
sþ. 155. Tillaga til þingsályktunar [147. mál]
um setningu laga eða reglna um skoðanakannanir.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Halldór Blöndal,
Karl Steinar Guðnason, Valgerður Sverrisdóttir,
Óli Þ. Guðbjartsson, Þórhildur Þorleifsdóttir.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd er kanni hvort rétt sé að setja lög
eða koma á reglum um skoðanakannanir. Nefndin athugi sérstaklega hvort nauðsynlegt sé
að sett verði löggjöf um framkvæmd, úrvinnslu og birtingu skoðanakannana er tengjast
almennum kosningum, en einnig hvort taka eigi upp í lög ákvæði um skoðanakannanir sem
tengjast mikilvægum eða umdeild um þjóðfélagsmálum og um skoðnakannanir almennt.
Nefndin skal jafnframt kanna hvort fullnægjandi sé að koma á fót samstarfi þeirra sem fást
við gerð skoðanakannana og tryggja að þeir setji sér starfs- og siðareglur sem eftir verði
farið án þess að lagasetning komi til.

Í nefndina skal skipa einn fulltrúa samkvæmt tilnefningu hvers þingflokks á Alþingi og
tvo fulltrúa samkvæmt tilnefningum hvers aðila: Blaðamannafélags Íslands, félagsvísinda-
deildar Háskólans og Félags þjóðfélagsfræðinga. Formann nefndarinnar skipar ríkisstjórnin
án tilnefningar.

Nefndin skal hraða störfum sínum og verði niðurstöður hennar ásamt tillögum lagðar
fyrir Alþingi í formi skýrslu.
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Greinargerð.
Víða um lönd hafa ýmiss konar kannanir á afstöðu almennings verið fylgifiskur vaxandi

fjölmiðlunar. Er ekki síst vinsælt að reyna að spá fyrir um úrslit kosninga eða lyktir í
einhverju máli með því að kanna afstöðu tiltekins hóps eða úrtaks fyrir fram. Slíkar
kannanir, einkum þær sem tengjast almennum kosningum, hafa valdið deilum og vakið
mikið umtal.

Rætt er um hversu mikil áhrif þær hafi, að hve miklu leyti þær verði skoðanamyndandi
o.s.frv. Þá er einnig rætt um nauðsyn þess að þær kannanir sem á annað borð eru
framkvæmdar og birtar séu áreiðanlegar og vel unnar og að almenningur geti treyst því að
svo sé.

Umræða um nauðsyn þess að setja lög eða reglur um skoðanakannanir er næstum
jafngömul könnununum sjálfum en lagasetning hefur þó ekki orðið niðurstaðan svo
flutningsmönnum sé kunnugt um nema í Frakklandi (sjá fylgiskjal I). Rétt er að hafa í huga
að víða erlendis, þar sem áratuga hefð hefur skapast í þessu sambandi, hefur gerð slíkra
kannana að verulegu leyti færst í hendur rótgróinna sérhæfra stofnana sem skapað hafa sér
traust og orðstír.

Hér á landi er allt öðru til að dreifa, saga skoðanakannana er stutt, hefð vantar og sumir
þeir aðilar sem fást við gerð og úrvinnslu kannana hafa takmarkaða reynslu að baki.

Með tilliti til allra aðstæðna þykir flutningsmönnum því rétt að leggja til að þessi mál
verði skoðuð. Óþarft er að taka fram að þennan tillöguflutning ber ekki að skoða á nokkurn
hátt sem vantraust á þá aðila sem fengist hafa við gerð skoðanakannana hér á landi að
undanförnu. Þeim aðilum væri greiði gerður með því að úr því yrði skorið hvort og þá
hvernig reglur væri rétt að setja á þessu sviði.

Skylt er að geta þess að á síðasta þingi var flutt tillaga til þingsályktunar um úttekt á
áreiðanleika skoðanakannana, 123. mál sþ. á 109. löggjafarþingi. Flutningsmenn þeirrar
tillögu voru annar flutningsmaður þessa þingmáls, Halldór Blöndal, og Guðmundur H.
Garðarsson. Tillagan gerði ráð fyrir að gerð yrði úttekt á áreiðanleika íslenskra skoðana-
kannana og í framhaldi af því lagt mat á þörf fyrir reglur um framkvæmd og birtingu
skoðanakannana. Tillagan varð ekki útrædd.

Fylgiskjal I.

Úr lagasafni (Recueil des Lois),
útg. af þjóðþinginu (Assemblée Nationale]:

FRÖNSKU LÖGIN UM BIRTINGU OG DREIFINGU SKOÐANAKANNANA

I. kafli.
Almenn ákvæði.

1. gr.
Undir ákvæði þessara laga falla birting og dreifing hvers konar skoðanakannana sem

tengjast beint eða óbeint þjóðaratkvæðagreiðslu, forsetakosningum eða einhverjum kosn-
ingum er kosningalög kveða á um, að meðtöldum kosningum fulltrúa til þings Evrópu-
bandalagsins. Hermikosningar (opération de simulation de vote) sem gerðar eru á grund-
velli skoðanakannana eru taldar með skoðanakönnunum að því er gildi laga þessara varðar.
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II. kafli.
Um efni skoðanakannana.

2. gr.
Birtingu og dreifingu hvers konar skoðanakannana, eins og lýst er hér í 1. gr., skulu

fylgja eftirfarandi upplýsingar sem gefnar eru á ábyrgð stofnunar þeirrar sem að þeim hefur
staðið:
- nafn stofnunarinnar sem skoðanakönnunina gerði;
- nafn og staða þess sem skoðanakönnunina kaupir;
- fjöldi þeirra sem spurðir voru;
- dagur sá eða dagar sem skoðanakönnunin var gerð.

3. gr.
Þegar birt er eða dreift einhvers konar skoðanakönnun, eins og lýst er í 1. gr., skal

stofnun sú er könnunina gerir afhenda skoðanakannananefnd, sem sett er á stofn samkvæmt
5. gr. þessara laga, tilkynningu þar sem einkum og sér í lagi skal tilgreina eftirfarandi:
- viðfangsefni skoðanakönnunarinnar;
- hvernig staðið var að vali aðspurðra, vali úrtaks og samsetningu þess;
- við hvaða aðstæður skoðanakönnunin fór fram;
- spurningar þær sem lagðar voru fyrir fólk, óstytt ar og með óbreyttu orðalagi;
- hve hátt hlutfall aðspurðra svaraði ekki hverri spurningu fyrir sig;
- túlkunarmörk (limites d'interprétation) niðurstaðna sem birtar voru;
- ef ástæða er til, hvaða aðferð notuð var til að fá fram óbeinar niðurstöður til birtingar.

Skoðanakannananefnd getur krafist þess að þeir aðilar, sem hafa látið birta eða dreifa
skoðanakönnun eins og lýst er í 1. gr., birti jafnframt upplýsingar þær sem fram koma í
tilkynningunni til nefndarinnar, annaðhvort allar eða einhverjar þeirra.

4. gr.
Stofnun, sem látið hefur gera skoðanakönnun eins og lýst er í 1. gr., skal hafa tiltæk

handa skoðanakannananefnd, sem stofnuð er skv. 5. gr. þessara laga, skjöl þau sem lögð eru
til grundvallar birtingu eða dreifingu könnunarinnar.

III. kafli.
Um skoðanakannananefnd.

5. gr.
Stofna skal skoðanakannananefnd sem falið er að kanna og gera tillögur um reglur

varðandi kosningaspár er tryggi óhlutdrægni og vönduð vinnubrögð við skoðanakannanir
sem birtar eru eða dreift er eins og lýst er í fyrstu grein.

Tillögur nefndarinnar skulu lögfestar með tilskipun ríkislaganefndarfundar (décret en
Conseil d'État) svo að þeim megi framfylgja.

Enn fremur skal það vera í verkahring nefndarinnar að skilgreina þau ákvæði sem
ófrávíkjanlega verða að vera í sölusamningum um áðurgreind ar skoðanakannanir og einkum
þau sem miða að því að banna birtingu eftir fyrstu lotu eða umferð kosninga á hvers kyns
könnunum um atkvæði í síðari umferð kosninga.

Nefndin skal ganga rækilega úr skugga um að persónur eða stofnanir sem gera
skoðanakannanir, sem ætlaðar eru til birtingar eða dreifingar, hafi ekki samráð hver við
aðra um framkvæmd þeirra, né geri nokkra samninga eða samkomulag, ljóst eða leynt, né
neins konar bandalag í hvaða tilgangi er vera skal sem miði að því eða geti leitt til þess að
koma í veg fyrir eða takmarka sams konar starfsemi af hálfu annarra persóna eða stofnana.
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6. gr.
Skoðanakannananefnd er skipuð fulltrúum tilnefndum með tilskipun ráðherraráðs

(Conseil des ministres) meðal þeirra er sitja í ríkislaganefnd (Conseil d'État), Hæstarétti
(Cour de Cassation, þ.e. æðsta dómstól) og Ríkisendurskoðun (Cour des Comptes, þ.e.
Audit Office), jafnmörgum frá hverjum og oddamanni í hverjum hópi (a nombre égal et
impair).

7. gr.
Enginn má gera skoðanakannanir, eins og lýst er í 1. gr., sem ætlað er að birta eða

dreifa hafi hann ekki áður skuldbundið sig með yfirlýsingu til skoðanakannananefndar að
virða ákvæði þessara laga og texta reglugerða sem settar eru skv. 6. gr. hér að ofan.

Enginn má birta eða dreifa niðurstöðum skoðanakönnunar, eins og lýst er í 1. gr., hafi
hann gert könnunina án þess að yfirlýsing sú er greinir í síðustu málsgrein hafi áður verið
undirrituð.

8. gr.
Skoðanakannananefnd hefur til þess fulla heimild að sannreyna hvort skoðanakannanir

eins og lýst er í 1. gr. hafi verið gerðar og sala þeirra farið fram í samræmi við lög og texta
reglugerða sem við eiga.

9. gr.
Fjölmiðlar, sem kynnu að hafa birt eða dreift skoðanakönnun eins og lýst er í 1. gr.

þvert ofan í ákvæði laga þessara og reglugerðartexta sem við eiga, svo og þeir sem standa að
slíkri birtingu í trássi við ákvæði þessara laga eða við skyldu ákvæði samninga um sölu eða
með því að breyta vægi fenginna niðurstaðna, skulu skyldir til að birta án tafar leiðréttingar
þær sem áðurgreind nefnd krefst.

Nefndin getur hvenær sem er komið á framfæri og látið birta leiðréttingar hjá
ríkis útvarps- og ríkissjónvarpsstöðvum. Jafnan skal tekið fram að slíkar tilkynningar komi
frá skoðanakannananefnd.

10. gr.
Úrskurði skoðanakannananefndar skal jafnan tilkynna og birta opinberlega. Þá skal

einkum og sér í lagi senda fréttastofum.
Þeim má áfrýja til ríkislaganefndar (Conseil d'État).

IV. kafli.
Sérstök ákvæði sem við eiga þegar kosningar fara í hönd.

(En période électorale.)
ll. gr.

Í aðfaraviku kosningalotu eða umferðar, svo og meðan kosningar standa yfir, er
bönnuð hvers konar birting, dreifing eða umfjöllun hvers konar skoðanakannana eins og
lýst er í 1. gr.

Þegar um er að ræða hlutakosningar, til fulltrúadeildar, öldungadeildar, til héraðsþinga
(í kantónur) eða bæjarstjórna, sem eiga sér stað milli tveggja almennra kosninga til
þjóðþingsins (Assemblée nationale), öldungadeildar (Sénat), héraðsstjórna (Conseils
géneraux) eða bæjarstjórna (Conseils municipaux), skal bann þetta þó einungis eiga við um
skoðanakannanir sem hafa beina eða óbeina skírskotun til þessara hlutakosninga.

Bannið á ekki við um aðgerðir sem miða að því að veita þegar í stað upplýsingar um
niðurstöður hverrar umferðar kosninga sem gerðar eru eftir að lokað er síðasta kjörstað í
höfuðborg lands eða höfuðstað kjördæmis (en métropole) og áður en niðurstöður eru
kunn gerðar .
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V. kafli.
Ýmis ákvæði.

12. gr.
Sæta skulu refsingum samkvæmt grein L.90-1 í kosningalögum:

- þeir sem birt hafa eða dreift skoðanakönnun, eins og lýst er í 1. gr., án þess að henni
fylgdu einhverjar eða allar þær upplýsingar sem kveðið er á um í 2. gr. hér að ofan;

- þeir sem látið hafa birta eða dreifa skoðanakönnun, eins og lýst er í 1. gr., með villandi
eða röngum upplýsingum;

- þeir sem ekki hafa fullnægt skilyrðum þeim sem sett eru fram í 3. gr. hér að ofan;
- þeir sem birt hafa eða dreift eða látið birta eða dreifa skoðanakönnun eins og lýst er í 1.

gr. þótt ekki hafi verið virtar reglur og ákvæði sem sett eru fram af skoðanakannana-
nefnd skv. 5. gr. hér að ofan;

- þeir sem gert hafa skoðanakannanir eins og lýst er í 1. gr. án þess að virða ákvæði síðustu
málsgreinar téðrar 5. gr.;

- þeir sem brotið hafa gegn ákvæðum 7. og 11. gr. hér að ofan;
- þeir sem hafa neitað að birta leiðréttingar þær sem skoðanakannananefnd hefur krafist

skv. 9. gr. hér að ofan.
Dómsúrskurður skal birtur eða honum dreift að sömu leiðum eða í sömu fjölmiðlum og

í voru birtar eða dreift skoðanakönnunum þeim sem stríddu gegn ákvæðum þessara laga.

13. gr.
Nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara skulu ákveðin eftir því sem þörf er á, með

til skipan ríkislaganefndar .
(Aths. þýð.: Ríkislaganefnd er notað hér fyrir Conceil d'État sem er 193 manna nefnd

tilnefnd af ríkisstjórninni og hefur það hlutverk með höndum að vera stjórninni til
ráðuneytis um samningu laga, reglugerða og tilskipana. Nefnd þessi er enn fremur æðsti
dómstóll í málum þeim er einstaklingar eiga í gegn ríkisvaldinu.)

Fylgiskjal II.

Tillaga til þingsályktunar um úttekt á áreiðanleika
skoðanakannana, ásamt greinargerð, frá 109. löggjafarþingi.

(Flm.: Halldór Blöndal, Guðmundur H. Garðarsson.)
Alþingi ályktar að skora á menntamálaráðherra að láta nú þegar gera úttekt á

áreiðanleika íslenskra skoðanakannana. Úttekt þessi nái m.a. til eftirfarandi atriða:
1. Að hvaða marki íslenskar kannanir standist þær kröfur sem gera þarf til kannana af

þessu tagi með hliðsjón af gagnasöfnun, túlkun og úrvinnslu gagna. Enn fremur verði
leitast við, þar sem því verði við komið, að meta raunverulegt forsagnargildi slíkra
kannana. Sérstaklega skal fjalla um skoðanakannanir um fylgi stjórnmálaflokka og
framkvæmd og meðferð þeirra í skólum landsins.

2. Hvort æskilegt sé að setja einhverjar reglur og þá hverjar um framkvæmd og birtingu
skoðanakannana.
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Greinargerð.
Kannanir á ýmsum sviðum íslensks þjóðlífs hafa farið mjög í vöxt á síðustu árum og þær

koma til með að aukast enn í framtíðinni. Að sama skapi hafa niðurstöður úr könnunum af
ýmsu tagi orðið æ meira áberandi í almennri þjóðmálaumræðu en áður var. Það hefur ekki
síst komið í hlut stjórnmálamanna að fjalla um niðurstöður þessara kannana enda fjalla þær
gjarnan um viðhorf almennings til mikilvægra atburða líðandi stundar eins og efnahags-
aðgerðir ríkisstjómar eða fylgi stjórnmálaflokkanna, svo að dæmi séu nefnd. Hafa slíkar
umræður oftar en einu sinni teygt arma sína inn í sali Alþingis. Umræður um niðurstöður
kannana hafa oft einkennst af deilum um áreiðanleika þeirra og marktækni. Hefur þeirri
skoðun jafnvel verið haldið á lofti að svo illa sé að mörgum þessara kannana staðið að
ekkert mark sé á þeim takandi.

Gagnrýni þessi hefur beinst nær jafnt að öllum meginþáttum skoðanakannana. Deilt
hefur verið um úrtaksaðferðir, úrtaksstærð, orðalag spurninga, úrvinnslu og túlkun
niðurstaðna. Slíkar deilur eru í alla staði eðlilegar þegar þess er gætt að nauðsynlegt er að
geta gert greinarmun á "góðum" könnunum, þeim sem standast lágmarkskröfur um fræðileg
vinnubrögð, og lélegum könnunum, þeim sem ekki standast slíkar kröfur.

Það er megintilgangur þeirrar tillögu sem hér er flutt að lagt verði kerfisbundið mat á
íslenskar skoðanakannanir með hliðsjón af því hvort þær standist þær fræðilegu kröfur sem
gera þarf til skoðanakannana almennt. Þar sem því verði við komið verði enn fremur gengið
úr skugga um að hvaða marki niðurstöður skoðanakannana standist í reynd.

Það er annar megintilgangur þessarar tillögu að það verði kannað hvort æskilegt sé að
setja einhverjar reglur og þá hvaða reglur um framkvæmd og birtingu skoðanakannana. Slík
úttekt sem hér um ræðir verður enn brýnni í ljósi þess að kannanir, góðar jafnt sem slæmar,
geta haft veruleg áhrif á almenningsálit. Með því að draga í eitt skipti fyrir öll fram
meginkosti og galla skoðanakannana, og með því að leggja fræðilegt mat á kannanir sem
þegar hafa verið framkvæmdar, væri stigið spor í þá átt að gera öllum aðilum fært að meta
betur en nú er mögulegt áreiðanleika og marktækni slíkra kannana yfirleitt.
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