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Siðferðilegur sveigjanleiki íslenskra blaða- og 
fréttamanna 

Friðrik Þór Guðmundsson 

Íslenskir blaða- og fréttamenn hafa að stofni til sammælst um sameiginlegar siðareglur 
allt frá 1965 og frá þeim tíma haldið úti siðanefnd, sem tekur við kærum og úrskurðar 
um brot eða ekki brot. En þetta fyrirkomulag þýðir ekki jafnframt að siðareglur 
Blaðamannafélags Íslands (BÍ) séu óumdeildar meðal blaða- og fréttamanna; á síðari 
árum hefur komið upp umtalsverður ágreiningur um endurskoðun siðareglnanna (sem 
í núverandi formi hafa gilt frá 1991). Þessi ágreiningur er að mati höfundar náskyldur 
því álitaefni, hvort siðareglur eigi almennt að vera háleitur „sáttmáli“, sem lýsir 
faglegum hugsjónum, eða „praktískar vinnureglur“ um áþreifanlegar (ekki huglægar) 
kringumstæður.  

Árið 2005 setti BÍ á laggirnar endurskoðunarnefnd til að fara yfir álitaefni um 
siðareglur BÍ. Á þeim árum kom fram hörð gagnrýni á nokkra úrskurði siðanefndar BÍ 
og má nefna að í könnun höfundar meðal 100 reyndra blaða- og fréttamanna komu 
fram talsverðar efasemdir um áhrif siðanefndarúrskurða á faglega þróun vinnubragða 
stéttarinnar (Friðrik Þór Guðmundsson, 2006). Endurskoðunarnefndin vann að 
málinu næstu árin og skilaði af sér tillögum veturinn 2009-2010. Þær tillögur voru til 
afgreiðslu á aðalfundum 2010 og 2011, en fengust ekki afgreiddar – fyrra árið vegna 
tímafreks formannskjörs og síðara árið var málinu frestað og vísað til frekari 
meðferðar nýrrar nefndar og þá meðal annars vegna þess að tillaga frá 31 blaða- og 
fréttamönnum að öðrum og ólíkum siðareglum var einnig borin upp. Á milli ofan-
greindra ára var önnur endurskoðunarnefnd sett á laggirnar, sem skilaði ítarlegri tillögu 
að nýjum siðareglum en sú fyrri, en í ljósi ágreinings var enn ný nefnd skipuð og þá 
með að markmiði að ná sáttum. Þessi nýja nefnd hefur engum tillögum skilað af sér 
enn og er ekki að störfum. Ágreiningurinn um innihald siðareglna blaða- og frétta-
manna er því enn óleystur – og um leið uppfylla íslenskir blaða- og fréttamenn ekki 
eina meginforsenduna fyrir gildi siðareglna fagstéttar, að þær byggi á sameiginlegum 
gildum (Day, 2006).  

Rétt er að taka fram að ofangreindur ágreiningur nær ekki til þess hvort siðareglur 
eigi almennt að gilda fyrir stéttina eða hvort siðanefnd eigi að vera starfandi – þessi 
tvö atriði virðast óumdeild. Eins er rétt að hafa í huga að ofangreindur ágreiningur er 
ekki séríslenskt fyrirbæri að því leyti að alþjóðlegur samanburður á siðareglum blaða- 
og fréttamanna leiðir einmitt í ljós að mikil áhersla er víðast hvar á „áþreifanleg“ atriði 
eins og áreiðanleika upplýsinga, að afflytja ekki sannleikann, á hlutlægni, upplýsingarétt 
almennings, á vinnulag við öflun upplýsinga, á trúnað við heimildarmenn og að virða 
beri friðhelgi einkalífsins. En mjög misjafnleg langt er hins vegar gengið í því að setja 
fram ákvæði sem telja má „huglæg“ – svo sem um hlutverk fjölmiðla í samfélaginu 
(McQuail, 2000).  

Ekki verður hér nánar farið út í þennan ágreining, en rétt að hafa hann í huga við 
umfjöllun um mismunandi viðhorf blaða- og fréttamanna til veigamikilla siðferðilegra 
álitamála. En hér verður fjallað um viðhorf íslenskra blaða- og fréttamanna til siða-
reglna og til ýmissa óhefðbundinna vinnubragða í fréttamennsku, sem telja má að séu 
á gráu svæði siðferðilega, en þessi viðhorf koma fram í svörum í hinni alþjóðlegu 
Worlds of Journalism (WOJ) rannsókn, samstarfsverkefni fræðimanna í yfir 80 ríkjum, 
sem Ísland tók fyrst þátt í árið 2012. 
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Worlds of Journalism rannsóknin 

Í grein þessari verður fjallað um svör íslensku blaða- og fréttmannanna og þau metin í 
ljósi niðurstaðna Hanitzsch o.fl. (2011) og Plaisance, Skewes og Hanitzsch (2012) um 
skiptingu blaða- og fréttamanna í Ídealista (idealists) og Relatífista (relativists) í siðferðis-
málum – þar sem afstaða þeirra er í grófum dráttum að annað hvort beri að virða 
grundvallarreglur í hvívetna eða að kringumstæður geti réttlætt frávik frá grundvallar-
reglum.  

Nánar tiltekið teljast Ídealistar þeir sem telja að virða beri siðferðilegar grundvallar-
reglur í hvívetna, jafnvel þótt afleiðingarnar verði að viðkomandi upplýsingar fáist ekki 
og þar með frétt. Þessir blaða- og fréttamenn telja að til séu slíkar grundvallarreglur að 
engar kringumstæður réttlæti frávik eða brot. Ídealistar vilja t.d. almennt ekki valda 
öðrum sársauka eða tjóni til að ná í frétt, hvað svo sem almannahagsmunum eða 
sannleiksást líður. Relatífistar teljast hins vegar þeir sem horfa fyrst og fremst á 
markmiðin og telja frávik frá siðferðilegum grundvallarreglum réttlætanleg undir 
vissum kringumstæðum; að víkja megi frá grundvallarreglum í siðferðilegum málum ef 
kringumstæður og mikilvægi máls geri slíkt nauðsynlegt. Relatífistar telja almennt að 
óhjákvæmilegt kunni að vera að valda öðrum sársauka eða tjóni ef það er í þágu 
almannahagsmuna, að úrlausn siðferðilegra álitaefna ráðist af kringumstæðum og að 
blaða- og fréttamenn eigi að hafa persónulegt svigrúm í þeim efnum. Niðurstöður 
fyrir Ísland í WOJ-rannsókninni 2012 liggja fyrir en ekki samanburðarhæfar samtíma-
niðurstöður nema frá Finnlandi (Pöyhtäri og  Väliverronen, 2014) og Eistlandi (Lauk, 
Harro-‐Loit og Himma-‐Kadakas, 2014). Íslensku svörin er þó hægt að meta í ljósi fyrri 
niðurstaðna WOJ í öðrum löndum. Könnunin á Íslandi fór fram á tímabilinu mars-
júní 2012. Alls 350 blaða- og fréttamenn voru í úrtakinu, en 182 (52%) svöruðu í heild. 
Af þeim sem tóku þátt í könnuninni voru karlar 65% en konur 35%. Karlarnir voru að 
meðaltali 42 ára, með 14 ára starfsreynslu og 16% þeirra með MA-gráðu, þar af 13% 
sérstaklega á sviði blaðamennsku eða fjölmiðlafræði. Konurnar voru að meðaltali 36 
ára, með 8 ára starfsreynslu og 31% þeirra með MA-gráðu, þar af 33% sérstaklega á 
sviði blaðamennsku eða fjölmiðlafræði (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2014). Í 
spurningakönnun voru meðal annars lagðar fram 15 fullyrðingar um siðferðileg álita-
mál og óskað svara um hvort blaða- og fréttamenn séu sammála, ósammála eða taki 
ekki afstöðu. Við úrvinnslu gagna hér er einkum notast við lýsandi tölfræði þar sem 
niðurstöður einstakra spurninga á Íslandi eru bornar saman við niðurstöður 
samskonar spurninga í öðrum löndum. Þrjár fyrstu fullyrðingarnar lúta að siðferði 
almennt en hinar lúta að ýmsum óhefðbundnum vinnubrögðum. 

Gildi siðferðilegra grundvallarreglna 

Þessar þrjár fullyrðingar eru: (1) „Siðferði í blaða- og fréttamennsku er aðstæðu-
bundið“, (2)  „Siðferði í blaða- og fréttamennsku er persónubundið“ og (3) „Það er í 
lagi að sniðganga siðareglur ef mjög sérstakar aðstæður krefjast þess“. 

Hér reynir á hversu staðfastir blaða- og fréttamenn eru í því að ávallt skuli virða 
siðareglur, hverjar svo sem aðstæðurnar eru (sjá töflu 1). Íslensku blaða- og 
fréttamennirnir svöruðu öllum þessum fullyrðingum á keimlíkan hátt. Tæplega 62% 
svarenda kváðust ósammála fyrstu fullyrðingunni, tæplega 25% kváðust sammála, en 
14% svöruðu „hvorki/né“. Ef eingöngu er horft til þeirra sem tóku ákveðna afstöðu 
er skiptingin 71% á móti 29%. Öruggur meirihluti var því fyrir því að aðstæður eigi 
ekki að hafa áhrif á ákvarðanatöku í siðferðilegum álitamálum. Fullyrðing 2 er náskyld 
hinni fyrstu og felur í sér hvort blaða- og fréttamenn geti sjálfir og persónulega lagt 
mat á hvar siðferðileg mörk liggja í starfi þeirra og framsetningu upplýsinga. Um 61% 
svarenda kváðust ósammála fullyrðingunni, en tæplega 25% voru henni sammála og 
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15% svöruðu hvorki/né. Ef eingöngu er horft til þeirra sem tóku ákveðna afstöðu er 
skiptingin, eins og að ofan, 71% á móti 29%. Sterkur meirihluti var því fyrir því að 
persónulegt mat blaða- og fréttamanna eigi ekki að hafa áhrif á ákvarðanatöku í 
siðferðilegum álitamálum, en að fjórðungur sé á annarri skoðun getur fráleitt talist lágt 
hlutfall. Svörin við þessari fullyrðingu 3 voru mjög í anda fyrri svara. Fjórðungur 
svarenda kvaðst sammála, en rúmlega 56% ósammála (19% hvorki/né). Ef eingöngu 
er horft til þeirra sem tóku ákveðna afstöðu er skiptingin mjög í anda fyrri svara, 70% 
á móti 30%.   

Hanitzsch og meðhöfundar telja að þrátt fyrir einstaka misvísandi hlutföll megi 
greina þrjá ríkjahópa meðal þátttökuþjóðanna þegar horft sé til stuðnings eða and-
stöðu við sveigjanleika frá siðareglum og til notkunar á óhefðbundnum vinnubrögðum. 
Einn hópinn fylla ríki sem flokka má undir rótgrónar vestrænar hefðir og lýðræði, svo 
sem Bandaríkin, Þýskaland, Spánn, Sviss, Austurríki og Ástralía. Annan hópinn fylla 
ríki sem segja má að liggja á „jaðri“ hins vestræna heims; Brasilía, Búlgaría, Ísrael, 
Mexíkó og Rúmenía. Og þriðja hópinn fylla ýmis ríki þriðja heimsins og/eða ríki 
mikilla pólitískra umskipta; Kína, Rússland, Síle, Egyptaland, Indónesía, Tyrkland og 
Úganda (Hanitzsch o.fl., 2011).   
Þessa útkomu má bera saman við niðurstöður WOJ (Hanititch, 2011). Blaða- og 

fréttamenn eftirfarandi ríkja skila svipuðu eða lægra hlutfalli stuðnings við fullyrðingu 
1: Tyrkland (17%), Þýskaland (26%), Brasilía (27%) og Bandaríkin (29%). Hins vegar 
er hlutfallið mun hærra í flestum öðrum ríkjum WOJ-rannsóknarinnar, allt frá um það 
bil 40-45% í Austurríki, Egyptalandi, Rúmeníu og Sviss upp í yfir 71% í Kína, og 69% 
í Rússlandi. Minnst fylgi við fullyrðingu um persónubundið siðferði mældist í Banda-
ríkjunum (12%), Þýskalandi (14%) og Ástralíu (19%), en 20% í Brasilíu og 21% í Sviss. 
Skammt undan eru Ísrael (28%) og Mexíkó (29%). Lönd með nokkru ríkari sveigjan-
leika gagnvart persónubundnu siðferði voru meðal annars Mexíkó (29%), Spánn 
(30%), Austurríki (31%) og Rússland (32%) og lönd með mun ríkari sveigjanleika 
gagnvart persónubundnu siðferði voru Indónesía (70%), Tyrkland (68%) og Búlgaría 
(63%). 

Af þessum svörum að dæma, er áherslan á að halda sig við siðareglur, burt séð frá 
því hvort aðstæður eru sérstakar talsverð, en vafasamt að telja hana óumdeilda. 
Íslenskir blaða- og fréttamenn eru með allra mestu Ídealistum fjölmiðlaheimsins en 
blaða- og fréttamenn flestra hinna ríkjanna í WOJ-samanburðinum mun sveigjanlegri 
gagnvart gildi siðareglna, einkum blaða- og fréttamenn ríkja þar sem fjölmiðlafrelsi og 
upplýsingaréttur eru takmörkuð. 

Tafla 1. Viðhorf íslenskra blaða- og fréttamanna til siðareglna 
 

 

Mjög 
sammála

Frekar 
sammála

Hvorki/né Frekar 
ósammála

Mjög 
ósammála

Fullyrðing % - (fj.) % - (fj.) % - (fj.) % - (fj.) % - (fj.)

3,4 21,3 13,5 37,6 24,2

6 38 24 67 43

6,7 17,9 14,5 32,4 28,5

12 32 26 58 51

3,4 21,3 19 33,9 22,4

6 37 33 59 39

Siðferði ... er 
aðstæðubundið

Siðferði ... er 
persónubundið

... sniðganga við mjög 
sérstakar aðstæður 
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Óhefðbundin vinnubrögð: Mun sveigjanlegri en Bandaríkjamenn 

Á næstu fimm töflum (2-6) sjást svör íslenskra blaða- og fréttamanna við fullyrðingum 
sem lúta að ýmsum vinnubrögðum, sem geta talist á gráu svæði siðferðilega, en í 
þessum tilvikum liggja fyrir sambærileg svör bandarískra blaða- og fréttamanna, sem 
frá er greint af Willnat og Weaver (2014). Þessi bandarísku svör er gagnlegt að skoða í 
ljósi mjög svipaðrar útkomu blaða- og fréttamanna þessara landa gagnvart 
fullyrðingunni að siðferði sé aðstæðubundið. Rétt er þó að geta að svörin hjá hinum 
bandarísku blaða- og fréttamönnum breyttust talsvert milli 2002 og 2013, þar sem 
kom fram talsvert minnkandi umburðarlyndi gagnvart óhefðbundnum vinnubrögðum. 
Willnat og Weaver greindu ekki ástæður hinna miklu viðhorfsbreytinga blaða- og 
fréttamanna vestanhafs sérstaklega, en nefna mögulega skýringaþætti: Að þróunin til 
„mýkri“ blaða- og fréttamennsku kunni að skýrast af auknum efnahagslegum þrýstingi 
undanfarna tvo áratugi, að rannsóknarblaðamennska sé kostnaðarsöm og að ágeng 
blaða- og fréttamennska kunni að fæla neytendur frá fjölmiðlum sem slíkt stunda. 
Einnig er í þessu sambandi rétt að nefna að meðalaldurinn í bandaríska úrtakinu 
hækkaði milli þessara kannana úr 41 ári í 47 ár. 

Allar fullyrðingarnar 4-15 hefjast á formálanum „Þegar um mikilvæga frétt er að 
ræða, hversu réttlætanlegt er eftirfarandi að þínu mati:“ en síðan kemur að efnis-
atriðinu sem um er spurt. 

Fullyrðing 4: Að nota trúnaðarskjöl úr viðskiptalífinu eða stjórnsýslunni í 
heimildarleysi. 

Svörin (sjá töflu 2) hér geta vart talist í takti við fyrri svörin. Greinilegur meirihluti 
leggur blessun sína á vinnubrögð sem gætu hæglega talist vafasöm; að hagnýta sér „illa 
fengin“ gögn og upplýsingar. Um 84% svarenda töldu það annað hvort alltaf (18%) 
eða stundum (67%) réttlætanlegt að nota trúnaðarskjöl úr viðskiptalífinu eða stjórn-
sýslunni í heimildarleysi, en um 16% töldu að það væri aldrei réttlætanlegt.  

Bandarískir blaða- og fréttamenn reyndust (2013) mun ósveigjanlegri en hinir 
íslensku. 58% þeirra töldu þessi vinnubrögð réttlætanleg, en það hlutfall hafði lækkað 
úr 78% árið 2002. 

Tafla 2. Að nota trúnaðarskjöl úr viðskiptalífinu eða stjórnsýslunni í heimildarleysi 
 

 

Fullyrðing 5: Að villa á sér heimildir. 
Ekki er beint ákvæði um þetta í siðareglum BÍ, en það hefur þó löngum verið talað 

um óskráða reglu innan stéttarinnar að blaða- og fréttamenn villi ekki á sér heimildir, 
heldur komi fram og kynni sig ávallt sem slíka – blekki viðmælendur ekki í því skyni 
að fá upplýsingar sem viðkomandi væru ólíklegir til að láta blaða- og fréttamönnum í 
té. Þessi óskráða regla nýtur þó alls ekki ótvíræðs stuðnings (sjá töflu 3); meirihlutinn 
er ótvíræður gegn slíkri gjörð (tæp 64%), en rúmlega 36% svarenda töldu að það sé 
„stundum réttlætanlegt“ að villa á sér heimildir. 

Bandarískir blaða- og fréttamenn reyndust hér einnig mun ósveigjanlegri en hinir 
íslensku. Einingis 7% þeirra töldu þessi vinnubrögð réttlætanleg, en það hlutfall hafði 
lækkað úr 14% árið 2002. 

Fjöldi Hlutfall

Alltaf réttlætanlegt 30 17,6

Stundum réttlætanlegt 113 66,5

Aldrei réttlætanlegt 27 15,9

Alls 170 100
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Tafla 3. Að villa á sér heimildir 
 

 

Fullyrðing 6: Að beita ósamvinnuþýða heimildarmenn þrýstingi til að ná í frétt. 
Það hefur vafalaust nokkur áhrif á svörin hér að hugtakið „þrýstingur“ getur haft 

mismunandi þýðingu hjá svarendum (sjá töflu 4); er átt við að leggja hart að heimildar-
mönnum með munnlegum fortölum, sem flokka mætti sem góða eftirfylgni, eða er átt 
við einhvers konar vafasaman þrýsting? Með þetta í huga verður höfundur að telja 
svörin hér óræðin. Tæpur helmingur svarenda töldu alltaf (4%) eða stundum (43%) 
réttlætanlegt að beita heimildarmenn þrýstingi og hafa þá að líkindum eindregni og 
góða eftirfylgni í huga, en rúmlega helmingur svarenda (53%) telja þrýsting á 
heimildarmenn aldrei réttlætanlegan – og hafa þá að líkindum í huga öllu ágengari 
þrýsting – samanber orðalag í 4. grein siðareglna BÍ „Það telst mjög alvarlegt brot 
þiggi blaðamaður mútur eða hafi í hótunum vegna birtingar efnis“.  

Bandarískir blaða- og fréttamenn reyndust hér nokkru ósveigjanlegri en hinir 
íslensku, en munurinn er þó ekki áberandi mikill. Hafa ber í huga að orðanotkun í 
bandarísku könnuninni var “badgering or harassing of unwilling informants”. Um 
þrjátíu og átta prósent hinna bandarísku töldu þessi vinnubrögð réttlætanleg, en það 
hlutfall hafði lækkað úr 52% árið 2002.  

Tafla 4. Að beita ósamvinnuþýða heimildarmenn þrýstingi til að ná í frétt 
 

 

Fullyrðing 7: Að nota persónuleg gögn eins og bréf og myndir í heimildarleysi. 
Að nota persónuleg gögn eins og bréf og myndir í heimildarleysi getur undir 

einhverjum kringumstæðum flokkast undir þjófnað, ritstuld og/eða höfundarréttar-
brot. Ekki er með beinum hætti kveðið á um slík vinnubrögð í siðareglum BÍ, en helst 
þá óbeint í gegnum ákvæði 1. greinar, þar sem segir „Blaðamaður leitast við að gera 
ekkert það, sem til vanvirðu má telja fyrir stétt sína eða stéttarfélag, blað eða 
fréttastofu. Honum ber að forðast hvaðeina sem rýrt gæti álit almennings á starfi 
blaðamanns eða skert hagsmuni stéttarinnar“. Hið siðferðilega álitamál hér gæti því 
frekar lotið að lögum landsins en siðareglum. 

Með þetta í huga er það ekki óeðlileg tilgáta að reikna hér með yfirgnæfandi 
afstöðu gegn því að beita slíkum vinnubrögðum. Það má því flokkast undir óvæntan 
sveigjanleika (sjá töflu 5) að tæp 40% svarenda telji að slík vinnubrögð séu alltaf (1%) 
eða stundum (38%) réttlætanleg. Meirihlutinn er þó fyrir hendi um að þessi vinnu-
brögð séu aldrei réttlætanleg. 

Bandarískir blaða- og fréttamenn reyndust hér mun ósveigjanlegri en hinir íslensku. 
25% þeirra töldu þessi vinnubrögð réttlætanleg, en það hlutfall hafði lækkað úr 41% 
árið 2002.  

Fjöldi Hlutfall

Alltaf réttlætanlegt 0 0

Stundum réttlætanlegt 63 36,4

Aldrei réttlætanlegt 110 63,6

Alls 173 100

Fjöldi Hlutfall

Alltaf réttlætanlegt 7 4,2

Stundum réttlætanlegt 71 43

Aldrei réttlætanlegt 87 52,7

Alls 165 100
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Tafla 5. Að nota persónuleg gögn eins og bréf og myndir í heimildarleysi 
 

 

Fullyrðing 8: Að ráða sig til starfa hjá fyrirtæki eða stofnun til að nálgast innherja-
upplýsingar. 

Um slík vinnubrögð er ekki kveðið í siðareglum BÍ og þau almennt lítið sem ekkert 
tíðkuð hérlendis. Helsta undantekningin þar er að blaðamaður vikurits réði sig fyrir í 
nokkra daga á elliheimilið Grund í því skyni að afla upplýsinga um meðferð á skjól-
stæðingum elliheimilisins. Svarendur könnunarinnar auðsýndu hér allsendis ekki 
eindregna andstöðu við slík vinnubrögð (sjá töflu 6): Rúmlega 61% þeirra töldu þau 
aldrei réttlætanleg, en tæplega 40% taldi að þau væru stundum (37%) eða alltaf (1%) 
réttlætanleg.  

Bandarískir blaða- og fréttamenn reyndust hér enn mun ósveigjanlegri en hinir 
íslensku. 25% þeirra töldu þessi vinnubrögð réttlætanleg, en það hlutfall hafði lækkað 
úr 54% árið 2002.  

Tafla 6. Að ráða sig til starfa hjá fyrirtæki eða stofnun til að nálgast 
innherjaupplýsingar 
 

 

Fullyrðing 9: Að nota falda hljóðnema eða faldar myndavélar. 
Ætla mætti að hér yrðu svörin mjög í anda svara við fullyrðingunni um að villa á 

sér heimildir – en svo reyndist alls ekki vera (sjá töflu 7). Einungis rúmlega 22% 
svarenda merktu hér við „aldrei réttlætanlegt“, en heil 75% við „stundum réttlætan-
legt“ og tæp 3% við „alltaf réttlætanlegt“.  
Þessi vinnubrögð njóta samkvæmt þessu nokkuð eindreginnar blessunar flestra 

blaða- og fréttamanna á Íslandi – og meira en það; hafa fengið faglega viðurkenningu 
innan stéttarinnar. 

Bandarískir blaða- og fréttamenn reyndust hér enn og aftur mun ósveigjanlegri en 
hinir íslensku. 47% þeirra töldu þessi vinnubrögð réttlætanleg, en það hlutfall hafði 
lækkað úr 60% árið 2002.  

Tafla 7. Að nota falda hljóðnema eða faldar myndavélar 
 

 

Fjöldi Hlutfall

Alltaf réttlætanlegt 2 1,2

Stundum réttlætanlegt 64 38,1

Aldrei réttlætanlegt 102 60,7

Alls 168 100

Fjöldi Hlutfall

Alltaf réttlætanlegt 2 1,2

Stundum réttlætanlegt 60 37,3

Aldrei réttlætanlegt 99 61,5

Alls 161 100

Fjöldi Hlutfall

Alltaf réttlætanlegt 5 2,9

Stundum réttlætanlegt 129 75

Aldrei réttlætanlegt 38 22,1

Alls 172 100
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Samstaða gegn mútum og fölsun ummæla 

Loks skal getið stuttlega um svörin við fullyrðingum 10-15, en þar liggur ekki fyrir 
samanburður við blaða- og fréttamenn erlendis. 

Fullyrðing 10: Að nota sviðsetningu á fréttum. Marktækur meirihluti svarenda 
lagðist gegn slíkum vinnubrögðum: tæplega 72% töldu sviðsetningu frétta aldrei 
réttlætanlega, en rúmlega 28% voru á öðru máli.  

Fullyrðing 11: Að birta fréttir með óstaðfestum upplýsingum. Í siðareglum BÍ er 
kveðið á um vandvirkni við öflun, úrvinnslu og framsetningu frétta (3. gr.) og í ljósi 
þess getur það hæglega flokkast undir óvönduð og siðferðilega vafasöm vinnubrögð 
að birta frétt sem ekki hefur verið staðfest með gögnum eða af minnst einum en helst 
tveimur eða fleiri heimildarmönnum. Ætla mætti fyrirfram að andstaðan gegn þessum 
vinnubrögðum mælist ærin, en svo reyndist ekki vera. Tæplega 62% héldu sig við þá 
grundvallarreglu að þessi vinnubrögð séu „aldrei réttlætanleg“, en allstór minnihluti 
var á öðru máli; um 38% töldu þau stundum eða alltaf réttlætanleg. 

Fullyrðing 12: Að þiggja peninga frá heimildarmönnum. Hér er loks á ferðinni 
grundvallarregla sem fast að því enginn ágreiningur er um; 99% svarenda töldu aldrei 
réttlætanlegt að þiggja peninga frá heimildarmönnum. 

Fullyrðing 13: Að breyta orðum heimildarmanna eða leggja þeim orð í munn. Það 
er alsiða og viðurkennt í blaða- og fréttamennsku að snyrta til málfar, svo sem að 
lagfæra talmál, en þó fráleitt á þann hátt að merking orða og viðhorf viðmælanda verði 
á annan veg en viðmælandinn ætlar sér. Svörin hér voru enda mjög eindregin: Tæplega 
94% svarenda töldu aldrei réttlætanlegt að breyta orðum heimildarmanna eða leggja 
þeim orð í munn. Um 6% svarenda sá þó einhvern flöt á því að þetta væri stundum 
eða alltaf réttlætanlegt. 

Fullyrðing 14: Að borga fólki fyrir trúnaðarupplýsingar. Nær tveir af hverjum 
þremur svarendum töldu "aldrei réttlætanlegt" að borga fólki fyrir trúnaðarupplýsingar, 
en um þriðjungur taldi að það væri "stundum réttlætanlegt" (33%) eða "alltaf 
réttlætanlegt" (2%). Ekki er beint ákvæði um þetta í siðareglum BÍ, en það hefur þó 
löngum verið talað um óskráða reglu innan stéttarinnar að ekki sé greitt fyrir 
upplýsingar, umfram það sem óverulegt getur talist, svo sem fyrir "fréttaskot". Greini-
legur meirihluti er fyrir því að ekki eigi að borga fyrir upplýsingar. 
Fullyrðing 15: Að breyta ljósmyndum. Það má raunar heita umdeilanlegt hvað það er, 
að breyta ljósmynd, en ljóst að ekki er hér átt við einfaldar lagfæringar á ljósmagni eða 
að "kroppa" í umfang ljósmyndar. Hér er enda átt við um breytingar sem afflytja 
raunveruleikinn og hagræða þannig staðreyndum. Svörin gefa til kynna þennan 
skilning hjá flestum; nær 90% svarenda töldu breytingar á ljósmyndum aldrei 
réttlætanlegar, en liðlega 10% töldu að það væri stundum réttlætanlegt – og hafa þá að 
líkindum frekar átt við faglegar lagfæringar en að raunveruleiki sé affluttur. 

Umræða 

Meirihluti íslenskra blaða- og fréttamanna er „ídealískur“ gagnvart siðareglum; grund-
vallarreglur beri að virða óháð kringumstæðum. Alþjóðlegar rannsóknir WOJ benda til 
þess að á heildina litið telji öruggur meirihluti blaða- og fréttamanna í viðkomandi 
löndum að fylgja eigi alþjóðlega viðurkenndum siðareglum, burt séð frá sértækum 
kringumstæðum eða samhengi. Sömuleiðis kemur fram áberandi tregða við að beita 
svokölluðum óhefðbundnum vinnubrögðum. En á sama tíma kemur fram talsverður 
stuðningur við þá hugsun að almannahagsmunir geti undir einhverjum kringum-
stæðum vegið þyngra en sársauki eða tjón einstaklinga. Um fjórðungur íslenskra blaða- 
og fréttamanna hefur þá „relatífísku“ afstöðu að kringumstæður geti vikið siðareglum 
til hliðar. Hér má tala um ákveðinn sveigjanleika. Á þá niðurstöðu, að íslenskir blaða- 
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og fréttamenn leggi áherslu á gildi siðareglna, í anda Ídealista, ber að líta með í huga að 
gildandi siðareglur BÍ hafa í sér innbyggðan sveigjanleika og beinlínis stefnumörkun að 
siðanefnd taki tillit til breytts tíðaranda. 

En þessar ákveðnu tilhneigingar eru missterkar eftir löndum. Plaisance o.fl. (2012) 
og Hanitzsch o.fl. (2011) tala í þessu sambandi um þrjá ríkjahópa; einn hópurinn 
samanstendur af vestrænum lýðræðisríkjum (Austurríki, Ástralía, Þýskaland, Spánn, 
Sviss og Bandaríkin), annar hópur af ríkjum á mörkum vestrænnar lýðræðishefðar 
(Brasilía, Búlgaría, Ísrael, Mexíkó og Rúmenía) og þriðji hópurinn samanstendur af 
þróunarlöndum og nýfrjálsum ríkjum (Chile, Kína, Egyptaland, Indónesía, Rússland, 
Tyrkland og Úganda). Í grófum dráttum er niðurstaðan sú að í fyrsta hópnum ráði 
Ídealísk viðhorf för, en að í þriðja hópnum séu blaða- og fréttamenn mun opnari fyrir 
Relatífisma, fyrir því að siðareglur geti þurft að víkja krefjist kringumstæður þess 
vegna almannahagsmuna. 

Með öðrum orðum kemur fram sterk vísbending til þess að samfélagsaðstæður í 
hverju ríki hafi nokkur áhrif á afstöðu blaða- og fréttamanna til siðferðilegra álitamála, 
svo sem til þess hversu „heilagar“ siðareglur eigi að vera og í afstöðunni til beitingar á 
“óhefðbundnum aðferðum” við upplýsingaöflun. Í ríkjum þar sem lýðræðishefðir eru 
ekki rótgrónar og upplýsingaréttur almennings ekki sterkur eru blaða- og fréttamenn 
opnari fyrir því að kringumstæður réttlæti frávik frá alþjóðlega viðurkenndum siða-
reglum og vinnubrögðum. Hvað opnastir fyrir áhrifum aðstæðna á siðferðilega 
ákvarðanatöku reyndust blaða- og fréttamenn í Kína og í Rússlandi. Nefna má í þessu 
sambandi athyglisverðan mun á afstöðu blaða- og fréttamanna í annars vegar 
Finnlandi (Pöyhtäri og  Väliverronen, 2014) og hins vegar Eistlandi (Lauk, Harro-‐Loit 
og Himma-‐Kadakas, 2014) til Fullyrðingar 3 að ofan: Í Finnlandi, þar sem lýðræðis-
hefð er nokkuð rótgróin, voru 74% svarenda ósammála því að sniðganga megi 
grundvallarreglur undir sérstökum kringumstæðum, en í Eistlandi, svokölluðu ný-
frjálsu ríki, var þetta hlutfall „aðeins“ 60%. 

Íslensku svörin benda til þess að öruggur meirihluti blaða- og fréttamanna 
hérlendis leggi mikla áherslu á að siðareglum sé fylgt. En sá minnihluti sem telur frávik 
stundum réttlætanleg getur tæplegast talist lítill og jafnframt kemur fram talsverður 
stuðningur við tiltekin óhefðbundin vinnubrögð, sem telja má á gráu svæði siðferði-
lega. Þau óhefðbundnu vinnubrögð, að beita falinni myndavél og/eða öðrum upp-
tökutækjum til að afla upplýsinga og að nota trúnaðargögn úr viðskiptum og stjórn-
sýslu í heimildarleysi, fá umtalsverðan stuðning í svörum íslensku blaða- og frétta-
mannanna. Siðanefnd BÍ og Verðlaunanefnd BÍ hafa ýtt undir réttmæti þessara 
vinnubragða.  

Rétt er að hafa í huga í þessu sambandi að siðareglur Blaðamannafélags Íslands eru 
í samanburði við siðareglur víðast hvar erlendis (einkum þó í öðrum vestrænum 
ríkjum) almennar og fáorðar. Það hlýtur að hafa áhrif á viðhorf íslenskra blaða- og 
fréttamanna frá upphafi siðareglna (1966) hérlendis og æ síðan hefur það beinlínis 
verið stefnan að hafa siðareglurnar almennar og opnar og siðanefnd veitt svigrúm til 
að taka tillit til breytts tíðaranda (Þorsteinn Gylfason, 2004). Enn í dag eru siðareglur 
BÍ með einungis 5 greinum (auk viðurlagagreinar) sem rúmast hæglega á einni A4-
blaðsíðu, en siðareglur í flestum öðrum vestrænum ríkjum mun ítarlegri – og um leið 
ríkari af hömlum. Þrátt fyrir þetta hefur ríkt ágreiningur um endurskoðun og innhald 
siðareglna BÍ. Endurskoðunarnefndir á vegum Blaðamannafélags Íslands hafa í 
tvígang lagt fram tillögur að nýjum siðareglum, án þess að þær hafi hlotið afgreiðslu, 
en í þeim hefur stefnan verið að hafa reglurnar áfram almennar og með fáum greinum. 
Gagnstætt þessu hafa 31 blaða- og fréttmaður lagt fram sjálfstæða tillögu að nýjum 
siðareglum og þar má greina mjög ólíkar áherslur, þar sem meðal annars er lagt til að 
fella út svokallaða tillitsemi-grein núverandi siðareglna – það ákvæði að blaða- og 
fréttamenn skuli forðast að valda saklausu fólki óþarfa sársauka. Þessi tillaga felur í sér 
að hafa siðareglurnar enn almennari og efnislega rýrari en þær eru núna. 
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Þá er rétt að hafa í huga að auk þess sem siðareglurnar hérlendis eru almennar og 
rýrar að umfangi þá má greina ótvíræðan siðferðilegan sveigjanleika í hið minnsta 
einum fordæmisgefandi úrskurði siðanefndar BÍ (Friðrik Þór Guðmundsson, 2009) 
þar sem óhefðbundin vinnubrögð voru talin réttmæt (í máli nr. 1-2/2003-2004). – Þau 
að nota falda myndavél til að afla upplýsinga á erótískri nuddstofu. Siðanefndin komst 
að þeirri niðurstöðu að að öðru jöfnu hefðu þessi óhefðbundnu vinnubrögð getað 
falið í sér brot á siðareglunum, en fjölmiðillinn var ekki talinn brotlegur á þeim 
forsendum að um hafi verið að ræða „starfsemi sem erfitt er að afla upplýsinga um en 
óhjákvæmilega kallar á umfjöllun fjölmiðla, starfsemi þar sem ólíklegt var að 
hefðbundin vinnubrögð fréttamanns hefðu skilað fullnægjandi árangri“. 

Jafnframt hefur Verðlaunanefnd BÍ valið sem bestu umfjöllun ársins 2013 
umfjöllun Jóhannesar Kr. Kristjánssonar og Kastljóss, þar sem beiting falinnar mynda-
vélar var stór þáttur í upplýsingaöfluninni (“Verðlaunahafar“, 2014). Án efa má hér 
tala um ótvíræð merki um áhrif breytts tíðaranda. Í samræmi við þetta eru hinar háu 
tölur í ofangreindum svörum, þar sem áberandi stuðningur kemur fram við réttmæti 
þess að „blekkja“ viðmælanda með földum upptökugræjum. Um leið má velta fyrir sér 
hvort dágóður stuðningur við aðra tegund óhefðbundinna vinnubragða, að „nota 
trúnaðarskjöl úr viðskiptalífi eða stjórnsýslunni í heimildarleysi“, stafi af breyttum 
tíðaranda af völdum efnahagshrunsins 2008 – en það verður ekki fullyrt hér. 
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