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Sæl Elín

Vil sérstaklega ræða við nefndina um eftirtalin atriði:

1. Samsetningu nefndar m.t.t. þess að tilgangurinn er að leita sannleikans. Þetta er mjög 
mikilvægur punktur því samsetningin sendir strax skilaboð út á rannsóknarakurinn (þ.e. fólkið 
sem taka þarf viðtöl við og aðrir þeir sem munu koma að leitinni að sannleikanum með einum 
eða öðrum hætti). Sbr. lið 2.

2. Rannsóknarakurinn. Hér er ég ekki bara að vísa til skriflegra gagna heldur til væntanlegra 
viðmælenda sem eru og verða uppspretta nýrra og óskráðra upplýsinga (primary sources of 
data). Þetta er afar næmur og viðkvæmur akur.

3. Aðferðafræði atburðarásarannsókna (Policy process analysis). Heildarskipulag 
rannsóknarinnar, afmörkun rannsóknar (skriflegra gagna/viðtalsgagna (secondary 
data/primary data)), nálgun við gagnaöflun t.d. viðtalstæknin sjálf og þjálfun þeirra sem taka 
slík viðtöl, greining og túlkun upplýsinganna, það samhengi sem ákvarðar greiningu og túlkun 
þeirra, heildstætt mat á upplýsingum og að síðustu skýrslugerðin, þ.e. sagan sem sögð 
verður. Rannsókn sem ætlað er að nálgast sannleikann eins og hann gerist bestur á hverju 
tíma þarf að geta sýnt með afar skýrum og gegnsæjum hætti hvernig niðurstöður voru 
fengnar, og það þarf að vera hægt að rekja fyrir lesandanum á hvaða heimildum er byggt 
hverju sinni án þess þó að persónugreina upplýsingar. Þetta er gert til að tryggja 
trúverðugleika rannsóknarinnar og þar með sögunnar sem sögð verður. Fara þarf þannig með 
gögnin að þau muni geta gagnast síðari tíma rannsóknum þar sem fræðilegum líkönum kann 
að vera beitt við útskýringar á atburðunum í þeim tilgangi að auka við þekkingu t.d. á hinum 
ýmsu sviðum hagfræði- og viðskipta, á sviði stjórnmála- og stjórnsýslufræða, lögfræði og 
alþjóðasamskipta, og sagnfræði.

Bestu kveðjur,
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