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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu af námslínu stjórnunar og forystu við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vægi hennar er 12 ECTS einingar. Markmiðið er að 

skoða meðferð ábendinga sem berast opinberum stofnunum. 

Leiðbeinandi minn var Elmar Hallgríms Hallgrímsson, lektor við Háskóla Íslands og þakka 

ég honum kærlega fyrir gott samstarf og gagnlegar ábendingar. Jafnframt vil ég koma 

fram kæru þakklæti til móður minnar Hildigunnar Lóu Högnadóttur sem og 

vinnuveitendum mínum sem öll af einstakri fórnfýsi hafa gert mér kleift að stunda þetta 

nám. Að lokum þakka ég fjölskyldu minni og vinkonu fyrir ómetanlegan stuðning og 

hvatningu síðustu ár. 
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er uppljóstranir (e. whistleblowing). Uppljóstrun er ekki 

nýtt hugtak en undanfarinn áratug hefur borið æ meira á málum sem varða 

uppljóstranir, bæði á Íslandi og erlendis. Mikilvægt er að stjórnendur hafi skýra verkferla 

ef sú staða kemur upp að ábendingar um misferli berist fyrirtækjum eða stofnunum. 

Farið verður yfir kenningar þeirra Richard T. DeGeorge og Michael Davis sem eru 

hvað þekktastir fyrir áhuga sinn á uppljóstrunum. Umræðan um siðferði er óumflýjanleg 

þegar kemur að uppljóstrun og verður því til umfjöllunar. Því næst verður farið yfir 

helstu lög sem eru hvað þekktust fyrir að vernda þá sem hafa komið ábendingum um 

ámælisverða háttsemi á framfæri og varða almannahagsmuni.   

Aðal efnistök ritgerðarinnar eru að skoða meðferð ábendinga til opinberra stofnana 

og er athyglinni beint sérstaklega að ytri uppljóstrunum. Rannsóknarspurningin er 

eftirfarandi: Eru ábendingar um misferli að veita falskt öryggi eða eru þær gagnsæjar? 

Til að svara rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við fimm aðila sem allir starfa hjá 

opinberum stofnunum. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í meðferð ábendinga 

hjá opinberum stofnunum hér á landi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að betur má gera í meðferð ábendina. Þá 

virðist efnahagshrunið hafa haft áhrif á úrvinnslu ábendinga. Starfsmönnum hefur 

fækkað á síðustu tímum vegna kröfu um sparnað í rekstri og einnig virðist sem ferli 

stofnananna sé ekki nægilega markvisst. 
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1 Inngangur 

Umræðan um uppljóstranir er ekki ný af nálinni og hefur orðið töluverð vitundarvakning 

á undanförnum árum, ekki síst eftir að fjármálakerfið hrundi árið 2008. Sífellt algengara 

er að fréttir berist af ólöglegri, sviksamlegri eða siðlausri háttsemi innan fyrirtækja og 

stofnana og svo virðist sem engin atvinnugrein sé þar undanskilin.  

Af stórum erlendum uppljóstrunarmálum má til dæmis nefna mál kennt við Mark 

Felt, betur þekktur sem Deep Throat, en hann kom upplýsingum til þriðja aðila um 

misferli Richards Nixons þáverandi forseta Bandaríkjanna. Watergate hneykslið leiddi til 

þess að Mark Felt var dæmdur fyrir að brjóta borgaralegar skyldur sínar. Einnig mál 

Sherron Watkins sem vann hjá Enron, hún tilkynnti stjórnarformanni fyrirtækisins um 

stórfellt misferli sem hafði viðgengst lengi. Síðast en ekki síst er mál Edward Snowdens 

sem ljóstraði upp um stórfelldar persónunjósnir yfirvalda Bandaríkjanna eins og frægt er 

orðið (Þingskjal nr. 572/2012-2013. Frumvarp til laga). Um er að ræða mál af þeirri 

stærðargráðu að lögum hefur verið breytt í kjölfarið og ný litið dagsins ljós. 

Þá verður litið til þeirra regluverka sem hafa verið lögð fram í þessu samhengi. Um er 

að ræða lög sem snúa að réttarstöðu og vernd þeirra sem stíga fram og greina frá 

misferli og jafnframt hvetja þá sem búa yfir vitneskju um misferli til þess að stíga fram.  

Algengt er að starfsmenn bíði álitshnekki og missi jafnvel atvinnu sína í kjölfar 

uppljóstrunar sem þeir koma á framfæri, þá kemur einnig oft upp togstreita á milli 

hollustu og siðferðis. Í öllum tilfellum ætti að meta þann skaða á móti því jákvæða sem 

af kann að hljótast og einnig þau réttindi sem þarf að vernda. Ef fyrirtæki eru byggð 

þannig upp að þau nái að koma í veg fyrir uppljóstrun er verið að verja hagsmuni bæði 

fyrirtækisins og starfsmanna (DeGeorge, 2009). 

Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á þá verkferla sem stuðst 

er við hjá starfsmönnum opinberra stofnana. Í rannsókninni var stuðst við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við starfsmenn fimm opinberra stofnana. 

Leitast verður við því að svara rannsóknarspurningunni: Eru ábendingar um misferli að 

veita falskt öryggi eða eru þær gagnsæjar ? 
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Ritgerðinni má skipta í tvo hluta. Í fyrri hlutanum verður fjallað um fræðilega 

skilgreiningu á viðfangsefninu, helstu kenningar, siðferði og þau lög er snúa að vernd 

þeirra sem ljóstra upp. Í seinni hlutanum er greint frá framkvæmd rannsóknarinnar og 

helstu niðurstöðum hennar gerð skil. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um uppljóstranir (e. whistleblowing) og farið yfir kenningar 

helstu fræðimanna á því sviði. Í grein eftir prófessor að nafni John P. Keenan kemur fram 

að sífellt algengara sé að heyra af ólöglegri eða siðlausri hegðun starfsmanna og svo 

virðist sem engin atvinnugrein sé þar undanskilin. Sem dæmi um mál af þessu tagi má 

nefna mál er varða innri viðskipti, mútur, bókhaldssvik, þjófnað, áreiti og vanrækslu. Ein 

leið til að bregðast við þessum atriðum er að ljóstra upp um þau (Keenan, 2002). 

2.1 Uppljóstrun 

Uppljóstrun er ekki ný af nálinni, nær langt aftur í tímann og hefur verið ætíð verið 

skilgreind á mismunandi, þrátt fyrir að í grunninn séu þær skilgreiningar efnislega líkar. 

Helsta skilgreining á uppljóstrun er á þá leið að núverandi eða fyrrverandi starfsmaður 

fyrirtækis eða stofnunar hefur undir höndum óopinber gögn sem afhjúpa ólöglega eða 

siðlausa háttsemi þess. Um er að ræða upplýsingar sem myndu að öllu jöfnu ekki koma 

fram af þeirri einföldu ástæðu að fyrirtækið vill halda þeim leyndum. Starfsmenn ljóstra 

þeim upplýsingum af fúsum og frjálsum vilja og helstu ástæður fyrir uppljóstruninni eru 

þær að koma í veg fyrir að almenningur hljóti alvarlegan skaða af með beinum eða 

óbeinum hætti (Shaw, 2003). 

Fræðimenn eru almennt séð á einu máli um að sá sem ljóstrar upp verði að hafa 

einhver tengsl við fyrirtækið til að leggja fram slíkar ásakanir og einnig að gögn þurfi að 

eiga stoð í raunveruleikanum (Jubb, 1999). 

Tvær ástæður eru taldar fyrir uppljóstrun, sú fyrri er af siðferðilegum ástæðum og sú 

seinni er tilkomin vegna hefndar. Rannsóknir sýna að algengara er að ljóstrað sé upp af 

siðferðilegum ástæðum. Algengt er að þeir sem ljóstra upp telji að almenningsálitið skipti 

meira máli en hollusta við fyrirtækið (Shaw og Barry, 2010). Það getur haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér að ljóstra upp. Algengt er að viðkomandi missi vinnuna og eigi litla 

sem enga möguleika til þess að ná frekari frama í viðkomandi starfsgrein. Sá sem verður 

uppvís að uppljóstrun er líklegur til að vera sakaður um óhollustu gagnvart fyrirtækinu og 

nafn viðkomandi aðila hlýtur jafnvel varanlegan skaða í kjölfarið. DeGeorge prófessor í 
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heimspeki, segir það vera siðferðilega skyldu fyrirtækja að valda ekki skaða og að sú 

skylda falli oftast á stjórnendur þeirra. Þá er hinum almenna starfsmanni ekki heimilt að 

taka þátt í ólöglegu eða siðlausu athæfi sem gæti valdið skaða. Í framhaldi af því spyr 

DeGeorge hvort þessir starfsmenn hafi frekari siðferðilegum skyldum að gegna í því að 

koma í veg fyrir skaða séu þeir í aðstöðu til þess? Meginregluna segir hann vera þá að 

þeim beri siðferðileg skylda til þess, séu þeir í aðstöðu til þess án mikils tilkostnaðar 

(DeGeorge, 2009). 

Viðhorf stjórnenda hefur gjarnan verið á þá leið að þeir sem ljóstra upp séu ógn við 

skipulag og samheldni fyrirtækja, um sé að ræða svikara sem hafi brugðist skyldum 

sínum. Þá þurfa starfsmenn að meta vel þá stöðu sem þeir eru í og jafnframt taka erfiðar 

ákvarðanir. Þeir hafa jafnvel leitað leiða innan fyrirtækis en ekki fengið áheyrn og sjá því 

hugsanlega ytri uppljóstrun sem einu færu leiðina. Ekki er hægt að líta framhjá því að 

starfsmenn hafa siðferðilegum skyldum að gegna gagnvart fleirum en vinnuveitendum 

sínum, má þar nefna fjölskyldu, vini og samstarfsfélaga (Shaw og Barry, 2010). 

Þetta er þó ekki algilt og eru til dæmi um að fyrirtæki hafi gefið aukið svigrúm með 

því að stofna sérstakar deildir þar sem tekið er á málum er varða misferli. Þá hafa 

fyrirtæki einnig komið á fót siðareglum sem hvetja starfsmenn til að miðla upplýsingum 

frekar innan fyrirtækis en utan þess (Keenan, 2002). 

Mikilvægt er að verkferlar séu skýrir svo starfsmenn þurfi síður að ljóstra upp til 

þriðja aðila. Því má þó ekki gleyma að lög og reglur geta einnig haft hamlandi áhrif og 

því álitaefni hvernig best er að tryggja vernd þeirra sem stíga fram og segja frá 

ólögmætri háttsemi fyrirtækis. Leitast verður við að fá svör við því sem hér hefur verið 

nefnt bæði innan kenninga þeirra fræðimanna sem hafa helgað sig athugunum á 

uppljóstrunum og með rannsókn. Starfsmaður sem verður vitni að misferli í fyrirtæki 

sem hann starfar hjá stendur frammi fyrir tveimur siðferðilegum ákvörðunum, annars 

vegar að ljóstra upp og hins vegar hvert sé best að koma þeim upplýsingum á framfæri 

(Dworkin og Baucus, 1998). 

2.1.1 Innri og ytri uppljóstrun 

Uppljóstrun skiptist í innri- og ytri uppljóstrun. Innri uppljóstrun er skilgreind á þá leið að 

upplýsingum um misferli eða ólöglega hegðun er miðlað innan fyrirtækis eða stofnunar, 

í gegnum þá ferla sem þar eru til staðar. Starfsmaður tilkynnir um misferlið til næsta 
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yfirmanns, upplýsingafulltrúa eða jafnvel óháðs aðila og fara upplýsingarnar því ekki út 

fyrir fyrirtækið í þessu tilfelli (Brenkert og Beauchamp, 2009). 

Með ytri uppljóstrun er átt við miðlun ólöglegra eða ósiðlegra upplýsinga til aðila sem 

ekki tengjast fyrirtæki eða stofnun beint. Upplýsingum er komið á framfæri við þriðja 

aðila, til dæmis í gegnum fjölmiðla, til lögregluyfirvalda eða eftirlitsstofnana. Við ytri 

uppljóstrun þarf að uppfylla fleiri skilyrði en við innri uppljóstrun og ætti síður að velja 

þá leið nema einsýnt sé að ábendingin muni ekki eða hafi ekki fengið viðeigandi 

meðferð eftir innri ferlum fyrirtækis eða stofnunar. Þá telur DeGeorge að innri 

uppljóstrun sé oftast siðferðilega heimil og framkvæmd vegna hollustu við fyrirtækið. 

Stjórnendur telja að undirmönnum beri að fylgja þeim verkferlum sem viðhafast innan 

fyrirtækja á meðan DeGeorge dregur í efa að starfsmönnum beri nokkur skylda til að 

tilkynna misgjörðir yfirmanna sinna. Þeir hafi ekki verið ráðnir til að stunda njósnir og 

þurfa að átta sig á að þeir eru setja eigið starf að veði (DeGeorge, 2009). 

Staða og starfsaldur starfsmanns eru talin hafa áhrif á hvort hann velji að miðla 

upplýsingum innan eða utan fyrirtækis. Starfsmaður með stuttan starfsaldur er talinn 

líklegri til að leita út fyrir fyrirtækið, meðal annars vegna þess að hann þekkir síður þá 

ferla sem eru viðhafðir í fyrirtækinu og ekki kunnugur menningu þess. Þá er starfsmaður 

talinn hafa litlu að tapa eftir stutta viðveru á meðan starfsmaður með lengri starfsaldur 

hefur myndað tengsl sem hvetur viðkomandi til þess að ljóstra frekar upp innan 

fyrirtækisins. Þá eru starfsmenn með mikla menntun taldir leita frekar leiða til þess að 

ljóstra upp innan fyrirtækis á meðan starfmenn með litla menntum fara frekar út fyrir 

það. Skýringuna er helst að finna í því að starfsmenn með litla menntun telja 

áhættusamara að ljóstra upp innan fyrirtækis, þeir verði sakaðir um skort á hollustu og 

svik við fyrirtækið og það muni mögulega kosta viðkomandi starfið. Starfsmenn með 

mikla menntun séu aftur betur upplýstir og þekki ferla fyrirtækisins. Þá benda 

rannsóknir til þess að konur séu síður líklegri til að ljóstra upp en karlar og ef þær ljóstra 

upp er það frekar eftir innri boðleiðum. Skýringin á þessu er talin vera sú að karlar fylgi 

síður skoðunum yfirmanna sinna og grípi því frekar til ytri uppljóstrana (Dworkin og 

Baucus, 1998). 

Sömuleiðis hafa rannsóknir sýnt að ef fyrirtæki býr yfir árangursríku innra kerfi fyrir 

ábendingar um misferli eru góðar líkur á að það hafi fundið leið til að verja fyrirtækið 
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gegn ytri uppljóstrun. Sem ætti að vera markmið fyrirtækja þar sem rannsóknir hafa 

sýnt að líkur á ytri uppljóstrun aukast stórlega ef skortur á góðum stjórnarháttum er 

tilfellið. Þá er mælt með að kerfi sem snúa að innri uppljóstrun séu notuð sem hluti af 

siðferðilegu öryggisneti (MacNab og Worthley, 2008). 

2.2 Kenningar 

Að blása í flautuna er lýsandi hugtak fyrir þá sem ljóstra upp, að því leyti að verið er að 

blása til þess að láta í sér heyra. Það er síðan aftur álitamál hvort allir þurfi að sjá og 

heyra þegar blásið er í flautuna. Kenningar fræðimanna sem koma að því að skýra 

hugtakið uppljóstrun sýna hver sína skoðun á því hvernig best og réttast sé að standa að 

uppljóstruninni og hvort það sé yfir höfuð ástæða til slíks. 

Í þessum kafla verður stuðst við tvær kenningar í þeim tilgangi að útskýra hvenær og 

hvort uppljóstrun telst réttlætanleg, en ekki er ávallt allt sem sýnist í þeim efnum. 

2.2.1 Hin viðtekna kenning (e. Standard theory) 

Kenningin sem DeGeorges setti fram er ýmist nefnd hin viðtekna kenning eða 

skaðsemiskenningin (e. harm theory). Kenningin varpar ljósi á það hvenær starfsmönnum sé 

siðferðilega heimilt eða siðferðilega skylt að ljóstra upp um misferli fyrirtækis eða stofnunar. 

Í kenningunni leggur DeGeorge (2009) áherslu á að starfsmenn geri sér grein fyrir þeirri 

áhættu sem fylgi því að ljóstra upp um ólöglegt eða siðlaust athæfi fyrirtækis. Þá bendir 

hann á að það sé nánast venja fremur en undantekning að starfsmaður sem gerir slíkt verði 

álitinn svikari og verði fyrir aðkasti samstarfsfélaga og yfirmanna hið minnsta. Algengast er 

þó að starfsmenn séu reknir, fordæmdir og jafnvel útskúfaðir bæði innan fyrirtækis og 

utan þess. Áfram heldur hann og nefnir að það sé kannski ekki að furða að starfsmenn 

fái slíka útreið frá vinnuveitanda sínum, þar sem viðkomandi hafi komið fyrirtækinu í 

vandræði, jafnvel þótt það hafi verið siðferðilega rétt að ljóstra upp um misferlið. 

DeGeorge bendir á að starfsmenn tilheyri liðsheild og allir þurfi í sameiningu að leggja sitt 

á vogarskálarnar. Þeir séu skuldbundnir til að sýna fyrirtæki sínu og samstarfsfólki ákveðna 

tryggð, bæði með vinnuframlagi og jákvæðu viðhorfi. Þá leggur hann áherslu á að 

uppljóstrun þurfi að vera gerð í góðri trú og muni hindra alvarlegan skaða að öðrum kosti sé 

hún ekki réttlætanleg. Hann tekur ekki undir þau sjónarmið að heimilt sé að ljóstra upp í 

nafni tjáningarfrelsis (DeGeorge, 2009). 
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Eins og áður segir greinir DeGeorge uppljóstrun í innri- og ytri uppljóstrun. Hann gengur 

þó enn lengra í greiningu sinni og skiptir uppljóstrun í persónulega innri uppljóstrun og 

ópersónulega ytri uppljóstrun. Persónulegri innri uppljóstrun lýsir hann á þá leið að hún 

sé frá siðferðilegu sjónarhorni heimil, en að ekki sé gerð krafa um slíkt og að hún snúi að 

þeim sem ljóstrar upp. Ópersónulegri ytri uppljóstrun lýsir hann aftur á móti þannig að 

hún hafi með siðferðlileg álitaefni að gera og snúi að almenningi sem sé hugsanlega 

ógnað. DeGeorge segir að vel rekið fyrirtæki myndi ekki hvetja starfsmann sem leitar 

leiða innan fyrirtækisins, til ytri uppljóstrunar (DeGeorge, 2009). 

Þá telur DeGeorge (2009) að ef aðgerðir fyrirtækis eða stofnunar séu hugsanlega að 

ógna saklausum aðilum og geti leitt af sér líkamlegan skaða eða jafnvel dauða sé ástæða 

til að stíga fram og ljóstra upp. Hann tekur frægt dæmi máli sínu til stuðnings um konu 

að nafni Erin Brockovich, sem gerðist aðstoðarkona lögmanns í smábænum Hinckley í 

Kaliforníu. Eftir að hafa unnið að málum fyrir nokkra einstaklinga og uppgötvað að stórt 

orkufyrirtæki hafði valdið gríðarlegum náttúruspjöllum á vatnsbólum bæjarins, sem 

urðu þess valdandi að fjölda tilfella krabbameina hjá íbúum mátti rekja til þessara 

spjalla, steig hún fram og mótmælti kröftuglega við áhrifamenn og stofnanir. Um er að 

ræða mál sem tekur bæði á líkamlegum skaða og fjárhagslegum og fellur því vel undir 

skilyrði DeGeorge. 

DeGeorge (2009) gerir þó minna úr fjárhagslegum skaða en líkamlegum þegar kemur 

að því að réttlæta uppljóstrun. Máli sínu til stuðnings nefnir hann bílaframleiðandann 

Ford sem framleiddi svokallaða Ford Pinto bifreiðar. Stóra spurningin í því máli var hvort 

fyrirtækið hefði tekið siðferðilega rétta ákvörðun varðandi framleiðsluferli bílanna. En 

árið 1978 átti alvarlegur mannskaði sér stað, en Ford vissi af framleiðslugalla í Pinto 

bifreiðum sínum sem myndi gefa sig við ákveðin skilyrði. Gerðar voru ýmsar greiningar 

og ein þeirra var að meta mögulegan mannskaða og hvað það myndi kosta fyrirtækið ef 

fólk myndi höfða skaðabótamál á hendur því. Þetta var síðan borið saman við þann 

kostnað sem fylgdi því að laga gallann áður en bílarnir færu á markað, í stað þess að bíða 

eftir skipun um að innkalla þá síðar meir. Þarna spyrja menn blákalt, hvers virði mannslíf 

sé og ákveða að aðhafast ekki í málinu í átta ár. Verkfræðingar Ford vissu einnig af 

vandamálinu og varpar DeGeorge því fram hvað þeir hefðu átt að gera í þessari stöðu. 

Þetta dæmi lýsir mjög vel þeirri siðferðilegu klemmu sem starfsmenn standa fram fyrir 
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þegar kemur að því að taka ákvörðun um hvort eigi að ljóstra upp eða ekki (DeGeorge, 

2009). 

Starfsmaður sem ljóstrar upp er oftar en ekki talinn vera svikari sem hefur svert 

liðsheildina, hann sé stöðug áminning um siðferðilega vankanta hjá þeim sem sátu hjá og 

höfðu ekki kjark til þess að ljóstra upp og því sé viðkomandi ekki vært áfram hjá fyrirtækinu. 

Aftur á móti er helsta skýring DeGeorge á því hvers vegna starfsmenn ljóstra ekki upp, 

hollusta við fyrirtækið. Nýr starfsmaður verður fljótt einn af hópnum og því sé sá sem ekki 

sinnir starfi sínu af jákvæðni og hollustu líklegri til að ljóstra upp. Þetta gefur ástæðu til að 

skoða betur hvað veldur því að starfsmenn sýni fyrirtækjum sínum og samstarfsmönnum 

tryggð (DeGeorge, 2009). 

Þá tilgreinir DeGeorge (2009) að þakklæti sé ein af ástæðum þess að starfsmenni ljóstri 

ekki upp um misferli. Fyrirtækið veiti starfsmanni atvinnu sem geri honum kleift að 

framfleyta sér og fyrir það beri að þakka. Í því samhengi geti ekki talist skynsamlegt að snúa 

baki við lifibrauði sínu. Umrædd hollusta og tryggð nær þó ekki svo langt að réttlæta það að 

starfsmaður taki þátt í siðlausu athæfi fyrirtækis. Gallinn við þessi rök að uppljóstrun sé 

siðferðilega óréttlætanleg er sá að þetta gerir hollustu starfsmannsins að hans helstu skyldu 

og að hún vegi alltaf þyngst. Ekki er horft til þess möguleika að starfsmaður sé að uppljóstra 

einmitt vegna hollustu við fyrirtækið og þar með að gera fyrirtækinu greiða. Þarna myndist 

ákveðin togstreita á milli starfsmanns og vinnuveitanda. 

Önnur skilgreining DeGeorge er sú að uppljóstrun sé alltaf heimil í nafni tjáningarfrelsis. 

Hann segir að starfsmenn gefi tjáningarfrelsið ekki frá sér við ráðningu, né gefi þeir frá sér 

loforð um hollustu þrátt fyrir að vera tilbúnir að skuldbinda sig fyrirtækinu, það sé í hæsta 

máta óskhyggja, geri fyrirtæki sér væntingar um slíkt. Ekki verði komið í veg fyrir það að 

starfsmaður komi fram með rökstuddar ásakanir, hvort sem þær snúi að samstarfsmönnum 

eða öðrum sem tengjast fyrirtækinu, sér í lagi ef þær snúa að mögulegum skaða gagnvart 

hagsmunaaðilum beint eða óbeint. Þannig sé uppljóstrun réttlætanleg á rökum 

tjáningarfrelsis. Hann vill einnig meina að málfrelsið sé vissulega takmörkunum háð og 

almenningi sé til dæmis ekki frjálst að hrópa „eldur“ fyrir fullu leikhúsi af fólki ef engan eld 

er að finna. Þá sé sömuleiðis með öllu óheimilt að koma með ærumeiðandi yfirlýsingar 

(DeGeorge, 2009). Í bók Páls Sigurðssonar um Fjölmiðlarétt er þetta undirstrikað en það 
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kemur fram að tjáningarfrelsi sé lögvarið samkvæmt stjórnarskránni, virða beri friðhelgi 

einkalífs og vernda þurfi mannorð og æru manna (Páll Sigurðsson, 1997). 

Samkvæmt kenningu DeGeorge er réttur til tjáningafrelsis í lagi svo framarlega sem hann 

valdi ekki skaða. Þetta kemur í sama stað niður, það er að uppljóstrun sé siðferðilega röng 

þegar hollusta vegur þyngra, en siðferðilega réttlætanleg þegar réttur til málfrelsis vegur 

þyngra (DeGeorge, 2009). 

Kenning DeGeorge (2009) samanstendur af fimm skilyrðum sem þurfi að uppfylla til 

að uppljóstrun sé siðferðilega heimil, séu öll skilyrðin uppfyllt breytist siðferðileg afstaða 

til uppljóstrunar. Ef gert er ráð fyrir þeirri grundvallar hugmynd að ekki ætti að valda 

öðrum skaða án viðhlýtandi ástæðu þá sé uppljóstrun siðferðilega réttlætanleg. Þá segir 

hann einnig að eitthvað gott þurfi að vega upp á móti þeim skaða sem kann að hljótast. 

DeGeorge lætur þó liggja á milli hluta hversu alvarlegur umræddur skaði þarf að vera og 

sömuleiðis hvaða merking sé lögð í orðið skaða. 

DeGeorge (2009) segir að skilyrðin séu vel til þess fallin að vera leiðbeinandi fyrir 

starfsmenn þegar kemur að því að taka upplýsta ákvörðun um það hvort ljóstra skuli 

upp eða ekki. Séu fyrstu þrjú skilyrðin uppfyllt er uppljóstrun siðferðilega heimil, en ef öll 

fimm skilyrðin eru uppfyllt ber starfsmönnum aftur á móti siðferðileg skylda til þess að 

ljóstra upp um misferli fyrirtækis. Skilyrðin eru eftirfarandi: 

1. Að almenningur geti hlotið alvarlegan og töluverðan skaða af framferði fyrirtækisins, 
með beinum eða óbeinum hætti. 

2. Að yfirmönnum hafi verið gert viðvart og einsýnt að tilraunir starfsmanns muni ekki 

leiða til árangurs innan fyrirtækisins. 

3. Að yfirmenn hafi ekki sýnt nein viðbrögð og allar mögulegar leiðir hafa verið farnar 

innan fyrirtækisins, þar á meðal að gera stjórn fyrirtækisins viðvart. 

4. Að sá sem ljóstrar upp hafi skjalfest sönnunargögn sem staðfesta frásögn hans. 

5. Að það séu miklar líkur á því að uppljóstrunin muni í raun koma í veg fyrir skaða. 

DeGeorge (2009) telur að markmiðið með uppljóstrun ætti að vera eftirfarandi: Ekki að búa 

til siðferðilegar hetjur á vinnustað heldur frekar að skapa fyrirtækjamenningu þar sem 

uppljóstrun er óþörf. 
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2.2.2 Samsektarkenningin (e. Complicity theory) 

Michael Davis prófessor í heimspeki, sem einnig er þekktur fyrir rannsóknir sínar á 

uppljóstrunum, er höfundur samsektarkenningarinnar. Hann spyr meira almenns eðilis, 

hvenær uppljóstrun sé réttlætanleg ef hún er það einhverntímann? (Shaw, 2003). 

Í kenningu sinni tilgreinir Davis að starfsmaður verði að vera samsekur til að hafa heimild 

til að ljóstra upp um misferli í fyrirtæki og sé þá um leið siðferðilega skyldugur til þess. Þá 

segir hann einnig að með því að ljóstra upp um misferli sé viðkomandi að losa sig undan 

þeirri ábyrgð að vera samsekur (Brenkert og Beauchamp, 2009). 

Davis er þekktur fyrir gagnrýni sína á kenningu DeGeorge og segir að þar sé lögð of mikil 

skylda á að sá sem ljóstrar upp, sé að koma í veg fyrir alvarlegan skaða. Hann segir að 

samsektarkenningin hafi því augljósa kosti umfram skaðsemiskenninguna, þar sem aðeins 

er gerð krafa um siðferðilega ámælisverða háttsemi fyrirtækis (Brenkert og Beauchamp, 

2009). 

Þá telur Davis að kenning DeGeorge leiði til þriggja þversagna. Í fyrsta lagi þeirrar að 

sá sem ljóstrar upp sé ekki að uppfylla samfélagslega skyldu sína og sé þar með ekki hinn 

svokallaði miskunnsami Samverji. Hann gangi þar með lengra en honum ber og taki 

þannig áhættu sem snýr að frama hans, fjárhag og jafnvel fjölskyldu, til þess eins að 

forða almenningi frá því sem telst áríðandi og hættulegt (e. paradox of burden). Önnur 

þversögnin snýr að því að uppljóstrun komi ekki alltaf í veg fyrir skaða. Þegar ekki er um 

raunverulega hættu að ræða sé ekki þess virði að ljóstra upp. Skaðinn sem kann að 

hljótast af geti til dæmis verið líkamlegur, fjárhagslegur, af andlegum toga eða jafnvel 

dauði (e. paradox of missing harm). Þriðja þversögnin tengist þversögn númer tvö að 

sögn Davis. Þar segir hann að frá sjónarhorni almennings líta þeir sem ljóstra upp ekki út 

fyrir að vera að koma í veg fyrir skaða heldur frekar siðferðilegt ranglæti (e. paradox of 

failure). Með þessu á Davis við að ekki takist að koma í veg fyrir skaða með varanlegum 

hætti, þar sem allt falli í samt horf og áður og þar með sé enginn tilgangur með því að 

ljóstra upp (Shaw, 2003). 

Davis telur einnig að uppljóstrun geti átt við um misferli sem hefur þegar átt sér stað 

innan fyrirtækis en þurfi ekki endilega að vera nýtt tilfelli. Þá er ekki gerð jafn rík krafa 

um sönnunargögn og í skaðsemiskenningunni, heldur er nóg að sá sem ljóstrar upp 

þekki til málsins og sé þess fullviss að fyrirtækið sé flækt í misferli og með því að ljóstra 
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ekki upp sé hann álitinn þátttakandi eða jafnvel stuðli að athæfinu (Brenkert og 

Beauchamp, 2009). 

Samkvæmt kenningu Davis er heimilt að ljóstra upp um misferli þegar eftirfarandi 

skilyrði eiga við: 

1. Að vitneskjan sem þú býrð yfir og gefur upp, sé til komin vegna vinnu þinnar hjá 
fyrirtæki eða stofnun. 

2. Að þú sért að sinna starfi þínu hjá fyrirtæki eða stofnun af fúsum og frjálsum vilja. 

3. Að þú trúir því að starfsemi fyrirtækis eða stofnunar sem þú starfar hjá sé flækt í 
ólöglegt eða siðlaust athæfi og að alvarlegt siðferðilegt misferli eigi sér stað. 

4. Að þú trúir því að starf þitt fyrir fyrirtæki eða stofnun leiði af sér eða komi til með 
að leiða af sér neikvæða niðurstöðu sem felst í ólöglegu eða ósiðlegu misferli sem 
þurfi að upplýsa almenning um. 

5. Að þú hafir trú á skilyrðum númer þrjú og fjögur. 

6. Að skilyrði þrjú og fjögur séu rétt (Brenkert og Beauchamp, 2009). 

Þá telur Davis að ef starfsmaður verður uppvís að innri uppljóstrun sé hann að snuðra en 

ekki ljóstra upp. Mörg dæmi sýna aftur á móti að starfsmenn þurfi ekki að vera beinir 

þátttakendur eða málsaðilar í því misferli sem þeir ljóstra upp um. Nefnir hann dæmi um 

starfsmann sem ljóstraði upp um stórfellt svikamál hjá bandaríska fjarskiptafyrirtækinu 

WorldCom. En umræddur starfsmaður sem ljóstraði upp átti engan þátt í því misferli sem 

þar fór fram. Afstaða Davis er þó talin frekar þröngsýn og ganga þvert á flestar skilgreiningar 

sem snúa að uppljóstrunum (Brenkert og Beauchamp, 2009). 

Davis heldur því fram að ekki sé hægt að gera jafn ríkar kröfur um sönnunargögn líkt og 

DeGeorge geri, þar sem það geti mögulega afvegaleitt starfsmenn þegar kemur að eigin 

sannfæringu. Í vel flestum tilfellum megi réttlæta uppljóstrun um ólöglega eða siðlausa 

athöfn fyrirtækja þrátt fyrir að sá sem ljóstri upp sé samsekur. Davis notar raunverulegt 

dæmi um slys sem varð á níunda áratug síðustu aldar, máli sínu til stuðnings. Þá átti sér stað 

hörmulegt slys þegar bandarísk geimflaug brotnaði í sundur aðeins nokkrum sekúndum eftir 

að henni hafði verið skotið á loft með þeim afleiðingum að sjö manns létu lífið. Orsök 

slyssins er rakin til galla í gúmmihringjum sem notaðir voru í samskeytum milli eldflauganna 

og eldsneytistanksins. Þeir höfðu ekki verið hannaðir með það fyrir augum að þola frost upp 
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að ákveðnum marki. En þannig vildi einmitt til að nóttina fyrir geimskotið var töluvert 

næturfrost sem olli því að umræddir hringir gáfu sig við þau skilyrði sem þarna sköpuðust. 

Þetta leiddi til sprengingar sem tvístraði ferjunni í sundur með fyrrgreindum afleiðingum. 

Það sem var sérstak við þetta þetta mál var að verkfræðingur hafði ítrekað bent 

yfirmönnum sínum á að þetta gæti gerst og þar með væri öryggi geimskutlunnar ekki tryggt. 

Hann tók ákvörðun að ljóstra þessu upp innan fyrirtækisins og því óljóst hvernig hefði farið í 

þessu tilfelli ef hann hefði leitað út fyrir fyrirtækið, til þriðja aðila. Mögulegt er að hollusta 

við fyrirtækið og ótti við eigin skaða hafi verið honum efst í huga. 

Davis spyr hvað sé flókið eða erfitt við uppljóstrun, hvers vegna það þurfi reglur og 

kenningar til að skýra réttmæti uppljóstrunar og hvers vegna hún geti talist siðferðilega 

röng? Það má lesa í túlkun hans, þegar kemur að uppljóstrun að meta ætti frekar hvert 

tilfelli fyrir sig í stað þess að einblína á skilyrðin (Shaw, 2003). 

2.2.3 Samantekt 

Afhverju þarfnast uppljóstrun siðferðilegrar réttlætingar?  Ef þær kenningar sem fjallað 

er um hér að framan eru dregnar saman, má sjá að stærsti gallinn við 

samsektarkenninguna er að henni mistekst að útskýra hvers vegna bæði stjórnvöld og 

almenningur hvetja til uppljóstrunar og sömuleiðis vernda þá sem ljóstra upp, þrátt fyrir 

þann skaða sem getur hlotist af uppljóstrun. Þannig er orðspor fyrirtækis í húfi, 

möguleiki á að missa atvinnuna og að markaðsvirði fyrirtækis lækki. Gallinn aftur á móti 

við hina viðteknu kenningu er sú mikla áhersla sem lögð er á skaða, að hann þurfi að 

vera alvarlegur og umtalsverður til þess að uppljóstrun geti talist réttlætanleg, þarna sé 

þungum byrgðum velt yfir á þann sem ljóstrar upp (Kline, 2006). 

Sjónarmið höfundanna sem eru á bak við kenningarnar eru mjög ólík. Í hinni viðteknu 

kenningu verður tilgangurinn með því að ljóstra upp að vera sá að verið sé að koma í veg 

fyrir skaða. Á meðan samsektarkenningin heldur því fram að sá sem ljóstrar upp sé að 

því til þess að komast hjá því að teljast samsekur í misferlinu. Þá er grundvallarmunur, 

um það hvað í raun réttlæti uppljóstrun, á milli þessara kenninga. Sé litið til hinnar 

viðteknu kenningar, þarf sá sem ljóstrar upp, góða siðferðilega ástæðu til að réttlæta 

þann skaða sem hann getur valdið fyrirtækinu og þann samfélagslega skaða sem hann 

kann að valda ef ákveðið er að ljóstra upp. Þegar kemur að réttlætingu og 
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samsektarkenningunni þarf viðkomandi góða siðferðilega ástæðu til að réttlæta þann 

skort á hollustu sem hann sýnir fyrirtækinu (Kline, 2006). 

Samfélagið hefur hagsmuni af uppljóstrun, þarfnast hennar og hvetur meira að segja 

til uppljóstrana að vissu marki. Sé það gert í þeim tilgangi að vernda almenning fyrir 

augljósum skaða sem tengist heilsu, öryggi og mögulegum fjárhagsskaða þá sé það í lagi. 

Ekki megi þó búast við vernd eða skilningi ef uppljóstrun er notuð í öðrum tilgangi og sé 

líkleg til að skerða hagsmuni almennings. Gallinn við samsektarkenninguna er meðal 

annars sá að þó hún nái að einhverju leyti réttmætri túlkun á uppljóstrun er hún 

þröngsýn í eðli sínu (Kline, 2006). 

2.3 Siðferði 

Erfitt er að festa hendur á því hvað siðferði er nákvæmlega, en í sinni einföldustu mynd 

felst siðferði í því að fylgja grundvallarreglum um góða, rétta og mannlega hegðun. Við 

kennum til dæmis börnunum okkar muninn á réttu og röngu út frá þeim gildum sem við 

þekkjum og teljum viðeigandi. 

Samkvæmt viðauka 1 í Rannsóknarskýrslu Alþingis er siðferði í grófum dráttum sett 

saman úr eftirfarandi þáttum: 

1. Verðmætum og gildismati. 

2. Dyggðum og löstum einstaklinga. 

3. Siðareglum sem standa vörð um siðferðileg verðmæti og hvetja til góðra verka. 

4. Skyldum og ábyrgð sem varða siðferðið eins og það tengist stöðu manna eða 
hlutverkum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Ólíkar kenningar eru uppi um siðferði sem síðan geta verið mismunandi milli landa og 

menningarheima og geta eftir aðstæðum, tekið á sig flókna mynd (Shaw, 2003). 

Eftir efnahagshrunið hér á landi árið 2008 vöknuðu fjölmargar spurningar sem snúa 

að siðferði. Flest bendir til þess að siðferði hafi víða verið ábótavant í íslensku samfélagi 

fyrir hrun sem skýrir að einhverju leyti hve illa fór. Það lýsir jafnframt vanmætti 

stjórnsýslunnar sem meðal annars kom fram í óvirku eftirliti. Sérstök rannsóknarnefnd var 

sett á laggirnar af Alþingi í þeim tilgangi að rannsaka orsakir fyrir falli íslensku bankanna og 

atburðum því tengdu. Stofnaður var sérstakur vinnuhópur um siðferði og starfshætti sem 
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starfaði eftir lögum 142/2008. Hópurinn skilaði af sér Rannsóknarskýrslu Alþingis árið 2010 

og er tilgreint í viðauka 1 að brýn þörf sé á siðvæðingu í íslensku samfélagi. Ábyrgðin liggi 

víða en þrátt fyrir það þá virðist enginn axla þá ábyrgð (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Eins og áður hefur komið fram ber fyrirtækjum og stofnunum siðferðileg skylda til þess að 

valda ekki skaða. Almenningi ber einnig siðferðileg skylda til þess að koma í veg fyrir að aðrir 

hljóti skaða, séu þeir í aðstöðu til þess án mikils tilkostnaðar (DeGeorge, 2009). 

Þrátt fyrir þetta sýna dæmin okkur að jafnvel þó að sá sem ljóstrar upp um sviksamlega 

eða ólögmæta háttsemi af siðferðilegum ástæðum og með jákvæðri niðurstöðu fyrir 

almenning, þá sé viðkomandi engu að síður útilokaður frá fyrirtækinu og álitinn svikari þegar 

upp er staðið. Uppljóstrarar eru sjaldnast útnefndir sem hetjur samkvæmt DeGeorge (2009) 

og svo virðist sem það sama eigi við hérlendis. Í grein sem birtist á vef Morgunblaðsins gerir 

Davíð Oddsson þáverandi forsætisráðherra það að umtals efni sínu að til séu skynsamlegri 

leiðir en að fara með mál sem þessi beint í fjölmiðla. Frekar ætti að nýta úrræði eins og að 

tala beint við stjórnanda eða til stjórnar fyrirtækisins. Hér er vísað í mál sem kom upp hjá 

Landssímanum, þegar starfsmaður lét blaðamann fá trúnaðargögn sem leiddu síðan til þess 

að viðkomandi starfsmaður var rekinn (Morgunblaðið, 2002). 

Starfsmaður sem ljóstrar upp er álitinn hafa brotið siðferðilega gagnvart bæði 

vinnuveitanda sínum og samstarfsmönnum og lætur þar með þá starfsmenn sem ekki 

ljóstruðu upp, líta illa út (DeGeorge, 2009). 

Annað dæmi um frægt mál sem átti sér stað í Bandaríkjunum, er hið svo kallaða Enron 

mál, þar sem æðstu stjórnendur fyrirtækisins höfðu stundað stórfellt fjármálamisferli um 

árabil með þátttöku endurskoðunarfyrirtækis þeirra. Fyrirtækinu var stýrt af mönnum með 

mikla áhættusækni og græðgi og segja má að siðferði stjórnenda hafi ekki fylgt viðteknum 

grundvallarreglum um góða, rétta og mannlega hegðun. Sú sterka menning sem viðtekin 

var hjá fyrirtækjum á borð við Enron og WorldCom var ekki byggð á réttum viðmiðum og 

gildum. Ætlast var til þess af starfsmönnum að þeir næðu ákveðnum markmiðum, 

næðust þau ekki þýddi það uppsögn. Slík menning getur hæglega leitt af sér 

siðferðisbrest, enda skilaboðin skýr frá hendi yfirmanna. Þetta leiðir okkur að menningu 

fyrirtækja í siðferðilegu samhengi (Rockness og Rockness, 2005). 

Siðferði og fyrirtækjamenning eru nátengd fyrirbæri og eru óhlutlægir þættir sem 

erfitt getur verið að leggja mat á. Fyrirtækjamenning og bragur hennar hefur áhrif á 
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hvernig fólk hagar sér þegar enginn er að fylgjast með. Viðmið varðandi siðferði eru 

misjöfn og máttur stjórnenda mikill. Það er því mikilvægt að þeir sem koma að stjórnun 

fyrirtækja stuðli að menningu sem er siðferðilega rétt og fari að lögum og reglum 

(Rockness og Rockness, 2005). 

Eftir að upp komst um misferli Enron leiddi það til þess að fyrirtækið hrundi. Sá sem 

ljóstraði upp um málið hefur aftur á móti verið hylltur í kjölfarið og má leiða líkum að því að 

sú frægð tengist að stærstum hluta því hve umfangsmikið málið var (Fisher, Lovell og 

Valero-Silva, 2013). 

Ef starfsmenn hafa ekki vilja til að sýna af sér siðferðilega rétta hegðun er líklegra að 

ekki takist vel til við að byggja upp sterka og heilbrigða menningu og sé siðlaus hegðun 

látin viðgangast eru yfirgnæfandi líkur á að misferli eigi sér stað. Þá má því spyrja sig 

hvort skaði eða siðferðilega ámælisverð háttsemi sé ákjósanlegri. Á hollusta við fyrirtæki 

að ráða för eða býr starfsmaður yfir siðferðilegu hugrekki (e. moral courage) og stígur 

fram til þess að koma í veg fyrir misferli? (Brenkert og Beauchamp, 2009). 

2.4 Lög er snúa að vernd uppljóstrara 

Segja má að ákveðin kaflaskil hafi orðið eftir að fjármálakreppan mikla skall á árið 1929 í 

Bandaríkjunum. En upp frá því hafa fjölmörg lög um uppljóstranir verið sett. Um er að 

ræða lög sem fjalla um réttarstöðu almennings og hafa það markmið að tryggja vernd 

og réttindi þeirra sem ljóstra upp. Mörg þessara laga eru til komin vegna alvarlegra 

hneykslismála sem upp hafa komið síðustu áratugi (Rockness og Rockness, 2005). 

Helst ber að nefna lögin Public Interest Disclosure Act (PIDA), Sarbanes-Oxley Act 

(SOX) og hin svo kölluðu Dodd-Frank lög. Umræður um setningu laga um uppljóstranir á 

Íslandi hafa átt sér stað, en engin heildarlög eru til. Árið 2012 var lagt fram frumvarp 

sem ekki hefur enn verið samþykkt. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir ofangreindum 

lögum og frumvarpi. 

2.4.1 Public Interest Disclosure lögin 

Fram kemur í Frumvarpi til laga um miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara að í 

Bretlandi hefur verið gengið töluvert lengra en yfirleitt þekkist í að vernda uppljóstrara. 

Ástæðuna má finna í hrinu mála á árunum frá 1987 til 1991 sem höfðu mjög alvarlegar 

samfélagslegar afleiðingar í för með sér (Þingskjal nr. 572/2012-2013. Frumvarp til laga). 
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Árið 1998 voru svokölluð PIDA lög sett í Bretlandi en um er að ræða lög til verndar 

einstaklingum sem miðla upplýsingum í þágu almennings. Lögin auðvelda einstaklingum 

að upplýsa um misferli í hinum opinbera geira og hafa það að markmiði að vernda 

einstaklinga gegn ósanngjarnri meðferð í kjölfar uppljóstrunar (Public Interest Disclosure 

Act 2010, 2010/2014). Góðgerðarstofnun að nafni „Public Concern at Work“ hefur gefið 

út samantekt sem endurspeglar þann fjölda mála sem risið hefur á grunni laganna á 

fyrstu þremur árunum eftir setningu þeirra. Þar kemur fram að gerðar voru alls 1200 

kröfur um bætur fyrir aðila sem höfðu ljóstrað upp, tveir þriðju hlutar málanna voru 

ýmist dregnir til baka eða um þá samið. Í einum þriðja málanna unnust 23% í gegnum 

PIDA lögin, önnur 23% unnust í gegnum önnur lög og alls töpuðust 54% málanna (Fisher, 

Lovell, og Valero-Silva, 2013). 

Tilurð laganna má, eins og áður segir, rekja til hrinu stórslysa sem komu upp á 

Bretlandi með nokkurra ára millibili og höfðu mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér. 

Þau mál sem eru helst talin upp í því samhengi eru meðal annars járnbrautarslys sem 

varð í London þar sem tvær lestir skullu saman og leiddu til þess að hátt í fjörtíu manns 

létust og um það bil fimmhundruð slösuðust. Þá sökk ferja vegna mistaka og þar fórust 

rétt tæplega tvöhundruð manns. Þá má nefna eitt tilfelli til viðbótar sem hefði verið 

hægt að koma í veg fyrir, gjaldþrot Englandsbanka, þar sem siðlaus og ólögleg starfsemi 

hafði viðgengist. Í ljós kom eftir að þessi mál höfðu verið rannsökuð í þaula að 

starfsmenn voru meðvitaðir um það misferli sem var í gangi og þá hættu sem gæti 

hlotist af ef ekkert yrði aðhafst. Það var sammerkt með þessum málum og nokkrum til 

að starfsmenn töldu sig ekki vita hvert þeir áttu að miðla þeim upplýsingum sem þeir 

bjuggu yfir. Það var því ein af ástæðum þess að lögin voru samþykkt og þóttu þau afar 

framsækin (Þingskjal nr. 572/2012-2013. Frumvarp til laga). 

2.4.2 Sarbanes-Oxley lögin 

Alþjóðlegt viðskiptakerfi varð fyrir miklum álitshnekki um og upp úr aldamótunum 2000 

í kjölfar hneykslismála á borð við Enron, WorldCom, Andersen og fleiri stórra mála, þar 

sem stjórnendur fóru langt út fyrir umboð sitt í starfi sem olli því að fjármálakerfið var 

rúið trausti (Rockness og Rockness, 2005). 

Háar fjárhæðir töpuðust víða í sviksamlegum viðskiptum þar sem bókhaldsreglur sem 

notaðar höfðu verið stóðust ekki lög. Árið 2002 voru Sarbanes-Oxley lögin, eða SOX 
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lögin eins og þau eru gjarnan kölluð, sett í Bandaríkjunum og var þessum lögum ætlað 

að sporna við ólöglegu og siðlausu athæfi stjórnar og stjórnenda fyrirtækja. Ásamt því 

að auka tiltrú fjárfesta á fjármálamarkaðinum, þá er tilgangur þeirra einnig sá að stuðla 

að betra viðskiptasiðferði. Viðurlögin voru hert til muna og þýðingarmesta ákvæðið er 

sennilega það sem kveður á um að bæði forstjóri og fjármálastjóri þurfi að staðfesta 

með undirskrift sinni að ársreikningur fyrirtækis innihaldi ekki ósannar upplýsingar. Komi 

til brota á þessum lögum geta viðurlögin varðað umtalsverðum fjársektum ásamt 

fangelsisvist (Rockness og Rockness, 2005). 

Þá hefur kostnaður við innleiðingu laganna þótt íþyngjandi og jafnframt talinn helsti 

galli þeirra. Í SOX lögunum er skýrt kveðið á um að stofnanir þurfi að hafa verkferla 

vegna innri uppljóstrana og að yfirmenn skuli leggja mat á skilvirkni slíkra ferla. 

Jafnframt er bent á það í umræddum lögum að mikilvægt sé að fyrirtæki og stofnanir 

hafi kerfi sem heldur utan um uppljóstranir og árangurinn af slíku kerfi sé metinn af 

stjórnendum (MacNab og Worthley, 2008). 

Lögunum er ætlað að veita þeim sem ljóstra upp vernd í þá veru að ekki megi færa 

starfsmenn niður í starfi, reka þá, áreita eða hóta á nokkurn hátt. Hafi starfsmaður verið 

rekinn úr starfi á hann rétt á að höfða mál á hendur fyrirtækinu. Um er að ræða 

viðamikil lög þar sem þungi þeirra beinist einna helst að stjórnendum. Opinberum 

stofnunum er skylt að vera með leiðbeinandi siðareglur fyrir stjórnendur sem skulu vera 

aðgengilegar almenningi. Nokkrir kaflar laganna eru bein viðbrögð við þeim álitamálum 

sem komu upp hjá Enron og má til dæmis nefna að endurskoðendum er ekki heimilt að 

vinna lengur en fimm ár í senn fyrir sama fyrirtæki. Þá þurfa að líða fimm ár þar til sá 

endurskoðandi má taka til starfa aftur fyrir fyrirtækið. Er það gert til að forðast 

tengslamyndun sem getur ýtt undir siðlaust og sviksamlegt samráð á milli 

endurskoðanda og viðskiptavinar (Rockness og Rockness, 2005). 

Í grein Shaw og Berry segir að ekki sé nóg að setja ný lög eða breyta þeim eldri heldur 

sé mikilvægt að viðhorf fyrirtækja breytist sömuleiðis (Shaw og Barry, 2010). Þetta 

styður þá spurningu sem Rockness og Rockness (2005) varpa fram í grein sinni. Þar 

spyrja þeir hvort innleiðing laga geti mögulega komið í veg fyrir siðferðilega breytni eða 

hvort fyrirtækið eða öllu heldur menning þess og aðgerðir hópsins í heild hafi haft 

úrslitaáhrif. 
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2.4.3 Dodd-Frank lögin 

Árið 2010, undirritaði forseti Bandaríkjanna, Barack Obama, lög sem heita The Wall 

Street Reform and Consumer Protection Act, kennd við tvo af þingmönnum forsetans og 

því þekkt sem Dodd-Frank lögin í daglegu tali (Maramba, 2012). 

Lögin voru sett í kjölfar alþjóðlegrar fjármálakreppu sem reið yfir haustið 2008 og á 

rætur sínar meðal annars að rekja til veikleika í fjármálakerfinu. Veikleika sem skildu 

mikinn fjölda Bandaríkjamanna eftir með sárt ennið og án atvinnu. Afleiðinging var 

einnig sú að miklir fjármunir töpuðust í kjölfarið. Markmiðið laganna er að auka 

fjármálastöðugleika, ýta undir ábyrgð og gagnsæi ásamt því að standa vörð um 

hagsmuni almennings. Þá er þeim einnig ætlað að gera fjármálastofnanir ábyrgari 

(Samtök fjármálafyrirtækja, 2012). Lögin innihalda svokallaða Volcker-reglu sem snýr að 

því að aðskilja fjárfestinga- og viðskiptabankastarfsemi, reglan bannar innlánsstofnunum 

að stunda viðskipti með eigin bréf og eru ákvæðin eftirfarandi: 

1. Bannar bönkum að eiga eigin viðskipti (proprietary trading) á fjármálagerningum. 

2. Bannar bönkum að eiga í einkafjármagns- og vogunarsjóðum. 

3. Gerir umframeiginfjárkröfur til annarra fjármálafyrirtækja, ef þau stunda 
ofangreind viðskipti (Bankasýsla Ríkisins, 2012).  

Mikilvægt er að uppljóstrarar stígi fram ef þeir hafa vitneskju um mál sem geta leitt til 

þess að upplýsa um alvarlegt misferli. Lögin veita þeim sem ljóstra upp mikilvæga vernd 

gegn hugsanlegum hefndaraðgerðum vinnuveitenda (Pope og Lee, 2013). 

Helsta gagnrýni er að lögin séu íþyngjandi hvað regluverk varðar og að þau hafi aukinn 

kostnað í för með sér. Lögin hafa þó ekki verið að fullu innleidd en ráðgert er að það 

verið árið 2017 að öllu óbreyttu (Samtök fjármálafyrirtækja, 2012). 

2.4.4 Frumvarp um miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara 

Staða Íslands er ekki góð í samanburði við þau lög sem sett hafa verið til verndar þeim 

sem ljóstra upp erlendis. En þar hefur það sýnt sig að löggjöf veitir aukið öryggi þeim 

sem ljóstra upp og virkar frekar hvetjandi en letjandi. 

Skýr lagarammi er nauðsynlegt skref til þess að hvetja núverandi eða fyrrverandi 

starfsmennn til að greina frá misferli sem þeir kunna að hafa vitneskju um. Ótti við 
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hefndaraðgerðir er talinn hafa ákveðinn fælingarmátt fyrir þá sem hugleiða að greina frá 

misferli. Ekki má heldur ganga of langt í að takmarka eða skerða tjáningarfrelsi um 

málefni sem eiga erindi til almennings þar sem það geti leitt til svokallaðra 

kælingaráhrifa (e. chilling effects) (Þingskjal nr. 572/2012-2013. Frumvarp til laga). 

  Árið 2012 lögðu nokkrir þingmenn fram frumvarp til laga á Alþingi Íslendinga sem 

snýr að miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara. Þar kemur fram að uppljóstrarar gegni 

mikilvægu hlutverki í samfélaginu og er markmið frumvarpsins meðal annars að: 

1. Heimila og stuðla að miðlun upplýsinga um misgerð eða koma í veg fyrir misgerð. 

2. Tryggja vernd uppljóstrara og tengdra aðila. 

3. Stuðla að gegnsæi um upplýsingar sem varða almannahagsmuni og eiga erindi til 
almennings (Þingskjal nr. 572/2012-2013. Frumvarp til laga). 

Markmið laganna er að tryggja þeim sem í góðri trú ljóstra upp lágmarksvernd bæði er 

varðar innri- og ytri uppljóstrun að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þá er tekið fram að 

miðlun upplýsinga skuli vera refsilaus gagnvart ákvæðum um trúnaðarskyldu og 

þagnarskyldu. Þá geti myndast réttur til skaðabóta til handa þeim sem ljóstra upp af 

hendi þess sem ljóstrað er upp um. 

Bent er á í greinargerð frumvarpsins að: 

 „Skoðana- og tjáningarfrelsið eru í flokki elstu og mikilvægustu 
réttinda þegnanna og eru óumdeilanlega ein af undirstöðum 
lýðræðisþjóðfélags [...] Þannig er óheimilt að takmarka tjáningu um 
málefni sem eiga erindi til almennings, varða þjóðfélagið og eru 
innlegg í þjóðfélagslega umræðu“ (Þingskjal nr. 572/2012-2013. 
Frumvarp til laga). 

Mikilvægi þess að vernda tjáningarfrelsi er óumdeilanlegt og er vegur þess mikill í 

íslenskri stjórnskipan. Þá hefur Persónuvernd einnig úrskurðað að ekki megi gefa 

upplýsingar um einstaklinga í skjóli nafnleyndar þar sem það samræmist ekki lögum. 

Ástæðan er sögð vera sú að mikilvægt sé að virða friðhelgi einkalífs og einnig að tryggja 

áreiðanleika og gæði þeirra upplýsinga sem setja á fram. Tilgangurinn má ekki vera sá að 

að koma höggi á aðra (Persónuvernd, 2011). 

Í því lagaumhverfi sem ríkir á Íslandi í dag er eina vernd þeirra sem ljóstra upp 

nafnlaust í gegnum lög um fjölmiðla nr. 38/2011. Markmið laganna er meðal annars að 

stuðla að tjáningarfrelsi og efla vernd neytenda á þessum vettvangi. Í lögunum segir að 
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óheimilt sé að upplýsa um heimildarmann, hafi hann óskað nafnleyndar (Lög um 

fjölmiðla nr. 38/2011). Ef þeir ferlar sem til staða eru bregðast þá sé nauðsynlegt að 

tryggt sé að ytri uppljóstrun sé möguleg. Til að mynda í gegnum fjölmiðla, séu 

upplýsingarnar sem miðlað er, settar fram í góðri trú eins og áður segir (Þingskjal nr. 

572/2012-2013. Frumvarp til laga). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsókninni og þeirri aðferðafræði sem beitt var í leit 

að svari við rannsóknarspurningunni. Fyrst verður fjallað um þær aðferðir sem koma til 

greina í rannsóknum sem þessum. Þá verður farið yfir val á þátttakendum og hvernig 

öflun gagna fór fram ásamt því að greina frá helstu takmörkunum rannsóknarinnar. 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort það væri mælanleg 

aukning ábendinga hjá opinberum stofnunum eftir efnahagshrunið sem varð á Íslandi 

árið 2008. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Tvær rannsóknaraðferðir koma til greina í rannsókn sem þessari, eigindleg aðferðafræði 

(e. qualitative research) og megindleg aðferðafærði (e. quantitative research). Í 

eigindlegri rannsóknaraðferð er gagna aflað með viðtalsaðferð. Þessi aðferð byggir á 

samskiptum rannsakanda og viðmælenda og er leitast er við að ná fram upplifun 

viðmælanda sem byggist á þekkingu, færni og venjum (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Með þessari nálgun nást fram opnari svör og um leið dýpri þekking sem skilar sér frá 

viðmælendum umfram það sem mögulegt er þegar notast er við megindlega 

aðferðafræði (Esterberg, 2001). 

Megindleg rannsóknaðferð gengur út á að koma staðreyndum á framfæri með 

tölulegum hætti þar sem gagna er aflað með mælanlegum breytum. Spurningalisti er 

notaður og að gagnaöflun lokinni er gerð grein fyrir niðurstöðunni. 

Rannsóknarspurningin leiðir þá tölfræðilegu úrvinnslu þar sem leitast er við að fá svar 

við þeim tilgátum sem settar voru fram. Þetta er aðferð sem skýrir hvernig hópar 

tengjast sín á milli og hefur þessi aðferð verið allsráðandi í áratugi (Amalía Björnsdóttir, 

2003). 

Við þessa rannsókn þótti henta betur að nota eigindlega rannsókn í leit að svari við 

rannsóknarspurningunni. Eftir að rannsakandi hafði öðlast skilning á fræðilega hluta 

viðfangsefnisins var hægt að útbúa spurningalista út frá rannsóknarspurningunni. 
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Notast var við hálfopin viðtöl í þessari rannsókn þar sem rannsakandi mætti með 

fyrirfram ákveðinn spurningalista. Með þessari viðtalsaðferð gafst rannsakanda kostur á 

auknum sveigjanleika og þannig var hægt að spyrja út fyrir spurningalistann og dýpka 

þannig skilninginn á viðfangsefninu. Með þessu móti eru meiri líkur á að ná fram 

upplifun og skoðunum viðmælanda (Gill, Stewart, Treasure, og Chadwick, 2008). 

Mikilvægt er að rannsakandi sé fordómalaus og gæti hlutleysis í slíkum viðtölum 

(Lichtman, 2006). 

3.2 Þátttakendur 

Leitað var til sjö opinberra stofnana með þátttöku í rannsókninni. Val á stofnunum 

miðaðist við að sýnilegur „ábendingahnappur“ væri til staðar á heimasíðum þeirra. Haft 

var samband ýmist í gegnum síma eða með því að senda tölvupóst þar sem 

viðfangsefnið var kynnt stuttlega og í kjölfarið óskað eftir þátttöku. Fimm stofnanir gáfu 

jákvæð svör um þátttöku og í framhaldi af því var boðað til viðtals. Rannsakandi hafði 

ekki áhrif á hverjir skipuðust í það hlutverk að sitja fyrir svörum, það var alfarið í 

höndum hverrar stofnunar fyrir sig að vísa til aðila sem hefði þekkingu á viðfangsefninu. 

Öll viðtöl fóru fram á vinnustöðum viðmælenda fyrir utan eitt, þar sem viðkomandi 

stofnun gaf ekki kost á viðtali og kaus að senda sín svör rafrænt. Um einstaklingsviðtöl 

var að ræða fyrir utan eitt þeirra en þá sátu tveir viðmælendur fyrir svörum, um er að 

ræða aðila sem vinna náið saman, meðal annars að málum þessu tengdum. Ekki verður 

greint frá hvaða stofnanir var rætt við en í töflu 1 má sjá grunnupplýsingar yfir þá 

þátttakendur sem rætt var við. Þar var spurt um kyn, aldur, menntun og starfsheiti 

viðmælenda. 

Tafla 1 - Bakgrunnsbreytur  

Viðmælandi Kyn Aldur Menntun Starfsheiti 

A kvk 26 BS gráða Eftirlit 

B kvk 42 MS gráða Deildarstjóri 

C kvk 38 BS gráða Sérfræðingur 

D kk 45 MS gráða Deildarstjóri 

E kk 34 BS gráða Deildarstjóri 

3.3 Mælitæki, framkvæmd og úrvinnsla 

Mælitækið var spurningalisti (sjá viðauka 1) sem útbúinn var eftir að fræðilegur hluti 

rannsóknarinnar lá fyrir. Rannsakandi mætti á umsömdum tíma og byrjaði á að afhenda 
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spurningalista til viðmælanda. Viðtölin fóru ýmist fram á skrifstofu viðmælanda eða í 

fundarherbergi stofnananna og hófust á nokkrum orðum um rannsakandann sjálfan, 

helstu atriði rannsóknarinnar og tilgang hennar. Viðmælendur voru upplýstir um hversu 

langan tíma mætti ætla að viðtalið tæki. Viðtölin tóku flest á bilinu 25 - 45 mínútur fyrir 

utan eitt viðtal sem tók 80 mínútur. 

Spurningalistanum var fylgt eftir í númeraröð og skráði rannsakandi niður svör við 

hverri spurningu, rannsakanda gafst gott svigrúm til að stoppa við hverja spurningu og 

spyrja frekar þegar þörf var á. Við úrvinnslu gagna var farið yfir hvert viðtal fyrir sig og 

svör unnin yfir á tölvutækt form. Því næst voru gögnin kóðuð. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 22. nóvember til 18. desember 2013. Spurningalistinn 

samanstóð af tíu spurningum ásamt þremur bakgrunnsspurningum. 

3.4 Takmarkanir á rannsókn 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar voru þeir að úrtakið var tiltölulega lítið og að aðeins 

voru tekin viðtöl við starfsmenn opinberra stofnana. Þá er ekki er hægt að alhæfa um 

þær niðurstöður sem á eftir fara. Þær gefa þó innsýn í það viðhorf sem ríkir og einnig að 

víða sé hægt að gera betur. 
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir eru niðurstöður úr viðtölunum settar fram. Rannsóknin byggist á 

einstaklingsviðtölum við starfsmenn opinberra stofnana. Viðtölin veita innsýn í hvernig 

unnið er með ábendingar sem þangað berast um misferli. Leitast verður við að fá svar 

við rannsóknarspurningunni: Eru ábendingar um misferli að veita falskt öryggi eða eru 

þær gagnsæjar? 

4.1 Viðtöl við opinberar stofnanir 

Hér fyrir neðan má sjá samantekt á svörum viðmælenda en þau eru ekki rakin til 

einstakra svarenda. 

4.1.1 Er til staðar ákveðið verkferli þegar ábendingar um misferli berast ? 

Í fyrstu spurningunni var spurt hvort ákveðið verkferli væri til staðar þegar ábendingar 

berast. Í ljós kemur að allar stofnanirnar vinna eftir ákveðnu verkferli nema eitt þeirra 

sem segist ekki hafa skráð verkferli en það er stofnun D, viðmælandi þar segir: 

Við erum ekki með skráð verkferli, en þetta skiptist í tvennt: í fyrsta lagi 
greiningadeild þar sem farið er yfir þær ábendingar sem berst og 
áhættan greind og í öðru lagi endurskoðunarsvið þar sem farið er yfir 
annars konar brot en berast greiningadeild. Hryggjarstykkið hjá okkur er 
símanúmer þar sem hægt er að hringja inn nafnlaust og tilkynna um 
brot. Til stendur að innleiða ISO 9001 staðal þar sem þetta byggist meira 
á þekkingu og reynslu í dag en viðurkenndum verkferlum. 

Hjá stofnun A þurfa allar ábendingar að berast skriflega eða í gegnum heimasíðu 

stofnunarinnar og eftir að ábending berst fer sérfræðingur yfir gögn málsins og metur 

næstu skref. Telji hann ástæðu til frekari skoðunar er ritað minnisblað og það lagt fyrir 

ábyrgðamenn eftirlitsskylda aðilans. 

Hjá stofnun B er tekið við ábendingum og þær sendar áfram eftir því sem við á. 

Viðmælandi segir ferlið þó ekki nógu fastmótað og að unnið sé að því að koma því í 

betra horf. Ábendingar berast í gegnum síma, með tölvupósti, Tvitter, Instagram og 

Facebook síðu stofnunarinnar. Óformlegum erindum hefur fjölgað mikið og hjá þeim 

hefur þröskuldurinn í samskiptum við hinn almenna borgara lækkað mikið undanfarin 

misseri. Viðmælandinn segir það vera óskastöðu að koma þessu öllu í einn farveg. Í dag 
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er uppruni ábendinga ekki rekjanlegur. Formleg erindi fara í ákveðið kerfi innan 

stofnunarinnar og samkvæmt könnunum þeirra hafa 44% landsmanna haft samband við 

umrædda stofnun. Mjög misjafnt er í dag hvar erindi lenda innanhúss sem getur haft 

áhrif á áreiðanleika. 

Hjá viðmælanda C er ábendingakerfi til staðar. Á heimasíðu þeirra er sérstakur 

hnappur sem er ætlaður fyrir ábendingar, einnig er hægt að hringja eða senda 

tölvupóst. 

Viðmælandi E sagði um þeirra verkferla: 

Allar ábendingar fara í sérstakan grunn sem er lokað svæði og aðeins 
einn starfsmaður hefur aðgang að, viðkomandi starfsmaður sér síðan 
um að senda áfram eftir því sem við á. Stofnunin telur nauðsynlegt að 
stefna og verklag í þessum málaflokki sé skýr og skilvirk. Í þeim anda 
hefur stofnunin verið að móta verkferla og auka eftirfylgni en ákveðnar 
vísbendingar eru um bótsvik. Til þess þarf nægilegt fjármagn og 
starfsfólk sem ekki hefur verið fyrir hendi.  

4.1.2 Er það á verksviði ákveðinna starfsmanna að taka á móti ábendingum ? 

Í framhaldi af spurningu eitt var spurt hvort ákveðnir starfsmenn sæju um móttöku 

ábendinga. Allar stofnanir nema ein hafa slíkt fyrirkomulag þar sem ákveðnir starfsmenn 

sjá um móttöku ábendinga. Hjá stofnun A eru þrjú eftirlitssvið sem hafa meðal annarra 

verka yfirumsjón með móttöku og yfirferð ábendinga. 

Viðmælandi B útskýrir að allar ábendingar berist ritara sem sjái um að senda þær 

áfram eftir því sem við á. 

Stofnun C skýrir sitt ferli á þá leið að þar sé einn starfsmaður sem taki á móti öllum 

ábendingum og greini þær eftir því sem við á. 

Viðmælandi D hafði þetta að segja:  

Ekki beinlínis, en það sem kemur í gegnum vefsíðu okkar og í gegnum 
símann er flokkað. Eftir það er það greiningadeild sem fer yfir málið og 
beinir annað ef við á. Þar er greint hvort um raunverulega ábendingu sé 
að ræða og það borið saman við þau gögn sem til eru. 
 

 Hjá viðmælanda E er einn starfsmaður sem tekur við ábendingum í dag en voru þrír 

talsins fyrir niðurskurð. 
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4.1.3 Hver er fjöldi þeirra starfsmanna sem taka á móti ábendingum ? 

Fjöldi þeirra starfsmanna sem taka á móti ábendingum eru á flestum stöðum einn, þó er 

ein stofnun með fimm sem sinna þesum málum. Viðmælandi D gat ekki gefið 

upplýsingar við þessari spurningu því þar er þetta greint í deild sem er ekki opinber 

innan fyrirtækisins og því engar upplýsingar að fá. 

Viðmælandi E sagði:  

Hjá okkur er einn starfsmaður sem sér um þetta í dag, stofnunin hefur 
ekki getað haldið nauðsynlegum fjölda starfsmanna í deildinni og í dag 
er einungis einn starfsmaður eftir sem sinnir verkefnum sem þrír gerðu 
áður. Helstu ástæður fyrir þessu eru skortur á rekstrarfjármunum. Þrátt 
fyrir þetta er málaflokkurinn ekki kominn í óefni en því miður hafa of fá 
skref verið tekin fram á við að undanförnu.  

4.1.4 Hvernig fer mat fram á því hvort rannsaka eigi mál frekar ?  

Það er mjög misjafnt á milli stofnana hver sér um að meta það hvort ábendingar skuli 

fara í frekari athugun. Ábyrgðin sem þessu fylgir er á herðum ólíkra aðila hvað menntun 

varðar og mætti vera markvissari að mati viðmælanda B sem hafði þetta um málið að 

segja: 

Við erum að endurskipuleggja þetta ferli hjá okkur, en eins og staðan er 
núna sendir ritari ábendingar sem berast gjarnan beint á yfirmann 
stofnunarinnar, hugmyndin er að færa þennan „filter“ til deildarstjóra til 
að minnka það sem fer beint á yfirmanninn. 

Stofnun A er með sérfræðing sem fer yfir gögn málsins, telji hann ástæðu til að taka mál 

til frekari skoðunar ber hann málið undir yfirmann og ábyrgðarmenn eftirlitsskylda 

aðilans sem svo í sameiningu taka ákvörðun um næstu skref. 

 Hjá viðmælanda C eru ábendingar teknar til athugunar á tveggja vikna fresti. 

Aðstoðarforstjóri og sérfræðingur funda um það sem fyrir liggur, mál ýmist falla niður, 

færast yfir á ábyrgðarmann innan stofnunarinnar eða eru lögð til hliðar þar sem 

stundum koma ábendingar í nokkrum skrefum sem verða síðar að stórum málum. 

Viðmælandi D sagði að mat þeirra færi fyrst fram á því hvort ábendingin teldist líkleg 

eða ekki og færi áfram til greiningadeildar ef svo væri. Formið á þessu er ekki nógu 

fastmótað og þarf að bæta. 

Viðmælandi E sagði að:  

Hvert mál fyrir sig er metið af viðkomandi starfsmanni, sem gerir 
athugun á ábendingunni, ef nægilega góðar upplýsingar fylgja 
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ábendingunni er hægt að ganga lengra með hana. Það kemur fyrir að of 
litlar upplýsingar fylgi með og þegar slíkt kemur upp fellur ábending 
sjálfkrafa niður. 

4.1.5 Hversu margar ábendingar berast árlega ? 

Spurning fimm snéri að því hversu margar ábendingar bærust árlega. Ekki halda allar 

stofnanir sem rætt var við, sérstaklega utan um slíkt. Viðmælandi A upplýsti 

rannsakanda um að árið 2012 hafi borist 260 ábendingar. Til viðmælanda B bárust hátt í 

400 ábendingar á mánuði eða um það bil 4800 ábendingar á ári í gegnum 

samfélagsmiðla og um 1200 í gegnum tölvupóstkerfi þeirra. 

Viðmælandi C upplýsti að árið 2013 hefðu borist 139 ábendingar, árið 2012 hefðu 

borist 112 ábendingar og 2011 hafi þær verið 147 talsins og þarf af 21 nafnlaus. 

Viðmælandi D hafði þetta að segja: 

Ekki er til nákvæm tala en gróft áætlað að í greiningadeild séu þær undir 
100 og á endurskoðunarsviði er áætlað að um 10 – 20 ábendingar berist 
árlega. 

Samkvæmt viðmælanda E bárust um 800 ábendingar árið 2013 samanborið við 

tæplega 1100 ábendingar árið 2010. 

4.1.6 Hversu margar ábendingar fela í sér frekari eftirfylgni eða rannsókn ? 

Engin stofnun sem rætt var við er með skipulagt utanumhald um það hversu margar 

ábendingar feli í sér frekari rannsókn. Viðmælandi B hafði þó á tilfinningunni að þetta 

væri ekki hátt hlutfall og telur að þar greiðist gjarnan strax úr málum við upphaf þeirra.  

Samkvæmt viðmælanda E er þetta sömuleiðis óljóst, utanumhald hefur minnkað 

vegna fækkunar starfsmanna og er þetta því ekki lengur skráð. 

4.1.7 Hversu margar ábendingar falla niður ?  

Í framhaldi af spurningu sex voru viðmælendur spurðir um það hversu margar 

ábendingar falli niður. Engin stofnun heldur utan um það.  

4.1.8 Er munur á meðferð á nafnlausum ábendingum og nafngreindum ? 

Í spurningu átta var spurt um mun á meðferð nafnlausra- og nafngreindra ábendinga. 

Almennt séð er ekki tekið sérstaklega á þessu hjá þeim stofnunum sem rætt var við að 

undanskilinni stofnun A sem hafði þetta að segja: 



 

36 

Persónuvernd hefur fjallað um nafnlausar ábendingar til stjórnvalda. Var 
niðurstaða Persónuverndar að það samrýmist ekki kröfum 7. gr. laga nr. 
77/2000 um sanngirni, áreiðanleika, meðalhóf og vandaða vinnsluhætti 
persónuupplýsinga að gefa sérstaklega kost á nafnlausum, skriflegum 
ábendingum um meint lögbrot einstaklinga, enda eykur það meðal 
annars hættuna á því að til stjórnvalda berist óáreiðanlegar upplýsingar 
um einstaklinga og tilkynningar sem byggjast á ómálefnalegum 
sjónarmiðum. Þetta á þó ekki við munnlegar ábendingar sem berast 
með símtölum eða ef fólk mætir í eigin persónu. Rétt er að taka það 
fram að þetta þýðir ekki að ekki sé tekið við nafnlausum ábendingum en 
við hvetjum ekki til þess. 

Að sögn viðmælenda B er ekki hægt að senda nafnlausar ábendingar nema í gegnum 

ákveðið símanúmer í tengslum við eitt ákveðið málefni. Allar aðrar ábendingar sem 

berast þarf að vera hægt að staðfesta að fótur sé fyrir. Ferlið er með þeim hætti að haft 

er samband í tölvupósti og síðan í síma til þess að fara betur yfir málið og fá nánari 

upplýsingar ef það á við. 

Hjá viðmælendum C, D og E er ekki haldið utan um þetta og viðmælandi D hafði þetta 

að segja:  

Hjá okkur er ekki beint eðlismunur, það eru þó meiri líkur en minni að 
nafnlaus ábending sé raunhæf ekki síður en ónafngreind ábending, en 
þetta er meira tilfinning en hitt. 

4.1.9 Berast fleiri eða færri ábendingar eftir efnahagshrunið 2008 ?  

Þegar spurt var að því hvort fleiri eða færri ábendingar bærust eftir efnahagshrunið sem 

varð á Íslandi 2008 taldi aðeins einn viðmælandi að þeim hefði ekki fjölgað, en það var 

viðmælandi D sem sagði: 

Að ekki væri til bein tölfræði um þetta, en tilfinning hans bendir til þess 
að það séu ekki fleiri ábendingar eftir en áður. 

Viðmælandi A taldi að fleiri ábendingar hefðu borist þeim eftir efnahagshrunið. Þá 

sagði viðmælandi B að sökum niðurskurðar á þessum tíma hafi opnaðist betur fyrir 

samskiptin í gegnum samfélagsmiðla þeirra, þröskuldurinn hafði verið hár en lækkaði 

þarna. 

Viðmælandi C sagði: 

Ég hallast að því að um fleiri ábendingar sé að ræða, ef stofnunin hefur 
verið áberandi í fjölmiðlum verður sýnileg auking í málum sem koma á 
okkar borð. 
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Hjá viðmælanda E var ekki byrjað með ábendingakerfi fyrr en í maí árið 2009 

svo ekki er hægt að svara þessari spurningu þar sem utanumhald hefur ekki 

verið með markvissum hætti. 

4.1.10 Berast fleiri ábendingar frá körlum eða konum ?  

Í síðustu spurningu viðtalsins var spurt hvort fleiri ábendingar kæmu frá körlum eða 

konum. Enginn viðmælandi hafði þær upplýsingar á reiðum höndum en stofnun C 

hallast að því að það séu frekar karlar sem senda inn ábendingar, án þess að hafa geta 

stutt það með tölfræði. 
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5  Umræða 

Skiptar skoðanir eru á því hvort og þá hvenær réttlætanlegt sé að ljóstra upp um 

misferli, óháð því hvort farið er eftir innri eða ytri boðleiðum. Þá kemur líka í ljós, þegar 

rýnt er í þær kenningar sem farið var yfir í kafla tvö, að þeir fræðimenn sem fjallað er 

um þar hafa ólíka sýn á hugtakið uppljóstrun. Áherslur DeGeorge snúa að því hvaða 

afleiðingar uppljóstrun hefur og þann skaða sem af henni kann að hljótast. Á meðan 

kenning Davis er ekki jafn formföst, þar er síður horft í þær afleiðingar sem af kunna að 

hljótast og treyst meira á innsæi og dómgreind manna.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort ábendingar um misferli veiti falskt 

öryggi eða komi að gagni. Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður í eigindlegri rannsókn 

þar sem úrtök eru oftast lítil. Þessi rannsókn samanstendur af fimm viðmælendum 

opinberra stofnana og verða niðurstöður settar í samhengi við fræðilega umfjöllun og 

ályktanir dregnar eftir því sem við á. Niðurstöður gefa þó ágætar vísbendingar um það 

hvernig staðið er að meðferð ábendinga hjá opinberum stofnunum. 

Út frá þessari rannsókn má sjá að viðhorf viðmælenda til uppljóstrana er almennt 

gott og vilji til að gera vel er áberandi. Allir viðmælendur fyrir utan einn eru með 

verkferli til staðar þegar ábendingar berast, hjá þeim aðila stendur til að koma ferlinu í 

betra horf. Samkvæmt skilgreiningunni um uppljóstranir er einmitt eitt af lykilatriðunum 

að hafa skýra verkferla til þess að starfsmenn viti hvert þeir skuli leita verði þeir uppvísir 

af misferli. Uppljóstrun á sér oftast stað vegna þess að fólki er misboðið og að það telur 

að athæfið muni halda áfram óáreitt nema einhver stígi fram og greini frá.  

Þá má lesa í orð viðmælenda, að það sé mun frekar þekking og reynsla sem keyri 

áfram þá vinnu sem á sér stað með úrvinnslu ábendinga, frekar en fastmótaðir 

verkferlar og reglur. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar kemur fram að ástæður fyrir 

uppljóstrun séu annars vegar siðferðilegar og hins vegar af hefnd. Til eru dæmi um að 

það síðarnefnda hafi valdið saklausu fólki skaða og því mikilvægt að verkferlar fyrirtækja 

og stofnana sjái um greina slík tilfelli frá þeim sem eiga við rök að styðjast. En 

viðmælendur voru einmitt allir á einu máli um mikilvægi þess að fótur sé fyrir því sem 

tilkynnt er. Sömuleiðis að það mat sem fram fer innan stofnunarinnar á því hvort frekari 
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rannsókn eigi að fara fram sé vönduð. Þá má ætla að þær ábendingar sem féllu niður 

tengdust að einhverju leyti tilhæfislausum ábendingum, en engin af þeim stofnunum 

sem rætt var við heldur utan um slíkt. 

Rannsakandi velti því fyrir sér hvað verður um þær ábendingar sem berast 

stofnunum. Tveir viðmælendur nefndu í því samhengi að mikilvægt væri að passa upp á 

gagnasöfnun sem þessa og að slíkt sé meðhöndlað af varkárni. Um væri að ræða 

viðkvæmar upplýsingar sem mættu ekki vera aðgengilegar hverjum sem er innan 

stofnunarinnar. Ætla má að þær reglur eða frekar skortur á þeim sé ákveðinn hindrum 

og torveldi framgöngu þegar kemur að meðferð ábendinga um misferli. Einn 

viðmælandi taldi að þarna væri ákveðinn þröskuldur þegar kemur að nafnlausum 

ábendingum, en vegna persónuverndarsjónarmiða eru þær á gráu svæði þar sem virða 

beri einkalífsrétt. Það sé skoðun Persónuverndar að nafnlausar ábendingar ættu að 

heyra til algerra undantekninga.  

Þá má velta því fyrir sé hvort það skapi ekki ákveðið óöryggi að ekki sé samræmt ferli 

á milli stofnanna þegar kemur að því að senda inn ábendingar. Áherslur og markmið 

stofnana virðast vera mjög ólík og stuðningur af hálfu hins opinbera ekki nægur. Einn 

viðmælandi hafði á orði að samkeyrslur á milli stofnana væru ekki heimilar nema að litlu 

leyti sem ýtir undir þá tilfinningu rannsakanda að aðgerðum til að uppræta misferli sé 

ekki gert nægilega hátt undir höfði. 

Eins og staðan er í dag þá erum við eftirbátar annarra landa í meðferð á málum er 

varða uppljóstrun. Erlendis hefur hefur það sýnt sig að lög veita aukið öryggi fyrir þá sem 

ljóstra upp og að þau virki frekar hvetjandi en letjandi. Nauðsyn þess að tryggja 

réttarstöðu þeirra sem ljóstra upp hefur verið til umræðu á Íslandi í töluverðan tíma. 

Það gengur þó hvorki né rekur í þeim efnum og á meðan ríkir óvissa um það hvernig 

skuli bregðast við. Brot þurfa að hafa afleiðingar til að draga úr líkum á þeim. 

Stofnanir Ríkisins hafa ekki farið varhluta af þeim samdrætti sem átt hefur sér stað 

frá því í hruninu árið 2008 og hafa þurft að skera niður í útgjöldum og þjónustu sem 

skilar sér í minna utanumhaldi og þar með eftirliti. Þegar kemur að því að fækka 

starfsmönnum virðist þessi hluti starfseminnar vera fremur tekinn til niðurskurðar en 

önnur störf. Hjá einni stofnun sem rætt var við hefur þurft að fækka um tvo starfsmenn 

og starfar aðeins einn við úrvinnslu ábendinga þar í dag. Um er að ræða stofnun sem 
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sparaði hátt í 150 milljónir árið 2011 vegna ábendinga og eftirlits. Það skýtur því skökku 

við að mati rannsakanda að áherslur á eftirlit og samkeyrslur milli stofnana skuli ekki 

vera meiri. Ábendingar um misferli hafa tekið á sig aðra mynd eftir efnahagshrunið að 

sögn viðmælenda, þar sem landamæri milli almennings og stofnana eru ekki eins sýnileg 

í dag og áður. Þá hafa samfélagsmiðlar gert fólki kleift að koma skoðunum sínum á 

framfæri á auðveldari hátt en fyrir nokkrum árum. Þá má segja að þolinmæði 

almennings sé ekki sú sama og áður þegar kemur að því að líða ólöglegt eða siðlaust 

athæfi. Einnig virðist það vera ríkjandi viðhorf almennings að eftirlit hér á landi hafi 

brugðist að miklu leyti. Í töflu 2 má sjá einfalda samantekt á rannsókninni sem greint var 

frá í kafla 4. 

Tafla 2 - Einföld niðurstaða rannsóknar 

Spurning 1 - Er til staðar ákveðið verkferli þegar ábendingar um misferli berast? 

A B C D E 
Já Já Já Nei Já 

Spurning 2 - Er það á verksviði ákveðinna starfsmanna að taka á móti ábendingum? 

A B C D E 
Já Já Já Nei Já 

Spurning 3 - Hver er fjöldi þeirra starfsmanna sem taka á móti ábendingum? 

A B C D E 
1 5 1 Óljóst 1 

Spurning 4 - Hvernig fer mat fram á því hvort rannsaka eigi mál frekar ? 

A B C D E 
Sérfr. metur hvort 
rannsókn fari fram. 
Næst borið undir 

yfirm. og 
ábyrgðarm. 

Ritari sendir beint á 
stöðvarstjóra. Eru 
að fara í að breyta 

ferlinu 

Áb. teknar saman á 
2 vikna fresti, 

metnar af 
aðst.forstj. og sérfr. 

fyrir næstu skref 

Ábending er metin í 
greiningardeildar 

Upplýsingar 
metnar áður en 
frekari rannsókn 

fer fram 

Spurning 5 - Hversu margar ábendingar berast árlega? 

A B C D E 
Árið 2012: 260 Árið 2013: Um 

6.000 
 

Árið 2013: 139 
Árið 2012: 112 
Árið 2011: 147 

Áætluð tala 
120 á ári 

Árið 2013: 800 
Árið 2010: 1100 

Spurning 6 - Hversu margar ábendingar fela í sér frekari eftirfylgni eða rannsóknar? 

A B C D E 
Ekki skráð Ekki skráð Ekki skráð Ekki skráð Ekki skráð 

Spurning 7 - Hversu margar ábendingar falla niður? 

A B C D E 
Ekki skráð Ekki skráð Ekki skráð Ekki skráð Ekki skráð 

Spurning 8 - Er munur á meðferð á nafnlausum ábendingum og nafngreindum? 

A B C D E 
Ekki skráður munur Já Ekki skráður munur Ekki skráður munur  Ekki skráður munur 

Spurning 9 - Berast fleiri eða færri ábendingar eftir efnahagshrunið 2008? 

A B C D E 

Fleiri Fleiri Fleiri Færri Fleiri 

Spurning 10 - Berast fleiri ábendingar frá körlum eða konum? 

A B C D E 

Ekki skráður munur Ekki skráður munur Ekki skráður munur  Ekki skráður munur Ekki skráður munur 
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Athygli vekur á svörum viðmælenda að almennt séð er ekki um mjög fastmótað ferli 

að ræða þegar kemur að uppljóstrunum. Mjög misjafnt er hvernig hver stofnun heldur 

utan um þær ábendingar sem berast, hvaða úrvinnslu þær fá og af hverjum sú vinna er 

framkvæmd. Gagnsemi ábendinga er þó ótvíræð og hafa margar ábendingar orðið 

grundvöllur að frekari rannsóknum hjá viðmælendum þessara rannsóknar. 

Niðurstöður benda þó til þess að enn sé mikil vinna óunnin og að samræmingar sé 

þörf þegar kemur að verklagsreglum. Þá verður að teljast líklegt að fyrr en síðar þurfi að 

skerpa betur línurnar varðandi uppljóstranir á Íslandi. Varðandi innleiðingu á lögum sem 

snúa að vernd þeirra sem ljóstra upp virðist allt vera með kyrrum kjörum og liggur 

frumvarpið sem lagt var fram árið 2012 enn í dvala. 

Svar við rannsóknarspurningunni um það hvort ábendingar um misferli veiti falskt 

öryggi eða séu gagnsæjar er ekki afgerandi já eða nei svar að mati rannsakanda. En 

rannsakandi metur það þannig að setja þurfi hlutina í samhengi og skoða stóru myndina, 

sumt sé gott á meðan annað er slæmt. Rannsakandi hallast þó frekar að því að gera 

þurfi mun betur og ef allt er týnt til þá má sjá að ferlið varðandi móttöku og meðferð 

ábendinga er frekar handahófskennt. Eftirlit er af skornum skammti og stofnanir bera 

sig ekki saman, sem væri mjög til hagsbóta fyrir Ríkissjóð að mati rannsakanda. Skortur 

er á regluverki, verklagi og í ofanálag glíma sumar stofnananna við manneklu. Það er því 

frekar falskt öryggi sem kemur upp í hugann fremur en gagnsæi. En á það skal þó aftur 

minnt að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður í rannsókn sem þessari. 

Það er ekki einfalt mál að taka ákvörðun um að ljóstra upp og margt sem þarf að vega 

og meta. Það er því mikilvægt að sá sem stígur fram sé fullkomlega meðvitaður um þær 

afleiðingar sem kunna að hljótast af uppljóstruninni. Inn í þetta spilar síðan óvissa um 

það hvort nafnleynd haldi hafi hennar verið óskað. Þá virki það síður hvetjandi að ljóstra 

upp ef óvíst er hvort nokkuð verði aðhafst í málinu sökum skorts á verklagsreglum eða 

samvinnu stofnanna. 

Eins og áður hefur komið fram eru víða tækifæri til að gera betur og væri gagnlegt að 

endurtaka þessa rannsókn síðar til að fylgjast með þróuninni í meðferð ábendinga hjá 

opinberum stofnunum. Þá væri einnig áhugavert að skoða hvort lagaumhverfið væri að 

einhverju leyti farið að taka mið að því sem gengur og gerist erlendis. Einnig hefði verið 

áhugavert að taka fleiri viðtöl og ná þannig að kortleggja betur hversu skilvirkt ferlið er í 
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raun þegar kemur að ábendingum. Sömuleiðis hefði verið upplýsandi að rannsaka hvort 

munur væri á meðferð ábendinga eftir því hvort um væri að ræða opinbera stofnun eða 

einkarekið fyrirtæki. 

Það er von rannsakanda að það muni tilheyra fortíðinni að uppljóstrarar verði taldir 

svikararnir og hinir raunverulegu svikarar sitji áfram við sína iðju bæði í orði og á borði. 
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6  Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um uppljóstranir. Farið yfir kenningar tveggja 

fræðimanna sem er ætlað að leiða í ljós hvenær uppljóstrun sé siðferðilega réttlætanleg 

og hvenær ekki. Einnig hefur helstu erlendu lögum sem tengjast umfjöllunarefninu verið 

gerð skil. Þá hefur verið farið yfir siðferðileg álitaefni sem tengjast uppljóstrunum og 

reynt að varpa ljósi á það hvenær réttlætanlegt sé að ljóstra upp um ósiðlega og 

ólöglega hegðun í starfsemi fyrirtækja og opinberra stofnana.  

Rannsóknarspurningin snéri að því hvort ábendingar um misferli væru að veita falskt 

öryggi eða gagnsæi. Það er ekki til einfalt svar við þessu, en ef vel er staðið að 

verkferlum og stofnunum gefið aukið svigrúm til að bera saman bækur sínar, eru trúlega 

meiri líkur en minni á því að það leiði til aukins gegnsæis. 

Starfsmaður sem verður áskynja um misferli í fyrirtæki sem hann tengist stendur 

frammi fyrir þeirri siðferðilegu spurningu hvort hann eigi að ljóstra upp eða ekki. Ætlar 

hann að rjúfa trúnað við fyrirtækið með ytri uppljóstrun eða halda þeir verkferlar sem til 

staðar eru áfram innan fyrirtækisins. Uppljóstrun getur snúið að því að vernda 

almenning gegn skaða og einnig þann sem ljóstrar upp, gegn óréttmætri meðferð í 

kjölfar uppljóstrunar. Það er því ljóst að stjórnendur og eigendur fyrirtækja verða að 

gera sér grein fyrir hverjar þarfir starfsmanna eru og bregðast við á þann hátt að hægt 

sé að lágmarka þann skaða sem kann að hljótast ef til uppljóstrunar kemur. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar ýta undir mikilvægi þess að það sé ákveðið gagnsæi 

til staðar innan fyrirtækja og skýrir verkferlar þegar kemur að uppljóstrunum. Þannig 

megi frekar tryggja hlutaðeigendum réttmæta vernd. Þrátt fyrir að fjölmörg lög hafi litið 

dagsins ljós eru að koma upp hneykslis- og misferlismál sem aldrei áður. Tilraunir í nærri 

eitthundrað ára sögu bandarískrar löggjafar við innleiðingu á gildum á borð við gegnsæi 

og heiðarleika virðast því hafa mistekist til lengri tíma litið. Svo virðist sem stjórnendur 

og aðrir hagsmunaaðilar fyrirtækja finni sífellt nýjar leiðir til að hylma yfir svikin. 

Áhugavert væri að endurtaka þessa rannsókn eftir nokkur ár og sjá þróunina í þessum 

málum innan opinberra stofnanna og einnig að bera saman við fyrirtæki utan opinbera 

geirans. 
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Viðauki 1 spurningalisti 

 

1. Er til staðar ákveðið verkferli þegar ábendingar um misferli berast ?  

2. Er það á verksviði ákveðins/ákveðinna starfsmanna að taka á móti ábendingum ? 

3. Hver er fjöldi þeirra starfsmanna sem taka á móti ábendingum ? 

4. Hvernig fer mat fram á því hvort rannsaka eigi mál frekar ?  

5. Hversu margar ábendingar berast árlega ? 

6. Hversu margar ábendingar fela í sér frekari eftirfylgni og/eða rannsókn ? 

7. Hversu margar ábendingar falla niður ? 

8. Er munur á meðferð ykkar á nafnlausum ábendingum og nafngreindum ? 

9. Berast fleiri eða færri ábendingar eftir efnahagshrunið 2008 ?  

10. Berast fleiri ábendingar frá körlum eða konum ?  

Bakgrunns-spurningar: 

 Aldur ? 

 Karl eða kona ? 

 Hvaða menntun hefur þú (grunnskólapróf, framhaldsskólamenntun, háskólastig hvers konar) 

 Starfs titill 


