að 

ESB var að kanna hvert viðhorf háskólanemenda er og hvað hefur áhrif á það. 

Einnig að varpa ljósi á það hvort marktækur munur sé á viðhorfum nemenda út frá 

kyni og hvort konur í háskólanámi vilji síður taka þátt í opinberu umræðunni en 

karlar í háskólanámi. Þá var sýnt fram á hvaða upplýsingar nemendur telja að hafi 

áhrif á viðhorf sín og hvernig þeir vilja nálgast þær upplýsingar. 

Úrtakið var nemendur við Háskóla Íslands. Notast var við spurningalista 

sem var sendur út rafrænt til allra nemenda háskólans, svör við þeim greind og 

unnið úr þeim samkvæmt reglum megindlegrar aðferðarfræði. Einnig var notast 

við rýnihópa til að styrkja niðurstöður megindlegu hliðar rannsóknarinnar. Tekin 

voru viðtöl við litla hópa, viðtölin tekin upp á rafrænt upptökutæki og 

niðurstöðurnar greindar í samræmi við eigindlega aðferðarfræði. 

Helstu niðurstöður eru þær að viðhorf háskólanema til aðildar Íslands er 

neikvætt. Áhersluflokkar, menntun og kyn hafa áhrif á viðhorf og konur taka 

minni þátt í opinberri umræðu en karlar. Þá kom einnig fram að nemendum finnst 

skortur á upplýsingum vegna aðildar og eru það upplýsingar um sömu málefni og 

hafa áhrif á viðhorf.  

Tillaga var unnin að framsetningu upplýsinga af hálfu stjórnsýslunnar með 

niðurstöðurnar í huga. 
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Abstract 
The main purpose of this research was to find out the opinion of university 

students in Iceland towards Icelands membership of the EU. It was also built up to 

analyse if there is a significant difference in the opinion between the genders and 

to analyse women students’ attitude towards participating in the public debate 

concerning the topic. The research also reveals which information students feel in 

need for regarding their opinion making and how they would like to access those 

information. 

The sample was students at the University of Iceland (HÍ). A web survey 

was sent to all students via e-mail, the data analysed and worked with in 

accordance with quantitative research methods. Focus groups were also used to 

support the findings of the quantitative side of the research. Group interviews 

were recorded and analysed in accordance with qualitative research methods. 

The main findings include that students opininon towards EU membership 

is negative. The concerning topics, of Icelands membership, education and gender 

effect the opinion. Women are less willing to participate in the public debate and 

students feel there is a shortage of informations regarding the issue.  

A proposition is presented of how the public administration can improve 

information access, in accordance with the results.  
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Formáli 

Lokaritgerð þessi er 30 ECTS eininga mastersverkefni um viðhorf 

háskólanemenda til aðildar Íslands að Evrópusambandinu til MPA-prófs.  

Rannsóknin var unnin frá nóvember 2009 til október 2010 undir dyggri 

leiðsögn Magnúsar Árna Magnússonar, stjórnmála- og hagfræðings. Fær hann 

mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, uppbyggilega gagnrýni, hvatningu og 

áhuga á rannsókninni. 

Einnig eiga þátttakendur rannsóknarinnar þakkir skildar fyrir að sýna 

málefninu áhuga, hvort sem það var með þátttöku í skoðanakönnuninni, 

rýnihópunum eða hvort tveggja. 

Herborgu Magnúsdóttur, Hörpu Björt Eggertsdóttur og Ólafi Jens 

Sigurðssyni þakka ég yfirlestur og gagnlegar ábendingar við vinnslu 

rannsóknarinnar. 

Fjölskyldu minni þakka ég fyrir endalausa þolinmæði og skilning vegna 

vinnslu rannsóknarinnar. Án stuðnings hennar hefði vinna þessi ekki verið 

möguleg.  

Sjálf ber ég ein ábyrgð á rannsókninni og endanlegri framsetningu á 

niðurstöðum þeim sem koma fram. 

 

 

 

 

 

 
Selfoss, nóvember, 2010 

Eyrún Björg Magnúsdóttir 
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Inngangur 

Meistararitgerð þessi snýst um að gefa sem skýrasta mynd af viðhorfi 

háskólanemenda á Íslandi gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu (ESB) og 

af viðhorfi þeirra á opinberri umræðu um mögulega aðild Íslands. Markmiðið með 

rannsókninni sem er grunnur ritgerðarinnar var að fá marktækar niðurstöður á því 

hvað hefur áhrif þegar kemur að viðhorfsmyndun varðandi aðild Íslands að ESB. 

Það er, ráða t.d. viðhorf á landbúnaði mestu eða viðhorf um evruna, hefur kyn 

áhrif á viðhorf, taka konur í háskólanámi minni þátt í hinni opinberu umræðu en 

karlar í háskólanámi og hvað ráði ef svo sé. Þá var einnig leitað svara við því 

hvaða upplýsingar úrtakinu fannst vanta til að geta mótað viðhorf sitt, hvernig 

nemendur vilja fá upplýsingarnar og hver beri ábyrgð á því að veita þær 

upplýsingar. Þar sem fram kom krafa á meiri upplýsingar um áhrif aðildar var 

hlutverk stjórnsýslunnar kannað í því samhengi. 

Sérstök áhersla var lögð á að kanna viðhorf kvenkynsnemenda þar sem 

skoðanakannanir meðal almennings hafa gefið það til kynna að viðhorfsmunur sé 

milli kynjanna. Þá gáfu niðurstöður megindlega hluta rannsóknarinnar það einnig 

sterkt til kynna og var því unnið dýpra með þær niðurstöður. Hingað til hefur 

meirihluti almennings verið fylgjandi inngöngu Íslands í ESB. Nýlegar 

skoðanakannanir gefa það til kynna að sá vilji fari minnkandi meðal almennings. 

Þá hafa konur verið minna áberandi í stjórnmálum og opinberri umræðu á Íslandi 

og því áhugavert að skoða hvort raunverulegur munur sé á viðhorfi kynjanna og 

hvað skýri minnkandi vilja þeirra fyrir inngöngu í ESB.  

Ritgerðin var að mestu unnin upp úr upplýsingum sem fengust með viðtölum 

við rýnihópa og niðurstöðum skoðanakönnunar sem var lögð fram á netinu fyrir 

úrtak háskólanemenda. Niðurstöður skoðanakönnunarinnar voru nýttar til að 

greina helstu viðhorf og í framhaldi voru lagðar dýpri spurningar fyrir rýnihópa til 

að fá ákveðnari svör við afmörkuðum þáttum rannsóknarinnar. Gögnin voru að 

lokum borin saman og heildstæðar niðurstöður unnar úr þeim. 

Ritgerðinni er skipt niður í nokkra hluta. Í fyrstu er farið yfir kenningar og 

heimildir tengdar rannsókninni og aðferðarfræði. Næst er stuttlega farið yfir 

samantekt á viðhorfi almennings til ESB aðildar Íslands nokkur ár aftur í tímann. 

Þá koma kaflar sem fjalla um rannsóknina sjálfa, skipt upp í samræmi við 

rannsóknarspurningarnar. Þar á eftir kemur greining á upplýsingaaðgengi hjá 
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ráðuneytunum, sendinefnd ESB á Íslandi og þremur hagsmunasamtökum. Í lokin 

er sett fram tillaga að framsetningu upplýsinga af hálfu stjórnsýslunnar, 

heildarsamantekt á niðurstöðum og hugleiðingar höfundar í lokaorðum.  
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1 Tilgangur rannsóknarinnar 

Undanfarin ár hafa fá umræðuefni verið jafn áberandi og þrautseig í íslenskri 

stjórnmála- og samfélagsumræðu og möguleg aðild Íslands að 

Evrópusambandinu. Það er ekki fyrr en árið 2009 sem stjórnvöld á Íslandi hafa 

það á stefnuyfirlýsingu sinni að sækja um aðild að ESB (Stjórnarráð Íslands, e.d.), 

þrátt fyrir að sú krafa hafi verið greinileg frá almenningi og  hagsmunasamtökum 

á ýmsum tímapunktum allt frá árinu 1988 (Baldur Þórhallsson og Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2004, bls. 145-147). Margar skoðanakannanir hafa verið gerðar til að 

greina vilja almennings, til dæmis á vegum Capacent en síðustu ár hafa þær farið 

fram undir rannsóknarverkefninu viðhorfahópur Gallup (Capacent Ísland, e.d.). 

Viðhorfskannanir Capacent Gallup (Gallup), sem snúa að viðhorfi til aðildar 

Íslands að ESB, hafa það flestar sammerkt að vinna út frá úrtaki úr þjóðskrá og 

eiga því að sýna viðhorf þverskurðar þjóðarinnar (Samtök iðnaðarins, e.d.-c).  

Mikilvægt er að geta gengið að viðhorfi afmarkaðri hópa en þess sem á að 

lýsa viðhorfi almennings almennt. Einnig er mikilvægt að geta greint viðhorfin 

þrengra. Það er, að brjóta spurningarnar niður til að sjá hvaða áhersluþættir það 

eru sem móta viðhorfin. Í viðhorfskönnun Capacent Gallup hefur meðal annars 

verið notast við breytuna menntun sem greiningabreytu. Í niðurstöðum 

undanfarinna ára hefur verið jákvæðari afstaða þeirra sem eru með háskólapróf á 

móti þeim sem eru með minni menntun (Samtök iðnaðarins, e.d.-c). Það er því ein 

kenning sem unnið var út frá í rannsókn þeirri sem liggur hér til grundvallar, að 

háskólanemendur og háskólamenntaðir séu jákvæðari gagnvart aðild en aðrir, að 

meiri menntun hafi jákvæð áhrif á viðhorf til aðildar. Því til viðbótar var unnið út 

frá kenningunni um að viðhorfsmunur sé hjá kynjunum og að konur taki minni 

þátt í hinni opinberu umræðu, m.a. út frá þeirri staðreynd að konur taka minna þátt 

í stjórnmálaumhverfinu (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 

2009; Hagstofa Íslands, 2009).  
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Tímamót hafa orðið í stjórnmálasögu Íslands hvað varðar stefnu 

stjórnvalda til aðildar og mun það hafa áhrif á stjórnsýslu Íslands, 

rannsóknarverkefni og atvinnuumhverfi. Þeir einstaklingar sem hafa nýverið lokið 

námi eða eru í námi munu að stórum hluta vinna við stjórnsýslu og viðskiptalíf 

það sem mun halda áfram að þróast hér á landi í framtíðinni. Því er álit þeirra 

mjög mikilvægur þáttur til stefnumótunar og mikilvægt innlegg í umræðuna. 

Tilgangur rannsóknarinnar var í hnotskurn að safna upplýsingum um 

viðhorf til mjög umdeilanlegs viðfangsefnis, aðildar Íslands að 

Evrópusambandinu. Með því að leggja spurningar fyrir háskólanemendur í HÍ 

fékkst þverskurður af viðhorfi háskólamenntaðra en skortur hefur verið á svo 

afmörkuðum niðurstöðum inn í hina opinberu umræðu. Til að umræðan geti 

speglað sem best skoðanir heildarinnar er mikilvægt að sem breiðastur hópur 

komi að henni. Háskólamenntaðir, sem hópur, hefur ekki verið áberandi í hinni 

opinberu umræðu og eru niðurstöðurnar því gott innlegg í almenna umræðu og 

vitneskju um viðhorf almennings til ESB aðildar. Það var einnig tilgangur 

rannsóknarinnar að varpa ljósi á það hvort að marktækur munur sé á viðhorfum 

kynjanna og hvort háskólamenntaðar konur vilji síður taka þátt í opinberu 

umræðunni. Þá er mikilvægt að sýna fram á það hvaða upplýsingar nemendur telja 

að hafi áhrif á viðhorf sín og hvernig þeir vilja nálgast þær upplýsingar. Með 

samansöfnun á upplýsingum og heildstæðri, hlutlausri samantekt er hægt að varpa 

ljósi á skoðanir hóps sem kemur til með að starfa og taka þátt í umhverfi sem 

þegar er byrjað að litast af Evrópuvæðingu. Það er mikilvægt að taka þessar 

skoðanir alvarlegar í samfélagi sem krefst æ meiri menntunar vegna sérhæfðra 

starfa. Stjórnsýsla Íslands mun aðeins litast meira af nálægð Íslands við 

Evrópusambandið og því er mikilvægt að geta gengið að slíkum upplýsingum í 

einni og sömu niðurstöðu. 
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2 Rannsóknarspurningar 

Ákveðið var að greina viðhorf háskólanemenda út frá fleiri en einum þætti, þ.e. út 

frá menntun og kyni, og horfa á hvað hefur áhrif á viðhorf. Einnig var ákveðið að 

leggja sérstaka áherslu á viðhorf kvenkyns nemenda og leita svara við hvort 

nægjanlegar upplýsingar væru í boði, hvaða upplýsingum væri helst þörf á og 

hverra það væri að veita þær. Það var því fullljóst að ekki væri hægt að móta 

spurningarnar á bak við rannsóknina saman í aðeins eina spurningu. 

Rannsóknarspurningarnar eru því í raun þrjár:  

 Ráða áhersluflokkar, menntun og kyn viðhorfsmun háskólanemenda 

gagnvart aðild Íslands að ESB?  

 Hafa konur í háskólanámi minni áhuga á opinberri umræðu en karlar í 

háskólanámi og hvað ræður ef svo er?  

 Hvaða upplýsingar vantar og hvar finnst nemendum að þeir eigi að fá þær? 
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3 Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður farið yfir þær heimildir og kenningar sem ýttu undir mótun 

rannsóknarverkefnisins. Farið verður yfir heimildir um fyrri skoðanakannanir og 

vilja almennings og heimildir sem styrkja frekari rannsóknir á til dæmis 

viðhorfum kvenna til aðildar Íslands að ESB á móti viðhorfum karla. Einnig 

verður farið yfir lög sem snerta hlutverk stjórnsýslunnar varðandi hagsmuni 

almennings og miðlun upplýsinga. Þá verður farið yfir fræðilega samantekt á 

rannsóknaraðferðunum sem notast verður við. Í næsta kafla verður farið betur yfir 

aðferðafræðina sjálfa. 

3.1 Bakgrunnur og kenningar 

3.1.1 Vilji almennings 

Eins og komið hefur fram er það fyrst árið 2009 sem stjórnvöld lýsa yfir vilja til 

að sækja um aðild að ESB (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Engu að síður hefur verið 

greinileg og afgerandi krafa hjá almenningi og hagsmunasamtökum, allt aftur til 

ársins 1988, á stjórnvöld að sækja um aðild. Samkvæmt rannsókn Baldurs 

Þórhallssonar og Gunnars Helga Kristinssonar hefur það verið vilji stórs hluta 

almennings á Íslandi, síðan á níunda áratugnum, að Ísland verði aðildarríki 

Evrópusambandsins. Þá hafa stjórnvöld á Íslandi verið mótfallin aðild og í raun 

staðið í vegi fyrir samrunaferli Íslands við ESB fram að þessu (Baldur Þórhallsson 

og Gunnar Helgi Kristinsson, 2004, bls. 145-147). Einnig hafa skoðanakannanir á 

vegum Capacent Gallup sýnt fram á vilja stórs hluta þjóðarinnar fyrir 

aðildarumsókn. Þó hefur verið mismunur á þeim niðurstöðum, það er meiri 

stuðningur við aðildarumsókn sum árin en minni önnur, en það er ekki efni 

þessarar rannsóknar að greina ástæður þess munar.  

Í skoðanakönnunum Gallup er vanalega unnið út frá fimm sambærilegum 

spurningum er snerta; aðild að ESB, aðildarviðræður við ESB, upptöku evru, 

hvort aðild yrði hagstæð fyrir lífskjör einstaklinga og hvort aðild yrði hagstæð 
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fyrir efnahag Íslands (Samtök iðnaðarins, e.d.-c). Sem greiningabreytur hefur 

verið notast til að mynda við menntun fólks og kyn. Undanfarin ár hefur verið 

afgerandi jákvæð afstaða til aðildar hjá þeim sem eru með háskólapróf á móti 

þeim sem eru með minni menntun (Samtök iðnaðarins, e.d.-c). Því þótti áhugavert 

að kanna hvert viðhorf háskólanema væri og er ein kenninganna sem unnið var út 

frá að háskólanemendur og háskólamenntaðir séu jákvæðari gagnvart aðild en 

aðrir, að meiri menntun hafi jákvæð áhrif á viðhorf til aðildar. Út frá því var 

viðhorf nemenda skoðað og greint og einnig var skoðað hvort viðhorfsmunur væri 

eftir því sem menntunarstig varð hærra. Niðurstöður skoðanakönnunarinnar voru 

bornar saman við niðurstöður kannana Capacent um vilja almennings. 

3.1.2 Munur á viðhorfi kynjanna 

Greinilegur munur var á viðhorfi kynjanna í mörgum niðurstöðum kannana sem 

áður hefur verið minnst á (Samtök iðnaðarins, e.d.-c). Þar sem margt sýnir fram á 

það að konur taka minni þátt í stjórnmálaumhverfinu en karlar almennt, 

(Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009; Hagstofa Íslands, 

2009) þróaðist kenning um að konur vilji síður en karlar taka þátt í hinni opinberu 

umræðu um aðild Íslands að ESB og mögulegum áhrifum aðildar fyrir Ísland. Til 

að skoða hvað gæti útskýrt viðhorfsmun kynjanna, trega þátttöku kvenna í hinni 

opinberu umræðu og jafnvel minni áhuga á stjórnmálum var rýnt í kenningar sem 

fjalla um þátttöku kvenna í stjórnmálum. 

Richard. E. Matland (2005) fjallar um hindranir sem konur standa frammi 

fyrir varðandi kjör á þjóðþing í grein sinni Enhancing Women’s Political 

Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems. Samkvæmt honum 

er ein ástæða minni þátttöku kvenna í stjórnmálum sú að karlar eigi greiðari 

aðgang að tengslanetum en konur. Þá séu þrjár hindranir sem konur þurfi að 

komast yfir til að ná kjöri; þær verði að velja sig sjálfar til að taka þátt, vera valdar 

sem fulltrúar af flokknum og að vera valdar af kjósendum (Matland, 2005, bls. 

94). Fyrir það fyrsta verður konan því að hafa trú á því sjálf að hún geti náð kjöri 

og að hún eigi erindi á þing. Því næst verður flokkurinn að hafa næga trú á getu 

hennar og í því sambandi hefur álit hennar á sér sjálfri mikið að segja. Að lokum 

verða kjósendur að hafa trú á getu hennar og mikilvægi fyrir sig og til að 

kjósendur fái þau skilaboð verða fyrri tvö skilyrði að ganga upp. Það er því 
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mikilvægast að konan hafi trú á eigin getu og mikilvægi í stjórnmálum. Matland 

vill meina að þar hafi karlmenn strax forskot á konur þar sem samfélagið lítur á 

það sem eðlilegan hlut að karlmenn lifi og hrærist í stjórnmálum, þeir líti sjálfir á 

það sem sjálfsagðan hlut að þeir taki þátt og þar komi greiðari aðgangur að 

tengslaneti sterkur inn sem áhrifavaldur líka (Matland, 2005, bl. 94).  

Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir taka undir þetta 

viðhorf í greininni Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og áhrifaþættir. Þær 

telja reyndar að það séu margir samverkandi þættir sem séu forsenda fyrir 

framgangi og þátttöku kvenna í stjórnmálum á Íslandi. Til að mynda nefna þær að 

hægri sjónarmið og einstaklingshyggja, sem hefur verið ríkjandi á Íslandi, hafi 

haft áhrif á hlut kvenna í stjórnmálum. Þá hafi menningarbundnir þættir áhrif og 

þar með hvernig samfélagið lítur á hlutverk kynjanna almennt. Fram kemur í grein 

þeirra að áhrif fjölmiðla séu mikil, karlmenn fái meiri umfjöllun í fjölmiðlum og 

þegar konur fái umfjöllun sé hún tvíbent. Ekki sé fjallað á sama hátt um erindi 

kvenna í stjórnmál og hlutverk þeirra, „Þeim er legið á hálsi fyrir að hafa ekki 

metnað en um leið fá þær skilaboð um að halda sig innan hæfilegra marka.“ 

(Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009, bls. 21-22).  

Samkvæmt þessu er erfiðara fyrir konur að festa sig í sessi í stjórnmálum 

og erfiðara fyrir þær að vinna sér inn trúverðugleika sem stjórnmálamenn. Það 

gæti útskýrt minni áhuga þeirra á þátttöku auk þess sem samfélagið hlýtur að spila 

stóran þátt þegar kemur að skoðanamyndun þeirra. Þá skiptir trú á eigin getu 

miklu máli og hugsanlega hafa konur einfaldlega ekki í jafn miklum mæli trú á 

því að þær eigi erindi inn á opinberan umræðuvettvang. Það var skoðað nánar út 

frá viðtölum rýnihópanna. 

Eins og þær Þorgerður og Guðbjörg koma inn á var mikil krafa á 

uppstokkun í íslensku stjórnmálalífi eftir hrun bankanna árið 2008. Karllæg gildi 

höfðu verið ríkjandi og einstaklingshyggja réði miklu varðandi framkvæmdir og 

ákvarðanatöku innan samfélagsins (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja 

Hjartardóttir, 2009, bls. 17-18). Krafan snerist ekki aðeins um uppstokkun 

stjórnsýslunnar og viðskiptalífsins heldur uppstokkun á gildum samfélagsins. 

Vinstri sjónarmið urðu sterkari í stjórnsýslunni og kvenkyns leiðtogar komu fram. 

Því hefði átt að vera auðveldara fyrir konur að taka þátt í stjórnmálum, þeirra gildi 

hefðu átt að hljóta hærri sess í samfélagsumræðunni í kjölfar breyttra viðhorfa.  
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3.1.3 Hlutverk stjórnsýslunnar að miðla upplýsingum 

Ísland er lýðræðisríki þar sem almenningur getur kosið um það hverjir fara með 

valdið í umboði fyrir sig. Gunnar H. Kristinsson segir svo um lýðræði: 

 

Skilgreiningar á lýðræði geta verið ólíkar, því merking hugtaksins er að vissu 

leyti umdeild. Flestar skilgreiningar á lýðræði ganga þó út frá því að í 

lýðræðiskerfum eigi valdið frumuppsprettu sína hjá fólkinu og það hafi yfir að 

ráða einhverjum þeim aðferðum sem tryggja áhrif þess á niðurstöður mála þegar 

það kýs að beita sér. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006a, bls. 31). 

 

Sá hópur fólks sem fer með framkvæmdavaldið í stjórnsýslu Íslands kallast 

ríkisstjórn. Það er lítið fjallað um það hvernig starfshættir ríkisstjórnar eigi að vera 

í stjórnarskránni, byggt á þeirri hugmynd að forysta framkvæmdavaldsins eigi að 

geta ráðið því sjálf hvernig hún starfar (Gunnar H. Kristinsson, 2006b, bls. 165). 

Samkvæmt 13. – 17. gr. Stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944 er ákveðið að einn 

ráðherranna sé forsætisráðherra og hans vald er að skipa aðra ráðherra og skipta 

störfum meðal ríkisstjórnarinnar. Þá bera ráðherrar ábyrgð á 

stjórnarframkvæmdum. Það er því töluvert svigrúm í stjórnarskránni fyrir 

ríkisstjórn að ákveða skipulag stjórnsýslunnar, hvernig eigi að starfa í umboði 

fólksins. 

Upplýsingamiðlun er eitt af því sem stjórnsýslan hefur með að gera, en 

samkvæmt Upplýsingalögum nr. 50/1996 á almenningur rétt á aðgangi að gögnum 

frá stjórnsýslunni. Upplýsingalögin taka til þeirrar starfsemi sem heyrir undir 

framkvæmdavaldið (Páll Hreinsson, 1996, bls. 24) og eiga við t.d. um málefni er 

snerta hvers konar þjónustustarfsemi, undirbúning að setningu 

stjórnvaldsfyrirmæla og samningagerð af hálfu stjórnvalda (Páll Hreinsson, 1996, 

bls. 26).  

Þegar mælt var fyrir frumvarpi því er varð að upplýsingalögum voru rökin 

með setningu þeirra til að mynda þau að ein forsenda lýðræðislegra stjórnarhátta 

sé að hinn almenni borgari geti fylgst með starfsemi þeirra stofnana sem reknar 

eru í þágu almennings, ýmist beint eða í gegnum fjölmiðla. Með því sé hægt að 

kynna sér viðfangsefni stjórnvalda og mynda sér skoðun á þeim á hlutlægum 

grundvelli. Hinsvegar byggja lögin á því að almenningur óski sjálfur aðgangs að 

gögnunum (Páll Hreinsson, 1996, bls. 18). Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. 
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upplýsingalaganna njóta allir réttar til aðgangs að gögnum án þess að þurfa að 

sýna fram á tengsl við málið eða hagsmuni af umbeðnum upplýsingum (Páll 

Hreinsson, 1996, bls. 46). Þó eru takmarkanir sem eiga við efni þessarar ritgerðar 

en þær er að finna í 2. tölulið 6. gr. upplýsingalaganna. Þar kemur fram að heimilt 

sé að takmarka aðgang almennings að gögnum sem snerta samskipti stjórnvalda 

við önnur ríki og fjölþjóðastofnanir, krefjist mikilvægir almannahagsmunir þess 

(Páll Hreinsson, 1996, bls. 75). 

Hægt er því að færa rök fyrir því að almenningur eigi rétt á því að gera 

kröfu á stjórnvöld, samkvæmt umboðskenningunni og út frá upplýsingalögunum, 

að þau veiti fullnægjandi upplýsingar um málefni sem tengjast umsóknaraðild 

Íslands að ESB. Þar sem erfitt getur verið að framfylgja óskum hvers og eins 

einstaklings, á grundvelli upplýsingalaganna, þ.e. að almenningur eigi sjálfur að 

óska aðgangs, myndi það auka skilvirkni að taka saman þær upplýsingar sem mest 

krafa er á meðal almennings að fá og gera þær sem aðgengilegastar, í samræmi 

við umboðskenninguna. Þar sem almenningur kaus sér fulltrúa til að starfa í 

umboði sínu og gæta hagsmuna sinna er það skylda fulltrúanna að hlusta á þarfir 

og kröfur almennings í því sambandi.  

3.1.4 Framsetning Íra á upplýsingum sem fyrirmynd 

Seinna í ritgerðinni er kafli þar sem fjallað er um tillögu að framsetningu 

upplýsinga af hálfu stjórnsýslunnar. Stuðst er við vefsíðu sem írsk stjórnvöld 

komu fram með árið 2009, í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslu um Lissabon-

sáttmálann, sem fyrirmynd. Hlutverk síðunnar var að aðstoða kjósendur á Írlandi 

við að skilja sáttmálann og afleiðingar hans fyrir Írland, áður en til 

þjóðaratkvæðagreiðslu kom í október 2009 (The Lisbon Treaty, e.d.-c). Vefsíðan 

geymir upplýsingar um áhrif kosninganna, innihald sáttmálans og hvað 

kjósandinn var beðinn að taka ákvörðun um (The Lisbon Treaty, e.d.-d). 

Upplýsingarnar eru settar fram á mismunandi vegu og á misítarlegan hátt. Nánar 

er fjallað um vefsíðuna og innihald hennar í kafla 8.2. 

3.2 Fræðileg umfjöllun um rannsóknaraðferðirnar 

Staðreyndahyggja (e. positivism) hefur verið ráðandi í félagsvísindum frá síðari 

hluta nítjándu aldar og langt fram á tuttugustu öldina en hún snýst um að hægt sé 
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að rannsaka litla hluta veruleikans í einu. Með því að rannsaka litla hluta 

veruleikans í einu byggist smátt og smátt upp heildstæð mynd sem verður til þess 

að heildstæð skoðun á veruleikanum myndast. Hugmyndafræði staðreyndarhyggju 

gengur út á það að aðgerðarbundnar tilgátur eru settar fram og gagna sem eiga að 

styðja eða hrekja tilgáturnar er aflað. Með gögnunum og úrvinnslu þeirra er hægt 

að komast að niðurstöðu hvort tilgáturnar standist eða ekki (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 219). Þetta er megingrundvöllur hugmyndafræðinnar á 

bak við megindlegar rannsóknaraðferðir. Um miðja tuttugustu öld þróaðist ný leið 

til að rannsaka veruleikann og reyna að finna „sannleika“ félagslegs veruleika. Í 

stað þess að mæla reyndu vísindamenn að skilja upplifun viðfangsefnisins á 

veruleikanum með því að setja sig inn í hugsun og bakgrunn þess. Í stað vísinda 

sem byggðist á tölum var komin aðferð sem byggðist á upplifun þeirra sem verið 

var að rannsaka. Meðan megindleg aðferðafræði byggir á meðaltali og dreifingu 

svörunar byggist þessi „nýja“ leið á upplifun rannsóknarefnisins. Hér var komin 

eigindleg aðferðarfræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220–222). 

Rannsóknin var að mestu unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum en 

einnig voru megindlegar aðferðir nýttar. Jick (1979, bls. 602) fjallar um að notkun 

þessara tveggja ólíku rannsóknaraðferða saman bæti hvor aðra upp en dragi 

hvorug úr gildi hinnar. Yin (2009, bls. 132-133) tekur undir þessa skoðun og segir 

að með því að beita báðum aðferðum sé auðveldara að sannreyna greiningu 

gagnanna. Það er margt sem mælir með því að nota báðar aðferðir til að fá nánari 

greiningu gagnanna. Til að mynda fjallar Sigurlína Davíðsdóttir (2003, bls. 229-

230) um að rýnihópar gagnist vel til að undirbúa megindlega vinnu 

rannsóknarinnar og gott geti verið að taka viðtal við þátttakendur á eftir 

megindlega hluta rannsóknarinnar til að skilja betur hvað ræður viðhorfum.  
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4 Aðferðir og gagnasöfnun  

Í þessum kafla verður farið yfir þátttakendur og val á þeim og möguleg 

siðferðismál er tengjast þátttakendunum. Einnig verður farið yfir þær aðferðir sem 

beitt var við öflun og greiningu gagna. Fjallað verður um réttmæti og áreiðanleika 

vegna framkvæmdar rannsóknarinnar. og að auki verður farið yfir áhættumat 

vegna framkvæmdar rannsóknarinnar. Að lokum verður farið yfir notagildi 

rannsóknarinnar og upplýsingaöflun vegna hennar. 

4.1 Þátttakendur – þýði og úrtak 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að geta heimfært fengnar niðurstöður á eina 

heild. Því var mjög mikilvægt að velja rétt úrtak (e. sample) til að fara fyrir 

skilgreinda þýðinu (e. population). Úrtak er tiltekinn fjöldi einstaklinga sem 

valinn er úr þeim hóp sem var ákveðinn sem þýði. Því stærra sem úrtak er, þeim 

mun meiri líkur eru á að það endurspegli þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003, bls. 51-52). 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var horft á þýðið háskólanemendur á 

Íslandi. Ástæðan fyrir vali þýðisins réðist eingöngu af rannsóknarspurningunum. 

Það var verið að rannsaka viðhorf háskólanema. Til að afmarka fjölda svarenda 

var könnunin lögð fyrir úrtakið nemendur Háskóla Íslands. Úrtakið var því 

svokallað hentugleikaúrtak (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 

63) en þó skipti miklu máli að geta alhæft yfir á þýðið. Háskóli Íslands er opinber 

stofnun sem stendur öllum, sem uppfylla viðeigandi skilyrði, opin til náms. 

Réttindi þátttakenda sem tóku þátt í rannsókninni voru virt samkvæmt siðareglum 

stjórnmálafræðideildar Háskóla Íslands, grein 2.1.7, „Kennarar, sérfræðingar og 

nemendur virða réttindi þátttakenda í rannsóknum og gæta þess að hagsmunir 

þeirra njóti ýtrustu verndar. ... .“ (Háskóli Íslands, e.d.-a). 
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Þá var virtur réttur nemenda til að neita að taka þátt eða hætta meðan á 

rannsókn stóð, samkvæmt siðareglum fyrir rannsóknir í félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands (Háskóli  Íslands, e.d.-b). 

4.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar aðferðir snúa að framkvæmd viðtalskönnunar meðal rýnihóps, söfnun 

gagna úr þeirri vinnu og túlkun á niðurstöðum sem koma úr þeirri vinnu. 

Mikilvægi eigindlega aðferðafræði þáttarins markast af því að hægt sé að afla 

gagna um merkingu hluta samfélagsins á völdum spurningum 

skoðanakönnuninnar sem lögð var fyrir nemendur. Samkvæmt Hitchcock og 

Huges (1995, bls. 12) auðvelda eigindlegar aðferðir rannsakandanum að nema af 

eigin raun af viðfangsefninu merkinguna sem er sett í svörunina í félagslegu 

samhengi. Þrátt fyrir að tölfræðilegar staðreyndir séu réttmætar krefjast 

rannsóknarspurningarnar þess að dýpra sé kafað í viðhorf sem hafa áhrif á svörun.  

Einnig var heimildanotkun nýtt í tengslum við rannsóknina til að styðja kenningar, 

tilgátur og til að notast við sem upplýsingar til samanburðar og greiningar. Helstu 

heimildir sem var aflað í tengslum við rannsóknina fengust úr bókum, ritrýndum 

greinum og af internetinu. 

4.2.1 Rýnihópar 

Rýnihópur er valinn hópur fólks sem er fenginn saman til að ræða ákveðið 

málefni eða viðfangsefni sem tengist þeim. Hægt er að nota hvetjandi efni, eins og 

myndir eða hluti, til að koma samræðunum af stað en gæta verður þess að svörun 

gæti verið mörkuð af „hóphugsun“. (Hart, 2005, bls. 357)  

Notast er við rýnihópa til að fá betri skilning á viðhorfum afmarkaðs hóps 

þátttakenda rannsóknar. Úrvinnsla gagna frá notkun rýnihópa á að sýna 

margvísleg viðhorf, reynslu, tilfinningar og gildismat þátttakendanna gagnvart 

tilteknu viðfangsefni. Einnig eru rýnihópar góðir til að skoða hvernig afstaða til 

ákveðins málefnis kemur fram í samræðum hópsins. Til að nýta rýnihópa til að 

staðfesta eða hrekja tilgátu sem unnið er út frá er gott að styðjast við þá eftir að 

niðurstöður könnunar liggja fyrir. Þá er hægt að fá hópinn til að rýna í ákveðin 

svör úr könnuninni til að gefa þeim dýpri skilning (Sóley S. Bender, 2003, bls. 85-
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86). Notkun rýnihóps leyfir rannsókn nákvæmari upplýsinga sem eru í samhengi 

við viðfangsefni rannsóknarinnar (Hart, 2005, bls. 327).  

Notast var við spurningar í samræmi við skoðanakönnunina til að fá dýpri 

svörun. Ætlunin var að nálgast skilning á félagslegum ástæðum sem lægju að baki 

viðhorfum þátttakendanna. Í stað þess að framkvæma fá djúpviðtöl þótti 

heppilegra að kortleggja hvað það væri sem sameiginlega gæti mótað viðhorf 

háskólanemenda með litlum rýnihópum þar sem spurningarnar voru allar eins. 

Það var haft í huga að í viðtölum við rýnihópa geta einnig komið fram nýjar 

upplýsingar sem ekki voru hafðar í huga við forvinnu rannsóknarinnar þar sem 

flæði upplýsinga er stöðugt í hópum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 229). 

Niðurstöðum rýnihópanna var ætlað að svara rannsóknarspurningunum og styðja 

við, eða hrekja, niðurstöður rafrænu skoðanakönnunarinnar. Niðurstöður 

skoðanakönnunarinnar gáfu til kynna hvar þurfti dýpri niðurstöður og var valið í 

rýnihópana í samræmi við það, þ.e. nánari svörun kvenkyns nemenda þótti 

nauðsynleg og einnig var mikilvægt að þátttakendur væru ekki allir á sama stað í 

námi eða í sambærilegu námi. Rýnihóparnir voru tveir og áttu að samanstanda af 

sex konum hvor.  

Þar sem skoðanakönnunin var send út rafrænt, áður en viðtölin við 

rýnihópana áttu sér stað, var notast við netið til að biðla til þátttakenda í 

rýnihópana. Sendur var texti með könnuninni þar sem skýrt var fyrir viðtakendum 

eðli rannsóknarinnar og þeir beðnir um að taka þátt. Í beiðninni var einnig komið 

inn á að það vantaði þátttakendur í rýnihópa vegna rannsóknarinnar og gefið upp 

netfang höfundar fyrir þá sem vildu taka þátt. Þann fimmta maí 2010 var send út 

beiðni til 5237 kvennemenda við HÍ um að taka þátt í rýnihópum vegna 

rannsóknarinnar. Ákveðið var að senda beiðni á alla kvennemendur til að fá 

viðbrögð frá sem breiðustum hóp. Þann 14. maí hitti höfundur tvo hópa með 

samtals níu kvenkyns þátttakendum. Ætlunin var að nálgast 12-18 þátttakendur en 

miðað við það var svarhlutfall 50 - 75%. Með notkun rýnihópa er ekki leitast við 

sameiginlegu áliti hóps heldur mismunandi viðhorfum þátttakenda. Eins og fram 

hefur komið var tilgangurinn með notkun rýnihópanna að fá dýpri niðurstöður 

varðandi viðhorf kvenkynsnemenda og því var valið í hópana eftir sameiginlegu 

einkenni, kyni. Aðferðin sem slík, að notast við rýnihópa, hefur mikið 

réttmætisgildi þar sem orð þátttakenda eru trúverðug og má ætla að samhyggðin 
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skapi mikilvægi heiðarleika í svörun (Sóley S. Bender, 2003, bls. 85-95). Nöfnum 

þátttakenda var breytt.  

Anna, 31 árs BA-nemi, var á félagsfræðibraut. Björg, 48 ára BA-nemi, hafði 

áður verið í hagfræðinámi í eitt og hálft ár en var byrjuð á ferðamálabraut. Celía, 

28 ára doktorsnemi, var í doktorsnámi í hagfræði. Dröfn, 33 ára BA-nemi,  var á 

tómstunda- og félagsfræðibraut. Eva, 47 ára BA-nemi, var að klára bókasafns- og 

upplýsingafræði. Fanney, 48 ára BA-nemi, var að klára tómstunda og 

félagsfræðibraut. Guðrún, 47 ára mastersnemi, var skráð í mastersnám í 

þróunarfræðum. Helga, 54 ára mastersnemi, var í diplómanámi. Inga, 34 ára BA-

nemi, var í enskunámi. 

Spurningarnar fyrir viðtöl rýnihópanna voru í samræmi við spurningar 

skoðanakönnunarinnar. Hvor hópur var í viðtali í um það bil 90 mínútur. 

Spurningarnar sem voru hafðar til hliðsjónar við viðtölin við rýnihópana má sjá í 

viðauka II. 

4.3 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Megindlegar rannsóknaraðferðir rannsóknarinnar byggja á mælingum á 

tölfræðilegum gögnum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220-221). Í stuttu máli, 

úrtakskönnun með spurningalista þar sem svörin eru greind (Hart, 2005, bls. 354-

355). Markmiðið er að skila félagslegum staðreyndum með úrvinnslu gagnanna. 

Megindlegar aðferðir rannsóknarinnar sneru að framkvæmd 

skoðanakönnunar, söfnun gagna og úrvinnslu þeirra úr svörun könnunarinnar og 

túlkun gagnanna. Viðfangsefnið var með þeim aðferðum skoðað á hlutlægan hátt, 

gögnum safnað og megindlegum aðferðum beitt til að svara 

rannsóknarspurningunum út frá tölfræðilegum staðreyndum.  

Einnig voru megindleg gögn nýtt til samanburðar, eldri skoðanakannanir, 

en þau var nálgast af internetinu. 

4.3.1 Skoðanakönnununin og þátttakendur  

Skoðanakönnun byggir á röð fyrirfram mótaðra spurninga sem varða kveðið 

málefni. Slík könnun er notuð til að komast að því hvað, hversu mikið, hversu 

margir og hversu oft og getur verið stjórnað persónulega af rannsóknaraðilanum í 
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gegnum síma, póst eða netpóst. Skoðanakönnun, eða spurningakönnun, er notuð 

til að mæla ákveðin fjölda breyta af viðfangsefni með því að safna gögnum frá 

úrtaki ákveðins fólksfjölda til að geta staðhæft um þann fólksfjölda. (Hart, 2005, 

bls. 357-358).  

 

Mikilvægi og innihald góðra spurningakannana. 

 Helsti styrkur spurningakannana er sá að fjölbreyttum og miklum gögnum 

er hægt að safna á skömmum tíma. 

 Spurningakannanir eru réttmætar fyrir það að sterk tengsl eru á milli þess 

sem fólk segist gera og það gerir . 

 Einföld orð og skýrar spurningar eru tæki til að fá alla þátttakendur til að 

svara öllum spurningunum og að allir skilji spurningarnar á sama hátt. 

 (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 331-350). 

 

Skoðanakönnunin var lögð rafrænt fyrir þátttakendur. Þeir fengu sendan 

tölvupóst með beiðni um að taka þátt. Það var hverjum og einum í sjálfsvald sett 

að taka þátt eða ekki. Áhættan við það er að svarhlutfall getur orðið lægra en ef 

þátttakendur eru beðnir um að taka þátt í eigin persónu en það sem vegur upp á 

móti þeirri áhættu er að það er auðvelt að senda ítrekunarpósta. Að nota netið til 

gagnaöflunar hefur einnig þá kosti að svörun getur verið mun fljótari, þátttakendur 

svara þegar þeir vilja og auðvelt er að nálgast úrtakið á ódýran og fljótlegan hátt. 

Skoðanakönnunin var notuð til að mæla viðhorf þátttakendanna. Viðhorf 

þátttakendanna til aðildar að Evrópusambandinu var mælt og hvaða 

áhersluflokkar höfðu mest áhrif á viðhorf. Með áhersluflokkum er átt við viðhorf 

til landbúnaðar, sjávarútvegs, fjölskyldumála, fullveldis þjóðar, öryggis- og 

utanríkismála, evrunnar, jafnréttismála og byggðamála. Spurningalistinn sem 

notaður var í könnuninni var grunnmælitæki á viðhorf þátttakenda sem var fylgt 

eftir með viðtölum við rýnihópa. Spurningalistann í heild er hægt að sjá í viðauka 

I. 

Skoðanakönnun var send út rafrænt á 9979 nemendur HÍ fjórða febrúar 

2010. Aðeins 714 tóku þátt í könnuninni sem gerir svarhlutfallið 7,16%. Beiðni 

um þátttöku var alls send út þrisvar, með ítrökunum. Leitast var við að 

áreiðanleiki rannsóknarinnar væri mikill og réttmæti, eins og skýrt verður nánar í 

kafla 4.4, og því var ákveðið að notast við það svarhlutfall sem fékkst þó það væri 

lágt. Það þarf líka að skoða, þegar þýði er jafn stórt og í þessari rannsókn, hversu 
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mikinn tíma og kostnað á að leggja í að fá svörun frá stóru úrtaki. Af þeim sem 

merktu við bakgrunnsbreytuna kyn voru kvenkyns svarendur 60,9% svarenda og 

karlkyns svarendur 39,1%. Þeir sem merktu við bakgrunnsbreytuna menntun 

skiptust á eftirfarandi hátt, grunnnemar 66,6% og framhaldsnemar 33,4%. Það var 

því einnig ákveðið að þátttakendur gætu endurspeglað jafn stórt þýði og 

háskólanemendur er út frá fjölbreytileika í bakgrunni þeirra sem svöruðu, 

skoðanir 714 nemenda eiga því að geta verið lýsandi. Send var út beiðni um 

þátttöku með vísan í hlekk þar sem hægt var að nálgast könnunina. Könnunin sjálf 

var unnin á vefsíðunni QuestionPro af höfundi og niðurstöður teknar inn í forritin 

SPSS og Excel áður en unnið var nánar úr þeim. 

Þá er hægt að skoða spurningalistann í heild í viðauka I. 

4.4 Áreiðanleiki og réttmæti 

Réttmæti snýr að því að sterk tengsl séu milli hugmyndarinnar sem farið var af 

stað með, mælingarinnar eða kenningarinnar sem á að vinna út frá, og 

aðferðarinnar sem ætlað er að notast við til að komast að niðurstöðunni sem leitað 

er eftir. Réttmæti hugsmíðar (e. construct validity) snýr að því hvort rannsóknin 

mæli eða rannsaki þær breytur sem rannsóknin á að vera að skoða (Hart, 2005, 

bls. 334-338). Í þessari rannsókn sneri eigindlega hliðin að viðtölum við rýnihópa 

og heimildaöflun. Til að vinna að réttmæti rannsóknarinnar var rannsakandi 

viðstaddur þau viðtöl sem tekin vor, gögnin sem fengust með viðtölunum voru 

samtengd við gögn úr spurningalistakönnun og hlutlaus aðili fengin til að fara yfir 

tengsl gagnanna og niðurstaðna við rannsóknina. Réttmæti rannsóknarinnar liggur 

einnig að miklum hluta í þríprófun (e. triangulation). Þríprófun, eða margprófun, 

snýr að því að nota fleiri en eina aðferð við að rannsaka rannsóknarefnið og á með 

því að auka réttmæti niðurstaðna (Hart, 2005, bls. 349). Bæði var notast við 

megindlegar og eigindlegar aðferðir í rannsókninni.  

Taka þarf fram ákveðna afmörkun á heimildanotkun sem kom í ljós við 

vinnslu rannsóknarinnar. Ákveðið var að endanleg greining á ráðuneytunum ætti 

sér stað í ágúst 2010. Ekki var búið að fara í gegnum ráðherraskipti þau sem áttu 

sér stað 2. september 2010 eða þær breytingar á ráðuneytunum sem fylgdu í 

kjölfarið. Vefir ráðuneytanna urðu frekar breytilegir í ágúst og frekari breytinga 

var að vænta vegna sameiningu ráðuneyta. Þar sem könnunin meðal nemenda og 
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viðtölin við rýnihópana áttu sér stað áður en breytingar urðu á ráðuneytunum var 

ákveðið að ganga út frá tímapunktinum ágúst 2010 við greiningu ráðuneytanna. 

Enda eiga niðurstöður rannsóknarinnar varðandi upplýsingamiðlun, svör 

nemenda, við þann tíma áður en breytingar áttu sér stað. 

Til að áreiðanleiki spurningakönnunarinnar væri sem mestur voru eins 

spurningar lagðar fyrir alla, könnunin var send eins út á alla í úrtakinu, samræmi 

var í spurningunum, hönnun nákvæm svo fyrirmæli skildust, auðvelt væri að svara 

og stöðugleiki væri í spurningunum. Til að tryggja réttmæti sneru spurningar 

eingöngu að viðfangsefninu, auk bakgrunnsspurninga. Í viðtölunum fengu allir 

þátttakendur sömu spurningar og voru þær lagðar fyrir alla á sama hátt. Svörin 

voru tekin upp á stafrænt upptökutæki til að ekkert færi forgörðum af svörunum. 

Höfundur sá um greiningu og túlkun niðurstaðna sem og vinnu við 

spurningalistann og umgjörð. Öll vinna við gerð viðtalsspurninga og greiningar á 

niðurstöðum tengdum þeim var unnin af höfundi. 

4.5 Áhætta 

Alltaf er einhver áhætta á að úrvinnsla og greining gagna sé ekki framkvæmd rétt. 

Það sem getur spilað inn í ferlið er til að mynda hlutlægni rannsakandans og 

heiðarleiki í svörun þátttakenda. Því verður að treysta á að þau svör sem eru gefin 

séu gefin af heiðarleika og skiptir miklu máli að bjóða nafnleynd til að auka 

líkurnar á heiðarleika. Hlutleysi rannsakandans er mjög mikilvægt og því ber að 

nefna eftirfarandi:  

Höfundur vildi gera eigin rannsókn varðandi viðfangsefnið – innganga 

Íslands í ESB – sem gæti nýst fræðilega sem og samfélagslega auk þess að dýpka 

þekkingu höfundar á málefninu og greiningu gagna. Engu að síður ber að taka það 

fram að málefnið er hugleikið höfundi, bæði vegna tengingar þess við nám 

höfundar og vegna samfélagslegrar tengingar. Málefnið er hinsvegar svo víðtækt 

og almennt að þrátt fyrir áhuga á málefninu telur höfundur sig hæfan til að vinna 

hlutlaust úr þeim gögnum sem safnast. Til að auka öryggi þess var stuðst við úrtak 

við svörun skoðanakönnunar og úrtak í rýnihópana. Því ætti höfundur ekki að geta 

haft áhrif á það hverjir svöruðu, innan úrtaksins, né hvernig þeir svöruðu þar sem 

ekki var um djúpviðtöl eða greiningu á hegðun að ræða. Höfundurinn er virkur 

meðlimur í samfélaginu þaðan sem úrtakið var tekið. 
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4.6 Notagildi 

Notagildi rannsóknarinnar er í raun margþætt. Niðurstaðan er mikilvæg fyrir 

opinbera umræðu þjóðfélagsins, einnig er mikilvægt fyrir stjórnsýsluna að geta 

gengið að skoðun háskólanemenda í hlutlausri samantekt. Niðurstöðurnar gætu ýtt 

undir meiri þátttöku í opinberri umræðu meðal menntasamfélagsins og eru góð 

samantekt á því hversu meðvitaðir háskólanemendur eru um umræðuna. Einnig 

eru niðurstöðurnar samantekt á því hvort mikill viðhorfsmunur sé meðal 

kynjanna, bæði gagnvart aðild og þátttöku í umræðunni. Niðurstöðurnar veita 

samantekt á þeim upplýsingum sem úrtakinu finnst skortur á inn í umræðuna, hver 

eigi að veita þær og hvernig og að lokum veita þær samantekt á hverjar séu helstu 

áherslur þegar kemur að skoðanamyndun, hvað sé talið kostur eða galli við aðild. 

Þar sem stór hluti þeirra sem tóku þátt munu vinna í starfsumhverfi sem 

litast af nálægð við Evrópusambandið er nauðsynlegt að taka mark á skoðunum 

þeirra, sérstaklega þegar breytingar eiga sér stað innan stjórnsýslunnar varðandi 

framsetningu og innihald upplýsinga. Þá er einnig mikilvægt fyrir stjórnsýsluna að 

þekkja viðhorf háskólamenntaðra á Íslandi til aðildar að ESB þar sem umsókn 

hefur þegar verið send inn og krafa á sérfræðiþekkingu innan stjórnsýslunnar því 

aukist samhliða. Árið 2009 voru um 9200 störf skilgreind innan opinberrar 

stjórnsýslu á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Sama ár voru um 34.800 starfandi 

sérfræðingar á Íslandi og sérmenntað starfsfólk taldi um 29.500 (Hagstofa Íslands, 

e.d.-b). Líklegt er að þessi fjöldi eigi aðeins eftir að aukast ef að aðild verður.  

Að lokum er það meðal annars starf stjórnsýslunnar að þjóna almenningi og 

því er aðeins jákvætt að hafa aðgang að skoðunum ákveðins hóps á því hvaða 

upplýsinga er óskað. 

4.7 Upplýsingaöflun 

Að auki við eigindlegu hlið rannsóknarinnar og megindlegu hlið hennar var notast 

við skoðanakannanir unnar á vegum Capacent aftur til ársins 2004. Þá var einnig 

leitað í fyrri rannsóknir og kenningar um vilja almennings og stefnu ríkistjórna 

fyrri ára, um konur og stjórnmál og í  lög um upplýsingahlutverk stjórnsýslunnar. 
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Skoðað var hvernig upplýsingar tengdar ESB og aðild Íslands voru settar 

fram af ráðuneytunum, sendinefnd ESB á Íslandi, Bændasamtökunum, 

Landssambandi íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og Samtökum iðnaðarins (SI).  

Í lok ritgerðarinnar er fjallað um tillögu að framsetningu upplýsinga er 

tengjast aðild Íslands að ESB fyrir stjórnsýsluna. Tillagan var unnin út frá 

hugmyndum höfundar eftir gerð rannsóknarinnar, út frá svörum úr viðtölum við 

rýnihópana og út frá upplýsingasíðu sem Írar settu upp vegna 

þjóðaratkvæðagreiðslu um Lissabon-sáttmálann. Sú síða var tekin sem fordæmi 

þar sem þjóðaratkvæðagreiðslan snerist um ESB-málefni sem hefur verið áberandi 

í umræðunni.  
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5 Viðhorf almennings gagnvart aðild 2004-2010 

Eins og áður hefur verið minnst á hafa niðurstöður kannana fyrri ára oft sýnt 

meirihluta almennings jákvæðan gagnvart aðild Íslands að ESB. Í þessum kafla 

verður farið yfir samantekt kannana frá árunum 2004-2010. Tilgangurinn er að fá 

samanburð við háskólanemendur og sýna fram á þá viðhorfsbreytingu sem hefur 

orðið síðustu tvö ár meðal þjóðarinnar. Líklegt er að sú viðhorfsbreyting tengist 

breyttu efnahags- og samfélagsástandi. Ekki verður farið í að greina það nánar út 

frá þessum könnunum. 

5.1 Viðhorf 2004-2010 

Samtök iðnaðarins (SI) hafa um árabil látið kanna fyrir sig viðhorf almennings til 

mögulegrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu og málefnum er varða 

Evrópusambandið. Capacent Gallup hefur framkvæmt þessar viðhorfskannanir 

fyrir SI frá því í ársbyrjun 2003. Farið verður hratt yfir árin 2004-2010 til að sýna 

þróunina.  

 Eins og 

mynd 1 sýnir fór 

stuðningur 

almennings við 

aðild Íslands að 

ESB vaxandi á 

árunum 2004-2007 

og dvínandi árin 

2008 til 2010. Þó 

að mestur fjöldi 

svarenda hafi 

oftast verið frekar Mynd 1. Gallup könnun um ESB viðhorf, 2004-2008. 
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fylgjandi aðild framan af þá hefur orðið breyting á hlutfalli þeirra sem voru 

mjög hlynntir og mjög andvígir. Árið 2004 voru færri sem voru mjög hlynntir 

aðild en þeir sem voru mjög andvígir. Hlutfall aðspurðra sem voru mjög hlynntir 

árið 2004 var 12,1% á móti 15,6% þeirra sem voru mjög andvígir. Árið 2008 er 

hlutfall þeirra sem eru mjög hlynntir orðið 19,6% á móti 15,3% þeirra sem eru 

mjög andvígir. Árið 2009 er hlutfall þeirra sem eru mjög hlynntir orðið 17,2% á 

móti 26,1% þeirra sem eru mjög andvígir. Árið 2010 er mikil breyting, mjög 

hlynntir eru 10,2% á móti 38,7% þeirra sem eru mjög andvígir. Hlutfall svarenda 

sem hafa verið frekar hlynntir hefur verið í afgerandi meirihluta  árin 2004 til 

2008 en hæst var það árið 2007 eða 32,5%(Samtök iðnaðarins, 2008, september).  

5.2 Viðhorf 2009-2010 út frá menntun og kyni 

Kannanir frá árunum 2009 og 2010 eru sérlega athyglisverðar til samanburðar við 

rannsóknina þar sem viðhorf háskólanemenda er rannsakað á þeim tíma. Einkum 

er gagnlegt að bera saman niðurstöður kannanana út frá sömu bakgrunnsbreytum, 

kyni og menntun. Einnig er áhugavert að sjá hve mikil viðhorfsbreyting hefur 

orðið eftir þær gífurlegu breytingar sem hafa orðið á fjármálaumhverfi Íslands og 

Evrópu frá því 2007-2008.  

Þegar viðhorf 

almennings eru skoðuð út 

frá menntun sést töluverð 

viðhorfsbreyting milli ára. 

Árið 2009 voru þeir sem 

eru með háskólapróf 

jákvæðari gagnvart aðild 

en þeir sem eru með 

framhaldsskólapróf. Árið 

2009 voru 21% þeirra sem 

hafa háskólapróf mjög 

hlynntir aðild en aðeins 

14% þeirra sem voru með háskólapróf voru mjög andvígir aðild eins og sjá má á 

mynd 2 (Samtök iðnaðarins, 2009, febrúar).  

Mynd 2. Gallup könnun 2009. Viðhorf til ESB aðildar, á móti 

menntun. 
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Árið 2010 voru 17% 

þeirra sem hafa háskólapróf 

mjög hlynntir aðild þannig 

það hafði lækkað um 4% 

milli ára. Á móti voru 26% 

þeirra sem voru með 

háskólapróf mjög andvígir 

og hafði það því hækkað 

um 12% milli ára eins og 

sjá má á mynd 3.  

 

Þeir sem hafa 

framhaldsskólapróf eru þó almennt andvígari aðild og hlutfall 

framhaldsskólanema sem eru mjög andvígir fór úr 29,5% árið 2009 í 31% árið 

2010 (Samtök iðnaðarins, 2010, mars). 

Árið 2009 var hærra 

hlutfall kvenkyns 

svarenda mjög hlynnt eða 

frekar hlynnt aðild eins og  

sést á mynd 4. Mjög 

hlynntar voru 17,9% en þó 

eru fleiri kvenkyns 

svarendur mjög andvígir 

aðild, eða 21,7%. Hæsta 

hlutfall hjá karlkyns 

svarendum er við 

svarmöguleikann mjög 

andvígir eða 30,2% (Samtök iðnaðarins, 2009, febrúar). 

Mynd 3. Gallup könnun 2010. Viðhorf til ESB aðildar, á móti 

menntun. 

Mynd 4. Gallup könnun 2009. Viðhorf til ESB aðildar, á móti 

kyni. 
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Árið 2010 er 

greinileg viðhorfsbreyting 

þar sem langflestir 

svarenda segjast vera mjög 

andvígir aðild Íslands að 

ESB eins og sjá má á 

mynd 5. Hlutfall kvenna 

sem voru mjög hlynntar 

árið 2009 hefur lækkað um 

tæp 10% milli ára, eða 

niður í 8% og hlutfall 

kvenna sem voru mjög 

andvígar hefur hækkað um rúm 11% milli ára, upp í 33%. Karlkyns svarendur eru 

þó enn andvígari aðild en kvenkyns en hlutfall þeirra sem svöruðu mjög andvígir 

hækkaði í 44% (Samtök iðnaðarins, 2010, mars). 

5.3 Samantekt 2004-2010 

Út frá þessum viðhorfskönnunum er greinilegt að viðhorf almennings til aðildar 

Íslands að ESB hefur orðið neikvæðara milli áranna 2009 og 2010 og sérstaklega 

ef litið er lengra aftur í tímann, eða til áranna 2004 til 2008. Árið 2008 var 

almenningur einna jákvæðastur gagnvart aðild.  

Athyglisvert er að konur eru jákvæðari gagnvart aðild en karlar en það er í 

ósamræmi við niðurstöður könnunarinnar meðal háskólanema. Þeir sem eru með 

háskólapróf eru jákvæðari en þeir sem eru með framhaldsskólapróf og er það í 

samræmi við kenninguna sem unnið var út frá, að viðhorf yrði jákvæðara með 

hærra menntunarstigi.  

Fram kemur í niðurstöðum úr viðtölum við rýnihópana að lítið traust er borið 

til stjórnsýslu landsins. Það eitt og sér gæti útskýrt af hverju viðhorf almennings er 

að verða neikvæðara gagnvart aðild. 

 

 

Mynd 5. Gallup könnun 2010. Viðhorf til ESB aðildar, á móti 

kyni. 
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6 Rannsóknin 

Eins og fram hefur komið var send út könnun rafrænt til nemenda HÍ til að kanna 

viðhorf háskólanema gagnvart aðild Íslands að ESB. Einnig voru tekin viðtöl við 

rýnihópa og var þeim viðtölum meðal annars ætlað að greina enn betur hvað 

ræður viðhorfi háskólanema gagnvart einstökum þáttum varðandi aðild.  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður könnunarinnar auk þess sem 

niðurstöður viðtalanna við rýnihópana verða skilgreindar og þær nýttar til að svara 

rannsóknarspurningunum:  

 Ráða áhersluflokkar, menntun og kyn viðhorfsmun háskólanemenda   

gagnvart aðild Íslands að ESB?  

 Hafa konur í háskólanámi minni áhuga á opinberri umræðu en karlar í   

háskólanámi og hvað ræður ef svo er?  

 Hvaða upplýsingar vantar og hvar finnst fólki að það eigi að fá þær?  

 

Ákveðið var að greina niðurstöður könnunarinnar út frá menntun, til að sjá 

hvort viðhorfsmunur væri á milli menntunarstiga, og út frá kyni til að greina 

viðhorfsmun kynjanna, hvað ræður honum og þá sérstaklega hvert viðhorf 

kvenkynsnemenda var. Aðaláherslan var á viðhorf kvenkynsnemenda og var því 

lögð meiri vinna í niðurstöður og greiningar út frá kyni en út frá menntun. Farið 

verður yfir niðurstöðurnar í samræmi við rannsóknarspurningarnar.  

6.1  Ráða áhersluflokkar, menntun og kyn viðhorfsmun 

háskólanemenda gagnvart aðild Íslands að ESB? 

Til að svara spurningunni Ráða áhersluflokkar, menntun og kyn viðhorfsmun 

háskólanemenda gagnvart aðild Íslands að ESB? var spurt um viðhorf gagnvart 

aðild, umsókn um aðild og hvaða málefnaflokka nemendur leggðu mesta áherslu á 

varðandi viðhorfsmyndun. 
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6.1.1 Viðhorf háskólanemenda gagnvart aðild  

Fyrsta spurning könnunarinnar var: Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með 

umsóknaraðild Íslands að ESB? Svarmöguleikarnir voru: Mjög ánægð(ur), frekar 

ánægð(ur), hvorki né, frekar óánægð(ur), mjög óánægð(ur).  

Út frá bakgrunnsbreytunni menntun voru niðurstöðurnar eftirfarandi: 

Ánægðastir voru framhaldsnemar en 46,76% lýstu sig mjög ánægða eða frekar 

ánægða á móti 39,81% sem 

lýstu sig mjög óánægða 

eða frekar óánægða. 

Grunnnemar voru 

óánægðari en aðeins 

35,88% lýstu sig mjög 

ánægða eða frekar ánægða 

á móti 50,69% sem lýstu 

sig mjög óánægða eða 

frekar óánægða. Mjög 

svipað hlutfall svaraði 

hvorki né. Athyglisvert er 

að nánast sama hlutfall framhaldsnema lýsa sig mjög ánægða og hlutfall 

grunnnema sem lýsa sig mjög óánægða, eins og sjá má á mynd 6.   

Út frá 

bakgrunnsbreytunni kyn 

voru niðurstöðurnar  

eftirfarandi:  Karlkyns 

nemendur voru 

hlutfallslega ánægðari með 

umsókn Íslands en 

kvenkyns nemendur. Alls 

lýstu 45,6% karlkyns 

nemenda því yfir að þeir 

væru mjög ánægðir eða 

Mynd 6. Viðhorf gagnvart umsókn, á móti menntun. 

Mynd 7. Viðhorf gagnvart umsókn, á móti kyni. 
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frekar ánægðir á móti 44% sem lýstu sig mjög óánægða eða frekar óánægða. 

Kvenkyns nemendur voru neikvæðari í garð aðildarumsóknar en aðeins 35,2% 

lýstu sig mjög ánægðar eða frekar ánægðar á meðan 49,49% lýstu sig mjög 

óánægðar eða frekar óánægðar. Í heildina eru niðurstöður út frá kyni neikvæðar 

gagnvart umsókn um aðild, sjá mynd 7.  

Önnur spurning könnunarinnar sneri að aðild líka en með öðru orðalagi: 

Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að Ísland verði aðildarríki ESB? Með 

svarmöguleikunum: Mjög hlynnt(ur), frekar hlynnt(ur), hvorki né, frekar 

andvíg(ur) og mjög andvíg(ur).  

Þegar svörin voru skoðuð út frá menntunarbreytunni komu eftirfarandi 

niðurstöður í ljós: Framhaldsnemar voru áfram hlynntari en grunnnemar þó að í 

heildina sé mikill meirihluti neikvæður í garð aðildar. Framhaldsnemar sem lýstu 

sig mjög hlynnta eða frekar hlynnta voru 42,86% á móti 47% sem lýstu sig mjög 

andvíga eða frekar andvíga. 

Grunnnemar sem lýstu sig 

mjög hlynnta eða frekar 

hlynnta voru hinsvegar 

aðeins 32,1% á móti 

56,58% sem lýstu sig mjög 

andvíga eða frekar andvíga. 

Greint út frá menntun voru 

nemendur enn andvígari 

aðild en umsókn um aðild, 

sjá mynd 8. 

 

Út frá kyni voru niðurstöðurnar á þá leið að kvenkyns nemendur sem 

sögðust vera mjög hlynntir eða frekar hlynntir aðild voru 33,42% svarenda en 

mjög andvígir eða frekar andvígir 55,1%. Hlutfall karlkyns nemenda sem voru 

mjög hlynntir eða frekar hlynntir var 38,49% en 51,59% voru mjög andvígir eða 

frekar andvígir. Greint út frá kyni eru nemendur andvígari aðild að ESB en 

Mynd 8. Viðhorf gagnvart aðild, á móti menntun. 
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umsókn um aðild og 

kvenkyns nemendur hafa 

neikvæðara viðhorf í garð 

aðildar en karlkyns 

nemendur eins og mynd 9 

sýnir. 

 

 

 

 

Níu kvenkyns nemendur tóku þátt í viðtölum í rýnihópum. Af þeim lýstu 

fjórar sig strax alfarið á móti aðild Íslands að ESB en aðeins tvær þeirra lýstu því 

yfir að þær væru fylgjandi. Þrjár sögðu að þær væru óákveðnar en tvær þeirra 

vildu þó meina að þær teldu Íslandi betur borgið innan ESB en utan, það væri 

engu að síður margt sem þær teldu ekki henta og að þær vantaði frekari 

upplýsingar til að geta gert upp hug sinn. En hvað ræður skoðun þeirra, hverjir 

teljast kostir og gallar við aðild? 

6.1.2 Kostir og gallar umsóknar og viðhorfsmunur kynjanna 

Í viðtölunum við þátttakendur rýnihópanna kom í ljós, þegar mat var lagt á kosti 

aðildar Íslands að ESB, að traustari ferlar í stjórnsýslunni sem byggi á langri 

reynslu aðildarríkja gætu mögulega dregið úr spillingu á Íslandi, samanber svar 

Önnu „... ég vonast þá eftir að spillingin minnki, það er alveg svakaleg spilling 

hérna, þannig ég held að reyndari ferli komi inn í stjórnun.“ (Munnleg heimild, 

14. maí 2010). Fleiri konur tóku undir þetta sjónarmið. Einnig var álitið að vextir 

og matarverð gætu lækkað og að auðveldara væri að vera með evruna sem 

gjaldmiðil en krónuna. Þá var komið inn á að aukin samvinna milli ríkjanna væri 

jákvæð og að þegar sé búið að taka upp mikið af gildandi regluverki innan ESB á 

Íslandi. Meirihluti kvennanna taldi að það væri gott fyrir Ísland að fara í gegnum 

þá hluti sem þarf að gera í sambandi við aðildarviðræður til að taka til í eigin 

stjórnkerfi. Þá kom lítillega fram í viðtölunum að kostir gætu einnig tengst 

sjávarútvegi og landbúnaði en þá aðallega í tengslum við að minnka spillingu í 

Mynd 9. Viðhorf gagnvart aðild, á móti kyni. 
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tengslum við úthlutanir og kvóta í sjávarútvegi og í sambandi við lækkað 

afurðaverð og styrki í landbúnaði. 

Ríkisvæðing og of mikið frjálsræði var hinsvegar nefnt sem gallar sem er í 

raun í þversögn við þá kröfu sem konurnar virtust gera á stífari stjórnun og minni 

spillingu sem möguleika með aðild. Þá þykir hætta á því að Ísland tapi 

auðkennum sínum og að nauðsynlegra sé að passa upp á náttúruauðlindir 

þjóðarinnar en að fara í samneyti við aðrar þjóðir. Greinilegt var að sú skoðun var 

ríkjandi að stórþjóðir hagnist mikið meira en  smáþjóðir á aðild að 

Evrópusambandinu  og sambandið nefnt hagsmunabandalag stórþjóða í því 

samhengi. Of mikil heimsvaldastefna er í Evrópusambandinu að mati Fanneyjar 

(Munnleg heimild, 14. maí 2010) og vildi hún mikið frekar sjá Ísland stefna að 

hagsmunabandalagi við þjóðir sem eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta, t.d. um 

Atlantshafið.  

Þá töldu konurnar einnig að aðild myndi kosta þjóðina of mikið, þjóðin 

gæti týnst í skriffinnskubákni og glatað samfélagsauðkennum. Lítil trú var hjá 

meirihluta kvennanna á að Ísland myndi ná að gera hagstæða samninga vegna 

sjávarútvegs og landbúnaðar en aðeins þrjár af þeim níu sem tóku þátt töldu að 

Ísland væri í góðri samningsstöðu varðandi þá flokka. Einnig gætti vantrúar á því 

að Ísland myndi uppfylla skilyrðin til að taka upp evruna og þá væru kostir tengdir 

henni fallnir út. Í því sambandi var mikið talað um hvernig smáríkin eru að koma 

út úr efnahagskreppunni. Ekki fannst þeim líklegt að Íslandi myndi vegna betur 

efnahagsleg en þeim smáríkjum sem nú þegar eru innan ESB. Sveiflur í hagstjórn 

Íslands fylgdu ekki endilega sveiflum innan hagstjórnar ESB og Íslendingar hefðu 

ekki endilega grætt á því í hruninu að vera með evruna.  

Gallarnir eru því metnir þeir sömu og kostirnir, þ.e. skriffinnska, 

ríkisvæðing og tengsl við sjávarútveg, landbúnað og gjaldmiðil.  

Þegar konurnar voru spurðar hvort að þær teldu rétta tímann til að fara í 

aðildarviðræður vera núna (vor 2010) svaraði meirihlutinn því að svo væri ekki. 

Fyrst þurfi að taka meira til í stjórnsýslunni á Íslandi og byggja upp traust 

almennings á henni aftur. Ef að það gengi eftir voru hinsvegar flestar sammála um 

að það væri í lagi að skoða aðildarviðræður þó þær væru ekki endilega hlynntar 

aðild. Sú skoðun kom fram að þjóðin væri í of miklum sárum til að geta farið inn í 

alþjóðlegt regluverk eins og því sem fylgir aðild. Íslendingum lægi ekki á að fara í 
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ESB, hægt væri að gefa sér tíma í að skoða kosti og galla aðildar áður en farið 

væri af stað og að fylgjast með því hvernig evran mun standa. 

Eins og sést á niðurstöðum könnunarinnar voru konur almennt neikvæðari 

í garð aðildar en karlmenn. Til að reyna að greina hvað ræður þeim viðhorfsmun 

voru þátttakendur rýnihópanna spurðar hvort þær teldu mun á viðhorfum kynjanna 

varðandi aðild og umsókn um aðild. 

Allar telja þær að það sé munur á skoðunum kynjanna almennt. Konur séu 

frekar varkárar í skoðunum sínum og vilja hafa öruggari upplýsingar á bak við 

skoðun sína á meðan að karlmenn séu frekar sérhæfðari í ákveðnum málefnum og 

byggja skoðun sína á fáum málefnum frekar en konur. Einnig kom fram að þær 

telja karlmenn líklegri til að byggja skoðun sína á skammtímamarkmiðum en 

konur á langtímamarkmiðum. Konurnar horfa á áhrifin á matarverðið, áhrifin sem 

þetta hafi á fjölskylduna, hvað verði betra og hvað verði verra almennt meðan að 

karlmenn horfi á sjávarútveg, landbúnað og gjaldmiðil og það sem viðkemur stóru 

hagsmunasamtökunum hérlendis. Ein kvennanna orðaði þetta sem svo að 

konurnar horfi meira á hvað það kosti fjölskylduna að ganga í ESB en karlarnir 

hugsi um viðskiptahliðina (Anna, munnleg heimild, 14. maí 2010). Því til 

stuðnings kom sú skoðun fram að karlmenn gætu verið hlynntari aðild þar sem 

aðal hagsmunahóparnir hérlendis eru í kringum það sem kallast karlastörf, í 

landbúnaði og sjávarútvegi. 

Þetta er athyglisverð niðurstaða þegar niðurstöður næstu spurninga eru 

skoðaðar en þar kemur fram að konur leggja einmitt mikla áherslu á evru, 

sjávarútveg, fullveldi og landbúnað þegar kemur að því að mynda skoðun. 

6.1.3 Málaflokkar er snerta viðhorf 

Spurningar 3 og 5 í skoðanakönnuninni voru til þess fallnar að veita svör við hvað 

gæti haft áhrif á viðhorfsmyndun vegna aðildar út frá einstökum þáttum. Spurning 

3 í skoðanakönnuninni var: Hvaða flokkar snerta hagsmuni þína varðandi aðild 

Íslands að ESB?  

Nemendur voru beðnir að forgangsraða eftirfarandi flokkum í sæti, 1 fyrir 

hæst í forgangsröðun og 8 fyrir lægst í forgangsröðun: Evran, sjávarútvegur, 

landbúnaður, byggðamál, fjölskyldumál, jafnréttismál, fullveldi þjóðar og 

öryggis- og utanríkismál. 
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  Kvenkyns 

nemendur settu evru, 

fullveldi þjóðar og 

sjávarútveg oftast í 1. sæti 

forgangs varðandi 

hagsmuni þeirra eins og 

má sjá á mynd 10, hæsta 

hlutfallið við evruna, eða 

29,57%. Það sem er 

athyglisvert er að fleiri 

konur töldu fullveldi 

mikilvægast varðandi 

hagsmuni sína en karlmenn, en fram kom í svörum frá rýnihópunum að konur 

telja karlmenn einblína frekar á málefni sem tengjast hinum svokölluðu 

karlastörfum en konur. Þó er greinilegt að konurnar lögðu meiri áherslu á málefni 

er snerta atvinnumál og fjárhagsstöðu þjóðarinnar en til dæmis jafnréttismál og 

fjölskyldumál. 

 Sjávarútvegur 

skoraði mest hjá kvenkyns 

nemendum varðandi 2. 

sæti forgangs vegna 

hagsmuna þeirra vegna 

aðildar Íslands að ESB, eða 

27,35%. Þar voru 

fjölskyldumál komin með 

hærra hlutfall og einnig 

jafnréttismál. Engu að 

síður voru evran, 

sjávarútvegur og 

landbúnaður enn að skora hátt á forgangslistanum hjá kvenkyns nemendum, sjá 

mynd 11. 

Mynd 10. Flokkar sem snerta hagsmuni varðandi aðild 

Íslands að ESB, 1. sæti forgangs. 

Mynd 11. Flokkar sem snerta hagsmuni varðandi aðild 

Íslands að ESB, 2. sæti forgangs. 



41 

 

Þegar skoðað var hvað kvenkyns nemendur flokka í 3. sæti forgangs 

varðandi hagsmuni þeirra vegna aðildar kom í ljós að málaflokkar sem teljast til 

harðra málefna voru með langhæstu hlutföllin hjá kvenkyninu. Þá er sérstaklega 

merkilegt að flokkarnir fullveldi, öryggis- og utanríkismál og landbúnaður voru 

allir með hærra hlutfall hjá kvenkyns svarendum en karlkyns. Hæsta hlutfallið við 

3. sæti forgangs var við landbúnað hjá konunum, eða 18,9%.  

Það er ljóst að kvenkyns nemendur telja hagsmuni sína markast af 

málefnum er varða evruna, fullveldi þjóðar og sjávarútveg fyrst og fremst. Næst á 

eftir koma svo málaflokkarnir jafnrétti og fjölskyldumál.  

 

Spurning 5 í skoðanakönnuninni var: Hvaða flokka leggur þú áherslu á 

varðandi myndun viðhorfs þíns um aðild Íslands að ESB ef til 

þjóðaratkvæðagreiðslu kæmi? Sömu valmöguleikar áttu við þá spurningu. 

Þegar skoðað var 

hvernig kvenkyns 

nemendur forgangsröðuðu 

flokkunum fengust 

eftirfarandi niðurstöður:  

Fullveldi þjóðar skoraði 

mest hjá kvenkyninu þegar 

kom að forgangsröðun 

málaflokka varðandi 

myndun viðhorfs um aðild, 

eða 29,55%. Það skipti þær 

einnig meira máli en 

karlkyns nemendur og næst komu málaflokkarnir evra og sjávarútvegur. Kynin 

settu sömu málaflokka hæst í forgang varðandi skoðun þeirra um aðild Íslands að 

ESB, sjá mynd 12. 

 

 

Mynd 12. Flokkar sem hafa áhrif á viðhorf um aðild Íslands 

að ESB ef til þjóðaratkvæðagreiðslu kæmi, 1. sæti forgangs. 
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Þegar kom að því 

að setja málaflokkana í 2. 

sæti forgangs fékk 

sjávarútvegur hæsta hlutfall 

hjá konunum og hærra en 

hjá körlunum einnig, eða 

28,41%. Áfram voru 

„hörðu“ málefnin með hátt 

hlutfall hjá kvenkyninu en 

fjölskyldumál skoruðu þó 

hærra en evra, fullveldi og 

öryggismál eins og sjá má 

á mynd 13. 

Það var enginn afgerandi munur á viðhorfum kynjanna þegar kom að því 

að setja málaflokkana í 3. sæti forgangs varðandi viðhorfsmyndun vegna aðildar. 

Landbúnaður skoraði mest hjá kvenkyninu og fullveldi hjá karlkyninu en 

hlutfallið í báðum flokkum var um 20% og því ekki afgerandi. Konurnar lögðu 

áherslu á landbúnað, evru, öryggismál, sjávarútveg og fullveldi áður en 

fjölskyldumál og jafnrétti höfðu áhrif. 

Fram kom í niðurstöðum könnunarinnar að fullveldi þjóðarinnar hafði 

áhrif á viðhorfsmyndun kvenna varðandi aðild Íslands að ESB.  

 

Í viðtölunum við rýnihópana kom fram vantraust í garð ESB, að vægi 

vegna ákvarðantöku yrði lítið fyrir Ísland. Það myndi svo koma niður á 

fullveldinu. Tilfinningin var sú að fullveldið myndi rýrna þar sem Íslendingar 

yrðu ekki lengur sínir eigin herra. Ein orðaði það sem svo að hún væri skíthrædd 

um að Íslendingar myndu ekki ráða yfir auðlindum sínum ef til aðildar kæmi 

(Eva, munnleg heimild, 14. maí 2010). Á móti sagðist ein kvennanna trúa því að 

fullveldi myndi haldast, Ísland fengi sex menn í stjórn ESB líkt og Svíar og myndi 

Ísland fá mikið vægi að hennar mati (Björg, munnleg heimild, 14. maí 2010). 

Viðhorfið virðist hinsvegar almennt vera hjá þeim að Íslendingar hefðu lítið að 

segja um allar stærri ákvarðanir, hagkvæmnissjónarmið heildarinnar myndu ráða 

Mynd 13. Flokkar sem hafa áhrif á viðhorf um aðild Íslands 

að ESB ef til þjóðaratkvæðagreiðslu kæmi, 2. sæti forgangs. 
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frekar og því yrði vægi fullveldisins lítið. Nú þegar hafa Íslendingar þurft að 

innleiða margt í gegnum EES-samninginn án þess að taka mikinn þátt í 

ákvarðanatökuferlinu. Engu að síður telja flestar að við inngöngu í ESB myndu 

Íslendingar ekki fá meira vægi við ákvarðanatöku en verið hefur í gegnum EES-

samninginn. Þessi skoðun kom mjög sterkt fram hjá einni konunni í rýnihópunum. 

Íslendingar hefðu rétt á að kjósa um fulltrúa sína á Íslandi, þó þar væru 

misgáfulegir kostir að hennar mati. Ef að það myndi standast að fulltrúar 

Íslendinga yrðu sex, þá væru það sex af mjög miklum fjölda eða af 1200 taldi hún, 

og það væri munurinn á fullveldi og vægi Íslendinga. Vægið yrði lítið þar sem fáir 

Íslendingar hefðu eitthvað að segja í svo stórum hóp. Í stórum málum yrði ekki 

hlustað á svona fáa fulltrúa þar sem hún taldi að yfirstjórn ESB stæði á sama um 

skoðanir Íslendinga sem þjóðar (Dröfn, munnleg heimild, 14. maí 2010). 

Ekki voru allar sammála um hversu vel það kæmi sér fyrir landbúnaðinn 

að Ísland yrði aðildarríki þar sem óvíst væri hvernig styrkjakerfi ESB ætti við 

Ísland. Tvær kvennanna voru þó fullvissar um að landbúnaðurinn kæmi betur út, 

miðað við það sem þær höfðu kynnt sér. Þá vildu sumar frekar sjá breytingar á 

landbúnaði og sjávarútvegi hérlendis, án afskipta annarra þjóða, til að vernda gæði 

afurðanna. Verðið skipti minna máli en gæði afurðanna að mati tveggja og ekki 

ætti að þurfa að ganga í ESB til að hægt væri að flytja inn landbúnaðarafurðir. Ein 

kvennanna spurði hvort það væri sanngjarnt að þjóðin væri að borga rúmlega 80% 

með hverri einustu landbúnaðarvöru út í búð. Þá væri Evrópusambandið með 

leiðir til að styrkja landbúnað á norðlægum slóðum og að hennar mati kæmi það 

ekki verr út fyrir almenning gagnvart þessu málefni að Ísland væri aðildarríki 

ESB. Hún taldi einnig að litið yrði til Íslands í sambandi við fiskveiðistjórnun og 

Íslendingar myndu því hafa mikið að segja um þau málefni ef á reyndi og fengju 

miklu að ráða um sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins í heild, litið væri á 

þjóðina sem „besta barnið“ varðandi fiskveiðistjórnun í Evrópu og þjóðin myndi 

því ganga sterk inn á þeim grundvelli (Celía, munnleg heimild, 14. maí 2010).  

Þetta viðhorf hennar fékk ekki mikinn hljómgrunn hjá hinum 

þátttakendunum. Meirihlutaviðhorf var að þar sem Ísland er smáþjóð væri líklegt 

að stærri þjóðir myndu taka ákvarðanir í stærri málefnum eða ráða stefnunni í 

málefnum sem snerta Ísland svo mjög að miklu leyti, eins og í sjávarútvegi, 

landbúnaði og varðandi nýtingu náttúruauðlinda. Það viðhorf kom sterkt fram að 
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Ísland yrði bara eins og peð innan um stóru þjóðirnar sem vildu ná sínu fram. Ef 

að stóru þjóðirnar vildu komast yfir fiskimið Íslendinga myndu þær gera það þrátt 

fyrir skoðanir Íslendinga. 

Almennt treysta konurnar sem rætt var við ekki því að hagsmunir 

Íslendinga yrðu hafðir að leiðarljósi varðandi ákvarðanatöku er snertir auðlindir 

Íslendinga. Sex af níu þeirra telja að farið yrði gegn hagsmunum þjóðarinnar 

varðandi ákvarðanatöku eins og til dæmis þær er snerta sjávarútveg og 

náttúruauðlindir. Algengt viðhorf var að næsta öruggt væri að fiskimið Íslendinga 

yrðu fullnýtt af stóru þjóðunum og að það muni koma niður á Íslandi. Á móti var 

aðeins einn þátttakandi sem sagðist telja öruggt að úthlutað verði samkvæmt 

veiðireynslu og því óþarfi fyrir Íslendinga að óttast ásókn annarra þjóða. Þrjár 

kvennanna töldu ólíklegt að farið yrði gegn hagsmunum þjóðarinnar. 

6.1.4 Hefur menntun áhrif? 

Þegar konurnar í rýnihópunum voru spurðar hvort að skoðun þeirra hefði breyst 

eftir að þær hófu háskólanám kom fram sú almenna skoðun að viðhorfið hafi 

breyst að einhverju leyti. Helst nefndu þær að hugsunin sé orðin gagnrýnni og að 

þær trúi ekki öllu sem sé slegið fram eins auðveldlega og áður. Það sem þær hafi 

líka lært sé að leita sér upplýsinga sjálfar og að vera opnari fyrir hlutum sem 

samræmast ekki endilega skoðun þeirra. Það sem flestar telja að námið hafi kennt 

þeim sé að horfa gagnrýnum augum á hlutina, trúa ekki öllu og reyna jafnvel að fá 

staðfestingu á niðurstöðum sem eru settar fram. Þá tóku flestar undir þá skoðun 

sem kom fram að pólitíkin hafi vikið að miklu leyti fyrir málefnalegri skoðun. 

Til að greina dýpra hvað ræður viðhorfi háskólanema var spurt hvort 

líklegt sé að aðild geti haft jákvæð áhrif á starfsmöguleika þeirra sem hafa 

háskólamenntun. 

Spurning 7 í könnuninni var: Finnst þér líklegt eða ólíklegt að það hafi 

jákvæð áhrif á starfsmöguleika háskólamenntaðra á Íslandi að Ísland verði 

aðildarríki ESB? Með valmöguleikunum: Mjög líklegt, frekar líklegt, hvorki né, 

frekar ólíklegt og mjög ólíklegt. 

 

Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar út frá menntun nemenda kom 

eftirfarandi í ljós:   
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Meirihluti nemenda töldu aðild líklega til að hafa jákvæð áhrif á 

starfsmöguleika háskólamenntaðra. Framhaldsnemar voru aðeins jákvæðari en 

58,33% þeirra telja það 

mjög líklegt eða frekar 

líklegt á móti aðeins 

17,13% þeirra sem töldu 

það mjög ólíklegt eða 

frekar ólíklegt. Af 

grunnnemum töldu 48,84% 

það mjög líklegt eða frekar 

líklegt en 21,53% þeirra 

töldu það mjög ólíklegt eða 

frekar ólíklegt. Í heildina 

voru niðurstöður út frá 

menntun mjög jákvæðar gagnvart því að aðild myndi hafa jákvæð áhrif á 

starfsmögulegika háskólamenntaðra eins og sést á mynd 14. 

Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar út frá kyni komu eftirfarandi 

niðurstöður:  

Af kvenkyns nemendum töldu 49,23% það mjög líklegt eða frekar líklegt 

til að hafa jákvæð áhrif á 

móti 22,56% þeirra sem 

töldu það mjög ólíklegt eða 

frekar ólíklegt. Karlkyns 

nemendur voru jákvæðari 

en 55,56% karlkyns 

nemenda töldu það mjög 

líklegt eða frekar líklegt á 

móti 16,67% þeirra sem 

töldu það mjög ólíklegt eða 

frekar ólíklegt, sjá mynd 

15. 

Mynd 14. Líklegt að aðild hafi jákvæð áhrif á starfsmöguleika 

háskólamenntaðra, á móti menntun. 

Mynd 15. Líklegt að aðild hafi jákvæð áhrif á starfsmöguleika 

háskólamenntaðra, á móti kyni. 



46 

 

Þetta viðhorf er athyglisvert í sambandi við viðhorf nemenda til aðildar. 

Meirihluti nemenda var neikvæður í garð aðildar Íslands að ESB en meirihluti 

nemenda taldi aðild hinsvegar jákvæða fyrir starfsmöguleika háskólamenntaðra á 

Íslandi.  

Einnig voru niðurstöður rýnihópanna í samræmi við niðurstöður 

könnunarinnar. Því var leitast við að greina hvað það væri sem gæti útskýrt af 

hverju nemendur telja aðild svo líklega til að hafa jákvæð áhrif á starfsmöguleika 

en eru samt hlutfallslega mótfallnir aðild að ESB (sbr. niðurstöður úr sp. 1 og sp. 

2 í könnun höfundar).  

Þegar konurnar í rýnihópunum lýstu því yfir að þær teldu aðild Íslands að 

ESB hafa jákvæð áhrif á starfsmöguleika háskólamenntaðra hér á landi voru þær 

spurðar hvað þær héldu að það væri sem hefði jákvæð áhrif. Meirihluti 

þátttakenda, eða átta af níu, var sammála um það að aðgengi að skólum og 

menntunarmöguleikum myndi aukast og við það starfsmöguleikar 

háskólamenntaðra. Flestar tóku fram að skólagjöld erlendis gætu lækkað og var 

Bretland sérstaklega nefnt í því sambandi. Hærra menntunarstig þjóðarinnar gæti 

líka útskýrt meiri kröfu á sérþekkingu og fagþekkingu og menntun milli 

Evrópulanda er orðið metin að miklu leyti til jafns. Líklegt var að samskipti 

myndu verða auðveldari milli landa, sérhæfing myndi aukast og jafnvel hátækni- 

og þekkingariðnaður stækka. 

Þá kom fram sú skoðun að þar sem sérhæfing hefur ekki verið jafn mikil á 

Íslandi og í mörgum öðrum Evrópuríkjum gætu Íslendingar þótt vænlegir 

starfskraftar í öðrum löndum, t.d. eins og iðnaðarmenn (Eva, munnleg heimild, 

14. maí 2010).  

Það var því helst nefnt að aðild myndi auka sérhæfingu og sérþekkingu 

Íslendinga og að með aðild yrði litið enn frekar á nám hérlendis jafnt námi í 

öðrum Evrópuríkjum. Það kom engin afgerandi skoðun fram hjá konunum sem 

gæti útskýrt viðhorfsmuninn varðandi aðild og starfsmöguleika, nema helst sú 

ályktun að skólagjöld erlendis myndu lækka fyrir Íslendinga ef Ísland væri 

aðildarríki ESB. Þó að það eigi við í Bretlandi en hafi ekki áhrif á t.d. 

Norðurlöndin getur það eitt og sér verið nóg til að útskýra viðhorfsmuninn, þ.e. 

jákvæðni fyrir starfsmöguleikum háskólamenntaðra ef að Ísland yrði aðildarríki 

ESB en neikvæðni í garð aðildar. Hægt er því að leiða líkur að því að sömu svör 
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hefðu fengist ef spurt hefði verið um námsmöguleika í stað starfsmöguleika. 

Konurnar virtust telja það auka starfsmöguleika háskólamenntaðra að eiga betri 

möguleika á námi í öðrum Evrópuríkjum. 

Aðeins var tæplega 6% munur á niðurstöðum könnunarinnar á því hversu 

líklegt karlkyns svarendur töldu aðild líklega til að hafa jákvæð áhrif á 

starfsmöguleika háskólamenntaðra á móti kvenkyns nemendum. Konurnar í 

rýnihópunum töldu líklegt að það væri áþreifanlegur munur á viðhorfum 

kynjanna. Karlmenn væru sennilega kærulausari í skoðunum sínum og 

ákvarðanatökum en konur. Það er, þeir væru líklegri til að taka snögglega 

ákvörðun um að flytjast milli landa til að elta vinnu en konur. Konurnar væru 

lengur að taka ákvörðun og tæku fleiri þætti inn til skoðunar, til dæmis hvað þyrfti 

til að flytja heila fjölskyldu milli landa. Þá væri einnig ennþá mismunandi í 

hvernig störf kynin sóttu og til að mynda taldi ein að ástæðan gæti verið sú að 

konur væru meira í láglaunastörfum. Því væri kannski meiri möguleiki utan 

Íslands fyrir karlastörf. Karlmennirnir gætu líka verið opnari fyrir möguleikum 

annarsstaðar meðan konurnar eru niðurnjörvaðri og meira að hugsa um 

fjölskylduna. 

6.1.5 Samantekt 

Hærra hlutfall framhaldsnema var ánægt með með umsókn Íslands að ESB en 

grunnnemar, en grunnnemarnir voru í hærra hlutfalli óánægðir með umsóknina. 

Bæði framhaldsnemar og grunnnemar voru andvígir því að Ísland yrði aðildarríki 

ESB hinsvegar. Grunnnemar voru sýnu andvígari en rúmlega 11% hærra hlutfall 

grunnnema en framhaldsnema merkti við valmöguleikann mjög andvígur. Báðir 

hóparnir töldu líklegt að aðild að ESB yrði jákvæð fyrir starfsmöguleika 

háskólamenntaðra á Íslandi og voru framhaldsnemar jákvæðari gagnvart því en 

grunnnemar. Út frá menntun eru nemendur andvígir aðild og grunnnemar 

óánægðir með umsóknaraðild.  

 Greint út frá kyni var hærra hlutfall karlkyns nemenda sem voru ánægðir 

með aðild en óánægðir en hærra hlutfall kvenkyns nemenda voru óánægðar með 

aðild en ánægðar. Bæði kynin voru hlutfallslega andvíg aðild en þó voru hlynntir 

karlkyns nemendur fleiri en kvenkyns nemendur. 
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Niðurstöðurnar eru ekki að öllu leyti í samræmi við niðurstöður kannana 

meðal almennings. Viðhorf greint út frá menntun er í samræmi, það er, lítill vilji 

fyrir aðildarumsókn eða aðild, en kvenkyns þátttakendur hafa verið jákvæðari á 

móti karlkyns þátttakendum í almennings könnununum sem er öfugt við 

niðurstöður könnunarinnar meðal háskólanemenda. 

Konurnar sem tóku þátt í rýnihópunum mátu það sem kosti við mögulega 

aðild að  skilvirkari aðferðir kæmu inn í stjórnunina á Íslandi og að spilling innan 

stjórnsýslunnar gæti mögulega minnkað. Einnig var álitið að vextir og 

matvöruverð gætu lækkað og að auðveldara væri að vera með evruna sem 

gjaldmiðil. Einnig gat það verið jákvætt að spilling í tengslum við úthlutanir og 

kvóta í sjávarútvegi gæti minnkað og styrkir aukist í landbúnaði.  

Á móti þóttu gallarnir helst vera þeir að of mikið frjálsræði innan 

stjórnsýslunnar og mikil ríkisvæðing gætu fylgt aðild. Ísland gæti tapað 

auðkennum sínum og valdi yfir náttúruauðlindum. Stórþjóðirnar gætu hagnast á 

auði smáþjóðanna. Lítið traust var gagnvart hagstæðum samningum fyrir hönd 

Íslands og gagnvart því að Ísland myndi hagnast á upptöku evrunnar ef að skilyrði 

fyrir því yrðu fyrir það fyrsta uppfyllt. 

Munur á skoðunum kynjanna var almennt viðurkenndur og töldu 

þátttakendur að hann einkenndist helst af því að konur væru varkárari í skoðunum 

sínum og hugsuðu til langs tíma almennt meðan karlarnir væri frekar með 

sérhæfðari skoðanir sem byggðu á skammtímamarkmiðum. Einnig töldu þær að 

karlmenn horfðu frekar á sjávarútveg, landbúnað og gjaldmiðil en konur það sem 

viðkemur fjölskyldu og framtíðarmöguleikum hennar þegar kæmi að því að taka 

afstöðu til aðildar Íslands að ESB. Það er athyglisvert sjónarmið þar sem konur 

settu evru, fullveldi þjóðar og sjávarútveg oftast í 1. sæti forgangs varðandi 

hagsmuni þeirra varðandi aðild Íslands að ESB. Þá skorar fullveldi þjóðar mest 

hjá kvenkyninu þegar kemur að forgangsröðun málaflokka varðandi myndun 

viðhorfs um aðild. Það skiptir þær einnig meira máli en karlkyns svarendur og 

næst koma málaflokkarnir evra og sjávarútvegur. Kynin setja sömu málaflokka 

hæst í forgang varðandi skoðun þeirra um aðild Íslands að ESB en þeir eru 

fullveldi þjóðar, evra, sjávarútvegur og landbúnaður.  

Konurnar í rýnihópunum segja námið hafa ýtt undir gagnrýna hugsun hjá 

þeim, að leita sér upplýsinga sjálfar og treysta ekki öllu sem er slegið fram. 
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Í raun og veru fékkst engin skýr niðurstaða við þversögninni sem felst í 

svörum nemenda gagnvart aðild og svo áhrifum aðildar á starfsmöguleika 

háskólamenntaðra. Þrátt fyrir að konur telji aðild skapa meiri starfsmöguleika 

fyrir sig sem háskólamenntaðar konur láta þær hugsanlegan persónulegan 

ávinning ekki hafa áhrif á það sem þær telja þjóðinni sem heild til bóta. Það skýrir 

líka á nokkurn hátt þann mun sem þær telja vera á hugsunarhætti kynjanna, konur 

hugsi síður eingöngu út frá sjálfum sér en horfi frekar á heildarmyndina. 

Helsta niðurstaðan er sú að konurnar telja að með aðild skapist aukinn 

aðgangur að fleiri skólum sem myndi svo hafa áhrif á starfsmöguleika hér á landi. 

Spurningunni Ráða áhersluflokkar, menntun og kyn viðhorfsmun 

háskólanemenda gagnvart aðild Íslands að ESB? hefur því verið svarað játandi 

varðandi alla þætti í þessari umfjöllun. 
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6.2 Hafa konur í háskólanámi minni áhuga á opinberri umræðu en 

karlar í háskólanámi og hvað ræður ef svo er? 

Til að svara spurningunni Hafa konur í háskólanámi minni áhuga á opinberri 

umræðu en karlar í háskólanámi og hvað ræður ef svo er? var spurt hvort að 

nemendur teldu mun á þátttöku kynjanna í umræðu, hvort kynið væri meira 

áberandi í opinberri umræðu og hvort að nemendur hefðu sjálfir tekið þátt í henni.  

Spurning 8 í skoðanakönnuninni var: Telur þú mun á þátttöku kynjanna í 

umræðunni? Með eftirfarandi valmöguleikum: Mjög mikinn, frekar mikinn, 

hvorki né, frekar lítinn og mjög lítinn. 

Þegar niðurstöður skoðanakönnunarinnar voru skoðaðar út frá kyni kom 

eftirfarandi í ljós:  

Konum fannst í hærra hlutfalli vera munur en körlum. Mjög mikinn mun 

eða frekar mikinn mun töldu 36,67% kvenkyns nemenda á móti 20,26% sem töldu 

muninn mjög lítinn eða 

frekar mikinn. Af karlkyns 

nemendum töldu 30,4% 

þeirra mjög mikinn eða 

frekar mikinn mun á 

meðan 27,2% þeirra töldu 

mjög lítinn eða frekar 

lítinn mun. Fleiri telji vera 

mun á þátttöku kynjanna 

en ekki eins og sjá má á 

mynd 16. 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Munur á þátttöku kynjanna, á móti kyni. 
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Engu að síður, 

þegar spurt var hvort kynið 

væri meira áberandi ef 

munur væri á, kom 

greinileg afstaða í ljós:  

7,98% kvenkyns 

nemenda töldu að 

kvenkynið væri meira 

áberandi í umræðunni en 

92,02% kvenkyns nemenda 

töldu karlkynið meira 

áberandi. 13,83% karlkyns nemenda töldu kvenkynið meira áberandi en 86,17% 

karlkyns nemenda töldu karlkynið meira áberandi, sjá mynd 17. 

Þátttakendur í rýnihópnum voru sammála þessum niðurstöðum og veltu 

upp mögulegum ástæðum fyrir þeim mun. Allar töldu karlmenn vera meira 

áberandi í opinberri umræðu. Ein kvennanna sagði að karlmenn væru oftar spurðir 

og meira leitað til þeirra sem álitsgjafa, því miður væri samfélagið enn þannig. 

Tók hún sem dæmi að ef að einn þátttakandinn í rýnihópnum væri karlmaður, en 

aðrir þátttakendur kvenmenn, myndi utanaðkomandi aðili sjálfkrafa ákveða að 

hann væri stjórnandinn (Dröfn, munnleg heimild, 14. maí 2010). 

6.2.1 Opinberar persónur og fjölmiðlar 

Áberandi skoðun hjá öllum konunum sem tóku þátt í rýnihópunum er að karlmenn 

eru enn meira áberandi í fjölmiðlum, stjórnunarstörfum og í pólitík. Konur vilja, 

að þeirra mati, vera alveg öruggar með það sem þær setja fram og ekki láta hanka 

sig en karlmenn eru kannski frekar til í að koma fram og svara þó þeir séu ekki 

með allar staðreyndir á hreinu. Meirihlutinn var sammála um að konur vilji frekar 

vera með alla hluti á hreinu sem þær tala opinberlega um en karlar, almennt. Ein 

kvennanna sagði að þó að konur væru orðnar fleiri sem starfsmenn opinberra 

stofnana væru karlmenn enn í meirihluta sem forstöðumenn og í 

stjórnunarstörfum. Þeir væru einnig enn ráðandi í pólitíkinni og væru meira til í að 

Mynd 17. Hvort kyn er meira áberandi, á móti kyni. 
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láta vaða með það sem þeir segja en konurnar (Helga, munnleg heimild, 14. maí 

2010). 

Þá var einnig að mati meirihlutans, eða sex af þeim níu sem rætt var við, 

komið verr fram við konur í fjölmiðlum og í samfélagslegri umræðu. Konur eru 

að þeirra mati meira gagnrýndar fyrir persónu sína og framkomu en bara það sem 

þær segja. Ráðist sé að konum fyrir að vanrækja fjölskyldu sína ef þær eru í 

opinberri stöðu en ekki sé talað um að karlmaðurinn sé að vanrækja fjölskyldu 

sína. Talað sé um klæðnað konunnar en ekki karlmannsins. Konan fær meiri 

athugasemdir við það sem hún gerir eða segir, eins og Eva orðaði það: „Það er 

svona eins og maður segir, það eru til duglegir karlmenn og frekar konur.“ 

(Munnleg heimild, 14. maí 2010). Þær töldu að þetta viðhorf gæti verið leifar af 

þeirri venju að karlmaðurinn vann úti en konan var heima að sjá um heimilið. Þá 

bar karlinn ábyrgð á fjárhagsstöðu fjölskyldunnar en konan á félagslegri velferð 

hennar að mati þriggja kvennanna. 

Aðeins ein kvennanna sagðist hafa tekið þátt í opinberri umræðu. Að 

hennar mati eiga þeir sem tjá skoðun sína opinberlega á hættu að vera krossfestir 

ef skoðunin er ekki í samræmi við ríkjandi stefnu. Hún hefur tekið þátt í opinberri 

umræðu með birtingu á efni varðandi doktorsverkefni hennar og hefur mætt 

mikilli persónulegri gagnrýni, jafnvel hafa ókunnugir hringt heim til hennar til að 

rífast þó að hún sé ekki skráð fyrir númerinu. Hún telur að þeir sem ætli sér að 

setja fram opinberlega skoðun verði að vera tilbúnir að taka á móti persónulegum 

árásum (Celía, munnleg heimild, 14. maí 2010). Í framhaldi af þeirri umræðu 

segja þrjár kvennanna að þó það sé aðgengi fyrir konur að taka þátt í opinberri 

umræðu verði þær að vera með sjálfsöryggi og breitt bak til að takast á við 

viðbrögðin sem eru að þeirra mati harðari gagnvart konum.  

6.2.2 Samantekt 

Fleiri kvenkyns nemendum fannst vera munur á þátttöku kynjanna í opinberri 

umræðu en karlkyns nemendum. Þó var ekki um afgerandi mun að ræða. Þegar 

spurt var hvort kynið væri meira áberandi ef munur væri á, kom greinileg afstaða í 

ljós. Bæði konum og körlum fannst karlkyn meira áberandi, 86,17% karlkyns 

nemenda og 92,02% kvenkyns nemenda. 
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 Þátttakendum rýnihópanna fannst karlmenn einnig vera meira áberandi. Það væri 

sennilega vegna þess að samfélagið væri enn þannig að karlmenn væru oftar 

spurðir og meira til þeirra leitað. Karlmenn væru einnig óhræddari við að tjá 

skoðun sína þó þeir væru ekki endilega með allar staðreyndir á hreinu. 

Meirihluta kvennanna sem rætt var við fannst verr komið fram við konur í 

fjölmiðlum, þær væru frekar gagnrýndar fyrir persónulega hluti, útlit og 

framkomu, en karlarnir. Það að talað sé um að konur vanræki fjölskyldu sína ef 

þær gegni opinberum störfum var talið vera leifar af þeirri venju að karlmaðurinn 

vann úti en konan sá um heimilið. 

Einn þriðji kvennanna sem tóku þátt í rýnihópunum telur að það sé 

aðgengi fyrir konur að taka þátt í opinberri umræðu en þær verði að hafa 

sjálfsöryggi og breitt bak til að takast á við viðbrögðin sem oftar en ekki séu 

harðari gagnvart konum.  

Þessi viðhorf kvennanna eru í samræmi við kenningar um konur og 

stjórnmál sem fyrr hefur verið minnst á. Til að taka þátt í stjórnmálum þurfi þær 

fyrst og fremst að hafa trú á því að þær eigi erindi í stjórnmál. Mest veltur á þeirra 

eigin sjálfstrausti á getu og erindi í stjórnmál. Það sem hefur áhrif á sjálfstraust 

þeirra eru að miklu leyti viðhorf samfélagsins. Út frá viðhorfi þeirra til 

umfjöllunar fjölmiðla og opinberrar umræðu má greina að konurnar telja að 

viðhorf samfélagsins styðji ekki við opinbera þátttöku kvenna í 

stjórnmálaumhverfinu. Það skilar sér svo í viðhorfi þeirra. Þessar skoðanir 

kvennanna gefa það til kynna að konur séu viðkvæmari fyrir því hvernig horft er á 

þær sem einstaklinga fremur en sem fulltrúa eða starfsmenn, eins og gert er með 

karlmenn. Einnig styður þetta viðhorfið um að sjálfsagðara sé að líta á karlmann 

en konu sem stjórnmálamann og að tengslanet geti auðveldað aðkomu að 

stjórnmálum. Þær konur sem rætt var við höfðu ekki mikinn áhuga á að taka þátt í 

opinberri umræðu um stjórnmálatengd málefni og báru fyrrgreindum ástæðum 

fyrir sig í því sambandi. Einnig að frekar sé ráðist á þær á opinberum vettvangi 

fyrir mál ótengd því sem þær standa í forsvari fyrir og þær forðast að gefa kost á 

sér sökum þess. Konurnar töldu einnig að karlmönnunum væri meira sama um 

staðreyndagildi svara sinna en konunum og því væri auðveldara að fá þá til að 

svara opinberlega fyrirspurnum um málefni. Ástæðan er því líklega sú að 
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konurnar vilja ekki gefa jafn auðveldlega færi á því að láta gagnrýna sig 

opinberlega eins og karlarnir eru tilbúnir að gera. 

Spurningunni Hafa konur í háskólanámi minni áhuga á opinberri umræðu 

en karlar í háskólanámi og hvað ræður ef svo er? hefur því verið svarað játandi 

og helst hefur það að gera með sjálfstraust kvennanna og viðhorf samfélagsins til 

þátttöku kvenna í stjórnmálum.  

6.3 Hvaða upplýsingar vantar og hvar finnst fólki að það eigi að fá 

þær? 

Til að svara spurningunni Hvaða upplýsingar vantar og hvar finnst fólki að það 

eigi að fá þær? var spurt um viðhorf gagnvart aðgengi að upplýsingum um áhrif 

aðildar, hvaða upplýsingar vanti og hver eigi að veita þær og viðhorf gagnvart 

umræðu um aðild. 

6.3.1 Aðgengi að upplýsingum 

Spurning 12 í skoðanakönnuninni var: Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með 

aðgengi að upplýsingum varðandi ESB og möguleg áhrif aðildar? Með 

eftirfarandi valmöguleikum: Mjög ánægð(ur), frekar ánægð(ur), hvorki né, frekar 

óánægð(ur) og mjög óánægð(ur). 

Út frá menntun voru niðurstöður skoðanakönnunarinnar eftirfarandi:  

Greinilega var 

afgerandi óánægja með 

aðgengi að upplýsingum 

varðandi ESB og möguleg 

áhrif aðildar. 

Framhaldsnemar voru þó 

aðeins jákvæðari en 

16,67% þeirra voru mjög 

ánægðir eða frekar ánægðir 

á móti 56,48% þeirra sem 

voru mjög óánægðir eða 

frekar óánægðir. Af 

Mynd 18. Ánægja með aðgengi að upplýsingum, á móti 

menntun. 
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grunnnemum voru aðeins 14,19% mjög ánægðir eða frekar ánægðir á móti 

65,58% sem voru mjög óánægðir eða frekar óánægðir, sjá mynd 18. 

Skoðað út frá kyni 

voru 11,28% kvenkyns 

nemenda mjög ánægðir eða 

frekar ánægðir en 64,36% 

mjög óánægðir eða frekar 

óánægðir. Mjög ánægðir 

eða frekar ánægðir 

karlkynsnemendur voru 

20,4% en mjög óánægðir 

eða frekar óánægðir voru 

60%, eins og sjá má á 

mynd 19. 

Í framhaldi var spurt: Finnst þér umræðan um mögulega aðild 

fullnægjandi? Með eftirfarandi valmöguleikum: Mjög fullnægjandi, frekar 

fullnægjandi, hvorki né, frekar ófullnægjandi og mjög ófullnægjandi. 

Út frá menntun svöruðu 5,56% framhaldsnema að þeim fyndist umræðan 

um aðild að ESB mjög fullnægjandi eða frekar fullnægjandi en 81,02% töldu að 

hún væri mjög ófullnægjandi eða frekar ófullnægjandi. Af grunnnemum töldu 

6,73% hana mjög fullnægjandi eða frekar fullnægjandi en 83,06% töldu hana 

mjög ófullnægjandi eða frekar ófullnægjandi. 

Út frá kyni svöruðu 4,87% kvenkyns nemenda að þeim þætti umræðan 

mjög fullnægjandi eða frekar fullnægjandi en 84,87% fannst hún mjög 

ófullnægjandi eða frekar ófullnægjandi. 8,76% karlkynsnemenda fannst umræðan 

mjög eða frekar fullnægjandi en 78,88% fannst hún mjög eða frekar 

ófullnægjandi.  

Það er greinilegt að þeim nemendum sem svöruðu skoðanakönnuninni 

fannst aðgengi að upplýsingum um möguleg áhrif aðildar ekki gott og umræðan 

ekki fullnægjandi heldur. En hvaða upplýsingar eru það sem nemendur vilja helst 

aðgengi að og meiri umræðu um? 

Mynd 19. Ánægja með aðgengi að upplýsingum, á móti kyni. 



56 

 

6.3.2 Hvaða upplýsingar vantar? 

Spurt var í skoðanakönnuninni: Upplýsingar varðandi hvaða flokka finnst 

þér vanta til að umræðan sé gagnlegri fyrir þig persónulega? Nemendur voru 

beðnir að forgangsraða eftirfarandi flokkum í sæti, 1 fyrir hæst í forgangsröðun og 

8 fyrir lægst í forgangsröðun: Evran, sjávarútvegur, landbúnaður, byggðamál, 

fjölskyldumál, jafnréttismál, fullveldi þjóðar og öryggis- og utanríkismál. 

 

Þeir málaflokkar 

sem oftast voru settir í 

fyrsta sæti forgangs eru 

evra, sjávarútvegur og 

fullveldi þjóðar. Kvenkyns 

nemendur merktu oftast 

við fullveldi, 27,41%, því 

næst sjávarútveg og þar á 

eftir evruna en karlkyns 

nemendur merktu fyrst við 

sjávarútveg, 26,75%, því 

næstu evru og þar á eftir fullveldi þjóðar, sjá mynd 20. 

Niðurstöður viðtalanna við rýnihópana samræmdust einnig þessum 

niðurstöðum. Konurnar sem tóku þátt voru sammála um að upplýsingar væru ekki 

nægar eða aðgengi að þeim ekki nógu gott. Í viðtölunum var reynt að komast að 

því hvaða upplýsingar þær teldu að vantaði og hvernig þær teldu að 

upplýsingarnar kæmust best til skila. 

Konurnar voru allar spurðar hvaða upplýsingar það séu sem þeim finnist 

vanta varðandi kosti og galla almennt. Fjórar þeirra sögðu að það verði að taka 

fram kosti og galla varðandi alla pósta, varðandi sjávarútveg sér, landbúnað sér, 

heimilin sér, og það á mannamáli. Hvað græði Ísland og hverju tapi Ísland 

almennt. Flestar voru sammála um að upplýsingar um sjávarútveg, landbúnað, 

evru, fullveldi og stöðu heimilanna væru mikilvægastar. 

Allar nema tvær voru sammála um að meiri upplýsingar myndu hafa áhrif 

á skoðun þeirra. Þær vildu ekki flýta sér að mynda endanlega skoðun og allar 

Mynd 20. Hvaða upplýsingar vantar, á móti kyni. 
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upplýsingar til auka væru vel þegnar til að mynda skoðun. Að þeirra mati hefur 

verið of lítil umræða um hvað hlutirnir kosta í íslensku samfélagi fram að þessum 

tíma og því er erfitt að taka ákvörðun um hvað sé þess virði að missa og hvað 

komi á móti. 

Tvær konur tóku það fram sérstaklega að á þeim tímapunkti sem viðtölin 

voru tekin (14. maí 2010) myndu þær skila auðu frekar en að skila annað hvort 

með eða á móti. Það áhugaverða við það er að þær tvær voru hvað jákvæðastar í 

sínum hóp. 

Fimm kvennanna tóku undir þá umræðu sem höfundur vakti máls á að 

kannski vanti meiri upplýsingar um íslenskt samfélag, þróun þess og 

stjórnsýslunnar áður en hægt sé að fara að skoða upplýsingar um aðild hlutlaust. 

Það gæti jafnvel verið að fólk sé of upptekið við að bíða upplýsinga um eigin 

stöðu og hvað muni verða gert á Íslandi á næstunni til að það myndi meðtaka 

upplýsingar um áhrif aðildar. Það væri sama hvaða upplýsingar kæmu fram um 

aðild að ESB, fólk myndi bara loka á þær vegna kröfunnar um upplýsingar um 

stöðuna á Íslandi. 

6.3.3 Hver á að veita upplýsingarnar? 

Sú skoðun var almenn meðal kvennanna í rýnihópunum að umræðan sé of lituð af 

hendi fjölmiðla og hagsmunasamtaka. Einni konu fannst jafnvel að verið væri að 

reyna að hræða Íslendinga til að samþykkja aðild því annars yrði allt svo 

ömurlegt; „...það á að hræða landann með því að sko ef við göngum ekki inn í 

Evrópusambandið, þá verði út um okkur.“ (Anna, munnleg heimild, 14. maí 

2010). 

Þá þótti sex af níu að hagsmunasamtök og fjölmiðlar sæju aðallega um þá 

upplýsingamiðlun sem búið sé að standa fyrir. Þær voru allar sammála um að það 

ætti ekki að vera á höndum hagsmunasamtaka né stjórnmálamanna að miðla 

öllum upplýsingunum þar sem þær kæmu litaðar frá þeim. 

Einnig kom fram að mikið væri af hæfum embættismönnum sem ættu að 

hafa traust til að koma upplýsingunum áleiðis og stungið var upp á því að setja á 

fót nefnd og gefa út bók með afrakstri vinnu hennar, þar sem hægt væri að lesa 

um kosti og galla án þess að fá skoðanir annarra inn í það. Tekið var undir það að 
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fagfólk ætti að sjá um þetta, helst ætti að vera „Evrópubatterí“ með fagfólki sem 

að sæi um upplýsingagjöf og kynnti hvert mál fyrir sig. 

Þegar minnst var á upplýsingamiðlun sem háskólasamfélagið hefur staðið 

fyrir komu blönduð viðbrögð í ljós. Þó kom fram traust hjá meirihluta kvennanna 

til háskólasamfélagsins til að miðla staðreyndum. Ein kvennanna sagðist þó ekki 

frekar bera traust til einstaklinga innan háskólasamfélagsins en stjórnmálamanna 

þegar kæmi að hlutleysi (Guðrún, munnleg heimild, 14. maí 2010). Þrjár 

kvennanna lýstu yfir óánægju með hversu illa fundaraðir um Evrópumál væru 

auglýstar af háskólasamfélaginu þar sem fólk þyrfti að vita af þeim vegna 

mikilvægis upplýsinganna. Þá sagðist ein kvennanna hinsvegar vera mjög ánægð 

með upplýsingagjöf háskólasamfélagsins og sagði sorglegt hversu lítið fundirnir 

væru sóttir (Eva, munnleg heimild, 14. maí 2010). Háskólasamfélagið væri einna 

best til þess fallið að standa fyrir upplýsingamiðlun þar sem hún væri hlutlausust 

þaðan. 

Flestar konurnar tóku undir það að það vantar betri leið til að koma 

upplýsingunum á framfæri í dag. Það sé líka mikilvægt að fólk geti kynnt sér 

hlutina ólitaða og á fleiri vegu en einn þar sem ekki henti ein leið öllum. 

6.3.4 Hvernig á að koma upplýsingum á framfæri 

Þegar konurnar sem tóku þátt í rýnihópunum voru spurðar hvernig þær teldu best 

að koma upplýsingunum á framfæri á skiljanlegan hátt komu tillögur um að setja 

þær fram rafrænt og í formi bæklinga. Koma jafnvel inn í félagsstarf eldri borgara 

og búa til umræður í sjónvarpi og útvarpi. Mikilvægast var að þeirra mati að 

upplýsingarnar komi fram á mannamáli en ekki fræðimáli. 

Helga sagði að mbl.is væri með ágætis upplýsingavef og að 

rannsóknarsetrið á Bifröst hafi komið með fínar upplýsingar. Alþjóðastofnun HÍ 

einnig og þá hafi verið gefin út góð bók eftir Auðunn Arnórsson með 

aðgengilegum upplýsingum (Munnleg heimild, 14. maí 2010).  

Þó að sumar þeirra væru á því að mikið sé til af upplýsingum telur ein 

kvennanna að fólk nenni hreinlega ekki að leita sér upplýsinga nema það sé með 

djúpan áhuga á málefninu. Hún telur að það séu ótal leiðir, miðlar séu orðnir svo 

margir, en þá komi aftur á móti hverju skuli trúa þar sem mikið af upplýsingum sé 

í raun dulbúinn áróður að hennar mati. Hún segist frekar vilja sjálf lesa bók, 
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prjóna eða skoða facebook á kvöldin en leita sér upplýsinga um málefni er snerta 

ESB og aðild Íslands. Hún kom líka inn á það að mikið af upplýsingum sem eru í 

boði séu ekki fyrir hvern sem er að skilja (Guðrún, munnleg heimild, 14. maí 

2010). Einnig var nefnt að textar sem séu aðgengilegir séu of kerfislegir, hinn 

hefðbundni Jón Jónsson geti ekki lesið sig í gegnum mikið af því efni sem er sett 

fram (Inga, munnleg heimild, 14. maí 2010).  

Þrjár kvennanna, konurnar sem voru í seinni rýnihópnum, voru spurðar í 

framhaldi hvort þær vissu hvernig Írar fóru að í kynningarstarfsemi á Lissabon-

sáttmálanum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 2009. Þær voru allar meðvitaðar um 

heimasíðuna sem var nýtt í það og voru sammála um að sennilega væri það ein 

besta útkoman fyrir upplýsingamiðlun sem næði til sem flestra. Þar voru 

upplýsingar sjónrænar, hljóðrænar og skrifaðar. Það þurfi að vera allir möguleikar 

í boði þar sem fólk meðtekur upplýsingar á mismunandi hátt. 

6.3.5 Samantekt 

Bæði grunnnemar og framhaldsnemar voru óánægðir með aðgengi að 

upplýsingum en hærra hlutfall óánægðra voru grunnnámsnemar. Grunnnemar og 

framhaldsnemar telja einnig að umræðan um aðild Íslands að ESB sé ekki 

fullnægjandi, en aftur var hærra hlutfall óánægðra grunnnema. Einnig finnst 

nemendum vanta upplýsingar og skorta á umræðuna um aðild Íslands að ESB. 

Framhaldsnemar eru jákvæðari gagnvart öllum spurningum en grunnnemar, þrátt 

fyrir að geta ekki talist almennt jákvæðir, og styður það við kenninguna um að 

viðhorf verði jákvæðara með hærra menntunarstigi.  

Kvenkyns nemendur eru óánægðari með aðgengi að upplýsingum um aðild 

Íslands að ESB en karlkyns nemendur. Kvenkyns nemendur voru einnig 

óánægðari með umræðu um möguleg áhrif aðildar Íslands að ESB en karlkyns 

nemendur. Konurnar sem tóku þátt í rýnihópunum voru ekki heldur ánægðar með 

aðgengi að upplýsingum né umræðu. Það styður við kenninguna um að 

viðhorfsmunur sé hjá kynjunum. 

Niðurstöður greiningar út frá menntun og kyni sýna fram á að 

þátttakendum finnst skortur á upplýsingum og aðgengi að upplýsingum sem í boði 

eru ekki nógu gott. 
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Helstu málaflokkar sem merkt var við að vantaði upplýsingar um voru evra, 

sjávarútvegur og fullveldi þjóðar. Kvenkyns nemendur merktu oftast við fullveldi, 

því næst sjávarútveg og þar á eftir evruna en karlkyns nemendur merktu fyrst við 

sjávarútveg, því næstu evru og þar á eftir fullveldi þjóðar. 

Fjölmiðlar og hagsmunasamtök eru með of litaða umræðu að mati 

kvennanna í rýnihópunum og þó að mikil upplýsingamiðlun sé búin að vera á 

vegum þeirra eiga hagsmunasamtök og stjórnmálamenn ekki að vera ábyrgir fyrir 

henni að mati flestra kvennanna. Frekar ætti að setja á fót nefnd til að meta kosti 

og galla og gefa út niðurstöður hennar. Krafa var um að fagfólk sæi um 

upplýsingamiðlunina til að hún skilaði sér ólituð og á fleiri vegu en einn til fólks. 

Mikilvægt væri líka að koma með upplýsingar á máli sem hver sem er gæti skilið, 

annars myndi fólk ekki nenna að lesa upplýsingarnar eða geta. Sjónrænar, 

hljóðrænar og ritaðar upplýsingar þyrftu að vera aðgengilegar á einum og sama 

staðnum. 

Meiri upplýsingar myndu líklega hafa áhrif á skoðanir fólks að mati 

kvennanna og í því sambandi væri mikilvægt að taka fram kosti og galla varðandi 

alla pósta, varðandi sjávarútveg sér, landbúnað sér, heimilin sér, og það á 

mannamáli. Hvað græði Ísland og hverju tapi Ísland almennt.  

Flestar telja þó að fólk sé of upptekið við að bíða upplýsinga um eigið 

samfélag á þessum tíma til þess að það meðtaki upplýsingar um möguleg áhrif 

aðildar Íslands að ESB. 

Spurningunni Hvaða upplýsingar vantar og hvar finnst fólki að það eigi að fá 

þær? hefur því verið svarað á þann hátt að upplýsingar um evru, sjávarútveg og 

fullveldi þjóðar séu mikilvægastar. Helst eigi þær að koma frá óháðu fagfólki og á 

fleiri vegu en einn. 
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7 Hvar eru upplýsingar og hversu aðgengilegar eru þær? 

Í þessum kafla verður farið yfir upplýsingaaðgengi á vefjum ráðuneyta, 

sendinefndar ESB á Íslandi og hagsmunasamtaka bænda, útvegsmanna og 

iðnaðarins. Þegar nemendur voru spurðir um hvaða málaflokkar hefðu áhrif á 

viðhorf þeirra var helst nefnt evra, fullveldi þjóðar, sjávarútvegur og landbúnaður. 

Framannefndir aðilar eiga að vera til þess fallnir að halda utan um upplýsingar er 

snerta viðkomandi málaflokka.  

Einnig þótti við hæfi að athuga hversu gott aðgengi er á vefsíðum 

ráðuneytanna þar sem hlutverk stjórnsýslunnar er m.a. að miðla upplýsingum. Þá 

er sendinefnd ESB á Íslandi nærtækasti upplýsingabrunnurinn þar sem aðgengi 

þeirra að staðreyndum um ESB ætti að vera einna best af upplýsingavefsíðum á 

Íslandi. Mikilvægt þótti líka að skoða vefi hagsmunasamtakanna þar sem opinber 

viðhorf þeirra eru ekki einsleit, hagsmunasamtök bænda og útvegsmanna hafa lýst 

sig mótfallin aðild en hagsmunasamtök iðnaðarins meðfylgjandi. Með þessari 

greiningu er því ætlað að fara yfir vefsíður aðila með mismunandi viðhorf, gott 

aðgengi að upplýsingum og aðila sem eiga að vera hlutlausir.  

Tekið skal fram að endanleg greining á ráðuneytunum átti sér stað í ágúst 

2010. Ekki var búið að fara í gegnum ráðherraskipti þau sem áttu sér stað 2. 

september 2010 eða þær breytingar á ráðuneytunum sem fylgdu í kjölfarið. Við 

vinnslu ritgerðarinnar kom í ljós að vefir ráðuneytanna urðu frekar breytilegir í 

ágúst og útséð varð að frekari breytingar myndu verða við sameiningu ráðuneyta. 

Þar sem könnunin meðal nemenda og viðtölin við rýnihópana áttu sér stað áður en 

breytingar urðu á ráðuneytunum var ákveðið að ganga út frá tímapunktinum ágúst 

2010 við greiningu ráðuneytanna. Enda áttu svör nemenda við spurningum 

varðandi upplýsingamiðlun við þann tíma áður en breytingar áttu sér stað. 
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7.1 Ráðuneytin 

7.1.1 Greining í töflu 

Merkt er X við dálkinn ef leitarefnið ESB, Evrópumál eða áberandi tengt efni 

kemur fram undir skilgreiningu, 0 ef skilgreining á ekki við. Á forsíðu merkir bein 

tenging af forsíðu við ESB málefni eða Evrópumál, gegnum forsíðutengil merkir 

að aðeins þurfi að fara í gegnum einn hlekk og gegnum undirtengil merkir að fara 

þurfi í gegnum tvo hlekki eða fleiri. Fyrirspurnatengill merkir að hægt sé að 

senda fyrirspurn tengda ESB eða Evrópumálum beint á viðeigandi aðila innan 

ráðuneytis, í samræmi við málefni er birtast þar. Ráðuneytunum (sem tekin eru 

sem sýnidæmi í töflu), sendinefndinni og hagsmunasamtökunum eru gefin stig í 

samræmi við fjölda merktra reita með X. Hægt er að fá fjögur stig mest. 

Tafla 1. Greining á upplýsingaaðgengi hjá ráðuneytunum. 
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7.1.2 Forsætisráðuneytið:  

Forsætisráðuneytið fær tvö stig af fjórum mögulegum eins og má sjá á töflunni að 

framan.  

Á forsíðu ráðuneytisins er ekkert sem vísar beina leið á Evrópumálefni eða 

sem vísar til þess að gefa upplýsingar um málefni sem aðild hefur bein áhrif á. 

Hægt er að velja tengilinn Alþjóðlegt samstarf á forsíðu (Forsætisráðuneyti, e.d.-

b). Undir tengil af forsíðu er undirtengillinn Ráðherranefndir. Þar er að finna 

upplýsingar undir fyrirsögninni Ráðherranefnd um Evrópumál. Þegar smellt er á 

meiri upplýsingar um þá nefnd kemur fram tilgangur hennar og helstu hlutverk en 

engar áframhaldandi tilvísanir í frekara efni sem nefndin hefur unnið eða stuðst 

við, þó er tekið fram að, 

 

„Ráðherranefnd um Evrópumál skipar að tillögu utanríkisráðherra samningahópa 

til viðræðna vegna umsóknar Íslands að Evrópusambandinu. Með skipan 

nefndarinnar er ætlunin að tryggja yfirsýn þeirra ráðherra sem þurfa að fylgjast 

heildstætt með framvindu umsóknar Íslands um aðild að ESB.“ 

(Forsætisráðuneyti, e.d.-d).  

 

Sömu sögu er að segja þegar farið er í tengilinn Nefndir en þar er hægt að 

velja Nefnd um Evrópumál líka (Forsætisráðuneyti, e.d.-c). Í gegnum 

undirtengilinn Alþjóðlegt samstarf er minnst á samstarf vegna Evrópuráðsins, 

EFTA/EES ríkjanna og Evrópusambandsins. Ekki er farið ítarlega í hvaða 

samstarf það er eða hvar sé hægt að finna meiri upplýsingar um það 

(Forsætisráðuneyti, e.d.-a).  

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum forsíðutengil og 

gegnum undirtengil.  

7.1.3 Efnahags- og viðskiptaráðuneytið: 

Efnahags- og viðskiptaráðuneytið fær þrjú stig af fjórum mögulegum.  

Á forsíðu efnahags- og viðskiptaráðuneytisins er tengill með nafninu 

Ræður og greinar. Undir þeim tengli er vísan í ræðu með fyrirsögninni Iceland 

and the importance of becoming a member of the EU family
1
. Á forsíðu er einnig 

að finna tengilinn Erlent samstarf  (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, e.d.-c). Á 

                                                           
1
 Skoðað 22.08.10 
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forsíðunni má finna undirtengilinn Erlent samstarf. Þar er hægt að velja tengla á 

alþjóðastofnanir, eins og EFTA, annars verður að fara í gegnum fleiri tengla til að 

finna nærtækari tengingu við ESB eða Evrópumál (Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, e.d.-a). Þegar farið er í undirflokka verkefna ráðuneytisins er 

hægt að finna lög og reglugerðir er snerta verksvið ráðuneytisins í samræmi við 

EES og/eða ESB lög og reglugerðir. Leita verður undir fleiri undirtenglum og fara 

í gegnum hvern flokk fyrir sig.  

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál á forsíðu, gegnum 

forsíðutengil og gegnum undirtengil. 

7.1.4 Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið: 

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið fær eitt stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins er ekkert sem vísar 

beina leið á Evrópumálefni eða sem vísar til þess að gefa upplýsingar um málefni 

sem aðild hefur bein áhrif á (Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, e.d.-a).  

Þegar farið er í tengilinn Málaflokkar koma undirflokkar fyrir starfssvið 

ráðuneytisins. Í þeim litlu útskýringum sem fylgja hverjum undirflokk kemur 

ekkert fram sem bendir beint á málefni ESB (Dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytið, e.d.-c). Þegar farið er í undirflokkana, þar sem nánari 

upplýsingar um hvert starfssvið er að finna, koma fram upplýsingar sem snerta 

verksvið ráðuneytisins í samræmi við EES og/eða ESB lög og reglugerðir. Til að 

mynda eru mjög aðgengilegar upplýsingar undir málaflokknum Mannréttindi en 

þar koma fram tenglar, lög og reglugerðir og upplýsingar er tengjast EES og ESB 

(Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, e.d.-b).  

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum undirtengil. 

7.1.5 Félags- og tryggingamálaráðuneytið: 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið fær tvö stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu félags- og tryggingamálaráðuneytisins er ekkert sem vísar beina 

leið á Evrópumálefni eða sem vísar til upplýsinga um málefni sem aðild hefur 

bein áhrif á (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, e.d.-b).  

Þegar farið er í tengilinn Verkefni á forsíðunni koma fram undirtenglar 

vegna 26 verkefna á vegum ráðuneytisins og tenglar vegna sérvefja og eldra efnis. 

Það eina sem hefur að geyma tengd orð við ESB eða Evrópumál er tengilinn 
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Evrópuár jafnra tækifæra sem er undir Sérverkefni og tengillinn Brusselsetrið 

undir Sérvefir (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, e.d.-c).  Þegar farið er í 

tenglana sem eiga við starfssvið ráðuneytisins má finna upplýsingar sem snerta 

verksvið ráðuneytisins í samræmi við EES og/eða ESB lög og reglugerðir. Til að 

mynda er hægt að finna upplýsingar um Evrópusamstarf á sviði jafnréttismála 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, e.d.-a) og vinnumála (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, e.d.-d).  

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum forsíðutengil og 

gegnum undirtengil. 

7.1.6 Fjármálaráðuneytið: 

Fjármálaráðuneytið fær tvö stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu fjármálaráðuneytisins er tengillinn Alþjóðlegt samstarf undir 

lista yfir verkefni ráðuneytisins. Að öðru leyti er ekkert sem vísar beina leið á 

Evrópumálefni eða sem vísar til þess að gefa upplýsingar um málefni sem aðild 

hefur bein áhrif á (Fjármálaráðuneytið, e.d.-c).  

Í gegnum forsíðutengil má finna upplýsingar um helstu verkefni 

ráðuneytisins (Fjármálaráðuneytið, e.d.-d). Í gegnum undirtengilinn Alþjóðlegt 

samstarf má finna upplýsingar um þátttöku ráðuneytisins í alþjóðlegu samstarfi, 

t.d. EFTA/EES-samstarf (Fjármálaráðuneytið, e.d.-a). Í gegnum undirtengilinn 

Efnahags-/ríkisfjármál má finna skýrslur og erindi um efnahagsmál. Þar er, við 

fyrstu sýn, að finna eitt erindi sem snertir ESB og Evrópumál, erindi frá árinu 

2001 um það hvort að evran hafi áhrif á Íslandi (Fjármálaráðuneytið, e.d.-b).  

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum forsíðutengil og 

gegnum undirtengil. 

7.1.7 Heilbrigðisráðuneytið: 

Heilbrigðisráðuneytið fær tvö stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu heilbrigðisráðuneytisins er ekkert sem vísar beina leið á 

Evrópumálefni eða sem vísar til þess að gefa upplýsingar um málefni sem aðild 

hefur bein áhrif á (Heilbrigðisráðuneytið, e.d.-b).  

Í gegnum forsíðutengil koma fram undirtenglar sem vísa til helstu 

verksviða ráðuneytisins (Heilbrigðisráðuneytið, e.d.-c). Þegar farið er í þá 

undirtengla er ekkert sem kemur beint fram með tengingu við ESB eða vísan til 



66 

 

þess sem aðild gæti haft áhrif á. Á síðunni sem birtist undir Verkefni ráðuneytisins 

er einnig hægt að velja undirtengilinn Alþjóðlegt samstarf. Þar undir er að finna 

upplýsingar um hvernig sé hægt að nálgast enn nánari upplýsingar um samstarf 

tengt EES og ESB (Heilbrigðisráðuneytið, e.d.-a). Þar er að finna greinargóða 

lýsingu á því hvernig alþjóðlegt samstarf er flokkað, skýrslur eru aðgengilegar og 

útlistanir á Brusselsetri þar sem hægt er að nálgast enn nánari upplýsingar. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum undirtengil og í 

gegnum fyrirspurnatengil. 

7.1.8 Iðnaðarráðuneytið: 

Iðnaðarráðuneytið fær tvö stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu iðnaðarráðuneytisins er vísar tengillinn Erlent samstarf, undir 

valmöguleikanum Styttu þér leið, á Evrópumálefni eða málefni sem aðild hefur 

bein áhrif á (Iðnaðarráðuneytið, e.d.-c). Þar koma fram góðar upplýsingar með 

tengingu við ESB, t.d. um Samkeppnis- og nýsköpunaráætlun ESB 

(Iðnaðarráðuneytið, e.d.-b). 

Í gegnum forsíðutengil er hægt að fara í undirtengla sem vísa til helstu 

verksviða ráðuneytisins (Iðnaðarráðuneytið, e.d.-e). Þegar farið er í tengilinn 

Iðnaðarmál má m.a. finna þar reglugerð um viðurkenningu á starfi og 

starfsþjálfun í iðnaði í öðru EES-ríki frá 2001 (Iðnaðarráðuneytið, e.d.-d). Þá 

koma undir tenglinum Byggðamál upplýsingar um mat á þátttöku Íslands í 

Norðurslóðaáætlun ESB (Iðnaðarráðuneytið, e.d.-a). Það eru því aðgengilegar 

upplýsingar í sumum málaflokkunum út frá leitarskilyrðum við fyrstu sýn en 

erfiðara að finna tengsl í öðrum. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum forsíðutengil og 

gegnum undirtengil. 

7.1.9 Mennta- og menningarmálaráðuneytið: 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið fær tvö stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu mennta- og menningarmálaráðuneytisins er ekkert sem vísar 

beina leið á Evrópumálefni eða sem vísar til þess að gefa upplýsingar um málefni 

sem aðild hefur bein áhrif á (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.-b).  

Í gegnum forsíðutengla má finna verksvið ráðuneytisins. Undir tenglinum 

Íþrótta- og æskulýðsmál er að finna m.a. tenglana Evrópa unga fólksins og 
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Evrópusamstarf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.-c). Undir 

Evrópusamstarf er að finna skjal um EES-samstarf á sviði æskulýðsmála 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.-d). Upplýsingar eru greinilegar og 

koma strax í ljós í málaflokkum Íþrótta- og æskulýðsmál. 

Undir tenglinum Menningarmál er m.a. að finna tengilinn Evrópusamstarf  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.-e). Þar er að finna tvö skjöl um EES-

samstarf á sviði menntamálaráðuneytis (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

e.d.-f). Í gegnum tengilinn Fjölmiðlar koma undirtenglar í ljós sem tengjast því 

verksviði ráðuneytisins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.-a). 

Upplýsingar eru greinilegar og koma strax í ljós þegar farið er í málaflokkinn 

Menningarmál og undirflokka þess. 

Undir tenglinum Menntamál er m.a. að finna tengilinn Evrópusamstarf 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.-g). Undir þeim tengli er t.d. að finna 

handbók um EES-samstarf á sviði menntamálaráðuneytisins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.-h). Upplýsingar eru greinilegar og koma strax í 

ljós þegar farið er í málaflokkinn Menntamál og undirflokka þess. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum forsíðutengil og 

gegnum undirtengil.
2
 

7.1.10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið:  

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið fær fjögur stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins er að finna tengilinn 

Evrópumál undir valmöguleikanum Styttu þér leið (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneyti, e.d.-d). Þegar farið er í þann tengil kemur upp fréttasíða 

með efni tengdu Evrópumálefnum og starfssviði ráðuneytisins. Einnig er tekið 

fram að sumar skrár sem vísað er til séu ekki aðgengilegar fyrir skjálesara og ef 

frekari upplýsinga sé óskað sé hægt að hafa samband við ráðuneytið (Samgöngu- 

og sveitarstjórnarráðuneyti, e.d.-a). Þá er sér tengill þar sem hægt er að senda 

fyrirspurn til ráðuneytisins undir þessum málaflokki (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneyti, e.d.-b) og einnig undirtengillinn Gagnlegar krækjur en 

þar er að finna tengla varðandi EES, EFTA og ESB málefni, t.d. tengil á 

                                                           
2
 Miðað við greiningu í ágúst. Skoðun á vefnum 02.09.10 leiddi í ljós að þrátt fyrir breytingu á 

honum ætti sama stigagjöf enn við. 



68 

 

upplýsingasíðu ESB (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, e.d.-c). Upplýsingar 

eru greinilegar og koma strax í ljós þegar farið er í málaflokkinn Evrópumál og 

undirflokka þess. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál á forsíðu, gegnum 

forsíðutengil, gegnum undirtengil og í gefnum fyrirspurnatengil. 

7.1.11 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið: 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið fær eitt stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu ráðuneytisins er ekkert sem vísar beina leið á Evrópumálefni eða 

sem vísar til þess að gefa upplýsingar um málefni sem aðild hefur bein áhrif á 

(Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, e.d.-a). 

Undir forsíðutenglinum Verkefni er að finna níu undirflokka, fjóra fyrir 

landbúnaðarmál og fimm fyrir sjávarútvegsmál auk tengilsins Útgefin rit þar 

undir. Ekkert er að finna þar við einfalda leit sem uppfyllir leitarskilyrðin 

(Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, e.d.-c).  

Undir tenglinum Ráðuneytið á forsíðu er að finna Tenglar. Undir þeim 

tengli má finna undirflokkinn Evrópskir vefir þar sem hægt er að smella á fimm 

tengla. Þar er einnig að finna undirflokkinn Alþjóða samningar og stofnanir þar 

sem hægt er að smella á tengil fyrir samninginn um EES (Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið, e.d.-b). 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum undirtengil. 

7.1.12 Umhverfisráðuneytið: 

Umhverfisráðuneytið fær tvö stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu umhverfisráðuneytisins er að finna tengilinn Alþjóðlegt 

samstarf. Að öðru leyti er ekkert sem vísar beina leið á Evrópumálefni eða sem 

vísar til þess að gefa upplýsingar um málefni sem aðild hefur bein áhrif á 

(Umhverfisráðuneytið, e.d.-c). 

Undir forsíðutenglinum Verkefni eru undirtenglar sem vísa til 

verkefnasviða ráðuneytisins (Umhverfisráðuneytið, e.d.-d). Enginn þeirra ber nafn 

sem á við leitarskilyrðin, og ekkert kemur fram með tengingu við einfalda leit, en 

undir tenglinum Annað má finna Alþjóðlegt samstarf (Umhverfisráðuneytið, e.d.-

a). Þar er að finna umfjöllun um tengingu umhverfismála á Íslandi við EES og 

hægt er að velja enn einn tengilinn, EES, þar sem fram kemur samstarf 
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ráðuneytisins og Umhverfisstofnunar um framkvæmd skuldbindinga samkvæmt 

EES-samningnum á sviði umhverfismála og vöruviðskipta. Einnig eru tenglar þar 

á Umhverfisstofnun Evrópu og EES-vefsetur utanríkisráðuneytisins og netfang hjá 

fulltrúa ráðuneytisins hjá Evrópusambandinu (Umhverfisráðuneytið, e.d.-b). Það 

er því hægt að finna greinargóðar leiðbeiningar þegar búið er að leita aðeins á 

vefnum. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum forsíðutengil og 

gegnum undirtengil. 

7.1.13 Utanríkisráðuneytið: 

Utanríkisráðuneytið fær fjögur stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðusíðu utanríkisráðuneytisins er að finna tengil sem vísar beina leið á 

Evrópumálefni eða sem vísar til þess að gefa upplýsingar um málefni sem aðild 

hefur bein áhrif á, tengill sem ber nafnið ESB aðildarumsókn 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.-b). Undir þeim tengli er að finna mjög greinargóðar og 

aðgengilegar upplýsingar um ýmis málefni er snerta Evrópumálefni, tengsl Íslands 

og ESB og aðildarumsókn Íslands (Utanríkisráðuneytið, e.d.-a). Þá er hægt að 

velja undirtengilinn Nefndir um starf, stefnu og þróun ESB þar sem upplýsingar 

um vinnu þriggja nefnda á vegum ráðuneytisins koma fram. Nefndunum er ætlað 

að að skoða sjávarútvegsmál, landbúnaðarmál og byggðamál út frá starfi og þróun 

ESB. Á heimasíðunni stendur: 

Þessum sérstaka hluta heimasíðu utanríkisráðuneytisins er ætlað að safna saman 

á einn stað efni sem unnið hefur verið innan stjórnsýslunnar um þetta efni auk 

þess að safna saman gagnlegum tenglum sem veitt geta frekari upplýsingar. 

Jafnframt er ætlunin að birta hér efni sem þær nefndir sem starfa á vegum 

ráðuneytisins hafa unnið eftir því sem vinnu nefndanna vindur fram. Þess skal 

sérstaklega getið að það eldra efni sem hér birtist verður að nálgast á þeim 

forsendum að ýmislegt sem þar er miðað við hefur nú breyst, bæði hér 

innanlands og með breyttri löggjöf Evrópusambandsins. Vinna nefndanna sem 

utanríkisráðherra hefur skipað lýtur einmitt að því að leitast við að uppfæra þá 

afmörkuðu þætti sem starf þeirra lýtur að. 

Það er von utanríkisráðuneytisins að með þessu sé komið til móts við þá þörf 

sem uppi er í þjóðfélaginu fyrir greiðan aðgang að upplýsingum sem tengjast 

Evrópusambandinu. (Utanríkisráðuneytið, e.d.-c). 
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Hægt er svo að fara sérstaklega á vef hverrar nefndar þar sem sértækari 

upplýsingar liggja fyrir. Á þessari síðu, ESB aðildarumsókn, er að finna tengil á 

nýjan upplýsingavef utanríkisráðuneytisins um aðildarumsókn Íslands sem ber 

einfaldlega heitið Upplýsingavefur – Umsókn Íslands um aðild að 

Evrópusambandinu (Utanríkisráðuneytið, e.d.-d). Þar er að finna fréttir, 

tilkynningar og efni tengt umsókn Íslands að ESB. Þar er aðgengi að upplýsingum 

mjög gott. 

Þegar farið er í tengilinn Verkefni á forsíðu ráðuneytisins kemur upp síða 

með heitinu Viðskipti. Þar kemur fram að viðskiptasvið ráðuneytisins annast 

framkvæmd EES-samningsins og samstarfið við ESB og hægt er að fá nánari 

upplýsingar um viðskiptasamninga, viðskiptaþjónustu og samninga þar 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.-e). Einnig er að finna tengilinn Evrópumál undir 

Verkefni en þar er að finna það sama og undir hlekknum ESB aðildarumsókn 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.-a).  

Aðgengi að upplýsingum á vef utanríkisráðuneytisins verður að teljast mjög 

gott, mikið efni til staðar á vefnum og hægt að nálgast það með einfaldri leit auk 

þess sem leiðbeiningar um hvernig sé hægt að nálgast meira efni eru einfaldar. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál á forsíðu, gegnum 

forsíðutengil, gegnum undirtengil og gegnum fyrirspurnatengil. 

7.2 Sendinefnd ESB á Íslandi  

Sendinefnd ESB á Íslandi, áður Fastanefnd framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins gagnvart Íslandi og Noregi, fær fjögur stig af fjórum 

mögulegum. 

Sendinefnd ESB á Íslandi er með mjög greinargóðar upplýsingar á 

heimasíðu sinni (Sendinefnd ESB á Íslandi, e.d.). Samkvæmt töflunni sem notuð 

var til að greina ráðuneytin fær sendinefndin fjögur stig af fjórum mögulegum. 

Hægt er að komast inn á sértæk málefni strax á forsíðu og þá eru hlekkir til að 

nálgast málefni enn dýpra og víðara, það er, upplýsingar eru mjög aðgengilegar í 

gegnum forsíðutengla. Þá eru einnig undirtenglar til að nálgast meiri upplýsingar 

en þær sem eru í boði á síðunni en í flestum tilfellum eru það tenglar tengdir 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og því á ensku. Einnig er aðgengilegt 
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hvernig hægt er að hafa samband til að fá nánari upplýsingar og valmöguleiki á að 

gerast áskrifandi að fréttabréfi sendinefndarinnar. Upplýsingar hjá sendinefnd 

ESB á Íslandi eru aðgengilegar, fjölbreyttar og víðtækar. Síðan er góður staður til 

að fá yfirlit yfir helstu málefni er snerta samstarf Íslands við ESB og helstu 

málaflokka sambandsins. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál á forsíðu, gegnum 

forsíðutengil, gegnum undirtengil og gegnum fyrirspurnatengil. 

7.3 Bændasamtök Íslands 

Bændasamtök Íslands fá fjögur stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu bændasamtaka Íslands, bondi.is (Bændasamtök Íslands, e.d.-a), er 

tengillinn Íslenskur landbúnaður og Evrópusambandið. Þar segir: 

 

Hér á bondi.is verður sérstakur ESB-vefhluti byggður upp með tímanum. 

Markmiðið er að safna saman upplýsingum um landbúnað og Evrópumál fyrir 

bændur og almenning. Tilgangurinn er að varpa ljósi á umfang og eðli 

sameiginlegrar landbúnaðarstefnu ESB og afstöðu Bændasamtakanna í þeim 

efnum. ... Ábendingar um gagnlegt efni eru vel þegnar og óskast sendar á 

netfangið tb@bondi.is. (Bændasamtök Íslands, e.d.-b). 

 

Þar er að finna mjög aðgengilegar upplýsingar að mörgu leyti. Í gegnum 

undirtengla er hægt að finna t.d. svör íslenskra stjórnvalda við spurningalistum 

ESB, meginrök Bændasamtakanna gegn aðild að ESB, viðtal við formann 

bændasamtakanna árið 2009 þar sem umræðuefni er afstaða samtakanna til aðildar 

og hlekki á norsk, dönsk og íslensk samtök sem eru andsnúin aðild. Þá er einnig 

aðgengilegt í gegnum undirtengla efni frá Evrópusambandinu og sendinefnd ESB 

á Íslandi og þrjár skýrslur um Evrópumál (Bændasamtök Íslands, e.d.-b). 

Bændasamtök Íslands fá því fullt hús stiga samkvæmt fyrri greiningartöflu sé 

netfangið í upphafstexta tekið með sem fyrirspurnatengill.  

Það er þó mat höfundar að hluti efnisins sé ekki hlutlaust heldur litist 

aðgengi af afstöðu samtakanna til aðildar Íslands að ESB. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál á forsíðu, gegnum 

forsíðutengil, gegnum undirtengil og gegnum fyrirspurnartengil. 
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7.4 Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) 

Landssamband íslenskra útvegsmanna fær tvö stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu LÍÚ er að finna fréttir er tengjast aðild Íslands að 

Evrópusambandinu.
3
 Ekki eru neinir aðrir tenglar á forsíðu sem tengjast 

Evrópumálefnum aðrir en fréttatengdir (Landssamband íslenskra útvegsmanna, 

e.d.-b). Af forsíðu er hægt að velja tengilinn Upplýsingaveita. Undir þeim tengli 

er hægt að velja milli 12 undirtengla og einn af þeim ber nafnið 

Evrópusambandið.  Þar undir er hægt að finna efni er varða LÍÚ og ESB. Hægt er 

að velja Skýrslur og samantektir, Greinar og efni frá LÍÚ, Áhugavert efni, Afstaða 

LÍÚ til ESB, Fiskveiðiauðlindin Ísland og ESB og Evrópuvefur 

utanríkisráðuneytisins (Landssamband íslenskra útvegsmanna, e.d.-a). 

 Mikið af því efni sem er í boði er efni tengt afstöðu LÍÚ til aðildar, sem er 

neikvæð. Það er því einnig mat höfundar að hluti efnisins hjá LÍÚ sé ekki 

hlutlaust heldur litist aðgengi af afstöðu samtakanna til aðildar Íslands að ESB. 

Þar sem fréttasafn á forsíðu breytist með tímanum er ekki hægt að segja að 

aðgengi að upplýsingum sé öruggt á forsíðu og skýrir það af hverju heimasíða 

samtakanna fær aðeins tvö stig af fjórum mögulegum. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál gegnum forsíðutengil og 

gegnum undirtengil. 

7.5 Samtök iðnaðarins 

Samtök iðnaðarins fá fjögur stig af fjórum mögulegum. 

Á forsíðu SI er tengillinn Iðnaðurinn og Evrópusambandið. Þá er á forsíðu 

fyrirsögnin Náum hagstæðum samningi frá 27.08.10 (Samtök iðnaðarins, e.d.-a). 

Undir Iðnaðurinn og Evrópusambandið er m.a. að finna Fréttir, Pistlar, 

Evrópustefna SI, Stýrihópur um Evrópumál, Evrópufræðsla, Skoðanakannanir og 

Tenglar og tengil fyrir félagsmenn til að senda inn fyrirspurnir, athugasemdir eða 

upplýsingar um Evrópumál (Samtök iðnaðarins, e.d.-b). Undir þeim tenglum er að 

finna aðgengilegar upplýsingar er snerta málefni SI og ESB.  

                                                           
3
 Skoðað 14.08.10 
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Mikið af því efni sem er í boði er efni tengt afstöðu SI til aðildar, sem er 

jákvæð. Það er því mat höfundar að hluti efnisins hjá SI sé ekki hlutlaust heldur 

litist aðgengi af afstöðu samtakanna til aðildar Íslands að ESB. 

Það er því hægt að finna efni um Evrópumál á forsíðu, gegnum 

forsíðutengil, gegnum undirtengil og gegnum fyrirspurnatengil. 

7.6 Samantekt 

Ráðuneytin voru almennt ekki að koma mjög vel út samkvæmt greiningu í stigum. 

Aðeins samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og utanríkisráðuneytið voru með 

fullt hús stiga, eða fjögur stig af fjórum mögulegum. Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið fékk þrjú stig af fjórum, sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið og dómsmála- og mannréttindaráðuneytið fengu aðeins 

eitt stig af fjórum en hin ráðuneytin greindust öll með tvö stig af fjórum 

mögulegum. Til að mynda voru upplýsingar um Evrópumálefni aðeins greinileg 

og aðgengileg af forsíðu á heimasíðu þriggja ráðuneyta, efnahags- og 

viðskiptaráðuneytisins, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og 

utanríkisráðuneytisins. Þá voru tvö síðastnefndu ráðuneytin auk 

heilbrigðisráðuneytisins þau einu sem höfðu fyrirspurnartengil vegna Evrópumála 

á heimasíðu. Upplýsingarnar eru því ekki áberandi fyrir fólki sem vill ekki eyða 

miklum tíma í leit nema í litlu hlutfalli. Á vef utanríkisráðuneytisins er hægt að 

fara á sérstaka upplýsingasíðu um aðildarumsókn Íslands, Upplýsingavefur – 

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu (Utanríkisráðuneytið, e.d.-d). Þar 

eru greinargóðar upplýsingar en valmöguleikar á því hvernig maður vill nálgast 

þær eru takmarkaðar. Eingöngu er notast við ritað mál. 

Upplýsingar á vefjum sendinefndar ESB á Íslandi og hagsmunasamtaka 

bænda, útvegsmanna og iðnaðarins voru greindar út frá sömu aðferð og 

ráðuneytin. 

Sendinefnd ESB á Íslandi, Bændasamtök Íslands og Samtök iðnaðarins fá 

öll fjögur stig af fjórum mögulegum en Landssamband íslenskra útvegsmanna fær 

aðeins tvö stig af fjórum mögulegum. Upplýsingar á vefjum hagsmunasamtakanna 

virtust í samræmi við yfirlýsta stefnu samtakanna um aðild Íslands að ESB. 

Þannig voru upplýsingar á vef Samtaka iðnaðarins jákvæðari gagnvart aðild 
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Íslands að ESB en upplýsingar á vef Bændasamtaka Íslands og Landssambands 

íslenskra útvegsmanna. 
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8 Tillaga að framsetningu upplýsinga af hálfu stjórnsýslunnar 

Í þessum kafla verður farið yfir tillögur rýnihópanna um framsetningu upplýsinga 

og um upplýsingasíðuna sem að sett var upp rafrænt í kring um 

þjóðaratkvæðagreiðslu Íra um Lissabon-samninginn. Í lokin verða dregnar saman 

tillögur um framsetningu upplýsinga, af hálfu stjórnsýslunnar, um áhrif aðildar 

Íslands að ESB.  

8.1 Tillögur rýnihópanna 

Konurnar sem tóku þátt í rýnihópunum voru allar sammála um það að miðlun 

upplýsinga þarf að vera á fleiri vegu en einn. Þær töldu mikilvægt að upplýsingar 

væru aðgengilegar rafrænt, en þar sem ekki allir hafa aðgang að tölvum vildu þær 

hafa fleiri möguleika. Var þar nefnt til dæmis að hægt væri að koma með 

fyrirlestra inn í félagsstarf eldri borgara, vera með umræðuþætti í sjónvarpi og 

útvarpi og jafnvel með bæklinga eða rit með samantekt upplýsinga. Fyrirlestrar 

fyrir almenning voru líka ræddir sem möguleiki en þá tóku þær fram að mikilvægt 

væri að kynna svoleiðis fyrirlestra á vettvangi þar sem almenningur geti fengið 

upplýsingar um tímasetningu og staðsetningu þeirra. Upplýsingar um áhrif aðildar 

ættu helst að vera settar fram af hlutlausum aðilum eða sérfróðum aðilum, frekar 

en þeim sem hafa sterkar opinberar skoðanir á málinu. Það var greinilegur vilji 

fyrir því að stjórnmálamenn sæju ekki um að miðla upplýsingunum. 

8.2 Framsetning Íra 

Írsk stjórnvöld, nefnd um þjóðaratkvæðagreiðslu samkv. lögum, settu upp 

upplýsingasíðu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar um Lissabon-sáttmálann. 

Tilgangur síðunnar var einfaldlega að hjálpa kjósendum á Írlandi að skilja 

sáttmálann og afleiðingar hans áður en gengið var til þjóðaratkvæðagreiðslu 2. 

október 2009 (The Lisbon Treaty, e.d.-c). Á vefsíðunni koma fram greinargóðar 

upplýsingar um áhrif kosninganna, á hvorn veginn sem þær myndu fara, innihald 
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sáttmálans og hvað kjósandinn er beðinn um að taka ákvörðun um. 

Upplýsingarnar eru aðgengilegar í rituðu máli, bæði farið grunnt og djúpt í efnið, 

auk þess sem hægt er að velja málefni er snerta sáttmálann, bæði á vefsíðunni til 

lestrar og  hægt er að fá þau útskýrð í hljóðsettum myndbandsbútum (The Lisbon 

Treaty, e.d.-d). Einnig er hægt að velja tengil til að fá stutt yfirlit yfir sögu ESB 

frá upphafi og tengsl Írlands við sambandið og viðhorf til sáttmálans. Hægt er að 

velja að láta lesa þessa stuttu samantekt upp á meðan rennt er í gegnum ártölin frá 

1957-2008 en með hverju ári sem farið er í fylgir einnig texti og mynd sem talin 

er hæfa ártalinu (The Lisbon Treaty, e.d.-b). Hægt er að fá svör við algengum 

spurningum í mjög stuttum samantektum, sjá hvernig kosningaseðillinn leit út, 

upplýsingar um störf og skyldur nefndarinnar og þróun frá síðustu 

þjóðarátkvæðagreiðslu. Einnig er sér reitur á vefnum sem biður fólk um að merkja 

sjálft við hvaða málefni skiptir það mestu máli varðandi sáttmálann. Allt er þetta 

aðgengilegt og greinilegt á forsíðu vefsíðunnar (The Lisbon Treaty, e.d.-c). Að 

lokum er hægt að hafa samband við nefndina, gefið upp heimilisfang, símanúmer 

og netfang, og sérstaklega tekin fram tengiliður fyrir fólk sem á við einhvers 

konar fötlun að stríða (The Lisbon Treaty, e.d.-a). 

Síðan er því aðgengileg fyrir þá sem vilja stutta samantekt á upplýsingum 

og þá sem vilja ítarlegri upplýsingar, fyrir þá sem vilja lesa sér til eða hlusta á 

upplýsingar og einnig er myndrænt efni í boði. Hlutverk síðunnar og nefndarinnar 

er útskýrt vel og hvernig sé hægt að hafa frekara samband við nefndina ef það er 

eitthvað sem fólk vill nánari upplýsingar um.  

8.3 Tillaga að framsetningu upplýsinga 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að upplýsingar um jafn mikilvægt málefni 

séu settar fram á fleiri en einn veg. Aðilar sem hafa áhuga á að nálgast 

upplýsingar eða ítarefni eru mismunandi, ástæður áhugans eru mismunandi og 

þörfin fyrir ítarlega nálgun er mismikil. Mikilvægast er að upplýsingarnar geymi 

staðreyndir en ekki hlutdrægar upplýsingar litaðar af skoðun þess sem setur þær 

fram, svo að fólk eigi sem auðveldast með að mynda sér sína persónulegu skoðun. 

Þar sem stjórnsýslan á að starfa í valdi umboðs frá almenningi telur höfundur það 

mikilvægt að stjórnsýslan taki mark á óskum almennings um framsetningu. 

Háskólanemendur eru, eins og útskýrt hefur verið hér að framan, mikilvægur 
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neytendahópur stjórnsýslunnar og því einnig mikilvægt að taka mið af óskum svo 

afmarkaðs hóps.  

Fram komu tillögur um rafræna framsetningu, bæklinga, umræðuþætti og 

fyrirlestra meðal rýnihópanna. Rafræn framsetning getur verið mismunandi eins 

og kom greinilega í ljós þegar vefsíður ráðuneytanna, sendinefndar ESB á Íslandi 

og hagsmunasamtakanna voru greindar. Því er ekki nóg að búið sé að setja efni á 

vefinn, aðgengi þess verður að vera gott. Bæklingar hafa mikið verið notaðir í 

kynningarstarfsemi en einnig í áróður og því er hætt við að margir sleppi því að 

notfæra sér þá leið. Framsetning bæklinga þarf því að vera einföld, auðlesanleg og 

jafnvel kynnt áður en af dreifingu verður. Umræðuþættir hafa verið í sjónvarpi og 

útvarpi en fram kom hjá rýnihópunum að þeim finnst vanta breidd í viðmælendur, 

umfjöllun væri stundum of flókin og einnig, að viðmælendur mættu vera frekar 

fagfólk en stjórnmálafólk. Umræðan þarf því að vera breiðari, hlutlausari ef hægt 

er og skiljanleg öllum þannig að hver sem er gæti tengt sig við hana. Það sama á 

við um fyrirlestra sem haldnir eru, mikilvægt er að fyrirlesarinn tali um 

umræðuefnið í samræmi við þann áheyrendahóp sem við á. Einnig kom fram 

ánægja með upplýsingamiðlun þá er Írar stóðu fyrir í sambandi við 

þjóðaratkvæðagreiðslu vegna Lissabon sáttmálans, eins og áður hefur verið 

minnst á. 

Þó að upplýsingavefur utanríkisráðuneytisins um aðildarumsókn Íslands sé 

mjög aðgengilegur og geymi fjölbreytilegar og gagnlegar upplýsingar er tengjast 

aðildarumsókn Íslands þá er aðgengi þeirra einsleitt. Upplýsingarnar eru fyrir það 

fyrsta rafrænar og einungis til lestrar. Þó er hægt að hafa samband og koma með 

ábendingar, ef til dæmis einstaklingur myndi óska eftir að fá efni sent 

(Utanríkisráðuneytið, e.d., Upplýsingavefur – Umsókn Íslands um aðild að 

Evrópusambandinu).  

 

Tillögur höfundar að framsetningu upplýsinga af hálfu stjórnsýslunnar eru því 

eftirfarandi: 

 Nýta upplýsingavef utanríkisráðuneytisins um aðildarumsókn Íslands betur 

með því að miðla upplýsingum á fleiri vegu, t.d.: 
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o Með stuttum hnitmiðuðum kynningarmyndböndum um áhrif á 

hvern málaflokk viðræðna. 

o Með möguleika á stærri leturstærð á vefnum. 

o Með upplestri á samantekt upplýsinga er snerta hvern málaflokk 

viðræðna. 

o Með möguleikanum á því að merkja við hvaða málaflokk 

viðræðnanna fólk vill fá meiri upplýsingar um. 

o Með því að hafa stuttan samanburð við hvern málaflokk 

viðræðnanna, þar sem það er hægt áður en samningaferlið er 

yfirstaðið, hvaða áhrif EES-samstarfið hefur og hvað myndi 

breytast eða geta breyst við ESB-aðild. 

o Með því að útbúa og bjóða upp á að senda bækling með stuttri og 

einfaldri samantekt á helstu áherslum og áhrifum. Bjóða skólum og 

félagasamtökum að fá bæklinga til dreifingar. 

o Með því að bjóða upp á að gerast áskrifandi að fréttavef 

upplýsingavefsins. 

o Með því að minna á upplýsingavef utanríkisráðuneytisins inn á 

heimasíðum ráðuneytanna allra og benda á hann sem leið til að fá 

frekari upplýsingar. 

o Með því að minna á upplýsingavef utanríkisráðuneytisins inn á 

samskiptavefjum og fréttamiðlum. 

 Stjórnsýslan þarf að nýta sér fjölmiðla betur til að auglýsa upplýsingavefi 

og leiðir hennar til að miðla upplýsingum. Almenningur notar mikið vefi 

eins og fréttamiðla og samskiptavefi. Stjórnsýslan þarf að nýta þá til að 

minna á aðgengi að upplýsingum. Almenningur hlustar líka á fjölbreytt 

úrval af útvarpsstöðvum. Stjórnsýslan getur notfært sér útvarpsmiðla betur 

til að minna á aðgengi að upplýsingum og til að halda umræðunni 

gangandi. 
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o Nýta sér samskiptavefi til að tengjast yngra fólki og fólki sem notar 

netið mikið með því að hafa hlekki inn á upplýsingasíður og til 

þess að fá viðbrögð. 

o Nýta sér fréttamiðla með því að hafa hlekki á upplýsingasíður inn á 

þeim. 

o Taka þátt í fleiri umræðum á útvarps- og sjónvarpsmiðlum. Minna 

á slíka þætti á samskiptavefjum og fréttamiðlum. Bjóða upp á 

viðmælendur af báðum kynjum og frá mismunandi sviðum 

stjórnsýslunnar. 

 Ekki eru allir sem nota vefinn eða notast við útvarps- og sjónvarpsmiðla til 

að leita sér upplýsinga. Sumir vilja upplifa að þeir fái upplýsingarnar frá 

fyrstu hendi. Fyrir þá eru fyrirlestrar góð leið. 

o Auglýsa fyrirlestra með sérfróðum fyrirlesurum og fyrirlestra um 

Evrópumálefni á sem flesta vegu. Nýta netið, samskiptavefi og 

fréttamiðla til að auglýsa þá. Notast einnig við útvarps- og 

sjónvarpsmiðla og fréttablöð. Séu sem flestir miðlar notaðir til að 

minna á hvar hægt sé að nálgast upplýsingarnar er öruggara að sem 

flestir geti nýtt sér það. 

o Hafa fyrirlestra á sem fjölbreyttustum stöðum. Ekki eru allir sem 

geta farið á hádegisfyrirlestra eða sem geta sótt þá í húsakynni 

Háskóla Íslands, til að mynda. Halda fyrirlestra í samvinnu við 

sveitarfélög og jafnvel félagasamtök. 

Vitanlega kosta allar breytingar einhvern tíma og peninga en margar 

tillagnanna er hægt að framkvæma án mikils eða nokkurs útlagðs kostnaðar. Til 

að mynda er frítt að nýta sér samskiptavefi og að uppfæra upplýsingavef 

utanríkisráðuneytisins í samræmi við tillögurnar þarf ekki að kosta mikið fyrir 

utan launakostnað. Þá er hægt að nýta þann mannauð sem finnst í skólum landsins 

með því t.d. að setja fram nemendaverkefni um útfærslu á framsetningu á netinu 

og nota afrakstur þess verkefnis. Sá kostnaður sem af hlytist hlýtur á endanum að 

vega minna en það að almenningi finnist stjórnsýslan vera að koma til móts við 
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sig með því að veita góðar og skilmerkilegar upplýsingar og koma þeim til skila á 

viðunandi hátt. Upplýsingar sem til eru en komast ekki til skila eru í raun ónýttar 

upplýsingar. 
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9 Samantekt – niðurstaða 

Niðurstöður könnunarinnar voru í samræmi við það sem kom út úr samtölunum 

við rýnihópana. Meirihluti þeirra sem rætt var við lýstu sig andvíga aðild og 

flestar kvennanna í rýnihópunum töldu að ekki væri tímabært að sækja um. Þó 

kom það fram að til þess að fá nákvæmar upplýsingar um það hvað aðild þýddi 

fyrir Ísland væri nauðsynlegt að sækja um. Framhaldsnemar voru jákvæðari fyrir 

aðild en grunnnemar og styður það kenninguna um að menntun hafi áhrif á 

viðhorf. Einnig voru kvenkyns nemendur almennt óánægðari með umsókn um 

aðild og aðild og styður það við kenninguna um viðhorfsmun kynjanna. 

Einnig voru niðurstöðurnar í samræmi við niðurstöður skoðanakannana 

meðal almennings að því leyti að meirihluti þátttakenda lýsti sig andvígan aðild 

og umsókn um aðild. Það sem var ósamræmi í var að kvenkyns þátttakendur í 

rannsókninni voru andvígari en karlkyns þátttakendur en því hefur verið öfugt 

farið í skoðanakönnunum meðal almennings.  

Lítið traust var til þess að Ísland myndi hagnast á aðild. Konurnar bera 

flestar fyrir sig að auðlindir Íslands séu óvarðar og að vægi Íslands við 

ákvarðanatöku yrði of lítið. Að þeirra mati er Evrópusambandið of stórt til að 

Ísland geti virkað vel sem aðildarríki, auðlindir Íslands yrðu auðveldur hagnaður 

fyrir stóru ríkin. Lesa mátti af viðhorfi þeirra að ESB myndi græða meira á því að 

Ísland yrði aðildarríki en Ísland sjálft.  

Það kom sterkt fram í viðtölunum að konur skorti traust á stjórnsýsluna, 

enda var áberandi skoðun að það þyrfti að taka til í stjórnsýslunni á Íslandi áður 

en farið yrði í einhverjar stórar breytingar eða stórar ákvarðanir yrðu teknar.  

Kvenkyns svarendur töldu hagsmuni sína markast af málefnum er varða 

evruna, fullveldi þjóðar og sjávarútveg fyrst og fremst. Næst á eftir koma svo 

málaflokkarnir jafnrétti og fjölskyldumál. Út frá því má sjá að konur virðast horfa 

jafnt á við karlana á málaflokka sem eru varðir af stórum hagsmunasamtökum 

hérlendis, þá málaflokka sem konurnar í rýnihópunum tengdu við karlastörf. Það 
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var því ekki samræmi í því sem kom fram í viðtölunum að viðhorfsmunur 

væri á milli kynjanna varðandi áhersluflokka og svo hvaða áhersluflokka kynin 

merktu við. 

Bæði kyn telja að það sé munur á þátttöku kynjanna í opinberri umræðu og 

afgerandi skoðun er að karlmenn séu meira áberandi. Þegar rýnihóparnir voru 

spurðir hvað réði því komu fram skoðanir um það að fjölmiðlar og samfélagið 

leiti meira til karlmanna. Þá sé enn meira af karlmönnum í störfum sem leitað er 

svara til. Þegar umræðan varð dýpri komu fram vísbendingar um að konur treysta 

sér ekki jafn vel til að taka þátt í opinberri umræðu. Hvort sem það er raunin eða 

ekki telja konurnar í rýnihópunum að meira sé um persónulegar árásir á konur 

fyrir skoðanir þeirra en karla og að konunum sé ekki jafn sama um það hvernig 

þær koma fyrir. Það viðhorf styður að konur vilji síður taka þátt í hinni opinberu 

umræðu en karlar. 

Almennt voru nemendur óánægðir með aðgengi að upplýsingum og 

upplýsingar varðandi aðild Íslands að Evrópusambandinu. Grunnsnemendur voru 

óánægðari en framhaldsnemendur og kvenkyns nemendur voru óánægðari en 

karlkyns nemendur. Það sem nemendum fannst helst vanta meiri upplýsingar um 

var í samræmi við niðurstöður úr fyrri spurningum, málefni er snerta fullveldi 

þjóðar, evru, sjávarútveg og landbúnað. Fram kom í viðtölunum við rýnihópana 

að meiri og betri upplýsingar gætu haft áhrif á viðhorf flestra kvennanna og að 

þeim finnist að þær viti ekki nóg til að taka afstöðu. Þær myndu því frekar segja 

nei við aðild vegna skorts á upplýsingum. Konurnar treysta ekki 

stjórnmálamönnum til þess að setja fram hlutlausar upplýsingar og ekki 

hagsmunasamtökum heldur. Mest traust er borið til fagfólks og 

háskólasamfélagsins en engu að síður er töluverð óánægja með framsetningu 

upplýsinga á þeirra vegum. Samræmi var í skoðunum þeirra hvernig ætti að setja 

upplýsingarnar fram, á sem flesta vegu til að sem flestir gætu meðtekið þær. 

 

Rannsóknarspurningunni Ráða áhersluflokkar, menntun og kyn 

viðhorfsmun háskólanemenda gagnvart aðild Íslands að ESB? var svarað játandi 

varðandi áhersluflokka, menntun og kyn í þessari umfjöllun. 

Rannsóknarspurningunni Hafa konur í háskólanámi minni áhuga á 

opinberri umræðu en karlar í háskólanámi og hvað ræður ef svo er? var einnig 
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svarað játandi og fram kom að sjálfstraust kvenna og viðhorf samfélagsins skiptir 

þar mestu máli.  

Rannsókarspurningunni Hvaða upplýsingar vantar og hvar finnst fólki að það 

eigi að fá þær? var svarað á þann hátt að upplýsingar um evru, sjávarútveg og 

fullveldi þjóðar séu mikilvægastar. Helst eigi þær að koma frá óháðu fagfólki og á 

fleiri vegu en einn. Tillaga að framsetningu af hálfu stjórnsýslunnar var unnin og 

sett inn í meginmál. 
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10 Lokaorð 

Í upphafi var lagt af stað með það að kanna viðhorf háskólanemenda til aðildar 

Íslands að ESB. Hugsunin var að þar sem fólk sem er í háskólanámi núna 

(skólaárið 2009-2010) sé sá hópur sem mun bætast við vinnumarkaðinn að miklu 

leyti næstu ár skiptu skoðanir þeirra miklu fyrir stjórnsýsluna og samfélagið í 

heild. Ör þróun hefur verið í samfélaginu, tenging við önnur ríki og ESB aukist á 

mörgum sviðum og menntunar- og atvinnumöguleikar sífellt að þróast. Þegar á 

leið varð greinilegt að niðurstöðurnar myndu gefa tilefni til frekari rýningar út frá 

fleiri þáttum en eingöngu þeim er snerta viðhorf til aðildar. Því var ákveðið að 

greina hvaða áhersluflokkar hefðu áhrif á viðhorfsmyndun, hvaða áhrif breyturnar 

menntun og kyn hefðu á viðhorf, hvernig kvenkyns nemendur sérstaklega litu á 

aðild og áhrifaþætti hennar. Þá hafði höfundur tekið eftir því í samfélagsumræðu 

að mikil krafa virtist vera á auknar upplýsingar um áhrif aðildar. Því voru 

nemendur einnig spurðir út í hvaða upplýsingar þeim fannst vanta, hverra það 

væri að setja þær fram og hvernig væri best að setja þær fram til að sem flestir 

gætu nálgast þær og skilið. 

Unnið var út frá því að staða í námi hefði áhrif á viðhorf, þ.e. að munur 

væri eftir menntunarstigi. Einnig var unnið út frá því að viðhorfsmunur væri milli 

kynjanna og að konur væru ekki jafn viljugar og karlmenn til að taka þátt í hinni 

opinberu umræðu. Að lokum var unnið út frá kenningu um að það væri 

stjórnsýslunnar að miðla upplýsingum til almennings varðandi jafn mikilvægt 

málefni og umsókn Íslands að ESB.  

Niðurstöðurnar sýndu fram á að viðhorf til aðildar var almennt neikvætt 

meðal nemenda. Grunnnemar og kvenkyns nemendur voru þó neikvæðari en 

framhaldsnemar og karlkyns nemendur og styður það kenningarnar sem lagt var 

af stað með í upphafi.  

Einnig sýndu niðurstöðurnar að áhersluflokkar hefðu áhrif á viðhorf en kynin 

lögðu mesta áherslu á sömu flokkana; evru, sjávarútveg, landbúnað og fullveldi. 
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Þá sýndu niðurstöðurnar mjög afgerandi að nemendum fannst vanta meiri 

upplýsingar um áhrif aðildar og þeim fannst aðgengi að þeim upplýsingum sem til 

er ekki nógu gott. 

Tillaga var unnin að framsetningu upplýsinga af hálfu stjórnsýslunnar. 

Hugmyndin á bak við það var að taka saman tillögur rýnihópanna í bland við 

tillögur höfundar til að auka aðgengi nemenda og almennings að þeim 

upplýsingum sem helstu máli skipta. Með því gæti stjórnsýslan komið til móts við 

neytendur sína og framkvæmt í samræmi við þá kenningu að stjórnsýslan starfar í 

umboði borgaranna. 

Það er ljóst að viðhorf almennt til aðildar Íslands að ESB hefur orðið 

neikvæðara eftir þær miklu breytingar sem urðu í efnahagslífi Íslendinga og 

Evrópu árið 2008 og síðan. Traust til stjórnsýslunnar virðist hafa dvínað snarlega 

og til ágætis Evrópusambandsins einnig. Miðað við hvaða áhersluflokka var helst 

lögð áhersla á hjá nemendum skipta málefni er snerta atvinnu og efnahag 

nemendur mestu máli. Nemendur virðast ekki treysta því að Ísland komi betur út 

gagnvart þeim málaflokkum sem aðildarríki Evrópusambandsins. Nemendur telja 

frekar að stórþjóðir sambandsins muni nýta sér auðlindir Íslendinga og þar sem 

Ísland er smáþjóð muni vægi þess í ákvarðanatöku ekki vera mikið innan 

sambandsins.  

Krafa kom fram á tiltekt innan stjórnsýslunnar á Íslandi og greinilegt 

viðhorf um að áður en farið yrði í aðildarferlið yrði að taka til á Íslandi varðandi 

spillingu og lélega stjórnarhætti. Athyglisvert var að konurnar í rýnihópunum voru 

í meirihluta á móti aðild og töldu að Íslandi væri ekki betur borgið innan ESB, en 

engu að síður töldu þær kosti aðildar snerta þjóðina á sviðum atvinnu og efnahags. 

Þversögn kom einnig fram í viðhorfi nemenda varðandi aðild og svo aftur 

varðandi starfsmöguleika háskólamenntaðra á Íslandi ef af aðild yrði. 

Aðalniðurstaðan er sú að nemendum finnst vanta betri og meiri upplýsingar um 

áhrif aðildar til að geta myndað skoðun. Með betri upplýsingum væri auðveldara 

að taka upplýsta ákvörðun, en eins og staðan er í dag virðist vera líklegt að 

meirihluti háskólanemenda myndi kjósa gegn aðild Íslands að ESB ef gengið yrði 

til þjóðaratkvæðagreiðslu. 
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Þessar upplýsingar getur stjórnsýslan nýtt sér í starfsumhverfi sínu 

varðandi umsóknarferlið. Niðurstöðurnar sýna að stuðningur háskólanemenda við 

aðild Íslands að ESB var ekki mikill þegar rannsóknin var framkvæmd og þær 

sýna einnig hvaða þættir það eru sem ráða mestu um viðhorf þeirra. Vilji 

stjórnsýslan vinna að breyttu viðhorfi meðal almennings, eða undirbúa það 

starfsumhverfi sem margir nemendanna munu koma til með að vinna í, eru 

niðurstöðurnar gagnleg samantekt á viðhorfi hóps sem annars hefur ekki verið 

greint á þennan hátt hingað til. Einnig eru niðurstöðurnar góð samantekt á því 

hvernig aðgengi að upplýsingum af hálfu stjórnsýslunnar og hagsmunasamtaka 

kemur fyrir við einfalda leit og tillaga að bættri framsetningu miðast að miklu 

leyti við viðhorf rýnihópanna. 

Verði tekið tillit til viðhorfa þeirra er koma fram í rannsókn þessari er líklegt 

að stjórnsýslan geti komið til móts við enn stærri hóp en úrtakið sjálft og með því 

móti aukið traust neytenda á starfsemi sinni og gegnsæi. Það er því hagur 

stjórnsýslu sem þegar er lögð af stað í umsóknarferli aðildar Íslands að ESB að 

taka niðurstöður þessar til greina. 
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Viðaukar 

Viðauki I – Spurningakönnun 

Spurningakönnun varðandi viðhorf nemenda innan HÍ gagnvart aðild Íslands að 

ESB og viðhorfi þeirra til opinberrar umræðu um mögulega aðild. Greint með 

tilliti til aldurs, kyns, búsetu og menntunar.  

Hér á eftir koma spurningar 1-7 sem snerta viðhorf þitt til mögulegrar aðildar 

Íslands að ESB 

Sp. 1. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með umsóknaraðild Íslands að 

ESB? 

 Mjög ánægð(ur) 

 Frekar ánægð(ur) 

 Hvorki né 

 Frekar óánægð(ur) 

 Mjög óánægð(ur) 

Sp. 2. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að Ísland verði aðildarríki ESB? 

 Mjög hlynnt(ur) 

 Frekar hlynnt(ur) 

 Hvorki né 

 Frekar andvíg(ur) 

 Mjög andvíg(ur) 

Sp. 3. Hvaða flokkar snerta hagsmuni þína varðandi aðild Íslands að ESB? 

(Vinsamlegast merkið við alla flokka sem eiga við) 

 Evran 

 Sjávarútvegur 

 Landbúnaður 

 Byggðamál 
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 Fjölskyldumál 

 Jafnréttismál 

 Fullveldi þjóðar 

 Öryggis- og utanríkismál 

 Annað _ hvað? 

Sp. 4. Ef þér finnst vanta flokk í spurningu 3 getur þú bætt honum við hér. 

Sp. 5. Hvaða flokka leggur þú áherslu á varðandi myndun viðhorfs þíns um aðild 

Íslands að ESB ef til þjóðaratkvæðagreiðslu kæmi? (Vinsamlegast merkið við alla 

flokka sem hafa áhrif á skoðanamyndun) 

 Evran 

 Sjávarútvegur 

 Landbúnaður 

 Byggðamál 

 Fjölskyldumál 

 Jafnréttismál 

 Fullveldi þjóðar 

 Öryggis- og utanríkismál 

 Annað _ hvað? 

Sp. 6. Ef þér finnst vanta flokk í spurningu 5 getur þú bætt honum við hér. 

Sp. 7. Finnst þér líklegt eða ólíklegt að það hafi jákvæð áhrif á starfsmöguleika 

háskólamenntaðra á Íslandi að Ísland verði aðildarríki ESB? 

 Mjög líklegt 

 Frekar líklegt 

 Hvorki né 

 Frekar ólíklegt 

 Mjög ólíklegt 
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Hér á eftir koma spurningar 8- 11 sem snerta viðhorf þitt til opinberrar umræðu 

um mögulega aðild Íslands að ESB (athugið að spurningum 9 og 11 þarf aðeins að 

svara ef svör eru jákvæð í spurningum 8 og 10) 

Sp. 8. Telur þú mun á þátttöku kynjanna í umræðunni? 

 Mjög mikinn 

 Frekar mikinn 

 Hvorki né 

 Frekar lítinn 

 Mjög lítinn 

Sp. 9. Ef spurningu 6 var svarað mjög mikinn eða frekar mikinn, hvort kynið er 

meira áberandi?  

 Kvenkyn 

 Karlkyn 

Sp. 10. Hefur þú tekið virkan þátt í opinberri umræðu? 

 Mjög mikinn 

 Frekar mikinn 

 Hvorki né 

 Frekar lítinn 

 Mjög lítinn 

Sp. 11. Ef spurningu 10 var svarað mjög mikinn eða frekar mikinn, hvernig? 

___________________________ 

Hér á eftir koma spurningar 12 - 15 sem snerta viðhorf þitt til upplýsingaflæðis 

vegna mögulegrar aðildar Íslands að ESB 

Sp. 12. Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með aðgengi að upplýsingum varðandi 

ESB og möguleg áhrif aðildar?   

 Mjög ánægð(ur) 

 Frekar ánægð(ur) 
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 Hvorki né 

 Frekar óánægð(ur) 

 Mjög óánægð(ur) 

Sp. 13. Finnst þér umræðan um mögulega aðild fullnægjandi? 

 Mjög fullnægjandi 

 Frekar fullnægjandi 

 Hvorki né 

 Frekar ófullnægjandi 

 Mjög ófullnægjandi 

Sp. 14. Upplýsingar varðandi hvaða flokka finnst þér vanta til að umræðan sé 

gagnlegri fyrir þig persónulega?  

 Evran 

 Sjávarútvegur 

 Landbúnaður 

 Byggðamál 

 Fjölskyldumál 

 Jafnréttismál 

 Fullveldi þjóðar 

 Öryggis- og utanríkismál 

 Annað _ hvað? 

Sp. 15. Hverjir finnst þér bera ábyrgð á að veita upplýsingarnar?  

 Utanríkisráðuneytið 

 Forsætisráðuneytið 

 Háskólasamfélagið 

 Fjölmiðlar 

 Hagsmunasamtök 
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 Annað___ hvað? 

Spuringar 16 - 19 eru svo bakgrunnsspurningar sem notaðar verða við úrvinnslu 

könnunarinnar. 

Sp. 16. Hvert er fæðingarár þitt? 

_______ 

Sp. 17. Hvert er kyn þitt? 

 Kvenkyn 

 Karlkyn 

Sp. 18. Hvaðan á landinu samsvarar þú þig? 

 Reykjavík  (póstnúmer 101 – 132) 

 Suðurnes og höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur (póstnúmer 170 – 270) 

 Vesturland (póstnúmer 300 – 380) 

 Vestfirðir (póstnúmer 400 – 471) 

 Strandir og Norðurland vestra (póstnúmer 500 – 580) 

 Norðurland eystra ( póstnúmer 600 – 690) 

 Austurland (póstnúmer 700 – 785) 

 Suðurland (póstnúmer 800 – 900) 

Sp. 19. Hvaða menntun hefur þú? 

 Byrjun í grunnnámi háskóla 

 BA, BS eða samsvarandi háskólagráðu 

 Diplómagráðu 

 Byrjun í framhaldsnámi háskóla 

 Meistaragráðu 

 Áframhald á framhaldsnámi (byrjun doktorsnáms) 

 Doktorsgráðu 
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Viðauki II - Viðtalsspurningar fyrir rýnihópa 

Spurningarammi sem var notaður til viðmiðs í viðtölum við rýnihópa vegna 

rannsóknarinnar. 

1. Viðhorf gagnvart aðild:  

a. Hvað finnst ykkur um umsókn Íslands að ESB?  

b. Teljið þið að það sé munur á viðhorfum kynjanna varðandi aðild og 

umsókn um aðild? 

c. Hvernig hefur fullveldi þjóðar áhrif á viðhorf ykkar?  

d. En málefni sem snerta evruna?  

e. En málefni sem snerta sjávarútveginn?  

f. En málefni sem snerta landbúnaðinn?  

g. En málefni sem snerta öryggis- og utanríkismál? 

h. Hefur skoðun ykkar breyst eftir að þið byrjuðuð í háskólanámi? 

i. Ef hún hefur breyst, er hún jákvæðari eða neikvæðari gagnvart aðild? 

j. Hafa skoðanir fjölskyldu eða vina áhrif? 

2. Áhrif á starfsmöguleika:  

a. Finnst ykkur líklegt að aðild að ESB hefði jákvæð áhrif á starfsmöguleika 

háskólamenntaðra á Íslandi?  

b. Hvað við aðild er það sem myndi hafa áhrif á starfsmöguleika?  

c. Haldið þið að það sé munur á viðhorfum kynjanna varðandi þetta? 

d. Ef svo er, af hverju? 

e. Í könnuninni kom fram að meirihluti svarenda er á móti aðild en telja það 

jákvætt fyrir starfsmöguleika háskólamenntaðra á Íslandi að verða 

aðildarríki, hvað haldið þið að ráði þessu? 

3. Munur á þátttöku kynjanna í opinberri umræðu:  

a. Finnst ykkur vera munur á þátttöku kynjanna í opinberri umræðu um ESB 

aðild? 

b. Hvað haldið þið að ráði því?  

c. Eru fleiri karlmenn í opinberum störfum sem fjalla um málið?  
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d. Eru fleiri karlmenn beðnir opinberlega um skoðun?  

e. Hafa kvenmenn almennt minni áhuga á málefninu eða ræður samfélagið 

því hver tjáir sig? 

f. Hafið þið tekið þátt í opinberri umræðu?  

g. Ef svo er, með hvaða leiðum/aðferðum? 

4. Aðgengi að upplýsingum og umræða um aðild: 

a. Finnst ykkur nægar upplýsingar varðandi ESB og möguleg áhrif aðildar?  

b. Hvaða upplýsingar teljið þið mikilvægastar að komi fram til að mynda  

skoðun um aðild? 

c. Hvers er það að veita þessar upplýsingar að ykkar mati?  

d. Á háskólasamfélagið að standa fyrir meiri upplýsingagjöf? 

e. Í könnuninni sem ég lagði fyrir nemendur kom fram að karlmenn lögðu 

meiri áherslu á fullveldi, evru, sjávarútveg og landbúnað en konur leggja 

meiri áherslu á fjölskyldumál og öryggismál, hvers vegna haldið þið að 

það sé?  

f. Teljið þið að meiri upplýsingar myndu breyta skoðun ykkar? 
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