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FORMÁLI 

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaverkefni til BA prófs í félagsfræði 

við Háskóla Íslands vorið 2012. Nafn- og myndbirtingar í fjölmiðlum 

urðu mér mikið hjartans mál síðla árs 2011 þegar fréttir tóku að birtast 

um tiltekið kynferðisbrotamál. Miklar umræður spruttu upp á 

Internetinu varðandi  málið sem þá var á algjöru byrjunarstigi.  Hinn 

meinti gerandi er vel þekktur í íslensku samfélagi og eflaust fyrirmynd 

margra en á sama tíma er hann mjög umdeildur og margir hafa horn í 

síðu hans. Sama dag og viðkomandi var birt kæra var hann 

nafngreindur, birtar af honum myndir á vefmiðlum landsins og fréttin 

fór eins og eldur í sinu á veraldarvefnum. Þar sem maðurinn starfar 

meðal annars í fjölmiðlum var hann leystur frá störfum og viðkomandi 

fyrirtæki sá sig knúið til að „frysta“ allt efni tengt honum á meðan 

málið væri í rannsókn. Málið varð heitasta umræðuefni á kaffistofum 

landsins og flestir höfðu einhverja skoðun á því. Þetta mál varð 

kveikjan að því að ég ákvað að kynna mér hvernig málum er háttað 

hér á landi þegar kemur að nafn- og myndbirtingu grunaðra 

afbrotamanna í fjölmiðlum. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, 

dr. Þorbjörn Broddason fyrir góðan stuðning í gegn um allt verkefnið, 

Friðrik Þór Guðmundsson fyrir aðstoð við gerð spurningalista og 

ritstjórar eða aðrir fulltrúar þeirra fjölmiðla sem gáfu sér tíma til að 

svara spurningum mínum. 

 

 

Reykjavík, maí 2012 

Thelma Lind Steingrímsdóttir 
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ÚTDRÁTTUR 

Fjölmiðlar eru fyrirferðamiklir í nútímaþjóðfélagi og aðgangur að fjölmiðlum af 

ýmsum gerðum er mikill. Heimsmynd okkar og skoðanir mótast meðal annars 

fyrir tilstilli fjölmiðla. Þeir upplýsa, fræða, mennta og skemmta, auk þess að birta 

almennar tilkynningar og auglýsingar. Almenningur hefur gjarnan mikinn áhuga a 

nýjum málum í fjölmiðlum, sérstaklega afbrotum sem nýlega hafa verið framin. 

Nafn- og myndbirtingar fjölmiðla í slíkum málum eru tíðar hér á landi og hafa 

lengi verið umdeildar. Umfjöllun um grunaða afbrotamenn sem síðar reynast 

saklausir getur haft gríðarleg áhrif á viðkomandi aðila.  

Hér verður leitast við að skoða nafn- og myndbirtingar grunaðra 

afbrotamanna með siðareglur Blaðamannafélags Íslands að leiðarljósi. Íslensku 

siðareglurnar verða bornar saman við siðareglur á erlendum vettvangi ásamt því 

að innanhúsreglur helstu fréttamiðla Íslands verða kannaðar. Íslensku 

siðareglurnar eru frekar almennar og stuttar miðað við þær erlendu og margir vilja 

meina að kominn sé tími á endurnýjun. Samkvæmt íslensku siðareglunum eiga 

fjölmiðlar að hafa hagsmuni almennings, öryggi og almannaheill að leiðarljósi 

þegar ákvörðun er tekin um nafn- og myndbirtingar. Jafnframt eiga þeir alltaf að 

virða þá meginreglu að maður er saklaus uns sekt hans er sönnuð.  
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ABSTRACT 

The media is now a huge part of modern society and access to media is quite 

diverse. Our vision of the world and opinion is affected by media outlets. They 

enlighten, educate and entertain, as well as transmitting public announcement and 

advertisements. The public shows a great interest in the media, especially newly 

committed criminal behavior. Local media in Iceland has a tendency to name and 

publish a photo of the accused, which is often considered controversial. These 

stories can have a great effect on the families of the accused, If he is later declared 

innocent.  

In this essay, naming and the showing of photos will be considered with 

respect to the ethics code of the Icelandic Journalist Association. The Icelandic 

ethics code will be compared to other international ethics codes , the internal 

policy of local media in Iceland will also be reviewed. The Icelandic ethics code is 

quite general and short compared to other international codes, and many believe 

that revision is overdue.  It is clear that it can be a difficult decision for editors of 

media when it comes to publication of names and photographs of people accused 

of criminal behaviour. According to the ethics code journalists should always 

have  the intrest of the public in mind, and also regard the safety of people and 

respect the common principle that a person is innocent until proven guilty.  
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1 Inngangur 

Á degi hverjum notar stór hluti þjóðarinnar fjölmiðil af einhverju tagi. 

Fréttablaðið er gefið út í tæplega 90.000 eintökum frítt inn á heimili landsmanna 

(Fréttablaðið, e.d.). Fréttatíminn er gefinn út í 82.000 eintökum einnig 

endurgjaldslaust (Fréttatíminn, e.d.) og Morgunblaðið, sem er áskriftarblað, er 

gefið út í 35-40.000 eintökum á degi hverjum (Örn Þórisson, munnleg heimild, 

23. apríl, 2012). Nánast hvert einasta heimili (95%) á að minnsta kosti eitt 

sjónvarp (Hagstofa Íslands, 2011a) og fólk eyðir að meðaltali 2,5 klst fyrir framan 

eitt slíkt daglega (Menntamálaráðuneytið, 2005). Um 95% heimila eiga tölvu og 

eru nær allar eða 99,5% af þeim tengdar Internetinu (Hagstofa Íslands, 2011b).  

Einnig hafa um 24% heimila að minnsta kosti einn farsíma sem hægt er að tengja 

Internetinu (Hagstofa Íslands, 2011c).  

Þessar tölur sýna okkur að fjölmiðlar eru umfangsmiklir í nútíma samfélagi. 

Þeir gegna stóru hlutverki í að svala upplýsingaþörf og forvitni mannsins enda er 

einn megin tilgangur fjölmiðla að veita fólki upplýsingar um atburði líðandi 

stundar (McQuail, 2005). Heimsmynd okkar og um leið skoðanir okkar á 

mönnum og málefnum hvers tíma mótast meðal annars fyrir tilstilli fjölmiðla (Páll 

Sigurðsson, 1997). Fjölmiðlar miðla til okkar upplýsingum, þeir fræða, gagnrýna, 

veita aðhald, skemmtun og dægradvöl. Fjölmiðlar segja okkur hvað gærdagurinn 

hafði í för með sér og hverju við megum búast við af deginum sem framundan er. 

Þeir eiga að vera uppspretta þekkingar og samkenndar í samfélaginu. Fyrir tilstilli 

fjölmiðla getum við sett okkur í spor annarra og speglað okkur í aðstæðum þeirra. 

Í raun og veru eru fæstar af þeim hugmyndum sem við höfum um samfélagið 

komnar frá eigin reynslu heldur eru þær fengnar að stórum hluta úr fjölmiðlum. 

Fjölmiðla mætti jafnvel kalla „fundarstjóra samfélagslegra umræðna“ vegna getu 

þeirra til að stýra því hvaða mál eru til umræðu í samfélaginu á hverjum tíma. 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að sá veruleiki sem birtist í fjölmiðlum er oft ekki 

hrein mynd af raunveruleikanum heldur eins konar „hálfsannleikur“ (Ragnar 

Karlsson, 2010). Fjölmiðlar geta einnig gegnt lykilhlutverki í að veita ráða- og 

valdamönnum þjóðfélagsins aðhald, bæði hvað varðar persónulega hegðun þeirra 

og um þær ákvarðanir og ráðstafanir er varða almenning (Páll Sigurðsson, 1997).  



8 

Það er gjarnan talað um fjölmiðla sem fjórða valdið þ.e með hliðsjón af 

þrískiptingu ríkisvaldsins: löggjafarvaldi, framkvæmdavaldi og dómsvaldi. 

Fjölmiðlar búa þó ekki yfir  neinu formlegu valdi heldur valdi í félagsfræðilegum 

skilningi. Valdið er fyrst og fremst fólgið í því hve mikil áhrif þeir geta haft á 

almenning (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Fjölmiðlar fjalla gjarnan um afbrot, dómsmál og rannsóknir á slíkum málum. 

Almenningur hefur yfirleitt mestan áhuga á nýjum málum, einkum og sér í lagi 

afbrotum (Páll Sigurðsson, 1997). Nafn- og myndbirtingar í slíkum málum eru 

algengar hér á landi og hafa oft valdið deilum. Greina má fórnarlömb nafn- og 

myndbirtinga í fjóra hópa. Í fyrsta hópi eru stjórnmálamenn og öðrum hópi frægir 

einstaklingar. Þessir tveir hópar sækjast eftir að vera í fjölmiðlum því það hjálpar 

þeim að vera þekktir meðal almennings. Í þriðja hópi eru fórnarlömb ýmissa 

hörmunga og í fjórða hópi sakborningar í dómsmálum. Sakborningar í 

dómsmálum eru hópur sem ýmist er grunaður um eða dæmdur fyrir að brjóta lög 

og því ber fjölmiðlum skylda að veita almenningi upplýsingar sem varða 

hagsmuni þeirra. Grundvallarreglan skal þó alltaf vera sú að menn teljist saklausir 

þar til sekt þeirra hefur verið sönnuð fyrir dómstólum (Elías Snæland Jónsson 

2004). Ljóst er að umfjöllun og nafngreining fjölmiðla um grunaðan afbrotamann 

sem síðar reynist saklaus getur haft gríðarleg áhrif á líf viðkomandi aðila og 

aðstandendur hans. Reynst getur mjög erfitt og jafnvel ógerningur fyrir 

viðkomandi að losa sig við þann stimpil sem hann hefur fengið í vitund 

almennings (Páll Sigurðsson, 1997). Sumir segja jafnvel að fjölmiðlar séu að taka 

sér dómsvald með því að nafngreina einstaklinga í fréttum. Dæmdir einstaklingar 

hafa jafnvel sagt að umfjöllun fjölmiðla um mál þeirra hafi verið þeim þungbærari 

en dómurinn sjálfur (Jón Kaldal, 2007).   

Í ljósi þess hve áhrifaríkir fjölmiðlar geta verið er eðlilegt að um þá gildi 

sérstök lög og skýrar reglur. Sem dæmi hafa lög um tjáningarfrelsi, persónufrelsi 

og upplýsingaskyldu öll áhrif á starfsemi fjölmiðla á einn eða annan hátt.  

Blaðamenn þurfa einnig að fylgja ákveðnum siðareglum sem stéttin sjálf setur sér. 

Siðareglur blaðamanna innihalda leiðbeiningar um ákveðinn siðferðisgrunn sem 

blaðamönnum er skylt að fara eftir. Siðferðisleg álitamál eru mjög algeng í starfi 
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blaða- og fréttamanna og því eru siðareglur eitt grundvallaratriðið í daglegu 

vinnuumhverfi þeirra (Birgir Guðmundsson, 2004).  

Í þessari ritgerð er fjallað um siðareglur Blaðamannafélags Íslands (BÍ) með 

áherslu á reglur er varða nafn- og myndbirtingar fjölmiðla af grunuðum 

afbrotamönnum. Þá verða íslensku siðareglurnar bornar saman við siðareglur 

erlendra blaðamannasamtaka. Fjallað verður um þekkt dæmi þar sem fjölmiðlar 

hafa birt nöfn og myndir í viðkvæmum sakamálum á rannsóknarstigi og reynt að 

meta út frá siðareglum BÍ hvort um réttmæta umfjöllun hafi verið að ræða. 

Ætlunin er að skoða hvaða sjónarmið liggja að baki slíkum nafn- og 

myndbirtingum. Í umfjölluninni verða eftirfarandi spurningar hafðar að 

leiðarljósi: 

 Hvenær skal birta nöfn og myndir af grunuðum afbrotamönnum í 

fjölmiðlum?  

 Skiptir máli hver á í hlut þegar ákvörðun er tekin um nafn- og 

myndbirtingar?  

Til að fá betri mynd af starfsvettvangi íslenskra fjölmiðla verða innanhússreglur 

fjölmiðlanna kannaðar og fulltrúar frá fjölmiðlunum spurðir út í málefnið.  

1.1 Umdeildar nafn- og myndbirtingar 

„Sá voða atburður hefir orðið hér í bænum, sem eigi á sinn líka í annálum 

Reykjavíkur eða landsins, þó víðar sé leitað. Morð framið af ásettu ráði hefur eigi 

heyrzt um getið hér í bæ í manna minnum“ Þannig hefst forsíðufrétt 

Morgunblaðsins þann 17. nóvember 1913 („Bróðurmorð í Reykjavík“, 1913).  

Eyjólfi Jónssyni verkamanni úr Reykjavík var byrlað eitur af Júlíönu Jónsdóttur 

systur sinni sem varð honum að bana. Morgunblaðið birti nákvæmar lýsingar á 

málsatvikum, nafngreindi allar helstu persónur, sagði frá bakgrunni þeirra ásamt 

því að teiknaðar myndir voru birtar af hinum látna, heimili hans Dúkskoti og 

Júlíönu, sem grunuð var um morðið. Málið markaði tímamót á Íslandi því svo 

nákvæmur fréttaflutningur hafði ekki áður sést í íslenskum fjölmiðlum.  Frásögnin 

um morðið vakti gremju í Reykjavík því fólkinu þótti syndsamlegt að segja svo 

opinskátt frá svo sorglegum atburði. Ritstjóri Morgunblaðsins, Vilhjálmur Finsen, 

ákvað að draga í land með fréttaflutning af afbrotamálum því að Reykvíkingar 
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virtust ekki tilbúnir að kyngja slíkum fréttaflutningi og eru það kannski ekki enn 

(Guðjón Friðriksson, 2000). Þetta sýnir okkur að umdeildar nafn- og 

myndbirtingar eru síður en svo nýjar af nálinni.  

Af ýmsu er að taka þegar kemur að vafasömum nafn- og myndbirtingum 

fjölmiðla á undanförnum árum. Gott dæmi um umdeilda myndbirtingu tengist 

einu þekktasta sakamáli Íslands fyrr og síðar, Guðmundar- og Geirfinnsmálinu.  

Fjölmiðlar fjölluðu mikið um málið og sakborningar voru nafngreindir og birtar af 

þeim myndir mjög fljótlega. Fullyrða má að myndirnar sem fjölmiðlarnir birtu 

hafi langt í frá verið hlutlausar og hafi í raun gert almenningi auðvelt fyrir að 

kveða upp dóm sinn um málið löngu á undan Hæstarétti. Mynd af einum 

sakborninganna sem birt var í fjölmiðlum var augljóslega tekin á lögreglustöð og 

áhrif myndarinnar þau að þarna væri á ferðinni kaldrifjaður morðingi (Atli Steinn 

Guðmundsson, 2010). Eitt umtalaðasta dæmi síðari ára er líklega umfjöllun DV 

ásamt nafn- og myndbirtingu af kennara sem sakaður var um kynferðisbrot gegn 

ungum drengjum. Fyrirsögnin „Einhentur kennari sagður nauðga piltum“ birtist á 

forsíðu DV ásamt mynd af viðkomandi. Fréttin kom fram eftir að tveir piltar 

ákærðu manninn fyrir kynferðislegt ofbeldi. DV birti þessa frétt þrátt fyrir að 

rannsókn málsins væri enn á frumstigi og í raun stæði aðeins orð gegn orði. Sama 

dag og blaðið kom út svipti maðurinn sig lífi. Bróðir hins látna sagði að 

fréttaflutningur DV hefði nánast rekið bróður sinn í dauðann („Svipti sig lífi“, 

2006). Jónas Kristjánsson, þáverandi ritstjóri DV sagði að blaðið hefði fjallað um 

málið af sanngirni. Hann sagði: „Við erum ekki í dómarahlutverki. Við segjum 

fréttir og þær eru réttar.“ Hann telur DV ekki hafa brotið siðareglur og að ekki 

væri þörf á að endurskoða fréttastefnu DV („Við fjölluðum af sanngirni“, 2006). 

Drengirnir tveir sem kærðu manninn sögðu DV hafa unnið gegn þeirra eigin 

hagsmunum með þessari umfjöllun því að nú kæmi sannleikurinn aldrei í ljós 

(Ritstjórar DV segja af sér, 2006).  

Þetta atvik vakti mikla reiði meðal almennings og í kjölfarið var stofnað til 

undirskriftasöfnunar þar sem skorað var á blaðamenn og ritstjóra DV að 

endurskoða ritstjórnarstefnu sína og sýna ábyrgð og virðingu í umfjöllun um 

viðkvæm málefni. Alls skrifuðu 32.044 undir listann á 48 klukkustundum 

(„Afhentu ritstjóra DV“, 2006). Aftur þótti Íslendingum fréttaflutningur hafa 
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gengið of langt, tæpum hundrað árum eftir fjölmiðlahneykslið í Dúkskotsmálinu 

svokallaða.  

Mikil umfjöllun var einnig um morðingja í manndrápsmáli í Hafnarfirði síðla 

sumars 2011.  Aðeins tveimur dögum eftir að morðið var framið var birt frétt á 

Dv.is undir fyrirsögninni: „Grunaður um morð í Hafnarfirði: Játaði ást á Youtube“  

þar sem mynd af hinum grunaða ásamt nafni var birt („Grunaður um morð“, 

2010). Lögmaður hins grunaða fordæmdi framferði ákveðinna fjölmiðla vegna 

ótímabærra nafn- og myndbirtinga af skjólstæðingi sínum. Lögmaðurinn segir að 

fjölmiðlar verði að hafa í heiðri þá meginreglu réttarfarslaga að maður sé saklaus 

uns sekt hann sé sönnuð og á það sérstaklega við þegar hvorki hefur verið gefin út 

ákæra né farið fram á gæsluvarðhald yfir viðkomandi („Fordæmir forkastanleg“, 

2010). Birgir Guðmundsson (2010) kennari við Háskólann á Akureyri og 

umsjónarmaður vefsíðu BÍ sagði að hægt væri að fallast á að nafn- og 

myndbirtingin hafi á þessum tímapunkti verið ótímabær. Fjölmiðlafólk virðist 

sammála um að þarna hafi þeir stigið feilspor og margir reyndu strax að leiðrétta 

mistök sín. Hann er hinsvegar ekki sammála því að fjölmiðlar hafi ekki virt 

meginreglu réttarfarslaga að maður sé saklaus uns sekt hans sé sönnuð. Hann 

tekur fram að enginn fjölmiðill hafi sagt að maðurinn væri sekur en tekið var fram  

að hugsanlega væri um ástríðuglæp að ræða. Líklegast er lögmaðurinn að vísa til 

þess að nafn- og myndbirting sé ígildi dóms eða brennimerkingar í samfélaginu. 

Hann segir fréttina fyrst hafa verið birta á RÚV án nafns eða myndar af 

viðkomandi. Þá hafi netheimar, óritstýrði hluti fjölmiðlanna, vaknað og upp kom 

umræða um atvikið þar sem viðkomandi er nafngreindur og gamalt myndband frá 

honum grafið upp af Youtube. Þá fara vefmiðlar, ritstýrði hluti fjölmiðlanna, að 

birta fréttir með nafni og mynd ásamt tengli í umrætt myndband. Nú vilja margir 

réttlæta nafn- og myndbirtingu sem þessa þar sem málið var þegar komið fram í 

hinum óritstýrða heimi. Er þörf fyrir að halda nafnleynd þegar nafnið er hvort sem 

er komið á allra vitorð? Svarið er já! Mikilvægt er að fjölmiðlar haldi sig við 

vinnureglur sínar og fagleg viðmið blaðamennskunnar (Birgir Guðmundsson, 

2010).  

Miðvikudaginn 30. nóvember 2011 birti DV frétt þess efnis að ung stúlka hefði 

leitað til Neyðarmóttöku nauðgana vegna þess að karlmaður á fertugsaldri hafi 
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nauðgað henni eftir Eldhúspartý FM957. Stúlkan hafði ekki lagt fram kæru fyrir 

verknaðinn („Kona leitaði til neyðarmóttöku“ 2011). Tveimur dögum eftir 

umrædda frétt er meintur gerandi ásamt kærustu sinni kærður fyrir nauðgun. Sá 

sem kærður var heitir Egill Einarsson, gjarnan þekktur sem Gillzenegger. 

Fyrirsögnin „Gillzenegger kærður fyrir nauðgun. Kærir á móti fyrir rangar 

sakargiftir“ birtist á vefmiðli Eyjunnar kl. 20:33 föstudaginn 2. desember 2011. 

Þar er Egill bæði nafngreindur og greininni fylgdi mynd af honum berum að ofan 

(„Gillzenegger kærður“, 2011). Aðeins sjö mínútum síðar var fréttin komin á 

vefmiðilinn Vísir.is undir fyrirsögninni „Gillz kærður fyrir nauðgun“ og aftur 

fylgdi mynd („Gillz kærður“, 2011). Fréttin var komin á alla helstu vefmiðla 

landsins nokkrum mínútum eftir að Eyjan.is nafngreindi Egil fyrst miðla. Kærasta 

Egils var einnig kærð en enginn miðill birti nafn hennar að undanskildum 

vefmiðlinum Bleikt.is þar sem fyrirsögnin „Gillz og Gurrý kærð fyrir nauðgun“ 

var birt ásamt mynd af parinu sem tekin er af Facebook síðu Egils („Gillz og 

Gurrý...“ 2011). Í kjölfarið á fréttaflutningi af kærunni gaf Egill út yfirlýsingu þar 

sem hann lýsir yfir sakleysi sínu og segir kæruna til þess fallna að sverta mannorð 

hans. Þar segir hann að hann hafi hug á að kæra stúlkuna fyrir rangar sakargiftir 

(„Nauðgunarkæra...“, 2011). Sé það rétt, að ætlunarverkið sé að sverta mannorð 

Egils hefur ætlunarverkinu að stórum hluta verið náð um leið og málið rataði í 

fjölmiðla. Málið getur valdið Agli og þeim sem að honum standa gríðarlegu 

fjárhagslegu tjóni. Nafnið Gillzenegger er í raun orðið að vörumerki sem metið er 

á hundrað til fjögurhundruð milljónir. Almannatenglar hafa metið svo að skaðinn 

sé líklega ekki tímabundinn, þrátt fyrir að Íslendingar séu gjarnan fljótir að 

fyrirgefa. Egill hefur misst stóran hluta af markaðshópi sínum óháð því hvort hann 

verður sakfelldur eða sýknaður af þeim sökum sem á hann eru bornar („Margir 

skaðast af nauðgunarmáli...“, 2011) Með þetta að leiðarljósi verða fyrrgreindar 

rannsóknarspurningar kannaðar. Var rétt af fjölmiðlum að birta nöfn og myndir 

þessara einstaklinga á þeim tímapunkti sem það var gert?  
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2 Nafn- og myndbirtingar fjölmiðla  

„. . . margir starfandi blaðamenn eru helteknir af ótrúlegum 

ranghugmyndum um eigið hlutverk. Þetta er í reynd grafalvarlegt mál 

og þarft að ræða innan stéttar sem utan. [...] Kjarni þessarar alvarlegu 

ranghugmyndar er sú sýn einhverra blaðamanna að þeir hafi með 

höndum mikið ægivald – vald til að fella [s]tóradóm yfir mönnum sem 

eru grunaðir um glæpi.“ (Kristinn Hrafnsson, 2003)  

 

Nafn- og myndbirtingar fjölmiðla hafa oft á tíðum valdið deilum. Tvö andstæð 

sjónarmið hafa  einna helst tekist á í deilum um nafn- og myndbirtingar fjölmiðla.  

Fyrst ber að nefna viðhorf þeirra sem vilja í lengstu lög vernda þá sem grunaðir 

eru um brot á lögum landsins og ekki síður aðstandendur þeirra, að minnsta kosti 

á meðan dómstólar hafi ekki dæmt þá seka. Hitt viðhorfið er að hagsmunum 

samfélagsins sé best borgið með því að fjölmiðlar greini ítarlega frá öllum 

alvarlegum sakamálum sem lögreglan fær inná sitt borð, jafnvel þó að rannsókn sé 

enn á frumstigi. Hagsmuni almennings eigi að setja ofar en umhyggju fyrir hinum 

grunaða afbrotamanni. Það er því ljóst að ákvörðun ritstjóra fjölmiðils er aldrei 

einföld. Það eina sem allir ritstjórar hafa sameiginlegt er að þeir eigi að styðjast 

við opinber lög og siðareglur BÍ (Elías Snæland Jónsson, 2003). 

Í ljósi áhrifa og umfangs fjölmiðla í daglegu lífi fólks er eðlilegt að um þá gildi 

ákveðnar reglur. Þessar reglur eiga að tryggja bæði viðgang þeirra og einnig að 

þeir sinni störfum sínum á viðeigandi hátt. Fjölmiðlar fá réttindi sín frá opinberum 

lögum en þurfa jafnframt að haga störfum sínum eftir þeim meðal annars þegar 

kemur að birtingu upplýsinga. Tjáningarfrelsið er fjölmiðlum mjög mikilvægt en á 

sama tíma setur það þeim skorður því þeim fylgja lögboðnar takmarkanir. 

Fjölmiðlum er til að mynda ekki heimilt að birta upplýsingar sem stríða gegn 

öryggi ríkisins, heilsu manna, siðgæði, réttindum eða mannorði. Lög um friðhelgi 

einkalífsins er annar þáttur sem fjölmiðlar verða að hafa í huga en freistandi þykir 

að líta fram hjá. Friðhelgi einkalífsins vísar til þess að menn hafi rétt til að ráða 

yfir eigin lífi og njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Tilfinningalíf fólks og 

tilfinningasambönd eiga að njóta  verndar og friðar. Það er því óheimilt 

samkvæmt lögum um friðhelgi einkalífs að birta upplýsingar um persónuleg mál á 

borð við framhjáhald, sjúkdóma, kynhagi og fjölskylduerjur. Þessar reglur eiga þó 
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ekki við í öllum tilfellum. Almannapersónur  eins og stjórnmálamenn, leikarar og 

annað fólk sem vinnur áberandi störf njóta ekki sömu verndar og hinn almenni 

borgari.  Ein helsta ástæðan fyrir því er að ýmis atriði í fari opinberra persóna geta 

skipt almenning máli, til dæmis ef opinber embættismaður á við drykkju- eða 

fjárhagsvanda að stríða. Sömu sögu er hinsvegar ekki að segja um hjónaskilnaði 

eða önnur persónuleg atriði, þar eiga opinberar persónur að njóta sömu réttinda og 

almúginn. Myndbirtingar í fjölmiðlum eru samkvæmt lögum um friðhelgi 

einkalífsins að jafnaði leyfilegar séu þær ekki ósæmilegar fyrir þá sem eiga í hlut 

og eigi á einhvern hátt erindi til almennings. Bann við birtingu mynda í 

fjölmiðlum verður að byggjast á sérstökum ástæðum og rökum. Dæmi um slíkt  

væri mynd af sakborningi sem ekki hefur fengið dóm fyrir glæp sinn (Páll 

Sigurðsson, 1997). Slíkar myndbirtingar eru mjög algengar í íslenskum 

fjölmiðlum.  

 

3 Af hverju siðareglur?  

Á heimasíðu Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands stendur að öll eigum við 

siðareglur einhverstaðar innra með okkur hvort sem þær eru meðvitaðar eða 

ómeðvitaðar. Reglurnar eru hvergi til á prenti, þær eru misjafnar eftir 

einstaklingum og þjóðfélögum en eru samt sem áður alltaf til staðar. Við 

hneykslumst á einhverju eða fyllumst vandlætingu þegar einhver fer út fyrir okkar 

þægindaramma. Við þurfum siðareglur vegna þess að upplýsingaflæði í 

nútímasamfélagi er orðið svo gríðarlega mikið og flókið að brjóstvitið eitt dugar 

ekki til. Þetta á sérstaklega við um atvinnulífið þar sem miklar kröfur eru gerðar 

um hraða, nákvæmni og sérhæfingu. Í starfi geta prentaðar siðareglur  því verið 

nauðsynlegar. Siðareglur hafa þó ekkert formlegt vald eins og til dæmis lög en 

þær taka mið af ríkjandi siðferði samfélagsins og því getur verið erfitt að breyta 

þeim (Siðfræðistofnun HÍ, e.d. ).  

Sigurður Már Jónsson (2012) varaformaður Blaðamannafélags Íslands segir 

suma blaðamenn spyrja sig hvers vegna stéttin þurfi siðareglur því starfið sé í raun 

og veru mjög einfalt: Blaðamaður á alltaf að segja sannleikann. Sigurður  lýsir í 

grein sinni á vef BÍ sex rökum fyrir því að fjölmiðlar þurfi að hafa siðareglur. Í 



15 

fyrsta lagi þá gera þær fólki kleift að fá hlutlausan aðila til að meta umfjöllun sem 

það varðar með skjótum og ódýrum hætti. Í öðru lagi gefa siðareglur 

blaðamönnum tækifæri til að fá eigin vinnubrögð metin á hlutlausan hátt og í 

þriðja lagi gera þær blaðamönnum og almenningi kleift að skiptast á skoðunum á 

vettvangi þar sem sjónarmið blaðamennskunnar eru ríkjandi. Í fjórða lagi gefa þær 

blaðamönnum tækifæri á að aðgreina sig frá öðrum aðilum sem vilja taka þátt í 

þjóðmálaumræðunni og í fimmta lagi þá færa þær almenningi þau skilaboð að 

blaðamenn íhugi með gagnrýnum hætti eðli og inntak starfs síns og vilji bæta 

vinnubrögð sín. Í sjötta og síðasta lagi eru viðurlög við brotum á siðareglum og 

opinber birting þeirra í samræmi við það gagnsæi sem á að ríkja í starfinu 

(Sigurður Már Jónsson, 2012).  Gildi siðareglna felst fyrst og fremst í því að vera 

verndandi en ekki að vera ógn með afleiðingum sem hljótast séu þær brotnar. Þær 

eru aðeins til hliðsjónar fyrir fólk í starfi og til þess fallnar að hjálpa fólki að axla 

siðferðislega ábyrgð (Páll Sigurðsson, 1997). Það er því afar áhugavert að sjá 

niðurstöður úr rannsókn Friðriks Þórs Guðmundssonar (2007) þar sem hann 

kannar viðhorf hundrað reyndra blaða- og fréttamanna á Íslandi til ýmissa 

málefna. Þar kemur í ljós að þriðjungur þeirra telja siðanefndina og úrskurði 

hennar ekki hafa áhrif á þróun faglegra vinnubragða blaðamanna. Um fjórðungur 

gaf óskýr svör en um 40% svöruðu spurningunni játandi. Þessar niðurstöður verða 

að teljast athyglisverðar í ljósi þess að siðareglurnar og úrskurðir siðanefndarinnar 

eiga að veita blaða- og fréttamönnum aðhald og leiðbeina þeim við vinnu sína 

(Friðrik Þór Guðmundsson, 2007). 

 

4 Siðareglur Blaðamannafélags Íslands 

Flestar starfsstéttir hafa sett sér ákveðnar siðareglur og eru blaðamenn þar ekki 

undanskildir. Siðareglur eiga að vera einskonar umgjörð um starf stéttarinnar og 

til þess fallnar að efla skilning á starfinu, bæði hjá blaðamönnunum sjálfum sem 

og almenningi. Þær eiga að gefa utanaðkomandi skilning á því hvernig 

viðkomandi starfsstétt lítur á sjálfa sig og þá um leið hvers er að vænta í 

samskiptum við hana (Sigurður Már Jónsson, 2012). Siðareglur BÍ voru fyrst 

settar árið 1965 og eru í aðalatriðum óbreyttar enn í dag. Á sama tíma var einnig 
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stofnuð siðanefnd BÍ sem fellir úrskurði í kærumálum sem henni berast um brot á 

siðareglunum (Þorsteinn Gylfason, 2004). Siðareglurnar eru sameiginlegt viðmið 

sem ritstjórnir fjölmiðla hafa sett sér og reyna að hafa að leiðarljósi. Þessar 

siðareglur eru skuldbindandi fyrir félagsmenn BÍ (Elías Snæland Jónsson, 2004). 

Fyrstu siðareglurnar samanstóðu af þremur greinum ásamt kafla um viðurlög. 

Úrskurði siðanefndarinnar átti þá að birta í félagsbréfi BÍ en óheimilt var að fjalla 

um þá opinberlega að öðru leyti. Árið 1985 er greinum siðareglnanna fjölgað úr 

þremur í sex og brotin flokkuð eftir eðli þeirra. Þá var fjölmiðlum einnig skylt að 

birta niðurstöður siðanefndarinnar hefðu þeir gerst sekir um alvarleg brot. Segja 

má að með breytingunum frá 1985 hafi siðareglurnar tekið á sig núverandi mynd. 

Reglunum hefur ekkert fjölgað og innihald þeirra er að mestu leyti óbreytt (Róbert 

H. Haraldsson & Steinar Örn Atlason, 2006) Gildandi siðareglur BÍ eru frá árinu 

1991 og standa enn óbreyttar þrátt fyrir fjörugar umræður um að tími sé kominn á 

endurskoðun („Fjörugar umræður“, 2012). Siðanefnd BÍ getur ekki tekið upp mál 

á hendur fjölmiðli að fyrra bragði heldur verður einhver sem telur á sér brotið að 

leggja fram kæru til siðanefndarinnar (Þorsteinn Gylfason, 2004).  

Gildandi siðareglur BÍ frá 1991 skiptast í sex greinar, fimm þeirra fjalla um 

störf blaðamanna og ein fjallar um störf sjálfrar siðanefndarinnar. Fyrsta grein 

reglnanna vísar til þess að blaðamaður hafi skyldur gagnvart stétt sinni og megi 

ekki vanvirða hana á nokkurn hátt. Blaðamaður skal forðast allt það sem gæti rýrt 

álit almennings á störfum stéttarinnar. Einnig skal hann alltaf hafa hagsmuni 

stéttarinnar að leiðarljósi. Í annarri grein kemur fram að blaðamaður beri 

persónulega ábyrgð á öllu sem hann skrifar og hann sé alltaf blaðamaður þó hann 

komi fram utan starfs síns. Einnig skal blaðamaður alltaf virða trúnað við 

heimildarmenn sína. Í þriðju grein segir að blaðamaður skuli vanda 

upplýsingaöflun, úrvinnslu og framsetningu efnis og sýna tillitssemi í 

vandasömum málum. Blaðamaður skal forðast allt sem getur valdið saklausu fólki 

eða fólki sem á um sárt að binda óþarfa sársauka eða vanvirðu. Fjórða greinin 

fjallar um alvarleika þess að blaðamaður þiggi mútur eða hafi í hótunum vegna 

birtingar efnis. Hann skal hafa í huga hvenær tilefni er til nafnbirtingar 

einstaklinga. Í dóms- og refsimálum skal virða þá meginreglu að einstaklingur er 

saklaus uns sekt hans er sönnuð. Í fimmtu grein reglnanna segir að blaðamaður 
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skuli forðast hagsmunaárekstra t.d með því að flytja fréttir af fyrirtækjum eða 

hagsmunasamtökum sem hann á sjálfur aðild að. Blaðamaður skal fyrst og fremst 

alltaf gæta hagsmuna lesenda og sóma blaðamannastéttarinnar. Þá skal 

blaðamaður einnig alltaf hafa sannfæringu sína að leiðarljósi í skrifum sínum. 

Sjötta og síðasta reglan fjallar um aðgerðir siðanefndarinnar og rétt fólks til að 

kæra brot á siðareglum til Siðanefndar BÍ (Blaðamannfélag Íslands, 1991).  

Þorsteinn Gylfason (2004) lýsir því hvernig siðareglur blaðamanna fjalli í raun 

ekki nema um tvö ákvæði sem saman standi í þriðju grein reglnanna, með 

viðaukum í annarri, fjórðu og fimmtu grein. Annað ákvæðið kallar hann 

vandvirknisregluna og hitt tillitssemisregluna. Vandvirknisreglan krefst þess að 

blaðamaður skýri rétt frá, vandi sig við öflun upplýsinga, virði heimildir og haldi 

trúnað við heimildarmenn. Tillitssemisreglan vísar til þess að einstaklingar eða 

hópar séu ekki særðir eða vanvirtir af tilefnislausu í fjölmiðlum (Þorsteinn 

Gylfason, 2004). 

4.1 Reglur um nafn- og myndbirtingar 

Þriðja grein siðareglna BÍ er svohljóðandi:   

„Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu 

svo sem kostur er og sýnir fyllstu tillitssemi í vandasömum  málum. 

Hann forðast allt, sem valdið getur saklausu fólki, eða fólki sem á um 

sárt að binda, óþarfa sársauka eða vanvirðu“ (Blaðamannafélag 

Íslands, 1991). 

Í fjórðu grein siðareglnanna er svo fjallað um nafnbirtingu: 

„Það telst mjög alvarlegt brot þiggi blaðamaður mútur eða hafi í 

hótunum vegna birtingar efnis. Blaðamenn skulu hafa ríkt í huga 

hvenær almennt öryggi borgaranna, sérstakir hagsmunir almennings 

eða almannaheill krefst nafnbirtingar. Í frásögnum af dóms- og 

refsimálum skulu blaðamenn virða þá meginreglu laga að hver maður 

er talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð“ 

(Blaðamannafélag Íslands, 1991). 

Róbert H. Haraldsson og Steinar Örn Atlason (2006) sýndu í rannsókn sinni að 

þriðja siðareglan er oftast sú sem er brotin í þeim málum sem siðanefnd BÍ tekur 

til umfjöllunar. Á árunum 1966-2005 voru 15% þeirra kæra sem bárust 



18 

siðanefndinni vegna myndbirtinga af einhverju tagi og 13% vegna nafnbirtingar. 

Þær kærur falla undir brot á fjórðu siðareglunni. Fjórða greinin setur fram þrjú 

skilyrði til nafnbirtingar, í fyrsta lagi að öryggi almennings krefjist þess, í öðru 

lagi að sérstakir almannahagsmunir krefjist þess og í þriðja lagi að almannaheill 

krefjist þess. Í siðareglum BÍ er hinsvegar hvergi að finna ákvæði um 

myndbirtingu. Margir telja slæmt að siðareglur BÍ skuli ekki hafa fleiri og skýrari 

ákvæði um nafn- og myndbirtingu í dóms- og rannsóknarmálum. Þar ætti til að 

mynda að vera regla um hvaða hópur sakborninga ætti að vera nafngreindur og 

undir hvaða kringumstæðum ætti að birta nöfn eða veita þagnarvernd (Páll 

Sigurðsson, 1997). Það getur verið erfitt fyrir blaðamenn að greina það hvenær 

hagsmunir almennings og almannaheill krefjast nafnbirtingar vegna þess að 

hugtökin eru ekki skilgreind nánar í siðareglunum. Hvenær öryggi borgara er 

ógnað er hinsvegar auðveldara að átta sig á. Það getur til að mynda átt við þegar 

einstaklingur sem er hættulegur samborgurum sínum gengur laus (Elías Snæland 

Jónsson, 2004). Í sumum tilfellum getur verið fullkomlega réttmætt og jafnvel 

nauðsynlegt að birta nöfn og sérstaklega myndir til dæmis af hættulegu fólki (Páll 

Sigurðsson, 1997). Dæmi um slíkan fréttaflutning er myndbirting DV af 

Steingrími Njálssyni þann 3. október 1986.  

„Þrátt fyrir andstöðu yfirvalda birtir DV í dag mynd af 

kynferðisglæpamanninum Steingrími Njálssyni er nú afplánar dóm á 

Litla-Hrauni fyrir ítrekaða ölvun við akstur. Á borði saksóknara liggur 

hins vegar kæra frá foreldrum 13 ára blaðburðardrengs er Steingrímur 

svívirti með óhugnanlegum hætti síðastliðið vor. Steingrímur er 

rauðbirkinn, meðalmaður á hæð og samsvarar sér vel.“ („Svona lítur 

hann út“, 1986)  
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Fréttaflutningur af þessu tagi átti sér fáar hliðstæður á þessum tíma í íslenskri 

blaðamennsku. Myndbirtingin var réttlætt með þeim rökum að hún hefði 

varnaðargildi fyrir almenning, blaðamaður hefði aflað sér nákvæmra heimilda og 

töldu blaðamenn sig skylduga til að vara almenning við manninum. Sögur herma 

að myndbirtingin hafi í a.m.k einu tilfelli bjargað barni frá hugsanlegu 

kynferðislegu ofbeldi (Páll Sigurðsson, 1997). 

5 Siðareglur á alþjóðlegum vettvangi 

5.1 Alþjóða blaðamannasambandið (International Federation of 

Journalists) 

Blaðamannafélag Íslands er hluti af alþjóðlegu blaðamannasamtökunum 

International Federation of Journalists (IFJ) sem stofnuð voru 1926 í París og 

samanstanda nú af 600.000 meðlimum frá meira en 100 löndum. Markmið 

sambandsins er að vernda og styrkja frelsi fjölmiðla. Siðareglur IFJ eru í 9 liðum 

og frekar almennar. Í nýjustu siðareglum frá 1986 er ekki fjallað beint um nafn- 

og myndbirtingar. Þar er hinsvegar talað um að blaðamenn skuli forðast rógburð 

og ærumeiðandi fréttaflutning, tilefnislausar ásakanir og að birta ónámkvæmt efni 

sem geti verið einhverjum skaðlegt (International Federation of Journalists, 1986). 

Siðareglur BÍ samrýmast siðareglum IFJ að stórum hluta en þó er eitt mikilvægt 

atriði í siðareglum IFJ sem ekki er að finna í siðareglum BÍ. Sú regla fjallar um 

skyldu blaðamanna til að bera virðingu fyrir sannleikanum og rétti fólks til að vita 

sannleikann. Í siðareglum BÍ er að finna ákvæði um að blaðamönnum beri að 

vanda upplýsingaöflun sína en ekkert um hvort upplýsingarnar þurfi að vera 

sannar eður ei (Þorsteinn Gylfason, 2004). 

5.2  Félag atvinnu-blaðamanna (Society of Professional Journalists) 

Árið 1909 stofnaði hópur drengja bræðrafélagið Sigma Delta Chi í DePauw 

Háskóla í Greencastle í Indiana. Árið 1988 var félaginu breytt í formlegt 

blaðamannafélag og fékk þá nafnið Society of Professional Journalist (SPJ). 

Helsta verkefni SPJ er að standa vörð um frelsi fjölmiðla í Bandaríkjunum því það 

er grundvöllur lýðræðisins að þeirra mati. Árið 1926 voru fyrstu siðareglur SPJ 

samþykktar og síðan þá hafa nýjar siðareglur verið samþykktar í tvígang, fyrst 



20 

1973 og nú síðast 1996. Samkvæmt samtökunum þá hafa nokkur þúsund 

rithöfundar, ritstjórar og fagmanneskjur í fréttamennsku tekið upp siðareglur 

þeirra. Siðareglurnar eiga ekki að vera eins og lagabálkur heldur einungis 

leiðbeiningar um hvernig sé siðferðislega rétt að haga störfum sínum. Reglurnar 

eru 37 í heildina og er þeim skipt niður í 4 flokka. Fyrsti flokkurinn fjallar um 

skyldur blaðamanns til að leita að og miðla sannleikanum. Þar er meðal annars 

kveðið á um að blaðamaður skuli gefa þeim sem sakaður er um misgerðir tækifæri 

til að bregðast við þeim ásökunum. Annar flokkurinn fjallar um skyldur 

blaðamanns til að lágmarka skaðann af fréttaflutningi sínum. Þar segir að 

blaðamaður skuli sýna samúð með þeim sem geta orðið fyrir slæmum áhrifum af 

fréttaflutningi. Blaðamaður skal vanda fréttaflutning sinn þegar um er að ræða 

viðtal eða myndbirtingu af einstaklingum sem orðið hafa fyrir einhverjum 

harmleik eða sorg. Hann skal alltaf vera meðvitaður um að miðlun upplýsinga 

getur leitt af sér skaða eða óþægindi fyrir einstakling. Því skal hann hafa í huga að 

fréttamennska á ekki að fela í sér hörku eða hroka. Þar stendur að opinberar 

persónur njóti ekki sömu verndar og almenningur þegar kemur að birtingu 

upplýsinga. Almenningur getur stýrt upplýsingum um sig betur en opinberar 

persónur. Opinberar persónur eru valdhafar, fólk í áhrifastöðu og fólk sem leitar 

eftir athygli fjölmiðla. Þar stendur einnig að blaðamaður skuli alltaf fara varlega í 

að nafngreina grunaða glæpamenn áður en formleg ákæra hefur átt sér stað. Hafa 

skal í huga að sakborningur á rétt á réttlátri málsmeðferð og því skal gæta 

jafnvægis í fréttaflutningi um dómsmál. Þriðji flokkurinn fjallar um sjálfstæði 

blaðamanns og sá fjórði um að blaðamaður skuli vera ábyrgur fyrir skrifum sínum 

og viðurkenna mistök sín ef honum verður á (Society of Professional Journalists, 

1996).  

Þessar reglur ganga skrefinu lengra en þær íslensku og taka það fram að fara 

skuli varlega í að nafngreina einstaklinga sem ekki hafa fengið á sig formlega 

kæru. Í íslensku reglunum er ekki fjallað um rétt sakbornings  til réttlátrar 

umfjöllunar og að gæta skuli jafnvægis. Siðareglur SPJ fjalla líka um ólík viðmið 

sem gilda um opinberar persónur og almenning. Slíkt ákvæði er ekki að finna í 

siðareglum BÍ. 
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5.3 Norræn blaðamannasamtök 

Dönsku blaðamannasamtökin gefa út blaðamanna-passa (e.press card) sem er 

sönnun þess að viðkomandi blaðamaður sé í danska blaðamannafélaginu. Þessi 

passi er mikils metinn af öllum blaðamönnum, stofnunum og ríkinu. Þar af 

leiðandi veitir hann blaðamanni aðgang að svæðum sem annars eru lokuð 

almenningi t.d við lögreglurannsókn. Sjálfsstjórn og siðareglur eru lykilatriði hjá 

dönskum blaðamönnum og því tekst þeim að halda uppi virðingu fyrir stéttinni á 

flestum vígstöðvum í dönsku samfélagi. Dönsku siðareglurnar voru fyrst 

innleiddar árið 1960 og síðan þá hefur tveimur klausum verið bætt við. Í dag eru 

siðareglurnar tuttugu talsins og skiptast í þrjá flokka, sá fyrsti fjallar um skyldu 

blaðamanna til að veita réttar upplýsingar, annar um virðingu fyrir viðfangsefninu 

og sá þriðji um hvernig meðhöndla skuli dómsmál. Samkvæmt siðareglunum skal 

fylgja skýrum línum þegar kemur að nafnbirtingu einstaklinga í sakamálum. Nafn 

eða önnur einkenni þess sem grunaður eða sakaður er um glæp skal ekki birta 

opinberlega nema að skýrir almannahagsmunir krefjist þess. Alltaf skal fara 

varlega í að nafngreina einstaklinga sem sæta lögreglurannsókn, nema í þeim 

tilfellum þar sem nafn viðkomandi er þegar á vitorði almennings. Einnig skal 

umfjöllun um alla málsaðila vera á jafnréttisgrundvelli. Í sakamálum má ekki birta 

efni sem getur haft áhrif á úrlausn málsins né efni sem gefur í skyn að viðkomandi 

sé sekur hafi það ekki verið sannað með dómi (EthicNet – Journalism ethics, 

1992). 

Norsku siðareglurnar voru fyrst settar fram árið 1936 og þeim hefur verið 

breytt nokkuð reglulega síðan þá, nú síðast árið 2007. Norsku siðareglurnar eru í 

42 liðum sem skipt hefur verið niður í 4 flokka. Í þeim stendur að blaðamaður 

skuli vera varkár í notkun nafna, mynda eða annarra auðkenna, sérstaklega í 

sakamálum sem enn eru í rannsókn. Þá skal einnig sýna varkárni þegar um er að 

ræða unga brotamenn eða mál þar sem þriðji aðili gæti á einhvern hátt skaðast af 

umfjölluninni. Það getur verið réttlætanlegt að birta auðkenni einstaklings sé hann 

hættulegur eða hafi framið endurtekin alvarleg brot. Þar stendur einnig að gæta 

skuli varkárni þegar myndir eru notaðar í öðru samhengi en upprunalega var ætlað 

af þeim. Þeir sem hafa orðið fyrir alvarlegum ásökunum skulu hafa tækifærið til 

að svara fyrir sína hönd (EthicNet – Journalism ethics, 2007). 
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Siðareglur sænsku blaðamannasamtakanna eru tvískiptar. Annarsvegar reglur 

um útgáfustarfsemi í 17 liðum (e. rules on publicity) og fagreglur (e. professional 

rules) í 12 liðum. Sænsku siðareglurnar segja að blaðamaður skuli stilla 

nafnbirtingum í hóf nema að augljósir almannahagsmunir séu fyrir hendi. Ef ekki 

er tilefni til að birta nafn skal einnig stilla þeim upplýsingum sem gefnar eru um 

viðkomandi í hóf (t.d kyn, aldur eða starfstitill) svo ekki sé hægt að bera kennsl á 

hann. Þar stendur einnig að hafa skuli í huga að ábyrgð á nafn- og myndbirtingum 

er alfarið á höndum þess sem það birtir (EthicNet – Journalism ethics, 2006). 

Dágóður munur er á þessum norrænu siðareglum og þeim íslensku. Til að 

mynda er hvergi að finna ákvæði sem réttlætir nafnbirtingu sakborninga í þeim 

tilfellum þar sem nafn viðkomandi er á allra vörum. Í íslensku siðareglunum er 

hvergi að finna ákvæði sem réttlætir nafn- og myndbirtingu einstaklinga sem eru 

hættulegir eða eru síbrotamenn. Einnig er hvergi að finna ákvæði í íslensku 

reglunum sem segir til um að takmarka skuli upplýsingar um grunaða 

afbrotamenn sem gætu ljóstrað upp um hvern væri að ræða. Í sænsku 

siðareglunum er svo talað sérstaklega um að nafn- og myndbirting sé fullkomlega 

á ábyrgð þess sem birtir upplýsingarnar. Hvergi er minnst á slíka ábyrgð í 

siðareglum BÍ. 

 

6 Íslenskar siðareglur úreltar? 

Hér höfum við farið stuttlega í nokkrar erlendar siðareglur Það sem er 

einkennandi fyrir allar ofangreindar siðareglur er að hugtök eins og 

almannahagsmunir og almannheill eru hvergi skilgreind frekar. Orðasambönd eins 

og „skal leitast við að“ og „ skal sýna varkárni“ og „stilla upplýsingum í hóf“ eru 

einkennandi. Hvergi er greint frá því hvað má, hvenær og undir hvaða 

kringumstæðum. Þetta byggist í flestum tilfellum á túlkun og mati blaðamannanna 

sjálfra. Þessi stutti samanburður sýnir okkur þó að íslensku siðareglurnar eru mun 

styttri og einfaldari en þær erlendu. Með erlendu reglunum er gjarnan reynt að ná 

til fleiri álitamála sem hugsanlega geta komið upp t.d um hvort nefna megi 

kynþátt í frétt. Íslensku siðareglurnar eru almennar og fáar og því er mikið 
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svigrúm fyrir túlkun sem hægt er að nýta við ólíkar aðstæður (Þorsteinn Gylfason, 

2003).   

Íslensku siðareglurnar hafa mikið verið gagnrýndar m.a fyrir að vera ekki nógu 

ítarlegar hvað tillitssemi og hagsmunatengsl varðar. Einnig er gagnrýnt að 

siðareglurnar kveði ekki nógu skýrt á um skyldu blaðamanna til að standa vörð 

um almannahagsmuni eða skyldur blaðamanna til að skýra rétt frá staðreyndum 

(„Tillögur að nýjum“, 2012). Ekki eru þó allir sammála um að íslensku 

siðareglurnar séu slæmar. Þorsteinn Gylfason, fyrrverandi formaður Siðanefndar 

BÍ segir íslensku siðareglurnar ekki þurfa endurskoðun vegna þess að þær hafi 

virkað vel og siðanefndin hafi getað tekið á flestum málum á grundvelli gildandi 

reglna (Þorsteinn Gylfason, 2003). Árið 2005 var þó sett á laggirnar 

endurskoðunarnefnd sem átti að yfirfara gildandi siðareglur og koma með  tillögu 

að breytingum. Það hefur nú loks verið gert og stjórn BÍ samþykkti tillögurnar á 

fundi sínum þann 16. febrúar 2012 („Tillögur að nýjum", 2012). Þá lagði hópur 

blaðamanna einnig lagt fram tillögu að nýjum siðareglum til höfuðs þeim tillögum 

sem að endurskoðunarnefndin hefur sett fram og var hún einnig rædd á 

aðalfundinum („Pressukvöld um siðareglur“, 2012).   

6.1 Tillögur að nýjum siðareglum 

Tillögur stjórnar BÍ að nýjum siðareglum eru í sjö greinum sem þýðir að ein grein 

hefur bæst við gildandi reglur. Greinarnar hafa hver sitt nafn sem vísar til 

innihalds þeirra reglna sem falla undir viðkomandi grein. Nái tillögur stjórnar BÍ 

fram að ganga þá verða siðareglurnar mun ítarlegri en áður hefur þekkst og ný 

atriði bætast við („Tillögur að nýjum“, 2012). Til dæmis hefur sannleiksákvæðinu 

verið bætt við en áður hefur verið fjallað um skortinn á slíku ákvæði í íslenskum 

siðareglum (Þorsteinn Gylfason, 2004). Í tillögum stjórnar BÍ að nýjum 

siðareglum segir í 1. grein að frumskylda blaðamanna sé að segja frá mikilvægum 

málum og öllu því er varðar almannahagsmuni. Þá skal blaðamaður einnig hafa 

sannleikann að leiðarljósi í skrifum sínum. Í 4. grein reglnanna sem ber nafnið 

„Tillitsemi“ segir sem fyrr að blaðamaður skuli sýna fyllstu tillitsemi í 

vandasömum málum og forðast það sem getur valdið saklausu fólki óþarfa 

sársauka eða vanvirðu. Hér hefur hinsvegar verið bætt við að blaðamaður skuli 



24 

hafa hliðsjón af því í viðkvæmum og vandasömum málum hvort almennt öryggi 

borgaranna, sérstakir hagsmunir almennings eða almannaheill krefjist nafn- 

og/eða myndbirtingar. Þarna er í fyrsta skipti talað um myndbirtingar í íslenskum 

siðareglum en áður hafði aðeins verið fjallað um nafnbirtingar. Upplýsingar um 

sakborninga í sérlega alvarlegum afbrotamálum, sérstaklega kynferðisafbrota- og 

sifjaspellsmálum, ætti ekki að birta, ef það getur orðið til þess að kennsl verði 

borin á fórnarlömb þeirra. Þetta er einnig nýtt ákvæði og mun ítarlegra en í 

siðareglunum frá 1991. Sem fyrr skal blaðamaður virða þá meginreglu að hver 

maður er talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð („Tillögur að nýjum“, 

2012). Ekki eru allir sáttir með tillögur stjórnarinnar að nýjum siðareglum. Því 

lagði hópur blaðamanna fram aðra tillögu að siðareglum á aðalfundinum árið 

2012. Þessi hópur samanstendur af blaðamönnum af nær öllum fjölmiðlum 

landsins. Þeir vilja að siðareglurnar séu ákveðin grunngildi sem allir geta verið 

sammála um. Tillagan er að stórum hluta byggð á reglunum frá 1991 en reynt 

hefur verið að gera þær styttri og skýrari (Bjarni Ólafsson, 2012). Í tillögum þeirra 

segir að blaðamaður skuli hafa sannleikann að leiðarljósi og leitast við að koma 

upplýsingum á framfæri óbrengluðum. Einnig kemur fram að siðareglurnar eigi 

ekki að setja hömlur á tjáningafrelsi blaðamanna. Hinsvegar eru engin ákvæði um 

nafn- eða myndbirtingar í tillögum þessa hóps („Pressukvöld um siðareglur“, 

2012). Þá vilja þeir afnema tillitssemisregluna því hún sé sú regla sem oftast er 

kærð til siðanefndarinnar. Hún sé allt of almennt orðuð og frekar til þess fallin að 

fæla blaðamenn frá málum en að styrkja stoðir blaðamennskunnar (Bjarni 

Ólafsson, 2012). Þessi hópur er mjög gagnrýninn á tillögu stjórnar BÍ meðal 

annars vegna þess að hún gerir ráð fyrir að nýju siðareglurnar verði helmingi 

lengri en reglurnar frá 1991. Meiri og ítarlegri reglur eru ekki endilega betri en 

stuttar og skýrar reglur segir til að mynda í greinagerð sem hópurinn sendi frá sér. 

Í tillögu stjórnarinnar er einnig hert á reglum um nafnbirtingar ásamt því að reglur 

um myndbirtingar eru kynntar til sögu. Takmarkanir á nafn- og myndbirtingum 

eru settar í ákveðnum málum og telja meðlimir hópsins að það sé mikið inngrip 

inn í ritstjórnarstefnu fjölmiðla og geri blaðamönnum erfiðara fyrir að flytja 

fréttir. Þeir telja tillögu stjórnar BÍ til þess fallna að auðvelda fólki að þagga niður 

í blaðamönnum með því að kæra þá til siðanefndarinnar. Hafa skal í huga að 
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hópurinn er ekki endilega á móti öllum tillögum stjórnarinnar en þótt hann telji 

þær ekki eiga heima í siðareglunum því þær séu of hástemmdar. Mikilvægast er 

að finna grundvallarreglur sem að sátt ríkir um (Bjarni Ólafsson, 2012). Ekki 

náðist samkomulag um nýjar siðareglur á aðalfundi BÍ þann 26. apríl 2012 og því 

var ákveðið að skipa nefnd sem fær það verkefni að reyna að ná sáttum um 

endurskoðun siðareglnanna. Gert er ráð fyrir að gengið verði til atkvæða um nýjar 

tillögur um miðjan desember 2012 („Siðareglur blaðamanna enn endurskoðaðar“, 

2012).  

 

7 Innanhúsreglur íslenskra fjölmiðla 

Þeir fjölmiðlar voru teknir til skoðunar sem flytja reglulega fréttir af málefnum 

líðandi stundar. Sendur var spurningalisti á ritstjóra eða fréttastjóra helstu 

fjölmiðla landsins og flestir þeirra gáfu sér tíma til að svara spurningunum. Þegar 

innanhúsreglur þessara fjölmiðla voru kannaðar kom í ljós að einungis 365 miðlar 

og RÚV eru með siðaskrá aðgengilega fyrir almenning á vefsvæðum sínum, aðrir 

hafa gjarnan siðaskrá innanhúss eða styðjast einungis við siðareglur BÍ. Þrátt fyrir 

ítrekaðar tilraunir höfundar náðist ekki í forsvarsmenn DV.  

7.1 365 miðlar  

365 miðlar eru þjónustufyrirtæki á sviði blaðaútgáfu, vefmiðlunar, sjónvarps- og 

útvarpsreksturs. Fyrirtækið rekur 5 sjónvarpsstöðvar, fimm útvarpsstöðvar og 

gefur út útbreiddasta dagblað landsins – Fréttablaðið.  

Á heimasíðu 365 miðla ehf. eru siðareglur fyrirtækisins aðgengilegar öllum 

sem þær vilja skoða. Siðareglurnar eiga við um fréttamiðla 365 og sjálfstæða 

þáttagerð á vegum fyrirtækisins. Siðareglurnar taka mið af gildum 365 miðla, sem 

eru sköpunargleði, samstarf, áreiðanleiki og arðsemi. Áreiðanleikinn stendur fyrir 

ábyrgð, heiðarleika, aga, trúverðugleika og öryggi. Ritstjórn 365 miðla ehf. á að 

bera virðingu fyrir meginreglu réttarríkis um að aðilar eru saklausir uns sekt þeirra 

er sönnuð og bera virðingu fyrir ábyrgð fjölmiðla í slíkri umfjöllun. Þegar fjallað 

er um sakamál skal að öllu jöfnu ekki nafngreina sakborning fyrr en hann er 

ákærður. Þeir gefa sér þó nokkrar undantekningar t.d ef að viðkomandi á langa 
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brotasögu að baki í ofbeldismálum, umfang málsins er mikið, alvarleiki málsins 

réttlætir nafnbirtingu eða nafn viðkomandi hefur þegar komið fram á öðrum 

vettvangi. Þegar nafn brotamanns er birt áður en búið er að sakfella hann skal 

gæta efnistaka og orðalags og passa að engar ósannaðar fullyrðingar séu fyrir 

hendi um meint brot. Í einkamálum er það mat ritstjórnar hverju sinni hvort aðilar 

skuli nafngreindir. Gæta skal þess að ummæli aðila eða myndbirtingar séu ekki 

óþarflega særandi, aðila til minnkunar og/eða slitin úr samhengi (365 miðlar ehf., 

2009). 

Ólafur Þ. Stephensen ritstjóri Fréttablaðsins sagði blaðamenn þurfa alltaf að 

hafa í huga þessa mikilvægu meginreglu að maður er saklaus uns sekt hans er 

sönnuð. Hann sagði nafnbirtingu í sumum tilfellum nauðsynlega vegna 

svokallaðra varnaráhrifa. Þá er einstaklingur sem grunaður eru um afbrot 

nafngreindur til þess að koma í veg fyrir að grunur falli á aðra sem ekki eiga hlut 

að máli. Hann bendir einnig á að í siðareglum Fréttablaðsins komi fram að nöfn 

manna í líkamlegum ofbeldismálum eru frekar birt en í afbrotum af fjárhagslegum 

toga. Nafnleynd í síðasta tilfellinu getur þó verið marklítil því að slík mál tengjast 

gjarnan atvinnurekstri og hver sá sem vill getur nálgast slíkar upplýsingar. Þegar 

einstaklingar sæta ákæru skiptir mikilvægi málsins máli sem og kringumstæður 

þess t.d brotasaga viðkomandi. Almenna reglan er þó sú að birta ekki nöfn  á 

þessu stigi máls. Þó geta verið á því undantekningar t.d þegar um er að ræða 

síbrotamenn í ofbeldismálum, talsmenn fyrirtækja eða opinberar persónur. Þegar 

um opinbera ákæru er að ræða þá aukast líkurnar á að aðilar málsins séu 

nafngreindir en engu að síður þurfa birtingarástæðurnar að vera knýjandi.  Dæmi 

um slíkt væri aftur lykilmaður hjá ríkisfyrirtæki eða síbrotamaður. Þegar dómur er 

birtur eru aðilar máls yfirleitt nafngreindir enda ekki um einkamál að ræða eftir að 

dómur er fallinn. Þegar fyrir liggur játning sakbornings, sem jafnvel ekki hefur 

verið ákærður, er meginregla Fréttablaðsins að birta nafn viðkomandi teljist brotið 

alvarlegt (Ólafur Þ. Stephensen, munnleg heimild, 29. mars 2012).  

7.2  Morgunblaðið og mbl.is 

Morgunblaðið var lengi vel eini miðillinn sem ekki hafði sett sér fastar siðareglur. 

Þrátt fyrir giltu þar ákveðnar starfsreglur sem að starfsfólki blaðsins er skylt að 
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fara eftir. Þessar starfsreglur eru í samræmi við siðareglur BÍ í flestum tilfellum en 

þó hafa þeir sett sér ítarlegri reglur um ýmis atriði sem að siðareglur BÍ ná ekki 

almennilega yfir. Þar á meðal eru reglur um nafn- og myndbirtingar (Elsa Guðný 

Björgvinsdóttir, 2007). 

Karl Blöndal aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins segir að meginregla blaðsins sé 

að birta ekki nöfn og myndir af grunuðum afbrotamönnum. Þegar dómur er fallinn 

þarf hann að hljóða upp á tveggja ára fangelsi eða meira til þess að nafn- og 

myndbirting sé réttlætanleg. Þá birtir Morgunblaðið ekki nöfn manna, sem hafa 

verið handteknir í morðmálum, nema játning liggi fyrir. Ýmsar undantekningar 

geta þó verið á þessari reglu, til að mynda þegar hinn grunaði hefur áður komið 

fram  undir nafni í fjölmiðlum af eigin frumkvæði. Staða þess grunaða getur líka 

skipt máli, en fremur þó mikilvægi málsins sjálfs. Sem dæmi um þetta þá segir 

Karl það óhjákvæmilegt að birta myndir og nöfn einstaklinga sem eru grunaðir um 

brot tengd bankahruninu. Blaðamenn eiga að halda meginregluna í heiðri en taka 

hinsvegar sjálfir ákvörðun í hverju tilfelli fyrir sig um hvort gera eigi 

undantekningu á henni. Hafa skal í huga að hver maður er saklaus þar til sekt hans 

hefur verið sönnuð og ótímabær nafnbirting getur valdið miklu tjóni reynist 

ásakanir tilhæfulausar. Nöfn og myndir grunaðra afbrotamanna eru aldrei birt ef 

það getur leitt til þess að fórnarlömb í kynferðisafbrotamálum þekkist. (Karl 

Blöndal, munnleg heimild, 3. apríl 2012) 

7.3 RÚV og ruv.is 

Á vefsvæði Ríkisútvarpsins má finna skjal sem nefnist „Fréttamaðurinn – 

handbók“ og inniheldur fréttareglur og almennar vinnureglur fyrir starfsmenn 

Fréttastofu RÚV. Þar segir að fréttastofan sé ekki dómstóll og hafi ætíð í huga að 

sakborningur telst saklaus uns sekt hans er sönnuð. Nöfn og myndir í sakamálum 

skal aðeins birta að vel athuguðu máli og í samráði við fréttastjóra eða staðgengil 

hans. Þá skal einnig hafa í huga að málstaður beggja aðila komist til skila. Myndir 

af viðkvæmum málum eins og slysum skal ekki birta nema að vel athuguðu máli 

og fréttagildið krefjist þess (Ríkisútvarpið, 2011). 

Óðinn Jónsson fréttastjóri RÚV segir að fréttastofan birti aðeins nöfn og 

myndir að vel athuguðu máli. Birting slíkra upplýsinga er tildæmis réttlætanleg ef 
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um er að ræða brot í opinberu starfi eða morðmál. Þegar um er að ræða 

afbrotamenn sem eiga sér langa sögu alvarlegra brota er einnig réttlætanlegt að 

birta nöfn og myndir. Í öðrum tilvikum eru aðstæður metnar með það að 

leiðarljósi hvort fréttagildið ráðist af nafnbirtingu viðkomandi. Þjóðfélagsstaða 

viðkomandi getur vissulega skipt máli við fréttamat en almenna reglan er sú að 

allir lúti sömu reglum. Í fréttareglum RÚV er að finna allar helstu leiðbeiningar 

sem fréttastofan fer eftir, þar á meðan í umfjöllunum um dóms- og refsimál. Þar 

segir að slík umfjöllun krefjist mikillar aðgætni, varúðar og nærfærni. Fréttastofan 

er ekki dómsstóll og má aldrei taka efnislega afstöðu til mála sem eru í rannsókn 

eða fyrir rétti. Viðtöl við saksóknara, verjendur og sakborninga skulu því metin út 

frá því. Mikilvægt er að sjónarmið beggja aðila komist til skila þegar fjallað er um 

dómsmál. Ekki skal birta nöfn eða myndir ef að efni eða gildi fréttarinnar krefst 

þess ekki og þegar slík birtingin er til þess fallin að valda saklausum aðilum 

augljósum skaða. Allt er þetta matskennt í hverju tilfelli fyrir sig og að miklu leyti 

háð reynslu og hefðum hjá ritstjórninni (Óðinn Jónsson, munnleg heimild, 11. 

apríl 2012). 

7.4 Eyjan.is 

Eyjan.is er sjálfstæður fjölmiðill sem gefur sig út fyrir að vera leiðandi í 

pólitískum skrifum, öðruvísi fréttum og fjölbreyttum skoðanaskiptum. Eyjan.is er 

netmiðill sem hvorki er tengdur útgáfu blaða né rekstri ljósvakamiðla. Á Eyjunni 

stendur lesendum til boða að fá allar nýjustu fréttir af öðrum íslenskum sem og 

erlendum miðlum (Eyjan.is, e.d.). 

Magnús Geir Eyjólfsson ritstjóri Eyjunnar segir þá almennu reglu gilda á 

miðlinum að hvorki nöfn eða myndir eru birtar nema eftir að viðkomandi hlýtur 

dóm og þá aðeins ef dómurinn hljóðar upp á tvö ár eða meira. Það eru þó gerðar 

undantekningar á reglunni þegar um opinberar persónur er að ræða og þá er hvert 

tilfelli fyrir sig metið. Það gilda til að mynda önnur lögmál þegar um viðkvæm 

einkamálefni er að ræða eða þegar um er að ræða brot í starfi. Hann segir þessar 

reglur gilda á flestum þeim fjölmiðlum sem hann hefur starfað á en að öðru leyti 

sé stuðst við siðareglur BÍ (Magnús Geir Eyjólfsson, munnleg heimild, 11. apríl 

2012). 
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7.5 Fréttatíminn 

Fréttatíminn er helgarblað sem dreift er í 82.000 eintökum um allt land. Ein helsta 

ástæða þess að útgáfa Fréttatímans hófst var að aðstandendur blaðsins töldu þörf 

fyrir útbreitt blað þar sem enginn vafi léki á að ætti sig sjálft (Fréttatíminn, e.d.). 

Jón Kaldal fyrrverandi ritstjóri Fréttatímans segir miðilinn ekki hafa sett sér 

siða- eða starfsreglur heldur séu siðareglur BÍ hafðar til hliðsjónar. Hvað nafn- og 

myndbirtingar varðar segir Jón Kaldal mikilvægt að meta hvert tilfelli fyrir sig. 

Fréttir af ofsaakstri eru til að mynda yfirleitt ekki tilefni til nafn- og 

myndbirtingar. Undantekning frá því væri ef ökuþórinn væri ráðherra 

samgöngumála sem væri gripinn glóðvolgur við slíkt athæfi. Eðlilegt er að greina 

skilmerkilega frá slíkum brotum vegna þess að sérstakar kröfur eru gerðar til 

viðkomandi vegna starfs hans. Hann segir þó yfirleitt mjög flókið að meta hvenær 

sé við hæfi að fjalla opinskátt um þá sem grunaðir eru um afbrot. Seint verður 

hægt að festa niður eina ákveðna reglu í þeim efnum enda skoðanir manna 

misjafnar. Nafnbirting getur í sumum tilfellum verið nauðsynleg því annars geti 

grunur fallið að ósekju á þröngan hóp fólks. Dæmi um slíkt væri fréttin 

„þingmaður grunaður um skjalafals“. Ef nafnbirtingu væri sleppt gæti það haft 

óþægilegar afleiðingar í för með sér fyrir hina 62 sem sitja á þingi og væru ekki 

grunaðir um skjalafals. Aðspurður segir Jón ómögulegt að setja saman einhvern 

tæmandi lista um það hvenær skal birta nöfn og myndir og hvenær ekki. Gott 

dæmi um atvik þar sem ekki á að birta nöfn og myndir þegar meintir brotamenn 

eru á barnsaldri og í kynferðisafbrotamálum þar sem nöfn meintra brotamanna 

geta gefið upplýsingar um fórnarlömbin ( Jón Kaldal, munnleg heimild. 3. apríl 

2012).  
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8 Niðurlag 

Fjölmiðlar eru orðnir stór partur af nútímaþjóðfélagi og aðgangur að fjölmiðlum 

af mörgum mismunandi gerðum er mikill. Heimsmynd okkar og skoðanir mótast 

meðal annars fyrir tilstilli fjölmiðla. Þeir upplýsa, fræða, mennta og skemmta, auk 

þess að birta almennar tilkynningar og auglýsingar. Eins og áður segir þá hefur 

almenningur yfirleitt mestan áhuga á nýjum málum í fjölmiðlum, sér í lagi 

afbrotum sem nýlega hafa verið framin. Nafn- og myndbirtingar fjölmiðla í 

slíkum málum eru tíðar hér á landi og hafa lengi verið umdeildar. Á að vernda 

hagsmuni þess grunaða og aðstandenda hans eða á almenningur rétt á að fá að vita 

um öll þau sakamál sem koma inn á borð lögreglu? Umfjöllun um grunaðan 

afbrotamann sem síðar reynist saklaus getur haft gríðarleg áhrif á líf viðkomandi 

aðila og aðstandendur hans. Slík umfjöllun getur þó í sumum tilfellum verið 

nauðsynleg eins og sýndi sig í máli Steingríms Njálssonar hér um árið. Það er því 

ljóst að blaðamenn standa frammi fyrir erfiðu máli þegar kemur að nafn- og 

myndbirtingum í viðkvæmum málum. Þeir þurfa að fara eftir skráðum opinberum 

lögum, siðareglum BÍ og í mörgum tilfellum siða- eða starfsreglum viðkomandi 

fjölmiðils. Samkvæmt lögum um friðhelgi einkalífsins eru myndbirtingar að 

jafnaði leyfilegar nema sérstakar ástæður og rök liggi að baki. Dæmi um slíkt er 

myndbirting af sakborningi sem ekki hefur hlotið dóm fyrir meintan glæp sinn. Í 

öllum tilfellunum sem talin voru upp hér að framan voru nöfn og myndir grunaðra 

aðila birt án þess að viðkomandi hefði fengið dóm og í sumum tilfellum jafnvel 

áður en viðkomandi fékk á sig ákæru. Samkvæmt lögum um friðhelgi einkalífsins 

eru slíkar myndbirtingar bannaðar en algengt er að fjölmiðlar finni leiðir til að líta 

fram hjá þessum lögum.  

Hvað siðareglurnar varðar þá eru þær ætlaðar til að hjálpa blaðamönnum að 

axla siðferðislega ábyrgð. Þær eiga að vera umgjörð um starf blaðamanna og til 

þess fallnar að auka skilning á starfinu, bæði fyrir blaðamenn og almenning. 

Íslensku siðareglurnar hafa nánast staðið óbreyttar frá 1985 þó að gildandi reglur 

séu frá 1991. Þær greinar siðareglnanna sem hér voru til skoðunar voru þriðja og 

fjórða greinin. Þar stendur að blaðamaður skuli sýna fyllstu tillitsemi í 

vandasömum málum. Hann skal forðast allt sem valdið getur saklausu fólki, eða 
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fólki sem á um sárt að binda óþarfa sársauka eða vanvirðu. Þá skulu blaðamenn 

hafa í huga hvenær almennt öryggi, sérstakir hagsmunir almennings eða 

almannaheill krefjast nafnbirtingar. Í frásögnum af dóms- og refsimálum skal 

virða þá meginreglu að hver maður er saklaus uns sekt hans hefur verið sönnuð. 

Þessi hugtök, almannaheill og sérstakir hagsmunir almennings eru mjög opin og 

hægt að túlka á mjög frjálslegan hátt þar sem þau eru hvergi skilgreind frekar í 

siðareglunum. Íslensku siðareglurnar hafa verið gagnrýndar fyrir að vera ekki 

nógu skýrar og ítarlegar. Þegar íslensku siðareglurnar eru bornar saman við 

siðareglur erlendra blaðamannasamtaka kemur í ljós að þær íslensku eru mun 

styttri og einfaldari en þær erlendu. Siðareglur voru þó í öllum tilfellum mjög 

almennt orðaðar og mikið svigrúm gefið fyrir eigin túlkun blaðamannsins. Það 

stendur hvergi, hvað má, hvenær og undir hvaða kringumstæðum. Ef hugtök eins 

og almannaheill og sérstakir hagsmunir almennings væru skilgreind nánar í 

íslensku siðareglunum væri starf blaðamanna og ritstjóra eflaust í mörgum 

tilfellum auðveldara.  

Nú hafa tillögur að nýjum siðareglum verið lagðar fram þar sem ný ákvæði um 

nafn- og myndbirtingu koma fram. Það er athyglisvert að sjá að í fyrsta skipti 

núna er fjallað um myndbirtingar samhliða nafnbirtingum en engin ákvæði höfðu 

áður tekið til myndbirtinga. Í nýju reglunum er tekið fram að upplýsingar um 

sakborninga í sérlega alvarlegum málum, sérstaklega kynferðisafbrotamálum skuli 

ekki birta, geti það leitt til þess að fórnarlambið þekkist. Þessi regla er mun skýrari 

en áður hefur tíðkast bæði hér á landi og í þeim erlendu reglum sem voru 

kannaðar. Þessi regla er þó í samræmi við innanhúsreglur sem margir fjölmiðlar 

hafa sett sér. Þessar innanhúsreglur eru í flestum tilfellum mun skýrari en 

siðareglur BÍ og taka á fleiri málefnum. Sem dæmi þá segir í starfsreglum 365 

miðla að nöfn grunaðra afbrotamanna skuli ekki birta fyrr en formleg ákæra hefur 

komið fram. Á þessu eru þó undantekningar eins og t.d brotasaga þess grunaða, 

umfang málsins og ef nafn viðkomandi hefur þegar komið fram á öðrum 

vettvangi. Ákvörðum um málefnið er mat ritstjórnar hverju sinni.  

Með ofangreinda umfjöllun að leiðarljósi er tími til kominn að svara þeim 

spurningum sem lagt var upp með í  upphafi.  
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 Hvenær skal birta nöfn og myndir af grunuðum sakamönnum í 

fjölmiðlum?  

 Skiptir máli hver á í hlut þegar ákvörðun er tekin um nafn- og 

myndbirtingar?  

Samkvæmt gildandi siðareglunum er aðeins talað um að blaðamaður skuli hafa 

almannahagsmuni, almannaheill og öryggi almennings að leiðarljósi. Hugtökin 

eru hvergi skýrð frekar svo mikið svigrúm er gefið til túlkunar. Verði nýju 

siðareglurnar samþykktar mun nýtt atriði um nafn- og myndbirtingar bætast við 

sem segir að blaðamaður skuli ekki birta upplýsingar um sakborninga í 

alvarlegum málum, sérstaklega þegar um er að ræða í kynferðisafbrotamál og 

sifjaspellsmál. Þá veltir maður því fyrir sér hvar mörkin liggja þegar kemur að því 

að meta hvort mál sé alvarlegt eða ekki. Þrátt fyrir að reglurnar hafi verið gerðar 

ítarlegri er enn gefið mikið svigrúm fyrir túlkun.  

Vegna þess hve almennar íslensku siðareglurnar eru er ef til vill hentugra að 

taka saman innanhúsreglur miðlanna um nafn- og myndbirtingar.  Þar kemur fram 

að nafn- og myndbirtingar séu réttlætanlegar þegar að sá grunaði á langa 

brotasögu að baki eða málið sé talið mjög alvarlegt. Ef nafn brotamanns er þegar 

komið á vitorð almennings er réttlætanlegt að víkja frá banni um nafn- og 

myndbirtingar sem og í þeim tilfellum þar sem grunaður afbrotamaður hefur 

sjálfur komið sér á framfæri í fjölmiðlum undir nafni. Ef um opinberar persónur er 

að ræða er hægt að réttlæta nafnbirtingu í einhverjum afmörkuðum tilfellum t.d ef 

um er að ræða brot í starfi. Einnig er hægt að réttlæta nafn- og myndbirtingu 

afbrotamanns þegar játning í málinu liggur fyrir. Þá segja sumir nauðsynlegt að 

nafngreina einstaklinga til að koma í veg fyrir að grunur falli á aðra aðila sem 

koma málinu ekkert við. Eins og sjá má af þessu hér að ofan þá getur skipt máli 

hver á í hlut þegar kemur að nafn- og myndbirtingum í fjölmiðlum. Þekktir 

einstaklingar, opinberar persónur og síbrotamenn njóta ekki jafn mikillar vendar 

og hinn almenni borgari. En eins og áður segir, þá skal fjölmiðlamaður alltaf 

vanda umfjöllun sína í vandasömum málum og passa að engar ósannaðar 

fullyrðingar séu lagðar fram. Það er líklega ómögulegt að setja fram fullkominn 

lista um þau atvik sem réttlæta nafn- og myndbirtingar grunaðra afbrotamanna. 
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Oft er gott að horfa í það hvort nafn- og myndbirting sé nauðsynleg fyrir 

fréttagildi viðkomandi fréttar.  

Allir fjölmiðlarnir eru sama sinnis um að ekki skuli birta nöfn eða myndir af 

grunuðum afbrotamönnum ef að það getur leitt til þess að brotaþoli verði þekktur. 

Þetta ákvæði á einkum og sér í lagi við um kynferðisafbrotamál. Einnig kom það 

sjónarmið fram að ekki skuli birta nöfn- eða myndir af meintum afbrotamönnum 

séu þeir mjög ungir. Mikilvægasta reglan af öllum er sú að viðkomandi er saklaus 

uns sekt hans hefur verið sönnuð fyrir dómi.  

Með allar þessar upplýsingar að leiðarljósi væri áhugavert að kanna hvort 

einhver munur sé á nafn- og myndbirtingu grunaðra afbrotamanna eftir ýmsum 

einkennum eins og kyni þess grunaða, þjóðerni eða tegund brota. Það er hugmynd 

að gríðarlega stóru rannsóknarverkefni sem gaman væri að kljást við í framtíðinni.  

  



34 

9 Umræða 

Hér fyrir neðan verða atvikin sem fjallað var um í kafla 1.1 tekin til skoðunar og 

lagt mat á það hvort nafn- og myndbirting hafi verið tímabær með allt ofangreint 

að leiðarljósi. Hafa skal í huga að það sem kemur hér á eftir er einungis mat 

höfundar.  

Var það almannaheill eða sérstakir hagsmunir almennings að birta nafn og 

mynd af kennara undir fyrirsögninni „Einhentur kennari sagður nauðga piltum“? 

Vissulega myndu einhverjir segja að hann gæti verið hættulegur öðrum drengjum 

og nauðsynlegt væri að birta nafn hans og mynd svo að grunur falli ekki á aðra 

kennara á svæðinu. Maðurinn var hinsvegar hvorki dæmdur síbrotamaður né 

opinber persóna og hafði ekki játað á sig sök.  Nafn hans var ekki á vitorði 

almennings né hafði hann sjálfur komið sér á framfæri í fjölmiðlum. Drengirnir 

tveir sem lögðu fram kæruna sögðust ekki hafa viljað þessa fjölmiðlaumfjöllun 

því hún hafi beinlínis skemmt fyrir þeim málið. Hafi átt sér stað alvarlegt 

kynferðisbrot þá skal ekki fjalla um það segir í nýju siðareglunum sem því miður 

voru ekki í gildi á þessum tíma. Hér verður þó dregin sú ályktun að nafn- og 

myndbirtingin hafi á þessu stigi máls verið ótímabær sé litið til siðareglna BÍ sem 

og laga um friðhelgi einkalífsins. Hinsvegar getur verið að höfundur sé litaður af 

því hvaða afleiðingar þetta mál hafði í för með sér.  

Í morðmálinu í Hafnarfirði voru fjölmiðlar gagnrýndir fyrir ótímabæra nafn- og 

myndbirtingu af einstaklingi sem ekki hafði verið ákærður eða settur í 

gæsluvarðhald. Viðkomandi hafði einungis verið tekinn í yfirheyrslu þegar nafn 

hans ásamt mynd var komið víða á miðlum landsins með skírskotun í að 

hugsanlega væri hann morðinginn. Fulltrúi frá BÍ féllst á að nafn- og myndbirting 

hafi verið ótímabær og reyndu margir miðlar að leiðrétta málið hið snarasta. Nafn- 

og myndbirtinguna má hinsvegar réttlæta með vísan í innanhúsreglur nokkura 

miðla þar sem að nafn og mynd af viðkomandi var komin vítt og breitt um 

Internetið löngu áður en fréttamiðlar fóru að birta myndina. Fulltrúi BÍ segir það 

hinsvegar ekki vera næga ástæðu fyrir ritstýrða fjölmiðla til að birta slíkar 

upplýsingar og því verður dregin sú ályktun hér að lögmaður þess grunaða hafi  

haft rétt fyrir sér þegar hann sakaði fjölmiðla um ótímabæra nafn- og 
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myndbirtingu því það sé að mörgu leyti ígildi dóms. Viðkomandi hafði ekkert af 

þeim einkennum sem réttlæta nafn- og myndbirtingu sem fjallað hefur verið um 

hér að ofan.  

Mál Egils Einarssonar eða Gillzeneggers er að mörgu leyti flókið og í raun og 

veru einstakt. Í fyrsta lagi er um opinberan einstakling að ræða og í öðru lagi er 

um par að ræða. Umfjöllunin beindist þó aðallega að Agli en ekki konu hans. 

Málið er einnig sérstakt í ljósi þess að frægð Gillzeneggers byggist að miklu leyti 

á sérstökum sjónarmiðum hans um konur og kynhegðun karlmanna. Vissulega er 

hægt að réttlæta nafn- og myndbirtingu í máli Egils í ljósi þess að hann er opinber 

persóna og hans málefni geta skipt almenning máli. Ekki verður þó sagt að Egill 

hafi verið ógn við öryggi almennings eða það hafi þjónað almannahagsmunum að 

málinu vær lýst í fjölmiðlum svo ítarlega. Hann á ekki langa brotasögu að baki né 

hafði hann játað á sig brotið. Þvert á móti telur hann að málið sé til þess fallið að 

sverta mannorð hans. En í ljósi þess hvaða stöðu Egill hefur í íslensku samfélagi 

og þeirri staðreynd að hann hefur að mörgu leyti komið sér á framfæri sjálfur í 

gegn um fjölmiðla var varla komist hjá því að nafngreina hann. Hinsvegar var 

viðkomandi stúlku lýst mjög nákvæmlega sem gerði það að verkum að margir 

áttuðu sig á því um hvaða stúlku var að ræða. Nafn umræddrar stúlku var komið á 

flug í hinum óritstýrða heimi stuttu eftir að fréttin birtist því margir höfðu séð þau 

saman kvöldið sem atburðurinn á að hafa átt sér stað. Það skýtur skökku við 

innanhúsreglur margra miðla um að grunaður afbrotamaður í kynferðisafbrotamáli 

skuli ekki nafngreindur geti það leitt til þess að brotaþoli þekkist. Fjölmiðlar 

hefðu að mínu mati átt að reyna eftir fremsta megni að halda lýsingum af 

atburðinum í hófi til að koma í veg fyrir að slíkt kæmi fyrir. Þar sem ekki enn 

hefur verið gefin út ákæra í málinu og málavextir mjög óljósir er það mitt mat að 

fjölmiðlar hefðu átt að fara varlega í umfjöllun um málið þrátt fyrir að 

réttlætanlegt sé að nafn hans og mynd hafi verið birt. Egill hefur engu að síður 

hlotið mikið tjón af þessari fjölmiðlaumfjöllun sem ekki verður bætt óháð því 

hvernig málið endar.   
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