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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er fréttaflutningur fjölmiðla af nauðgunarmálum. Umjöllun 

fjölmiðla í slíkum málum er athuguð og kenningar um áhrifamátt fjölmiðla eru hafðar til 

hliðsjónar. Þá er vald opinberra persóna til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri með 

aðstoð fjölmiðla rannsóknarefni ritgerðarinnar. Fréttaflutningur fjögurra vefmiðla af meintri 

nauðgun Egils „Gillzeneggers“ Einarssonar er rannsakaður og staða Egils sem opinber 

persóna er höfð að leiðarljósi við rannsóknina. Kannað er hvort munur sé á umfjöllun ólíkra 

miðla og hvort umfjöllun þeirra endurspegli að einhverju leyti sjónarmið hinnar opinberu 

persónu.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að munur var á fréttaflutningi ólíkra fjölmiðla. 

Þá gefa niðurstöðurnar til kynna að vald Egils sem opinber persóna hafi haft áhrif á 

fréttaflutning flestra þeirra miðla sem voru rannsakaðir.  

 

 

 

 



  

4 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin gildir sem 12 einingar (ECTS) af 180 eininga námi í stjórnmálafræði. Ritgerðin var 

samin undir leiðsögn Gyðu Margrétar Pétursdóttur og henni færi ég bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn. Einnig vil ég þakka þeim sem að öðru leyti veittu mér aðstoð og leiðsögn við gerð 

þessarar ritgerðar.  
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1 Inngangur 

Fjölmiðlar eru eitt af áhrifaríkustu öflum samtímans. Hlutverk þeirra er meðal annars að færa 

fréttir af því sem er að gerast í heiminum og bera þeir því mikla ábyrgð. Í nútíma samfélögum 

hafa þeir mikil áhrif á líf fólks og geta mótað skoðanir þess og viðhorf. Fjölmiðlar hafa vald 

til að ákveða um hvað er ekki fjallað, hvað er fjallað um og þá með hvaða hætti. 

Lengi hefur verið talað um fjölmiðla sem fjórða valdið og er þá verið að skírskota til 

hefðbundinnar skiptingar ríkisvaldsins og hinna þriggja þátta þess, löggjafar-, framkvæmda- 

og dómsvalds.
1
 Vald fjölmiðlanna felst meðal annars í því að þeir leggja línurnar í 

þjóðfélagslegri umræðu. Fjölmiðlar gefa í skyn hver séu mikilvægustu málefni dagsins og 

hafa þannig áhrif á það hvaða málefni almenningur fær upplýsingar um og myndar sér skoðun 

á. Það er undir ritstjórn hvers fjölmiðils komið að leggja mat á það hvað telst frétt og hvað 

ekki og byggist fréttamat þeirra oftar en ekki á því hversu mikla eða litla athygli ritstjórn telur 

ákveðin málefni fá hjá almenningi, burtséð frá mikilvægi þeirra.
2
  

Nauðgun er afbrot sem þekkt hefur verið í gegnum aldirnar líkt og annað 

kynferðisofbeldi. Það var ekki fyrr en seint á tuttugustu öld sem umræðan opnaðist fyrir þessa 

tegund ofbeldis. Fréttir af nauðgunum vekja oft mikil viðbrögð hjá almenningi og því getur 

fréttaflutningur fjölmiðla skipt miklu máli.  

Í ritgerðinni verður fjallað um Egil Einarsson, öðru nafni Gillzenegger, sem kærður var 

ásamt unnustu sinni fyrir nauðgun þann 25. nóvember 2011. Egill Einarsson er menntaður 

íþróttafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og er hann þekktur sem einkaþjálfari og 

talsmaður heilbrigðs lífsstíls. Egill er einnig hluti af fyrstu íslensku umboðsskrifstofunni fyrir 

íþróttafólk sem heitir Sportic og sér hann um að vinna í líkamlegu atgervi skjólstæðinga 

Sportic. Hann hefur starfað við ýmsa fjölmiðlun, meðal annars sem pistlahöfundur og sem 

útvarpsmaður. Einnig hefur hann leikið í sjónvarpsþáttum, kvikmyndum og komið fram í 

mörgum vinsælum spjallþáttum. Egill hefur gefið út þrjár bækur, Mannasiðir Gillz, Biblía 

fallega fólksins og Lífsleikni Gillz,
3
 og telst hann því til opinberra persóna.

4
 Þann 2. desember 

2011 nafnbirti vefmiðillinn Eyjan Egil Einarsson sem annan af tveimur meintum gerendum 

nauðgunar. Vefmiðillinn Pressan birti að sama skapi mynd af brotaþola og hinum gerandanum 

                                                 

1
 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, 5. útg. (London: Sage publication, 2005), 169. 

2
 Sama heimild, 512-514. 

3
 Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, „Skaðleg karlmennska?,“ Netla (2011): 7. 

4
 Sigríður Rut Júlíusdóttir, „Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur,“ 

Úlfljótur, 58. árg. 1. tbl. (2005): 124. 
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að kyssast en myndin mun hafa verið tekin sama kvöld og meint nauðgun átti sér stað. Mikil 

umræða um málið hófst á internetinu sem og utan þess, bæði hjá fjölmiðlum og almenningi. 

Í ritgerðinni verður fjallað um umfang nauðgana hér á landi og umfjöllun fjölmiðla í 

nauðgunarmálum. Gert verður grein fyrir valdi og aðgengi opinberra persóna í fjölmiðlum auk 

þess sem kenningar um áhrifamátt fjölmiðla verða kynntar. Ritgerðin byggir á rannsókn sem 

fólst í því að bera saman fréttaflutning ákveðinna fjölmiðla um hið tiltekna nauðgunarmál sem 

getið er hér að ofan. Í rannsókninni var kannað hvort Egill hafi haft áhrif á umfjöllunina vegna 

stöðu sinnar sem opinber persóna og með því móti komið sínum sjónarmiðum á framfæri.  

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni hvaða áhrif staða Egils Einarssonar 

sem opinber persóna hafði á fréttaflutning í þessu tiltekna nauðgunarmáli. Einnig verða hafðar 

að leiðarljósi þær spurningar hvort munur sé á umfjöllun fjölmiðla og á því sjónahorni sem 

þeir miðla til lesenda. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla og nokkra undirkafla. Í öðrum kafla er fjallað um umfang 

nauðgana hér á landi, erfiðleika þolenda að leita réttar síns og hverjar afleiðingar eru fyrir þá. 

Í þriðja kafla er farið yfir kenningar og siðareglur fjölmiðla, hlutverk þeirra, vald og ábyrgð, 

auk þess er fjallað um ábyrgð og vald opinberra persóna í fjölmiðlum. Fjórði kafli fjallar um 

hvernig umfjallanir nauðgana eru í fjölmiðlum. Rannsókn höfundar er kynnt og niðurstöður 

birtar. Niðurstöðum er skipt niður í meginþemu og eru þau eftirfarandi: Óheftur aðgangur 

opinberra persónu, Opinber persóna víðsfjarri, Önnur opinber persóna heldur uppi vörnum 

og að lokum er það Vegið að æru kæranda og viðbrögð almennings. Í lok ritgerðar, í fimmta 

kafla er stuttlega farið yfir helstu niðurstöður hennar.  
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2 Umfang nauðgana á Íslandi 

Áður en þetta tiltekna mál er rannsakað verður fyrst fjallað um hvernig hugtakið nauðgun er 

skilgreint í íslenskri orðabók og í almennum hegningarlögum auk þess að kanna umfang 

þeirra hér á landi.  

Misjafnt er hvernig hugtakið nauðgun er skilgreint. Samkvæmt íslenskri orðabók er 

hugtakið nauðgun að neyða/kúga einhvern eða hafa samfarir við konu gegn vilja hennar.
5
 

Þessi skilgreining ýtir þó undir þá ranghugmynd að körlum geti ekki verið nauðgað.  

Í 194 gr. almennra hegningarlaga
6
 segir: 

Hver sem með ofbeldi eða hótun um ofbeldi þröngvar manni til holdlegs 

samræðis eða annarra kynferðismaka skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár 

og allt að 16 árum. Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum 

eða sambærilegum hætti. Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu 

og mælt er fyrir um í 1. mgr. að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra andlega 

fötlun manns til þess að hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök eða 

þannig er ástatt um hann að öðru leyti að hann getur ekki spornað við 

verknaðinum eða skilið þýðingu hans.
7
 

Ákvæði 2. málsgreinar 194. greinar hegningarlaga var bætt við árið 2007 með lögum nr. 

61/2007.
8
 Fyrir það nefndist brotið misneyting og varðaði 196. grein hegningarlaga en við því 

voru mun vægari viðurlög en nú eru.  

Þessar skilgreiningar á nauðgun eru nokkuð ólíkar. Samkvæmt hegningarlögunum er 

áhersla lögð á ofbeldi eða hótanir um ofbeldi samhliða nauðguninni en samkvæmt 

orðabókinni telst nauðgun einungis vera samfarir án samþykkis annars aðila. Lögin skylda þá 

viðkomandi til að sýna fram á að valdbeiting hafi verið notuð við kynferðismökin. Þá er erfitt 

að gera sér grein fyrir því hversu mikla valdbeitingu þarf til að hægt sé að skilgreina það sem 

nauðgun.  

Mun algengara er að kærur vegna nauðgana séu felldar niður en kærur vegna annarra 

hegningarlagabrota og er helsta skýringin sú að: 

 Samkvæmt íslenskum lögum ber ekki að ákæra í málum þegar rannsókn 

sýnir að ólíklegt sé að sakfelling náist. Þetta kemur fram í 112. grein í lögum 

um meðferð opinberra mála, þar sem segir að þegar ákærandi hefur fengið 

gögn máls í hendur, og gengið úr skugga um að rannsókn sé lokið, athugar 

hann hvort sækja skuli mann til sakar eða ekki. Ef hann telur það sem fram er 

                                                 

5
 Íslensk orðabók, Edda, 4. útg. (Reykjavík: Forlagið, 2007), 696.  

6
 Hér eftir nefnd hegningarlög.  

7
 Lög um kynferðisbrot nr. 40/1992.  

8
 Lög um kynferðisbrot nr. 61/2007.  
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komið ekki nægilegt eða líklegt til sakfellis lætur hann við svo búið standa, en 

ella leggur hann málið fyrir dóm.
9
 

Kynferðisbrot eru stór hluti afbrota á Íslandi, á árunum 1998-2003 fjölgaði tilkynningum um 

kynferðisbrot verulega. Aukningin var þá mest í tilkynningum um sifjaspell og 

kynferðisbrotum gegn börnum yngri en 14 ára. Jafnframt fjölgaði kærum vegna nauðgana á 

tímabilinu.
10

 Árið 2005 var gerð könnun á vegum Gallup þar sem 3000 einstaklingar voru 

spurðir um reynslu sína af afbrotum og hvort þau afbrot hafi verið tilkynnt til lögreglu eða 

ekki. Úr niðurstöðum könnunarinnar má nefna að þeir einstaklingar sem höfðu orðið fyrir því 

að brotist var inn hjá þeim kærðu flest allir til lögreglu, en af þeim sem höfðu orðið fyrir 

kynferðisbroti kærðu það aðeins 5,8% til lögreglu.
11

 

Kynferðisbrot flokkast undir kynbundið ofbeldi þar sem brotamenn eru yfirleitt karlkyns 

og meirihluti brotaþola er kvenkyns. En þegar öllu er á botninn hvolft er kynbundið ofbeldi 

ekki kynbundinn vandi, því afleiðingarnar bitna á samfélaginu í heild.
12

 

Þolendur nauðgana hafa átt erfitt með að leita réttar síns innan réttarkerfisins sem 

einkennist meðal annars af því að tiltölulega lítill hluti af þeim málum sem er kærður endar 

með dómi yfir þeim brotlega. Brottfall verður á leiðinni frá lögreglu til ákæruvalds og frá 

saksóknara til dómara. Aðeins þriðjungur nauðgunarmála endar með dómi yfir meintum 

brotamanni. Kröfur um sönnunarbyrði, ásetning brotamanns og fleira eru mjög þungar og 

erfitt virðist vera að sýna fram á sekt í þessum málaflokki. Algengt er að fólk geri sér ekki 

grein fyrir þeirri erfiðu göngu sem framundan er í réttarkerfinu í nauðgunarmálum sem leiðir 

til þess að brotaþoli ákveður að draga kæruna til baka eða kærir ekki brotið. Staðalmynd 

samfélagsins um hvað nauðgun sé í raun og veru er þar sem ókunnugur gerandi ræðst á og 

nauðgar konu, svokölluð „húsasundsnauðgun.“ Auðveldast er að reka þannig mál í 

réttarkerfinu. Mál af því tagi renna að því er virðist nokkuð hindrunarlaust í gegnum 

réttarkerfið og er fordæmingin á brotinu mikil. Þó eru svokallaðar „kunningjanauðganir“ mun 

algengari og einnig nauðganir sem fara fram stuttu eftir að fólk kynnist á skemmtistöðum. Í 

slíkum tilvikum er brotaþoli yfirleitt gerður tortryggilegur og réttarstaða hans ekki tekin 

alvarlega.
13

  

Í bókinni Á mannamáli skoðar Þórdís Elva Þorvaldsdóttir hið svokallaða Hótel Sögu 

mál, þar sem meint nauðgun átti að hafa átt sér stað. Þar segir hún frá forsíðufrétt 

                                                 

9
 Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008.  

10
 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008), 46.  

11
 Sama heimild, 69. 

12
 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, Á mannamáli. (Reykjavík: JPV útgáfa): 30. 

13
 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi, 172.  
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Morgunblaðsins 6. júlí 2007, þar sem skrifað var: „Atburðarásin ekki talin ofbeldisfull.“ 

Einnig kom fram í fréttaflutningnum að „Veitti athæfi piltsins ekki viðnám eða kallaði á 

hjálp.“ Með þessari málsgrein er verið að beina athyglinni að hegðun stúlkunnar en ekki 

piltsins sem nauðgaði henni. Í fréttinni stóð að „ þrátt fyrir að framburður stúlkunnar hefði 

verið metinn trúverðugur var ekki hægt að fallast á að pilturinn hefði beitt ofbeldi til að koma 

fram vilja sínum“. Með þessari niðurstöðu dómsins er verið að segja að stúlkan hafi ekki 

brugðist „rétt“ við nauðguninni heldur hefði hún átt að streitast meira á móti.
14

 Samanber 

niðurstöðu Héraðsdóms sem segir að, „Jafnframt er sýknað á þeirri forsendu að stúlkan hafi 

ekki veitt viðnám eða kallað eftir hjálp.“
15

 Þar af leiðandi hafi pilturinn ekki beitt nógu miklu 

ofbeldi til að hægt væri að finna hann sekan um nauðgun. Ábyrgðin á verknaðinum er lögð á 

herðar stúlkunnar með þeim skilaboðum að pilturinn hafi verið sýknaður því hún brást ekki 

við nauðguninni á viðeigandi hátt. Þetta er sígilt dæmi um hvernig ábyrgðinni er komið yfir á 

brotaþolann.  

Hlutfall kærðra nauðgana á Íslandi er frekar hátt miðað við fólksfjölda, en 24 nauðganir 

eru kærðar á hverja 100.000 íbúa á ári. Tölfræðisetrið www.nationmaster.com birti lista yfir 

tíðni kærðra nauðgana miðað við höfðatölu víðsvegar um heim út frá upplýsingum frá 

Sameinuðu þjóðunum og var Ísland þar í 10. sæti. Það þarf þó ekki að þýða að nauðganir séu 

tíðari hér á landi heldur en t.d. í Sádi-Arabíu sem var ekki einu sinni meðal efstu 30 landanna 

á listanum. Það er heldur til merkis um það að brotaþolar hér á landi njóta þess réttar að mega 

sækja ofbeldismenn til saka án þess að þurfa að gjalda fyrir það með frelsinu eða lífinu eins 

og það er í Sádí-Arabíu.
16

  

Á árunum 2004-2005 var gerð könnun, International Crime Victims Survey, sem náði til 

30 landa í heiminum. Þar mældust Íslendingar með hæstu tíðni kynferðisofbeldis í garð 

kvenna. Niðurstaða könnunarinnar leiddi í ljós að 4,4 % íslenskra kvenna höfðu orðið fyrir 

nauðgun, tilraun til nauðgunar eða grófri kynferðislegri áreitni á fimm ára tímabili, eða um 

það bil 4897 konur.
17

 Þó er margt sem getur haft áhrif á þessa niðurstöðu eins og t.d. orðalag í 

könnunum. Tímaritið Psychology of Women Quarterly birti grein árið 2003 þar sem fram kom 

að mikið vandamál getur skapast við notkun á orðinu nauðgun því rannsóknir sýna að 

einungis minnihluti kvenna sem skýrir frá þvingun til kynlífs muni lýsa þeirri lífsreynslu sem 

nauðgun. Það virðist einungis vera notað til að lýsa glæp sem framinn er af ókunnugum 

                                                 

14
 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, Á mannamáli, 22-25.  

15
 Héraðsdómur Reykjavíkur, „Úr dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-839/2007.“  

16
 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, Á mannamáli, 32. 

17
 Sama heimild, 34. 
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árásarmanni, sem dæmi um þetta vandamál þá var ákveðið í Kanada að taka orðið nauðgun úr 

könnunum og virðist það vera ein ástæðna fyrir verulegri aukningu á skráðri tíðni 

kynferðisofbeldis.
18

 Af þessum upplýsingum má draga þá ályktun að hluti af misræminu milli 

rannsóknanna stafi af orðalagi.  

Árið 2008 var gerð spurningakönnun á vegum Velferðarráðuneytisins um ofbeldi karla 

gegn konum í nánum samböndum. Tekið var 3000 manna slembiúrtak úr þjóðskrá meðal 

kvenna á aldrinum 18-80 ára á öllu landinu. Alls svöruðu 2050 konur sem gerir svarhlutfallið 

68% sem telst mjög gott. Þess má geta að í sambærilegri könnun í Danmörku var 

svarhlutfallið 52%. Niðurstöðurnar má sjá hér fyrir neðan í töflu 1, skekkjumörkin í 

rannsókninni voru um 1%.
19

  

Tafla 1: Ofbeldi karla gegn konum í nánum samböndum
20

 

Þvingun til samfara með ofbeldi eða hótun 7,0% 

Tilraun til samfara með ofbeldi eða hótun 8,5% 

Kynferðisleg snerting sem olli vanlíðan 15,5% 

Þvingað eða reynt að þvinga til kynlífs með öðrum 4,2% 

Annað kynferðislegt ofbeldi 2,4% 

 

Tafla 1 gefur okkur mynd af alvarleika kynferðisofbeldis í nánum samböndum og 

hversu hátt hlutfallið er. Eins og að framan greinir þá er staðalmynd samfélagsins um hvað 

nauðgun sé hin svokallaða húsasundsnauðgun, þar sem konu er nauðgað af ókunnugum 

manni. Rannsóknin sýnir hins vegar fram á að nauðgun getur einnig átt sér stað í nánum 

samböndum og fleiri rannsóknir benda til að kunningjanauðganir séu mun algengari en 

húsasundsnauðganir. Í því nútímasamfélagi sem Ísland er í dag þarf þessi staðalímynd á 

nauðgunum að breytast.  

 

                                                 

18
 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, Á mannamáli, 35.  

19
 Velferðarráðherra, Skýrsla velferðarráðherra um aðgerðir samkvæmt aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar 

vegna ofbeldis karla gegn konum í nánum samböndum, 2010-2011. (Reykjavík: Velferðarráðuneytið, 2010): 

25.  
20

 Sama heimild, 27. 
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2.1 Afleiðingar nauðgana 

Skömm er þekkt afleiðing nauðgana hjá brotaþolum. Ýmsir fræðimenn og þrýstihópar halda 

því fram að kynferðisbrotalög feli í sér úreltar hugmyndir um konur. Fyrr á tímum var 

nauðgun ekki brot gegn konunni sjálfri heldur gegn föður hennar eða eiginmanni. Skírlífsbrot 

var glæpur sem varðaði dauðarefsingu hérlendis og var konum drekkt fyrir slíkar sakir á 

árunum 1590-1749.
21

 Skömm er eitthvað sem hefur fylgt nauðgunarfórnarlömbum í margar 

aldar og í ársskýrslu Stígamóta árið 2006 segir að þau fórnarlömb sem beitt eru kynbundnu 

ofbeldi eru það þjökuð af lélegri sjálfsmynd, órökréttri skömm og sektarkennd sem leiðir til 

þess að þau treysta sér ekki til að kæra. Fram kom í könnun árið 2006 að um 85% þeirra sem 

leituðu til Stígamóta nefndu skömm sem ástæðu fyrir að kæra ekki. Jafnframt kom fram að 

85% kvenna sem hafði verið nauðgað töldu að nauðgunin hefði verið þeim sjálfum að 

kenna.
22

 Þetta er eitthvað sem fjölmiðlar geta haft mikil áhrif á. Eins og að framan greinir er 

athygli lesenda í svokölluðu Hótel Sögumáli beint að viðbrögðum stúlkunnar “Þrátt fyrir að 

framburður stúlkunnar hefði verið metinn trúverðugur var ekki hægt að fallast á að pilturinn 

hefði beitt ofbeldi til að koma fram vilja sínum.“ Öll þessi skömm sem brotaþolar þurfa að 

berjast við getur stafað af því að þeir uppfylla ekki hinar opinberu kröfur um hvernig bregðast 

skuli „rétt“ við nauðgun. Þetta elur af sér sjálfsásökun ef viðkomandi finnst hann hafa 

brugðist „rangt“ við. Auk þess eru ýmsar lífseigar ranghugmyndir um háttalag, áfengisneyslu, 

klæðaburð og tengsl brotaþolans við ofbeldismanninn sem koma ábyrgðinni ennfremur yfir á 

þann fyrrnefnda.
23

  

Það er óréttlátt að spyrja brotaþola t.d. um klæðaburð hans þegar nauðgunin átti sér stað 

þar sem það getur ennfremur leitt til sjálfsásökunar brotaþolans. Vert er að taka það fram að 

samkvæmt rannsóknum man meirihluti dæmdra nauðgara ekki hverju brotaþolinn klæddist 

þegar árásin átti sér stað. 
24

 

Fórnarlömb afbrota eru mörg, það eru ekki aðeins þolendur afbrota og aðstandendur 

þeirra sem líða fyrir glæpinn heldur einnig aðstandendur brotamannsins sem standa saklausir 

og varnarlausir gagnvart brotum ástvinar eða einhvers nákomins. Margir þurfa að þjást fyrir 

glæpinn sem læsir sig ekki aðeins um þolendur brota heldur einnig um gerendur og 

                                                 

21
 Kvennasögusafn Íslands, „ Drekkingarhylur,“ http://kvennasogusafn.is/index.php?page=drekkingarhylur 

(sótt 9. mars 2012). 
22

 Stígamót, Ársskýrsla Stígamóta, 2006. (Reykjavík, 2006): 33.  
23

 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, Á mannamáli, 60.  
24

 Sama heimild, 66. 
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aðstandendur þeirra. Afbrotamaðurinn þarf ekki alltaf að vera ófreskja þótt glæpurinn sem 

hann framdi hafi verið skelfilegur.
25

 

Vægir dómar fyrir kynferðisbrot hafa verið mikið í umræðunni í þjóðfélaginu síðustu ár. 

Refsiþyngd hefur þó ekki verið helsti vandinn í málaflokki kynferðisbrota hér á landi. Fremur 

en að einblína á hertar refsingar er mikilvægt að huga meira að málsmeðferðinni sjálfri og 

réttarstöðu brotaþola. Nauðsynlegt er að koma til móts við þolendur brotanna, ekki aðeins 

með því að aðstoða þá við að ná fram rétti sínum heldur einnig til þess að þeir geti náð að 

endurheimta traust og öryggi í félagslegum og sálrænum skilningi. 
26

  

Mikið er um að brotaþolar sem treysta sér ekki til að kæra séu fordæmdir. Þá þarf að 

gera sér grein fyrir því að kæruferli krefst tíma og sterkra tauga þar sem slík ferli eru alls ekki 

auðveld. Í flestum tilfellum neitar ákærði sök sem gerir það að verkum að sakleysi hans er 

haldið til streitu allt til dómsúrskurðar. Það getur haft þau áhrif á brotaþolann að honum líði 

eins og komið sé fram við hann eins og lygara gegnum allt ferlið. Erfitt getur verið að rifja 

upp atburðinn í smáatriðum í áheyrn ókunnugra aðila. Fari málið fyrir rétt er ekki þar með 

sagt að því ljúki með sakfellingu. Brotaþolar sem horfa upp á ofbeldismennina sýknaða lýsa 

því sem öðru áfalli, ekki síður djúpstæðu og mannskemmandi en ofbeldið sjálft var. Í tilfellum 

þar sem ofbeldismaðurinn er fundinn sekur eru dómarnir almennt vægir og endurspegla ekki 

grófleika glæpsins. Það eykur á smán og vanmáttarkennd brotaþolans að fá þau skilaboð að 

glæpurinn sem var framinn gegn líkama hans, sál, kynfrelsi og sjálfsákvörðunarrétti, sé 

léttvægur.
27

 

Kynferðisbrot eru stór hluti afbrota á Íslandi. Brotaþolar hafa þó átt erfitt með að leita 

réttar síns þar sem kröfur um sönnunarbyrði, ásetning brotamanns og fleira eru mjög þungar 

og erfitt virðist vera að sýna fram á sekt í þessum málaflokki. Samfélagið hefur einnig 

ákveðna staðalmynd á því hvað sé nauðgun og hvað ekki eins og fram hefur komið.  

Ljóst er að afleiðingar nauðgana eru víðtæk og hafa mikil áhrif á líf fólks. Sú tilfinning 

sem brotaþolar finna helst fyrir í kjölfar verknaðarins er skömm. Þessi skömm stafar af því að 

enn eru uppi hugmyndir um það að brotaþolum sé á einhvern hátt hægt að kenna um glæpinn. 

Í næsta kafla verður fjallað um vald fjölmiðla og ábyrgð þeirra.   

                                                 

25
 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi, 164.  

26
 Sama heimild, 193.  

27
 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, Á mannamáli, 127. 
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3 Fjölmiðlar 

Í 13. tölul. 2. gr. laga nr. 38/2011, um fjölmiðla, er orðið fjölmiðill skilgreint: „Fjölmiðill er 

hvers konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar til almennings efni er lýtur ritstjórn. 

Til fjölmiðla teljast m.a. dagblöð og tímarit, ásamt fylgiritum þeirra, netmiðlar, hljóð- og 

myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar.“
28

  

Fjölmiðlar gegna stóru hlutverki og bera mikla ábyrgð í nútíma samfélagi. Margir 

fræðimenn telja að miðlarnir séu eitt af áhrifaríkustu öflum samtímans þar sem þeir móta 

skoðanir og viðhorf fólks víða um heim. Fjölmiðlar skapa einnig orðræðu fólksins og í 

orðræðunni felst vald. Hvernig talar fólk sín á milli, hvað talar það um og hverju trúir það. 

Fjölmiðlar ákveða hver sannleikurinn er og búa þannig til eftirlíkingu raunveruleikans fyrir 

almenning.
29

 

Fjölmiðlar eiga að miðla fjölbreyttu efni og stuðla að því að mismunandi sjónarmið 

komi fram. Þeir eiga að gefa ólíkum hópum samfélagins kost á að tjá skoðanir sínar og 

sjónarmið, stuðla að gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum 

mismunandi hópa í samfélaginu.
30

 

Kenningar um áhrifamátt fjölmiðla hafa verið ansi sveiflukenndar í gegnum tíðina og 

farið allt frá því að telja að fjölmiðlar hafi fullkomið vald eða áhrif á neytendur til þess að 

telja þá vera áhrifalitla. Fræðimönnum ber alls ekki saman um hvaða áhrif fjölmiðlar hafa eða 

hve afgerandi fjölmiðlaáhrif eru á líf einstaklinga. Allir virðast þó sammála um að fjölmiðlar 

hafa einhver áhrif samanber það að talað er um fjölmiðla sem fjórða valdið.
31

 

Á fyrstu áratugum 20. aldarinnar fjölluðu helstu fjölmiðlakenningar um það að 

miðlarnir væru mjög áhrifamiklir og að neytendur væru viljalaus verkfæri. Fjölmiðlar voru 

taldir hafa áhrif á viðmið, skoðanir og hegðun fólks.
32

 Um miðbik 20. aldarinnar þóttu 

fjölmiðlarannsóknir benda til þess að áhrif fjölmiðla væru óbein og takmörkuð, þær bentu til 

þess að þær upplýsingar sem neytandinn fékk frá miðlinum breyttu ekki viðhorfum hans og að 

ekki væri tengsl á milli breyttra viðhorfa og breyttrar hegðunar.
33

 Á seinni hluta 20. aldarinnar 

birtust fyrst niðurstöður langtímarannsókna sem sýndu að fjölmiðlar hafa félagsleg áhrif sem 

hægt er nýta til að ná félagslegum og stjórnmálalegum völdum. Einnig getur verið að 

                                                 

28
 Lög um fjölmiðla nr. 38/2012.  

29
 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, 164. 

30
 Menntamálaráðuneytið, Frumvarp til laga um fjölmiðla 2009. (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 2009)  

31
 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, 458. 

32
 Sama heimild, 458. 

33
 Sama heimild, 458-459. 
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sjónvarpið hafi haft áhrif á þessar niðurstöður en það kom til sögunnar á þessum árum og átti 

stóran þátt í því að endurvekja trúna á áhrif og vald fjölmiðla.
34

 Frá 1990 leit nýtt sjónarhorn 

dagsins ljós, en þá var fólk talið mjög háð fjölmiðlum í daglegu lífi. Um leið var gert ráð fyrir 

því að hver einstaklingur hefði skilning á því sem hann heyrði eða sá. Þar kom upp kenningin 

um dagskrárvaldið (e. agenda setting) en fjallað verður um það síðar í ritgerðinni.
35

 

Nú á dögum fjalla helstu kenningar um að fjölmiðlar og hagsmunaaðilar tengdir þeim, 

eigendur, stórfyrirtæki og valdhafar, hafi ákveðin áhrif eða völd og hvernig þessir valdhafar 

reyna að nýta sér áhrif og völd fjölmiðla í eigin þágu.  

3.1 Femínískar kenningar um birtingarmyndir kynjanna í fjölmiðlum 

Samkvæmt kenningum femínismans þá er ákveðið valdamisræmi á milli kynjanna sem birtist 

einna helst í því að karlar hafa meiri völd en konur, t.d. í stjórnmálum og í efnahagslífinu. Út 

frá þessu er gott dæmi að skoða fjölmiðlana og hvaða áhrif þeir geta haft á ímynd kynjanna. 

Ef auglýsingar eru skoðaðar byggja þær gjarnan á gamaldags og úreltum hugmyndum um 

kynin, þar sem okkur er birtar staðlaðar kynímyndir. Þar eru konur líklegri til að vera sýndar í 

þjónustustörfum heldur en í hátt settum störfum og í þeim treysta þær nær 

undantekningarlaust á karlmenn. Karlmenn eru ólíklegri til að vera sýndir elda eða þrífa. 

Karlmenn í auglýsingum eru yfirleitt að gera eitthvað sem telst „karlmannlegt“ eins og að 

keyra eða slá grasið. Þeir eru þá sýndir sem staðfastir og farsælir einstaklingar sem treysta á 

sig sjálfa. Konur, eiga samkvæmt fjölmiðlum, að vera unglegar, grannar, kynæsandi og 

umfram allt óánægðar með útlit sitt. Þá eiga karlmenn að vera fyrirvinnan á heimilinu og setja 

áhugamál og/eða vinnu í fyrsta sæti í stað fjölskyldunnar. Þeir eiga að þurfa konu til að sjá um 

hluti sem snúa að heimilishaldi og fjölskyldulífi.
36

 Ímyndirnar af konum og körlum í kringum 

okkur eru sannfærandi og oft teknar sem sjálfsagðir hlutir, þrátt fyrir gríðarleg áhrif þeirra. 

Slíkar myndir búa til hugmyndir um viðeigandi hlutverk fyrir konur og karla, hafa áhrif á 

sjálfsálit okkar og skilgreiningu okkar hvert á öðru.
37

 Margir eru þeirrar skoðunar að þær 

birtingarmyndir sem eru sýndar af konum stuðla að auknu valdamisræmi og að auknu ofbeldi 

gegn konum í samfélaginu. Einnig hafa sumir tengt áhorf og tilurð kláms við ofbeldi gegn 

konum. Þó finna margir ekki tengsl á milli áhorfs á klám og ofbeldi gegn konum eða líkum á 

að nauðgun muni eiga sér stað. En það hefur verið sýnt fram á að áhorf á grófu ofbeldisklám 

                                                 

34
 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, 459-460.  

35
 Sama heimild, 461-462.  

36
 Margaret Andersen, Thinking about women, sociological perspectives on sex and gender, 8. útg. 2009, 61.  

37
 Sama heimild, 75. 
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geti aukið líkur á að karlmenn taki þátt í kynferðislegum árásum og hafi minni samúð með 

fórnarlömbum nauðgana.
38

  

Rannsóknarskýrsla Nordic Youth, var gerð að beiðni Mennta- og menningarráðuneyti 

Íslands árið 2010. Í henni var gerð rannsókn í átta löndum þar sem almennar spurningar um líf 

nemenda á aldrinum 16-19 ára voru lagðar fram.
39

 Í einni af þeim var spurt um áhorf þeirra á 

klám. Niðurstöðurnar má sjá hér í töflu 2. 

Tafla 2: Samanburður áhorfs á klám á Norðurlöndum 

Karlar Danmörk(%) Svíþjóð(%) Ísland(%) Noregur(%) 

Aldrei/nánast 

aldrei 

27,7 41,3 24,1 32,2 

1-3 daga í viku 19,7 20,1 23,3 20,6 

Daglega/nánast 

daglega 

15,2 13,3 20,4 18,7 

Konur Danmörk(%) Svíþjóð(%) Ísland(%) Noregur(%) 

Aldrei/nánast 

aldrei 

94,7 93,3 92,6 93,9 

1-3 daga í viku 2,9 3.2 2.8 3.5 

Daglega/nánast 

daglega 

0,3 1,4 0.7 0.6 

 

Þessi tafla sýnir okkur að Ísland er með hátt hlutfall miðað við hin Norðurlöndin þegar kemur 

að áhorfi karlmanna á klám.
40

 Hér að framan hefur verið fjallað um rannsókn sem sýndi tengsl 

á milli klámáhorfs og nauðgana. Því er áhugavert að skoða aftur rannsóknina sem var rædd í 

öðrum kafla sem var gerð á vegum nationmaster.com. Þar er hægt að skoða hvar hin 

Norðurlöndin eru stödd á listanum miðað við Ísland. Ísland var í 10. sæti, Noregur var í 18. 

sæti og Danmörk rak lestina í 23. sæti af þeim norrænu löndum sem komust á blað.
41

 Þetta er 

þó fyrir utan efni þessarar ritgerðar en ef þessi tengsl eru til staðar eins og áðurnefnd rannsókn 

bendir til þá er ekki ástæða til bjartsýni og því nauðsynlegt að stemma stigu við áhorf á klám.  

                                                 

38
 Margaret Andersen, Thinking about women, sociological perspectives on sex and gender, 66-67.  

39
 Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., Nordic Youth Research, 2010, 2.  

40
 Sama heimild, 86.  

41
 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, Á mannamáli, 32.  
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3.2 Lýðræðislegt hlutverk 

Í lýðræðissamfélagi hafa fjölmiðlar mikilvægu hlutverki að gegna og færa má rök fyrir því að 

starfsemi fjölmiðla sé nauðsynleg forsenda lýðræðislegra stjórnarhátta.
42

 Fjölmiðlar búa ekki 

yfir formlega skilgreindu valdi í þjóðfélaginu en rökrétt er að álykta að þeir búi yfir 

raunverulegu valdi í klassískum félagsfræðilegum skilningi 
43

 og í ljósi þess ber að meta stöðu 

þeirra. Með því að tala um hina fjórðu grein valdsins og líta á fjölmiðlana sem viðbótarþátt í 

valdaþáttum.
44

 Vald fjölmiðla getur falið í sér þrenns konar hlutverk: aðhalds-, upplýsinga-, 

og umræðuhlutverk. Aðhaldshlutverkið felur í sér að fjölmiðlar veiti stjórnvöldum og 

fjármálafyrirtækjum aðhald. Upplýsingahlutverkið felur í sér kröfur um vönduð og fagleg 

vinnubrögð þ.e. að blaða- og fréttamenn sjái til þess að þær upplýsingar sem þeir senda frá sér 

séu skýrar og nákvæmlega framsettar, hlutlausar og heiðarlegar. Umræðuhlutverkið felur í sér 

að fjölmiðlar séu vettvangur fyrir umræður þar sem öll sjónarmið fá að njóta sín á jafnan hátt. 

Umræður um þjóðfélagsmál eiga ætíð að birtast þegnum á hlutlausan hátt.
45

 

Hlutverk fjölmiðla er að upplýsa almenning með nákvæmum, áreiðanlegum og 

málefnalegum fréttaflutningi og gera hverri þjóð kleift að bregðast við telji hún þörf á. 

Fjölmiðlar eiga að veita aðhald með því að halda uppi faglegri og sanngjarnri umfjöllun. 

Fjölmiðlar þurfa að gæta þess að afurðir/umfjöllunarefni mótist ekki af hagsmunum eigenda 

og auglýsenda eða persónulegum skoðunum blaðamanna eða fréttastjóra.
46

 Það að fjölmiðlar 

setji sér skýrar ritstjórnarreglur er af þessum sökum afar mikilsvert, því að lýðræðinu er ógnað 

í samfélögum þar sem ekki er hægt að treysta því að umfjöllun fjölmiðla sé sönn og rétt, 

markviss, rökviss og skipulögð. Í ljósi þess valds sem fjölmiðlar fara með ber þeim að lúta 

ákvæðum Stjórnarskrár Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu og öðrum viðkomandi 

landslögum, fylgja ströngum verklags- og ritstjórnarreglum í starfi sínu, sýna sterka 

siðferðiskennd og fylgja siðareglum Blaðamannafélags Íslands. 

Í 1. mgr. 26. gr. fjölmiðlalaga nr. 38/2011, undir fyrirsögninni lýðræðislegar 

grundvallarreglur fyrir stendur: 

Fjölmiðlaveita skal í starfi sínu halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur 

og standa vörð um tjáningarfrelsi. Hún skal virða mannréttindi og jafnrétti 

                                                 

42
 Ólafur Jóhannesson, „Prentfrelsi og nafnleynd,“ Úlfljótur, 59. árg. 4. tbl. (1969): 316.  
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 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, 169. 
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 Rannsóknarnefnd Alþingis, Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um siðferði og starfshætti 2010. 

(Reykjavík, 2010) http://rna.althingi.is/html/vidauki1.html (sótt 25. mars 2012) 
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19 

auk þess að hafa í huga friðhelgi einkalífs. Fjölmiðlaveita skal gæta þess að 

uppfylla kröfur um hlutlægni og nákvæmni í umfjöllun sinni um fréttir og 

fréttatengt efni og gæta þess að mismunandi sjónarmið komi fram, jafnt karla 

sem kvenna. Fjölmiðlaveitu sem hefur þá yfirlýstu stefnu að beita sér fyrir 

tilteknum málstað skal vera óskylt að miðla efni sem gengur í berhögg við 

stefnu miðilsins.
47

 

Með þessum lögum er fjölmiðlaveitu skylt að hafa í huga friðhelgi einkalífs. Einkalíf manna 

er verndað með ýmsum hætti í okkar löggjöf, bæði í stjórnarskránni og með almennum 

lögum. Í 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
48

, samanber lög nr. 97/1995 

segir að allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.
49

 

Einnig kemur fram í 26. gr. fjölmiðlalaganna að fjölmiðlaveita skuli standa vörð um 

tjáningarfrelsi. Með tjáningarfrelsinu eru mikilvæg mannréttindi tryggð og er tjáningarfrelsið 

ein mikilvægasta undirstaða lýðræðisþjóðfélags. Án tjáningarfrelsis gætu fjölmiðlar tæplega 

gegnt hlutverki sínu. Tjáningarfrelsinu fylgir þó ábyrgð og takmarkanir sem eru 

stjórnarskrárvarðar. Því er ljóst að tjáningarfrelsið er vandmeðfarið og skarast það oft á við 

stjórnarskrárvarinn rétt til friðhelgi einkalífs og æruverndar í umfjöllun fjölmiðla um grunaða 

aðila. Tjáningarfrelsið er auðvelt að misnota og vandasamt getur verið að rata meðalveginn. 

Samkvæmt 73. gr. stj. skr. eru allir frjálsir skoðanna sinna og sannfæringar og á hver maður 

rétt á að láta í ljós hugsanir sínar en hann verður að ábyrgjast þær fyrir dómi. Tjáningarfrelsi 

má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar 

heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær 

nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum.
50

 

Fjölmiðlar þurfa þó að njóta frelsis til að geta starfað og ekki má þrengja of mikið að 

þeim svo þeir hafi næði til að starfa. Á hinn bóginn fylgir frelsinu mikil ábyrgð og eru 

fjölmiðlar ekki almennt yfir lög hafnir.  

3.3 Dagskrárvald fjölmiðla 

Huga þarf að óbeinum áhrifum eins og beinum áhrifum í tengslum við áhrif fjölmiðla á 

félagslegt umhverfi og notenda fjölmiðlanna. Í tengingu við þau áhrif er lögð sérstaklega 

áhersla á hugtak sem nefnt er dagskrárvald (e: agenda-setting).  

Kenningin um dagskrárvald (agenda setting) kom fyrst fram um 1972. Það voru þeir 

Maxwell McCombs og Donald Shaw sem kynntu niðurstöður rannsóknar sinnar sem þeir 
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gerðu árið 1968 á áhrif fjölmiðla í forsetakosningum í Chapel Hill í Norður Karólínu. 

Rannsókn þeirra sýndi mikla fylgni á milli þess sem fjölmiðlar birtu og þess sem almennum 

neytendum fannst vera mikilvægt.
51

 Þeir rannsökuðu um 100 óákveðna kjósendur og 

athuguðu hvað þeim fannst vera mikilvægast og báru saman við það sem fjölmiðlarnir töldu 

mikilvægast eða það sem fjölmiðlarnir fjölluðu um á þeim tíma. Niðurstaðan var nánast eins 

og þeir bjuggust við, það er að fólkið hafði sömu skoðun og fjölmiðlarnir sögðu þeim að hafa. 

Samkvæmt kenningunni segja fjölmiðlarnir ekki fólki hvað það eigi að hugsa, heldur hvað 

það eigi að hugsa um.
52

 Í öðrum orðum móta fjölmiðlar ekki skoðanir fólks á málefni heldur 

móta þeir hvaða málefni fólk hefur áhuga á. Ekki er lengur réttlætanlegt að líta á fjölmiðlana 

sem andófsvald heldur ber að umgangast þá sem valdhafa. 

3.3.1 Innrömmunarkenningin 

Innrömmunarkenningin (e. framing effect) er náskyld hugmyndinni um dagskrárvald 

fjölmiðla.
 53

 Samkvæmt Denis McQuail vísar hugtakið „römmun“ til þess að þótt að 

fjölmiðlar hafi ekki vald til að stjórna skoðunum fólks þá hafa þeir vald til þrýsta á það til að 

líta á hlutina frá ákveðnu sjónarhorni fremur en öðru. Hann heldur því fram að fréttaumfjöllun 

sé mótuð og sett í samhengi eftir ákveðnum ramma og notendur fjölmiðla taka síðan upp 

þennan sama ramma og sjá hlutina í svipuðu eða í sama ljósi og fréttamennirnir settu fram.
54

 

3.4 Siðareglur fjölmiðla 

Blaðamannafélag Íslands styðst við siðareglur sem hafðar eru til hliðsjónar í störfum 

fjölmiðlanna. Siðareglurnar eru 6 greinar og í þessari ritgerð er fjallað um 3. og 4. grein 
55

, þar 

sem þær greinar tengjast helst umfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

Á síðari árum hafa fréttir af afbrotum og afleiðingum þeirra verið áberandi frétta- og 

afþreyingarefni í samfélaginu. Dagblöð birta ósjaldan fréttir af afbrotum með æsilegum 

fyrirsögnum og iðulega fara ljósvakamiðlar á vettvang og sýna með dramatískum hætti hvar 

atburðurinn átti sér stað. Óhætt er að fullyrða að afbrot séu vinsæl söluvara á fjölmiðla- og 

bókamarkaði. Á síðustu árum hafa fjölmiðlar á Íslandi færst meira yfir á einkamarkaðinn sér í 

lagi sjónvarp og útvarp, og hefur hlutdeild afbrota í fréttum og almennri umfjöllun vaxið að 
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sama skapi. Jafnframt hefur tónninn í umfjölluninni orðið hvassari með auknum nafn- og 

myndbirtingum og nægir að nefna umfjöllun fréttamiðilsins DV á síðustu misserum því til 

staðfestingar.
56

 Birting nafna grunaðra sakamanna í fjölmiðlum hlýtur ávallt að vera 

umdeilanleg í réttarríkjum. Þar takast í meginatriðum á tvö grundvallarsjónarmið; annars 

vegar sú meginregla refsiréttarins að hver maður teljist saklaus uns sekt er sönnuð og hins 

vegar upplýsingaskylda fjölmiðla gagnvart almenningi og sú þörf sem almenningur kann að 

hafa fyrir vitneskju um grunaða sakamenn.
57

 

Fjölmiðlar eru á margan hátt gluggi okkar að veruleikanum og eiga því stóran þátt í að 

móta hugmyndir okkar um veröld afbrota. Þeir fjalla stundum um mál sem eru á mörkum 

friðhelgi einkalífsins og því er þeim nauðsynlegt að búa yfir siðareglum sem eru 

starfsmönnum leiðarljós og yfirlýsing til almennings um hvernig sé starfað á viðkomandi 

fjölmiðli. Meginhlutverk siðareglna er að vera starfsgreinum hjálpartæki í viðleitni þeirra til 

að þjóna sem best réttmætu og þörfu hlutverki sínu í samfélaginu. Markmið siðareglna er m.a. 

að vernda mannhelgi og velferð einstaklinga. 

Varðandi birtingu nafna og mynda grunaðra segir Páll Sigurðsson í riti sínu 

Fjölmiðlaréttur að það þurfi að gæta sérstakrar varúðar og vísar í 4. grein siðareglna 

Blaðamannafélags Íslands. Í henni kemur fram að blaðamenn skuli hafa í huga hvenær 

almennt öryggi borgaranna, sérstakir hagsmunir almennings eða almannaheill krefjist 

nafnbirtingar. Siðareglurnar geta ekki sérstaklega um myndbirtingar en væntanlega má gera 

því skóna að orðalag 4. greinarinnar yrði látið taka til þeirra jafnt sem nafnbirtinga. Páll telur 

almannahagsmuni vera helstu rökin fyrir nafna eða myndbirtingum, það er þegar talin er þörf 

á því að vara almenning við hættulegum brotamönnum.
58

 

Hér er óhætt að fullyrða að þær takmarkanir sem blaðamönnum eru settar með þessari 

siðagrein eru afar fátæklegar í samanburði við þær alvarlegu afleiðingar sem nafnbirting eða 

myndbirting getur haft í för með sér fyrir borgara sem verður fyrir aðkasti blaðamanna og eða 

annarra í krafti fjölmiðlaveitu. 
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3.5 Opinberar persónur 

Erfitt er að skilgreina opinberar persónur. Helsti munurinn á opinberum persónum og öðrum 

er sá að hluta til, að þær njóti minni réttarverndar á sviði einkalífs en aðrir en það eigi þó 

einkum við þann þátt sem snýr að starfi þeirra eða stöðu.
59

  

Í ritinu Fjölmiðlaréttur fjallar Páll Sigurðsson lagaprófessor meðal annars um reglur er 

snúa að tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífsins. Er þar meðal annars litið til þeirrar sérstöðu 

sem svokallaðar „almannapersónur“ hafa, það er þjóðþekktir einstaklingar, umfram lítt eða 

ekkert þekkta einstaklinga þegar kemur að fréttaflutningi. Páll segir það þekkta kröfu að 

umfjöllun fjölmiðla um slíkar almannapersónur sé meiri og nærgöngulli en um aðra 

þjóðfélagsþegna og fellst á þá kröfu.
60

 Lengi hefur því verið haldið fram að takmörk 

leyfilegrar gagnrýni séu rýmri þegar opinberar persónur eiga í hlut. Þessi aðili fellur 

óhjákvæmilega og meðvitað undir nákvæma skoðun allra orða sinna og gerða og verði því að 

sýna meira umburðarlyndi, einkanlega þegar hann lætur orð falla sem kalla á gagnrýni.
61

 

Dæmi um opinberar persónur eru persónur sem þurfa vegna starfs síns að koma fram í 

sviðsljós fjölmiðla og eiga lífsviðurværi sitt og starfsframa undir sviðsljósið að sækja. Má þar 

nefna rithöfunda, íþróttafólk, forstjóra, fjölmiðlafólk, tónlistarfólk, eigendur ýmissa fyrirtækja 

og þá sem tjá sig oft á opinberum vettvangi. Mætti skoða þetta frá öðru sjónarhorni og slá því 

föstu að óþekktir borgarar eigi því meiri rétt til þess að vera óáreittir af fjölmiðlum.
62

  

Opinberar persónur bera einnig ábyrgð gagnvart almenningi. Í umfjöllun Þorgerðar E. 

Sigurðardóttur á Rás 1 þann 5. desember 2011 ræðir hún í kjölfar nauðgunarkæru Egils, um 

ábyrgð hans gagnvart þeim ungmennum sem líta á hann sem fyrirmynd. Hún vill meina að 

Egill hafi ekki staðið undir þeirri ábyrgð. Rifjar hún upp að hann hefur talað með fyrirlitningu 

til kvenna og nefnir hún sem dæmi eftirfarandi ummæli Egils um Kolbrúnu Halldórsdóttur, 

fyrrum alþingismann og ráðherra, en þau skrifaði hann á bloggsíðu sinni.  
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Kolbrún hefur aldrei fengið stífan lim og því hefur fréttastofan ákveðið að 

senda Ásgeir, Jamal, Buka og Yao alla í þetta verkefni. Kolbrún toppaði sjálfa 

sig í leiðindum þegar hún stakk upp á því að nýfædd börn yrðu ekki sett í blá 

eða bleik föt. Kolbrún er í fullri vinnu við að vera óþolandi og tala með 

rassgatinu og það er kominn tími til að þagga niður í henni endanlega og 

munu þessir herramenn sem fréttastofan taldi upp áðan fylla hana eins og 

hátíðarkalkún. Það mun vonandi verða til þess að hún steingrjóthaldikjafti og 

fari að haga sér. 

Þorgerður segir að Egill beri ábyrgð á þessum ummælum sínum en einnig þeir sem ráða hann 

í vinnu á opinberum vettvangi. Með þessum ummælum hans er ekki gert grein fyrir alvarleika 

nauðgana. Þessi umræða er heldur ekki hvetjandi fyrir konur sem hyggjast kæra 

kynferðisofbeldi sem þær hafa orðið fyrir.
63

 

Fjölmiðlar eiga það til að ofnota opinberar persónur í samfélaginu, persónur sem eru 

áberandi, með hærri tekjur, stærri titla og völd.
64

 Hlutleysi fjölmiðla hefur löngum verið rætt 

og þykja fjölmiðlar langt því frá hlutlausir í umfjöllun sinni. Valdamiklir stjórnmálamenn og 

efnahagslegar tölur eru ráðandi í fréttum, á meðan það sem varðar aðra hópa er gjarnan 

hunsað eða sett fram í neikvæðu ljósi.
65

 Almenningur hefur ekki greiðan aðgang að 

fréttamönnum og hafa þeir yfirleitt ekki áhuga á að fjalla um almenning nema eitthvað 

óvenjulegt eigi sér stað. Þeir vilja óvenjulegt frekar en venjulegt, „elítu“ frekar en almenning, 

neikvætt frekar en jákvætt.
66

 Fjölmiðlar hafa engan áhuga á meðalmanneskju fyrr en eitthvað 

kemur fyrir hana. Fjölmiðlar búast við að hafa aðgang að opinberum persónum og það að 

þeim en almenningur getur ekki búist við að fá sömu athygli né að hafa jafn greiðan aðgang 

að fjölmiðlum.
67

 

John Galtung og Mari Holmboe Ruge nefna að því meira sem atburður snertir 

valdaþjóð, því líklegra er að hann teljist fréttnæmur og því meira sem atburður snertir 

valdafólk, því líklegra er að hann teljist fréttnæmur.
68

 Innan hverrar þjóðar þykir það ævinlega 

frásagnarverðara sem kemur fyrir valdamenn en almúgann.
69

   

Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í samfélaginu og geta átt stóran þátt í að móta 

hugmyndir okkar um veröldina. Þeir lúta siðareglum sem hafðar eru til hliðsjónar í störfum 
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sínum. Opinberar persónur eru ráðandi í fréttum og hafa því greiðari aðgang að fjölmiðlum. Í 

næsta kafla verður farið yfir umfjöllun fjölmiðla um nauðganir og hvaða áhrif þær hafi á 

skoðun almennings. Auk þess verður rannsókn höfundar kynnt og niðurstöður hennar birtar.  
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4 Umfjöllun fjölmiðla um nauðganir 

Umræðan um kynferðisbrot, þar á meðal nauðganir, hefur aukist í fjölmiðlum á undanförnum 

árum. Þar hafa brotaþolar stigið fram og sagt sögu sína og frá afleiðingum þess ofbeldis sem 

þeir hafa orðið fyrir. Slíkt getur orðið til þess að fleiri komi fram og leiti sér hjálpar þó það 

leiði ekki endilega til þess að fleiri mál séu kærð til lögreglu.
70

 Fjölmiðlar hafa þó verið 

gagnrýndir fyrir það hvernig þeir fjalla um nauðgunarmál, meðal annars fyrir orðalag frétta 

um nauðganir og er talið að í þeim felist ákveðið viðhorf til nauðgana. Má þar nefna dæmi frá 

vefmiðli Vísi þegar Strauss-Kahn, fyrrverandi framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

var handtekinn fyrir nauðgun. Í fréttinni segir „Þetta er mikið áfall fyrir Strauss-Kahn sem 

nefndur hefur verið mögulegur forsetaframbjóðandi sósíalista í Frakklandi í 

forsetakosningunum þar á næsta ári. Hann hefur áður lent í vandræðum vegna samskipta 

sinna við konur.“
71

 Að orða það svo að vera kærður fyrir nauðgun sé það sama og að lenda í 

samskiptavandræðum við konur telur höfundur ekki góða fréttamennsku og gerir lítið úr 

sjónarhorni brotaþolans. Einnig skorti fréttina alla tilfinningu fyrir því að nauðgun sé glæpur 

sem þarf að fjalla um á sama hátt og aðra glæpi.
72

  

Í fjölmiðlum endurspeglast þær skoðanir sem uppi eru í samfélaginu og í þeirri umræðu 

virðist vera eins og sumar skoðanir eigi meira rétt á sér en aðrar. Þannig hefur ýmsum 

nafntoguðum einstaklingum verið hótað kynferðislegu ofbeldi vegna sinna skoðana. Ummæli 

þessi hafa komið frá fólki sem eru fyrirmyndir ungs fólks. Seinna hafa ummælin verið réttlætt 

þannig að um létt „grín“ hafi verið að ræða. Slík ummæli endurspegla samt sem áður 

ákveðinn hugsunarhátt sem er í samfélaginu,
73

 samanber ummæli Egils um Kolbrúnu 

Halldórsdóttur í þriðja kafla.  

Það hefur stundum vakið furðu á hve misjafnan hátt fjölmiðlar fjalla um mismunandi 

tegundir afbrota, t.d. hvað varðar líkamsárásarmál og nauðgunarmál.  Í bókinni Á mannamáli 

segir Þórdís Elva frá nokkrum dæmum um fyrirsagnir. Má þar nefna að 27. maí 2007 var frétt 

í Fréttablaðinu með fyrirsögninni „Fólskulega líkamsárás og rán.“ Enginn hafði orðið vitni 
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að þessu nema maðurinn sjálfur og enginn hafði verið handtekinn.
74

 Þann 5. apríl 2008 birti 

sami miðill, Fréttablaðið, frétt undir fyrirsögninni „Meint misnotkun á dætrum,“. Einnig var 

birt frétt þann 26. mars 2009 þar sem kom fram að „meint nauðgun“, hefði átt sér stað í 

heimahúsi í Vestmannaeyjum
75

 og 1. apríl 2009 var sagt frá „meintri hópnauðgun“ sem hafði 

verið kærð til lögreglu.
76

 Í fréttinni um líkamsárásina var þó ekkert minnst á það hvort 

brotaþolinn hefði verið búinn að fá sér í glas eða hvort hann hefði getað spornað við 

verknaðinum sökum ölvunar. Þegar um kynferðisbrot er að ræða verður áfengisneysla 

brotaþolans gríðarlega veigamikið atriði og endurspeglast það í umfjöllun um dóma í 

íslenskum fjölmiðlum. Þegar skoðuð eru kynferðisbrot og tengsl þeirra við áfengi er í öllum 

tilfellum átt við lýsingu á ástandi brotaþolans. Í öllum tilfellum var það vegna þess að 

brotaþolinn gat ekki spornað við verknaðinum sökum ölvunar. Áfengi á yfir höfuð ekki að 

koma málinu við. Ekki er dregið í efa að líkamsárás hafi átt sér stað en ef fréttir berast af 

nauðgunum eru þær oft á þá leið að þær draga úr trúverðugleika brotaþola.
77

 

Undanfarin ár hefur þögnin sem umlék kynferðisofbeldi smátt og smátt verið rofin. 

Íslenskir fjölmiðlar tóku að birta viðtöl við fólk sem var misnotað í æsku, hefur reynslu af 

ofbeldissambúð eða nauðgun. Hins vegar má deila um hversu uppbyggilegt kastljós fjölmiðla 

hefur verið fyrir brotaþola og aðstandendur þeirra. Í því samhengi má nefna viðtal við konu 

sem var misnotkuð í æsku, en það birtist í tímaritinu Mannlífi þann 8. mars 2007. Mynd var 

birt af henni og fyrirsögnin var prentuð feitletruð, risastór HINAR SVÍVIRTU. 

Undirfyrisagnirnar voru eftirfarandi: Sárin sem ekki gróa, ofbeldi drepur sálartetrið, betra að 

vera drepin en að lifa með þessu, lifandi dáin.
78

 

Þessi framsetning er dæmigerð fyrir meðferð fjölmiðla á brotaþolum ofbeldis af þessu 

tagi. Áherslan er lögð á sársauka þeirra, niðurlægingu og reiði. Ekki síður er verið að miðla 

hugmyndinni um að sá eða sú sem verður fyrir kynferðislegu ofbeldi sé skemmd/-ur fyrir 

lífstíð.  

Einnig eru til dæmi um hinar öfgarnar, þ.e. léttúðleg skrif um kynferðisofbeldi. Í júlí 

2008 birtist grein í tímaritinu Grapevine sem fjallaði um verslunarmannahelgina. Í henni 

sagði:  
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Óteljandi sveittar og meinlausar útihátíðir eru haldnar víðsvegar um landið, 

og á þessari klikkuðu hátíð virðist fólk vera ótrúlega afkastamikið, sem 

innifelur bæði að fleiri börn koma undir og fleiri konum er nauðgað þessa 

helgi en yfir allt árið.
79

  

Að síðustu tilvitnun undanskilinni hefur í umfjöllun fjölmiðla verið dregin upp dökk mynd af 

ofbeldi á undanförnum árum, þ.e. einstaklingum sem fremja slík brot og áhrifin sem þau hafa 

á brotaþola. Þar með hafa fjölmiðlar tekið að sér hlutverk eins konar götudómstóls sem 

kveður upp áfellisdóm yfir brotamönnum, en samhliða þessu hafa brotaþolarnir einnig hlotið 

dóm. Þegar brotaþolar eru „brennimerktir“ af fjölmiðlum er hætta á því að þeir losni aldrei við 

fórnarlambsstimpilinn.  

Þessar fyrirsagnir sem fjölmiðlar viðhafa eru í sumum tilfellum líklega tilvitnanir í 

brotaþolana sjálfa. Það leysir fjölmiðlana þó ekki undan ábyrgð, því þegar öllu er á botninnn 

hvolft er framsetningarmáti viðtals á valdi blaðamannsins sem tekur það. Hann semur 

spurningarnar, klippir til, styttir, leggur áherslu á sumt, dregur úr áherslu á öðru og velur að 

lokum feitletraða fyrirsögn sem hann telur líklega til að fanga athygli fólks. Samkvæmt 

innrömmunarkenningunni sem fjallað var um í þriðja kafla er það á valdi fjölmiðlanna að geta 

þrýst á fólk til að líta á hlutina frá ákveðnu sjónarhorni fremur en öðru.
80

  

Fjölmiðlaumfjöllun sem einblínir eingöngu á sálarskaða brotaþola getur aukið 

vanmáttartilfinningu hans og getur honum liðið verr fyrir vikið. Ekki er þar með sagt að 

umræðan eigi að vera á jákvæðum og hressum nótum. Það verður hún aldrei. Hins vegar má 

víkka hana og gefa bataferlinu meiri gaum.  

4.1 Rannsóknaraðferð 

Höfundur hafði áhuga á kanna hvort fjölmiðlar greindu á ólíkan hátt frá nauðgunarmáli Egils 

Einarssonar, sem lýst var hér að ofan. Rannsóknargagna var aflað í gegnum leitarvélar 

eftirfarandi vefmiðla: www.dv.is, www.mbl.is, www.bleikt.is og www.pressan.is.
81

 

Rannsóknin spannar tæpa tvo mánuði eða frá því að fyrsta frétt var birt um meinta nauðgun 

þann 25. nóvember 2011 og þar til önnur kæra var birt á hendur Agli Einarssyni þann 23. 

janúar 2012.  
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Við gagnasöfnun var ákveðið að búa til lista yfir þau orð sem nota átti við leit á 

blaðagreinum í gagnasöfnun fréttablaðanna. Neðangreind orð voru notuð við leitina:  

 Gillz nauðgunarkæra 

 Nauðgunarkæra  

 Gillz-málið 

 Gillzenegger  

 Egill Einarsson  

Fjöldi greina kom í leitarniðurstöðum gagnasafnanna. Eftir að hafa lesið og skoðað þær 

greinar sem skiluðu sér í leitarniðurstöður eftir að hafa leitað eftir orðunum fimm, þá voru 207 

greinar sem fjölluðu með beinum hætti um þessa nauðgunarkæru.  

Fréttirnar sem fjallað er um í rannsókninni voru valdar þar sem þær vörpuðu hvað 

skýrustu ljósi á sjónarhorn fjölmiðlanna sem til skoðunar eru. 

4.2 Óheftur aðgangur opinberrar persónu 

Þann 25. nóvember 2011 kærði 18 ára stúlka par fyrir nauðgun og þann 2. desember 2011 kom 

fram á vefmiðlinum www.eyjan.is að Egill Einarsson og unnusta hans hefðu verið kærð fyrir 

þessa nauðgun. Eftir það fylgdu aðrir fjölmiðlar í kjölfarið. Fréttavefur DV sendi nokkrum 

mínútum síðar út sömu frétt með fyrirsögninni „Nauðgunarkæra: Gillz segir stúlkuna nota 

handrukkara“ og þar undir stendur „Eingöngu til þess að sverta mannorð mitt“. Þar var birt 

einnig yfirlýsing Egils í sömu frétt sem hljóðar svo:  

Yfirlýsing í tilefni þess að ég og unnusta mín höfum verið kærð til lögreglu 

vegna nauðgunar. 

Það er refsivert að saka fólk ranglega um lögbrot. Það er jafnframt 

refsivert að hafa samband við handrukkara í þeim tilgangi að kúga fé út úr 

fólki. Þær ásakanir sem á mig hafa verið bornar eru fráleitar og engar líkur á 

að þær muni leiða til opinberrar ákæru. Tilgangurinn með þessum ásökunum 

er því augljóslega ekki að ná fram ákæru heldur einvörðungu að sverta 

mannorð mitt. Af tillitssemi við hlutaðeigandi mun ég ekki tjá mig meira um 

þessi mál opinberlega að svo stöddu. Ég hef falið lögmanni mínum að kæra 

viðkomandi fyrir rangar sakargiftir. 

Virðingarfyllst 

Egill Einarsson
82

 

Með þessari frétt tekur DV málstað Egils og að sama leyti dregur miðillinn þá úr 

málstað meints fórnarlambs. DV birti þó aðrar fréttir eftir þessa sem eru til þess fallnar að 

koma á framfæri sjónarhorni brotaþolans. Þar má nefna frétt sem birt var 5. desember 2011 
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með fyrirsögninni „Stúlkan sem kærði Gillz og kærustu fyrir nauðgun þurfti að fara í 

aðgerð“. Í þeirri grein tekur DV viðtal við vinkonur meints fórnarlambs þar sem þær lýsa því 

hvað vinkona þeirra þurfti að upplifa á neyðarmóttökunni og hvernig andleg líðan hennar var.  

DV fylgdi þessu máli vel eftir og kom reglulega með fréttir því tengdu þar sem 

sjónarhorn beggja aðila kom fram. Við talningu frétta voru þó mun fleiri sem styrktu málstað 

Egils og má það rekja til þess að hann er opinber persóna og hafði því mun meiri aðgang að 

fjölmiðlum en meint fórnarlamb. Sem opinber persóna hefur hann aukið vald sem hann getur 

nýtt til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og með því varpað rýrð á trúverðugleika 

stúlkunnar. Egill gerir það í yfirlýsingu sinni, þar höfðar hann til þeirrar mýtu um fórnarlömb 

nauðgana að konur ljúgi til um nauðgun og þá ekki síst til þess að hafa fé af karlmönnum. 

Þetta er vel þekkt mýta á meðal fólks og má í því sambandi nefna tölvupóst Arnars 

Friðrikssonar, fyrrverandi prófasts á Skútustöðum, til sannleiksnefndar kirkjunnar. 

Sannleiksnefnd kirkjunnar var sett á fót til að kanna viðbrögð við starfsháttum kirkjunnar 

vegna ásakana á hendur Ólafi Skúlasyni biskupi um kynferðisbrot. Samkvæmt honum er það 

vel þekkt staðreynd að konur eigi það til að ljúga í nauðgunarmálum í von um t.d. peninga, 

hefnd eða löngun til þess að komast í sviðsljósið.
83

 

4.3 Opinber persóna víðs fjarri 

Mbl fór aðra leið að þessu tiltekna máli varðandi nafnbirtingu. Þó að aðrir fjölmiðlar hafi birt 

nafn Egils þá létu fréttamenn Mbl það ógert. Jafnvel þegar seinni nauðgunarkæran á hendur 

Agli var birt þá hélt Mbl nafnleynd þess kærða. Frétt þeirra hljóðaði svo:  

Önnur nauðgunarkæra hefur að sögn fréttastofu Ríkisútvarpsins borist til 

lögreglu á hendur manni, sem kærður var á síðasta ári ásamt unnustu sinni 

fyrir að nauðga ungri konu. Fréttastofa RÚV sagði að konan hefði farið í dag 

til lögreglu og kært manninn. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið 

rannsókn á fyrra málinu og var það sent til ríkissaksóknara í lok síðustu viku. 

Parið neitar sök.
84

  

Þegar fréttaflutningur Mbl er skoðaður kemur í ljós að þeir veita opinberum persónum ekki 

sama aðgang og aðrir miðlar gera, eins og t.d. DV. Samanber að Mbl birti hvorki yfirlýsingu 

Egils né kom hans sjónarhorni eða sjónarhorni brotaþolans á framfæri. Miðillinn beitir því 

fjórða valdinu með öðrum hætti og skilgreinir almannaheill með öðrum hætti en DV gerir. 
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4.4 Önnur opinber persóna heldur uppi vörnum 

Bleikt.is birtir yfirlýsingu Egils að kvöldi 2. desember 2011. Daginn eftir skrifaði 

hæstaréttarlögmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson fésbókarfærslu um tiltekið nauðgunarmál og 

ákveður bleikt.is að birta færsluna á veggnum hjá sér. Fésbókarfærslan hljóðaði svo: 

„Femínistar hata Egil Gillz. Móðir stúlkunnar sem kærði viku eftir atvikið er í þeim hópi og 

áhrifamaður í VG. Tilviljun? Kannski. Ég hef aldrei verið trúaður á tilviljanir.“
85

  

Þann 4. desember 2011 hélt umræðan um málið áfram í samfélaginu, bæði á 

internetinu og í fjölmiðlum. Sama dag birtist frétt á bleikt.is þar sem rætt var við Svein Andra 

um fésbókarfærslu sína, þar lýsti hann skoðunum sínum. Þessari frétt var síðan eytt út af 

bleikt.is en hún var sett öll inn á vefsíðuna smugan.is og þar segir meðal annars:   

Ég hef veitt því athygli að ummælin í garð Gillz eru óvenju rætin og hvöss. 

Ádeilurnar frá femínistum og nokkurra innan VG eru mjög samhljóma og því 

spyr maður sig hvort hér sé um tilviljun að ræða? Þetta eru það skipulögð 

tilþrif að maður leggur bara saman tvo og tvo.
86

 

Aðspurður sagði Sveinn Andri það vel geta verið að hann hafi tekið áhættu með því að 

tjá sig um málið með þessum hætti. Hann sagði:  

Það getur vel verið en ég held engu fram með þessum status sem ég skrifaði 

áðan. Í þessu felst ekki fullyrðing heldur varpaði ég fram spurningu. Auk þess 

sem nafn kæranda hefur hvergi komið fram.
87

 

Í sömu frétt má finna eftirfarandi: 

Samkvæmt heimildum Bleikt hefur lögregla nú til rannsóknar myndir sem 

teknar voru af kæranda og kærðu um klukkustund áður en meint atvik átti sér 

stað. Þar fer vel á með stúlkunum og láta þær vel hvort að annarri. Að svo 

stöddu liggur ekki fyrir hvaða áhrif myndirnar kunna að hafa á framgang 

rannsóknarinnar.
88

 

Þennan sama dag hélt bleikt.is áfram með umfjöllun sína um málið og sendir út frétt 

sem bar fyrirsögnina „Samfélagið klofið í afstöðu til nauðgunarkærunnar“ og hófst 

hún á eftirfarandi orðum: 
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Samfélagið er klofið í afstöðu sinni til nauðgunarkærunnar á hendur Agli 

„Gillz“ Einarssyni. Fólk virðist skiptast í tvo hópa: meintir “femínistar“ með 

og aðrir á móti.
89

  

Hér er umræðan komin út í það að einungis femínistar trúi meintu fórnarlambi, en aðrir ekki. 

Hér vísar bleikt.is að miklu leyti í skrif Sveins Andra sem hefur ákveðna vigt í samfélaginu 

sem lögmaður og hann hefur á undanförnum árum gert sig að opinberri persónu með dyggri 

aðstoð ýmissa fjölmiðla. Hans sjónarmiði er því miðlað gagnrýnislaust hjá bleikt.is og verður 

því að sjónarhorni miðilsins sem ýtir undir það að kæran sé runnin undan rifjum femínista. Að 

lokum nefnir einnig bleikt.is að lögreglan hafi myndir af kæranda og unnustu Egils, öðrum 

meintum geranda, sem sýna þær láta vel hvort að annarri sama kvöld og meint nauðgun átti 

sér stað. Með því er bleikt.is að draga úr trúverðugleika brotaþola og eins og rætt var um í 

öðrum kafla þá falla þessar svokallaðar kunningjanauðganir ekki að staðalmynd samfélagsins. 

Brotaþolar í slíkum tilvikum eru gerðir tortryggilegir og réttarstaða þeirra ekki tekin alvarlega.  

4.5 Vegið að æru kæranda og viðbrögð almennings 

Í þessum hluta verður rætt um fréttaflutning Pressunnar. Sami eigandi er að Pressunni og 

bleikt.is svo ætla má að fréttaflutningur þessara miðla sé sambærilegur. 

Pressan birti yfirlýsingu Egils á sínum tíma líkt og DV og eyjan.is. Fyrirsögn þeirra var: 

„Gillz sakaður um nauðgun: Ég hef falið lögmanni að kæra viðkomandi fyrir rangar 

sakargiftir.“ Þar tekur Pressan strax sjónarhorn Gillz, í stað þess að láta nægja að hafa 

fyrirsögnina „Gillz sakaður um nauðgun.“ Pressan birti einnig bróðurpart fréttar bleikt.is þann 

5. desember með fyrirsögninni: „Lögmaður: Er það tilviljun að kærandi tengist VG? – 

Ljósmyndir meðal sönnunargagna“ Þar er svo rætt um Svein Andra og er greinin að miklu 

leyti endursögn frá bleikt.is.
90

 

Þennan sama dag birtist frétt á Pressunni þar sem mynd með meintu fórnarlambi og 

unnustu Egils var birt. Fyrirsögn fréttarinnar var: „Gillz-málið: Stúlkan sem kærði og Gurrý í 

atlotum á mynd – Meðal sönnunargagna í nauðgunarmálinu.“ Í fréttinni kom fram að á 

myndinni mætti sjá þær í nánum atlotum á skemmtistaðnum Austur skömmu áður en meint 

brot á að hafa átt sér stað. Ljósmyndin sýnir stúlkurnar kyssast og halda innilega hvor utan um 

aðra. Búið var að afmá andlit þeirra en hár og föt þeirra sáust vel. Einnig stendur að 

                                                 

89
„Samfélagið klofið í afstöðu til nauðgunarkærunnar“, bleikt.is, 5. desember 2011. 

http://www.bleikt.is/lesa/samfelagidklofidiafstodutilnaudgunarkaerunnar/ (sótt 10. mars 2012). 
90

 „Lögmaður: Er það tilviljun að sú sem kærði Gillz tengist Vinstri grænum? – Ljósmyndir meðal 

sönnunargagna“, pressan.is, 5. desember 2012 http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/logmadur-er-thad-

tilviljun-ad-su-sem-kaerdi-gillz-tengist-vinstri-graenum---ljosmyndir-medal-sonnunargagna (sótt 10. mars 

2012). 



  

32 

samkvæmt heimildum Pressunnar hafi ljósmyndin verið tekin klukkan tuttugu mínútur í tvö 

aðfaranótt föstudagsins 25. nóvember 2011, eftir að staðnum hafi verið lokað. Vitni sem var á 

staðnum segir að ekki hafi borið á öðru en að vel hafi farið á með þeim og að viku síðar hafi 

stúlkan kært Guðríði og Egil til kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir að hafa nauðgað sér þessa umræddu nótt.
91

  

Vefmiðillinn eyjan.is tengir þessa frétt yfir á sína síðu. Nokkrum mínútum síðar birti 

Steingrímur Sævarr, ritstjóri Pressunnar, pistil þar sem hann réttlætir birtingu myndarinnar og 

bar málið saman við mál Julian Assange, stofnanda WikiLeaks. Assange hafði verið kærður 

fyrir nauðgun í Svíþjóð og var nafn hans samstundis birt í heimspressunni, ásamt ljósmyndum 

af meintu fórnarlambi. Einnig notaði hann mál Dominique Strauss-Kahn, sem var þáverandi 

framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sér til varnar. Strauss-Kahn hafði verið kærður 

fyrir kynferðisbrot gegn þjónustustúlku. Þá var nafn hans samstundis birt ásamt ljósmyndum 

af meintu fórnarlambi. Steingrímur sagði í pistlinum að Egill væri þjóðþekktur einstaklingur 

og að fólk sem tengist málsaðilum nánum böndum hafi keppst við að „leka“ fréttum af málinu 

í fjölmiðla.
92

 Með þessari yfirlýsingu má lesa á milli línanna að viðkomandi mynd hafi komið 

frá gagnaðila í málinu eða einhverjum nákomnum honum.  

Pressan tók síðan þá ákvörðun að fjarlægja myndina af vefnum. Klukkutíma síðar er 

fréttin tekin út í heild sinni og afsökunarbeiðni ritstjóra birtist hennar í stað. Í henni sagði þó 

að myndin hefði haft ótvírætt fréttagildi.  

Í bókinni Lagasýn eftir Pál Sigurðsson skrifar höfundur að myndbirtingar geti haft mikil 

áhrif á hugi og skoðanir viðtakenda. Mynd getur, eftir atvikum, sagt meira en mörg orð og 

nútíma fréttamennska væri óhugsandi án myndbirtinga. Myndir sem eru teknar af fólki án 

samþykkis og við „annarlegar“ aðstæður í lífi þess geta gengið nær viðkomandi. Þær kunna að 

vera skaðlegar, meiðandi, særandi og eftir atvikum lítillækkandi fyrir þolanda. Lesendur 

dagblaða, þurfa þó ekki að vera sömu skoðunar.
93

  

Í siðareglum Blaðamannafélags Íslands eru það einkum 3. og 4. greinin sem tengja 

mætti við nafnbirtingar. Ekki er rætt beint um myndbirtingar, en ætla má að það falli einnig 

undir þessar greinar. Ákvæði 3. gr. kveður á um að blaðamaður eigi að forðast allt sem valdið 
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getur óþarfa sársauka eða vanvirðu. Í 4. gr. eru blaðamenn beðnir um að hafa það í huga 

hvenær almennt öryggi borgaranna, hagsmunir almennings eða almannaheill krefjist 

nafnbirtingar.
94

 Pressan fylgdi augljóslega ekki þessum siðareglum eftir þar sem birting 

myndarinnar hefði getað ollið brotaþolanum sársauka og vanvirðu. 

Þegar vefmiðillinn Pressan var skoðaður kom í ljós að Egill Einarsson hafði verið 

starfsmaður þar. Hann hafði verið einn af „pressupennum“ Pressunnar og því skrifað 

ótalmarga pistla sem birtust á vefnum. Hugsanlega hefur það haft eitthvað að gera með 

umræðu Pressunnar um Egil. Fjölmiðlar hafa mikið vald til að birta það sem þeim hentar, eins 

og fram kom í kafla þrjú, og hafa eigendur hag af því að starfsmenn þeirra komi vel út svo að 

eigendur beri ekki skaða af framgöngu þeirra.  

Eftir að Pressan ákvað að birta mynd af meintu fórnarlambi og kærustu Egils að kyssast 

sama kvöld og meint nauðgun á að hafa átt sér stað ólgaði allt í samfélaginu og fólki stóð ekki 

á sama um að það væru engar afleiðingar fyrir þess háttar starfsemi. Listasafn Reykjavíkur 

sendi þá frá sér frétt sem birt var á Mbl um að þeir hafi hætt birtingum á öllum auglýsingum á 

Pressunni en Listasafnið hefur verið með daglega birtingu auglýsinga þar yfir nokkurra 

mánaða tímabil. Með þessu var Listasafnið að reyna að hvetja til ábyrgrar og vandaðrar 

umfjöllunar í fjölmiðlum. Eftir þessa ákvörðun kom fram að fleiri fyrirtæki drógu sínar 

auglýsingar á vefmiðlinum til baka.
95

 Þann 8. desember 2011 birtist önnur afsökunarbeiðni 

ritstjóra þar sem Steingrímur Sævarr ítrekar afsökunarbeiðni sína svo enginn velktist í vafa 

um að hún hefði verið sett fram í fyllstu einlægni. Þar viðurkenndi hann að Pressunni hafi 

orðið á stór mistök sem myndu ekki eiga sér stað aftur.
96

 Jafnframt var fréttin, þar sem rætt 

var við Svein Andra og talað um tilvist mynda af stúlkunni og unnustu Egils, eytt út af 

bleikt.is sama dag, það er 8. des 2011.  

Eins og kemur fram í þriðja kafla þá er lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla mikilvægt og er 

starfsemi þeirra nauðsynleg forsenda lýðræðislegra stjórnarhátta. Um leið og almenningur 

missir trúna á fjölmiðli sem lýðræðistæki skaðar það starfsemi hans. Afsökun ritstjóra 

Pressunnar var sennilega tilkomin vegna þessa þrýstings frá almenningi sem kallaði á 

viðbrögð frá eigendum. Einnig þarf að huga að stöðu Egils innan fyrirtækisins en eins og 

fjallað var um í þriðja kafla þá þurfa fjölmiðlar að gæta þess að afurðir/umfjöllunarefni mótist 
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ekki af hagsmunum eigenda og auglýsenda eða persónulegum skoðunum blaðamanna eða 

fréttastjóra.  

4.6 Rannsóknarniðurstöður  

Eftir að frásagnir ýmissa vefmiðla af umræddri nauðgunarkæru hafa verið skoðaðar kemur í 

ljós að staða Egils Einarssonar sem opinber persóna hafði áhrif á fréttaflutning DV, bleikt.is 

og Pressunnar.  

Pressan tók til að mynda afstöðu með því að birta ljósmynd af meintu fórnarlambi og 

geranda. Myndbirting sem þessi er gott dæmi um það hvernig ábyrgðin er færð frá geranda 

yfir á brotaþola. Fréttamennska sem þessi getur leitt til þess að brotaþolar finni fyrir skömm 

og jafnvel dregið úr því að fórnarlömb nauðgana treysti sér til að gefa sig fram. Áhugavert að 

velta fyrir sér hvort það hafi einhver áhrif að Egill Einarssonar var starfsmaður hjá Pressunni, 

þar var hann svokallaður pressupenni. 

 Vefsíðan bleikt.is sem er í eigu Pressunnar snýr umræðunni upp í að um sé að ræða 

samsæri gegn Agli, þar sem Vinstrihreyfingin grænt framboð og femínistar hafi komið sér 

saman og fundið leið til að ná sér niðri á honum eftir mörg niðrandi ummæli hans í garð 

kvenna. Vefmiðillinn bleikt.is birti fésbókarfærslu Sveins Andra þar sem hann skrifar að 

móðir stúlkunnar sé áhrifamaður í VG og að femínistar hati Egil og varpar fram þeirri 

spurningu hvort þetta sé tilviljun. Hann sjálfur telur svo ekki vera. Þar sem Sveinn Andri 

hefur með hjálp ýmissa fjölmiðla gert sig að opinberri persónu miðlar bleikt.is sjónarhorni 

hans gagnrýnislaust. Vegna stöðu sinnar í þjóðfélaginu sem hæstaréttarlögmaður getur 

sjónarhorn Sveins Andra haft mikil áhrif á skoðanir almennings. Með birtingu fésbókarfærslu 

Sveins Andra ýtir bleikt.is undir það að kæran á hendur Agli sé runnin undan rifjum femínista.  

 DV fjallaði um málið út frá sjónarhornum beggja aðila en þó að því er virðist oftar út 

frá sjónarhorni Egils. DV birti reglulega fréttir af málinu og má draga þá ályktun að það hafi 

fengið þessa miklu umfjöllun vegna þess að Egill er opinber persóna. Hann hafði aukið vald 

sem hann nýtti sér til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og til að draga úr 

trúverðugleika stúlkunnar. Með því notfærði hann sér þá mýtu í þjóðfélaginu að fórnarlömb 

nauðgana eigi það til að ljúga til um nauðgun.  

 Svo virðist sem eini vefmiðillinn sem fjallaði hlutlaust um málið hafi verið Mbl Þess 

var gætt að nafn geranda var ekki birt á meðan rannsókn stóð yfir og umfjöllun um málið var í 

takt við umfjallanir annarra mála af sama toga. Það virðist sem svo að Mbl hafi farið eftir 

siðareglum Blaðamannafélags Íslands í umfjöllun sinni um þetta mál. Greinilegt er að í þessu 
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tilfelli hafa opinberar persónur ekki sama aðgengi að Mbl og hinum miðlunum sem skoðaðir 

voru við gerð þessarar rannsóknar.  
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5 Umræða og lokaorð 

Í upphafi ritgerðar var lagt upp með að svara þeirri spurningu hvaða áhrif staða Egils 

Einarssonar sem opinber persóna hafði haft á fréttaflutning á nauðgunarkæru á hendur honum. 

Einnig var kannað hvort munur væri á umfjöllun fjölmiðla og hvaða sjónarhorni þeir miðluðu.   

Í rannsóknarniðurstöðum kemur fram hvernig vefmiðlar fjölluðu um þetta mál og 

hvaða sjónarhorni þeir miðluðu. DV fylgdi málinu vel eftir og birti reglulega fréttir því tengdu 

þar sem sjónarhorn beggja aðila komu fram. Við talningu frétta voru þó mun fleiri sem styrktu 

málstað meints geranda, Egils Einarssonar.  

Mbl voru mun hlutlausari í umfjöllun sinni um málið. Þeir fjölluðu eingöngu um 

staðreyndir og nafngreindu ekki þá sem að málinu komu. Samanber að Mbl birti aldrei 

yfirlýsingu Egils né kom sjónarhorni hans eða brotaþolans á framfæri.  

Pressan ákvað að birta ljósmynd af meintu fórnarlambi og öðrum gerandanum. Þá er 

varla hjá því komist að velta því fyrir sér hvort það hafi haft einhver áhrif að Egill Einarssonar 

hafi eitt sinn verið starfsmaður hjá Pressunni. 

Bleikt.is, sem er í eigu Pressunnar sneri umræðunni upp í að um væri að ræða samsæri 

gegn Agli, þar sem Vinstrihreyfingin grænt framboð og femínistar hefðu komið sér saman og 

fundið leið til að ná sér niðri á Agli eftir mörg niðrandi ummæli hans í garð kvenna.  

Af ofangreindu má sjá að Mbl er eini miðillinn sem miðlar fréttaflutningi sínum ekki 

að ákveðnum sjónarhornum geranda eða kæranda. Það að Mbl skuli hafa ákveðið að veta 

þessari tilteknu opinberu persónu ekki aðgengi og valið að fjalla ekki um nauðgunina í 

smáatriðum er einnig ákveðið sjónarhorn.  

Almenningur var mataður af fjölmiðlum og fór að mynda sér skoðanir út frá 

fréttaflutningnum. Samanber kenningunni um dagskrárvald fjölmiðla og 

innrömmunarkenningunni sem fjallað var um í þriðja kafla. Samkvæmt þeim móta fjölmiðlar 

hvaða málefni fólkið í landinu hefur áhuga á og er það á valdi fjölmiðla að þrýsta á 

einstaklinga til að líta á hlutina frá ákveðnu sjónarhorni fremur en öðru.   

Þar sem Egill er opinber persóna hefur hann greiðari aðgang að fréttamönnum heldur 

en almenningur og á því auðveldara með að koma sínum sjónarmiðum á framfæri 

gagnrýnislaust. Það stafar af því að fréttamenn vilja frekar „elítu“ heldur en almenning og þar 

af leiðandi getur almenningur ekki búist við því að hafa jafn greiðan aðgang að fjölmiðlum. 

Staðalmyndir og mýtur samfélagsins um nauðganir þurfa að breytast. Afleiðingar 

nauðgana hafa mikil áhrif á líf fólks og geta fjölmiðlar haft aukin áhrif á þessar afleiðingar. 

Má þar nefna skömm sem snýr að því að brotaþolum sé á einhvern hátt kennt um glæpinn.  
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Egill Einarsson er áberandi persóna og á sem slík erindi í fjölmiðlaumfjöllun. Hann er 

opinber persóna og getur því verið fyrirmynd margra ungra karlmanna á Íslandi. Það er því 

eðlilegt að fjölmiðlar fjalli um Egil Einarsson. Meint fórnarlamb er hins vegar ekki opinber 

persóna og hefur þar af leiðandi ekki sama aðgang að fjölmiðlum og Egill. Með yfirlýsingu 

Egils og umfjöllun sumra vefmiðla um málið virðist hafa verið reynt að draga úr málstað 

meints fórnarlambs. Þetta mál endurspeglar fréttaflutning sumra miðla í landinu og ljóst er að 

lýðræðislegur réttur einstaklingsins má sín lítils gegn hinu fjórða valdi fjölmiðla.  

Að öllum líkindum hefur staða Egils sem opinber persóna haft áhrif á fréttaflutning og 

væri fróðlegt í framhaldinu að bera saman umfjöllun þessa máls við önnur mál af sama toga, 

þar sem meintur gerandi er ekki opinber persóna og athuga hvort að fréttaflutningur væri 

svipaður. Þá væri áhugavert að sjá hvort sjónarhorn brotaþolans kæmi frekar í ljós og hvort 

minna yrði dregið úr málstað hans.  
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