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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða siðferði í rannsóknarblaðamennsku með hliðsjón af 

siðareglu þrjú hjá Blaðamannafélagi Íslands. Rannsóknarspurningin er „hvar liggja mörkin“, 

hvað er leyfilegt og hvað ekki? Reynt verður að leggja mat á hversu sterkur mannlegi 

þátturinn er í vinnu blaða- og fréttamanna og hvort þeir séu meðvitaðir um siðareglurnar. 

Úrtakið er fimm karlmenn. Þrír þeirra eru ritstjórar og tveir eru reynslumiklir blaðamenn sem 

vinna ekki við fjölmiðla í dag. Spurningarnar sem lagðar voru fyrir lúta að hvort birta eigi í 

fjölmiðlum, myndir af fólki sem teknar hafa verið án þess vitundar, og um notkun nafnlausra 

heimilda. Að lokum er spurt hvernig þátttakendur sjái fyrir sér framtíð 

rannsóknarblaðamennsku á Íslandi. Samhljómur var í svörum þátttakenda um myndbirtingar 

og notkun nafnlausra heimilda. Allir vildu virða friðhelgi einkalífsins. Undantekningar frá 

þeirri reglu eru aðeins gerðar ef mál á brýnt erindi inn í samfélagsumræðuna og þarf þá að 

meta hvert tilvik fyrir sig. Allir voru sammála um að ekki skuli nota nafnlausar heimildir 

nema fá þær staðfestar frá a.m.k tveimur eða fleiri mismunandi aðilum. Hópurinn klofnaði 

hins vegar í afstöðu sinni til framtíðar rannsóknarblaðamennsku á Íslandi. Þrír voru svartsýnir 

og tveir bjartsýnir. 

Lykilhugtök: Rannsóknarblaðamennska, siðareglur, myndbirtingar, nafnlausar heimildir. 
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Abstract 

The aim of this research is to examine ethics in investigative journalism, regarding the ethic 

code no. 3 at The Icelandic Union of Journalists. The research question is “where are the 

limits”, what is allowed and what is not. Attempt will be made to assess how strong the 

human factor is in the work of journalists and whether they are aware of the ethics. The 

sample is five men. Three of them are editors and two are experienced journalists who do not 

work in the media now. The questions they resigned were whether to publish images of 

people in the media, that had been taken without their awareness, and about use of anonymous 

sources. Finally, participants will be asked how they estimate the future of investigative 

journalism in Iceland. Their answer about whether to publish images of people in the media, 

that had been taken without their awareness, were consistent. As were the answers about use 

of anonymous sources. Everyone concurred they should not use anonymous source unless it 

was confirmed by at least two or more different sources. But participants clove in two groups 

in the final question, about how they estimated the future of investigative journalism in 

Iceland. Three were pessimistic and two optimistic.  

Key concepts: Investigative journalism, ethics, image publishing, anonymous sources.  
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1 Inngangur 

„Sest ryk á sannleikann ef sópara vantar“ 
(Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 32) (Jón Ólafsson, 1870). 

 
Undanfarin ár hefur hvert dómsmálið á fætur öðru komið inn á borð siðanefndar 

Blaðamannafélags Ísland og íslenskra réttardómstóla. Ágreiningur virðist algengur um hvar 

mörkin milli tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífsins mætast; hvað má og hvað má ekki, þegar 

kemur að myndbirtingum með fréttum. Í rannsókninni sem hér fer á eftir er leitast við að fá 

gleggri mynd af því hvernig blaðamenn meta þessi mál og hvort þeir séu meðvitaðir um 

siðareglur Blaðamannafélags Íslands, og þá sérstaklega siðareglu þrjú. Ekki er þó spurt út í 

hana sérstaklega heldur reynt að leggja mat á gildi hennar í störfum blaðamanna. Einnig 

verður notkun nafnlausra heimilda skoðuð og að lokum er spurt hvernig menn sjái fyrir sér 

framtíð rannsóknarblaðamennsku á Íslandi. Í úrtakinu voru tvær konur. Önnur þeirra baðst 

undan því að taka þátt og hin sýndi ekki viðbrögð við beiðninni. Þátttakendur í rannsókninni 

eru því fimm karlmenn sem starfa nú, eða hafa starfað, við fjölmiðla. Helstu niðurstöður eru 

þær að allir eru þeir meðvitaðir um siðferði þegar kemur að myndbirtingum í fjölmiðlum og 

vilja virða friðhelgi einkalífsins. Undantekningar frá þeirri reglu eru aðeins gerðar ef mál á 

brýnt erindi inn í samfélagsumræðuna en þá verður að skoða vel hvert tilvik fyrir sig. 

Samhljómur er einnig í svörum þeirra um að notkun nafnlausra heimilda sé ekki ásættanleg 

nema fá þær staðfestar frá einum eða fleiri mismunandi aðilum. Hópurinn klofnar hins vegar 

þegar kemur að framtíðarsýn þeirra á rannsóknarblaðamennsku á Íslandi. Annars vegar eru 

menn mjög bjartsýnir og telja að slík blaðamennska hafa sannað gildi sitt en hins vegar ríkir 

nokkur svartsýni, og þá aðallega vegna skorts á fjármagni og minnkandi áhuga almennings á 

að borga fyrir vandað fréttaefni í gegnum áskriftir. Í nútímasamfélagi þar sem hraði í 

fjölmiðlum er orðinn meiri samfara aukinni tækni mætti áætla að vandvirkni væri ábótavant 

meðal blaða- og fréttamanna. En af niðurstöðum þessarar rannsóknar er hægt að draga þá 
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ályktun að hin gömlu góðu gildi blaða- og fréttamanna séu enn þau sömu þar sem tillit er 

tekið til mannlega þáttarins þegar ákvarðanir eru teknar um hvað er birt og hvað ekki. Auk 

rannsóknarinnar er að finna í þessari ritgerð ágrip um upphaf myndbirtinga í íslenskum 

fjölmiðlum, hlutverk þeirra og áhrif samfélagsumræðunnar á blaða- og fréttamenn. Einnig er 

kafli um fréttir, m.a. hvernig Stovall (2005) skilgreinir þær. Því er fylgt eftir með dæmisögu 

um góða frétt að mati Haagerup (2014). Þá koma kaflar um ritstjórnarlegt sjálfstæði, 

siðareglur Blaðamannafélags Íslands, rannsóknarblaðamennsku og eftirlitsmyndavélar. Að 

lokum eru umræður um niðurstöðurnar.  
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2 Aðferðafræði  

Við gerð þessarar rannsóknar er notuð eigindleg aðferðafræði. Átta valdir blaða- og 

fréttamenn voru beðnir að taka þátt, sex karlar og tvær konur. Einn karlmaður og ein kona 

sýndu ekki viðbrögð við beiðninni og ein kona baðst undan því að taka þátt. Niðurstaðan varð 

sú að spurningalisti með fimm spurningum var sendur í tölvupósti til fimm karlmanna sem 

allir hafa reynslu af rannsóknarblaðamennsku.  

Allir aðilarnir fengu sama spurningalistann. Af þessum fimm mönnum starfa þrír sem 

ritstjórar. Hinir tveir eru reynslumiklir blaðamenn en starfa ekki við fjölmiðla í dag. Fyrstu 

fjórar spurningarnar lúta að vinnureglum/siðferði í blaðamennsku þar sem leitað er eftir 

viðhorfum til myndbirtinga í fjölmiðlum, notkun faldra myndavéla í fréttaöflun og notkun 

nafnlausra heimilda. En með síðustu spurningunni er leitað eftir hversu mikil 

bjartsýni/svartsýni ríkir meðal fagfólks í blaða- og fréttamennsku um framtíð 

rannsóknarblaðamennsku á Íslandi.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort vinnulag blaðamanna tóni við 

siðareglur Blaðamannafélags Íslands, sérstaklega siðareglu þrjú. Mörkin milli tjáningarfrelsis 

og friðhelgi einkalífsins virðast oft óljós, eins og þó nokkrir dómsúrskurðir undangenginna ára 

sýna. Lagt er upp með rannsóknarspurninguna „hvar liggja mörkin?“ Það er ekkert einhlítt 

svar við henni en þátttaka þessara fimm blaðamannanna gefur þó örlitla innsýn í vinnulag og 

ákvarðanatöku í íslenskum fjölmiðlaheimi. Allir svarendur fengu sinn bókstaf í stað nafns svo 

auðveldara væri að greina svör hvers og eins. 

Viðtalsramminn er byggður upp í kringum rannsóknarspurninguna „hvar liggja 

mörkin“ í rannsóknarblaðamennsku, auk þess sem leitað er eftir viðhorfum þátttakenda til 

framtíðar rannsóknarblaðamennsku á Íslandi.  

 



4 

 

 

Spurningarnar sem þátttakendur fengu voru þessar: 

1. Er í lagi að mynda fólk (ljósmyndir) án þess vitundar og birta í fjölmiðlum? Ef já: Undir 

hvaða kringumstæðum er það í lagi? 

2. Er í lagi að mynda fólk (á upptökuvél) án þess vitundar og birta í fjölmiðlum? Ef já: Undir 

hvaða kringumstæðum er það í lagi? 

3. Er í lagi að nota nafnlausa heimild við fréttaflutning? Ef já: Undir hvaða kringumstæðum er 

það í lagi? 

4. Eru reglur um það á þínum vinnustað? 

5. Hvernig sérðu fyrir þér framtíð rannsóknarblaðamennsku á Íslandi? 

Í fyrstu fjórum spurningunum er svarendum frekar þröngur stakkur skorinn en fimmta 

spurningin er opin; sem gefur þátttakendum rými til að tjá sig um efnið án annmarka. 

3 Fréttaljósmyndir – Upphaf myndbirtinga í íslenskum dagblöðum 

Fyrsta íslenska blaðið til að birta myndir reglulega var Skuld sem stofnað var 8. maí 1877. 

Með því voru mörkuð tímamót í blaðaútgáfu Íslendinga. Í sama blaði birtist mynd af 

Íslendingi í fyrsta sinn. Það var árið 1880 og myndin var af Jóni Sigurðssyni (Guðjón 

Friðriksson, 2000). 

Fyrstu fréttaljósmyndirnar sem birtar voru í íslensku dagblaði voru teknar á landsleik 

Dana og Íslendinga sem fram fór í Kaupmannahöfn í ágúst 1959. Það gerði Atli Steinarsson, 

sem þá var blaðamaður á Morgunblaðinu. Þær voru sendar í gegnum Landsímann. Í fyrstu 

tilraun fóru þær um London en afraksturinn varð „tvö grá ský“ á myndunum. Þá var brugðið á 

það ráð að senda þær í gegnum Kanada. Það heppnaðist vel og daginn eftir prýddu myndirnar 

forsíðu Morgunblaðsins. Þær voru skýrar og erfitt að gera sér í hugarlund þá fyrirhöfn sem lá 

á bak við birtingu þeirra (Björg Eva Erlendsdóttir, 2007).   
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3.1 Mynda- og fréttasendingar 

Í janúar 1986 lenti Skapti Hallgrímsson, blaðamaður Morgunblaðsins á Akureyri, í 

vandræðum með að koma frétt til Reykjavíkur. Til að koma fréttum og myndum í blaðið 

þurfti hann að vera búinn að vélrita á pappír, framkalla filmu og stækka mynd inn í 

myrkraherbergi og koma henni á flugvöll fyrir klukkan hálf þrjú á daginn. Ef það náðist ekki 

var fréttin ekki birt í blaðinu daginn eftir. Í neyð var hægt að lesa texta í gegnum síma, t.d. 

stutta frétt, en þetta viðtal var svo langt að allt var gert til að sleppa við það! Þannig var, að á 

Akureyri var leikritið Silfurtúnglið eftir Halldór Laxness frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar. 

Skapti var búinn að senda myndirnar af aðalleikkonunni, Vilborgu Halldórsdóttur, suður og 

átti að birtast stórt viðtal við hana í Morgunblaðinu á frumsýningardaginn. Það mátti ekki vera 

seinna. Skapti skrifaði tíu vélritaðar síður af texta og þurfti með einhverjum hætti að koma 

þeim suður. Það var brjálað veður og ekki flogið. Fyrst datt mönnum ekkert í hug en svo 

kviknaði á perunni. Það var búið að finna upp faxtæki en þau voru fáséð á þessum tíma á 

Íslandi. Póstur og sími átti slíkt tæki og einhver áttaði sig á að Eimskipafélag Íslands átti 

faxtæki á skrifstofu sinni í miðborg Reykjavíkur. „Við fengum leyfi til að nota það. Ég fór út 

á Póst og síma með þessi tíu blöð og faxaði þau til Eimskipafélagsins í Reykjavík, 

Morgunblaðssendillinn sótti þau og setningardömurnar skrifuðu þetta inn í kerfið.“ (Skapti 

Hallgrímsson, munnleg heimild, 19. apríl 2017).  

3.2 Setningardömur  

Setningardömur voru konur sem slógu fréttirnar inn í tölvur, sem ekki voru margar á 

Mogganum á þessum tíma. Vegna verkalýðsmála máttu fréttamenn ekki slá fréttirnar sjálfir 

inn í tölvurnar, heldur þurftu þeir að vélrita þær á blað. Að því loknu réttu þeir setningadömu 

blaðið og hún sló efnið inn í tölvukerfið  (Skapti Hallgrímsson, munnleg heimild, 19. apríl 

2017). 
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3.3 Aukin tækni –  „Ég vissi að þú myndir svara!“ 

Skapti fór einnig fyrstur blaðamanna á Mogganum með gsm-síma til útlanda. Hann fór þá á 

heimsmeistaramót í frjálsum íþróttum í Gautaborg. Það var árið 1995 og snúrusímar ennþá 

það sem menn aðallega þekktu. Þegar hann var staddur í sporvagni í borginni hringdi 

farsíminn og Skapti svaraði. Á hinum endanum var fréttastjóri Morgunblaðsins og sagði þessa 

ógleymanlegu setningu: „Ég varð bara að prófa að hringja í þig því ég vissi að þú myndir 

svara; alveg sama hvar þú værir staddur!“ (Skapti Hallgrímsson, munnleg heimild, 19. apríl 

2017). 

Morgunblaðið var ekki fyrsti íslenski fjölmiðillinn til að kaupa farsíma en á þessum 

tíma var þróunin hröð í fjarskiptatækni; sem auðveldaði mjög störf fjölmiðlafólks. Nú senda 

blaða- og fréttamenn tilbúna mynd og frétt beint frá viðburðum. Það sparar mikinn tíma og 

minnkar álag við að koma frétt til fjölmiðils innan tilskilins tíma (Skapti Hallgrímsson, 

munnleg heimild, 19. apríl 2017).  

Af þessum heimildum og frásögnum má sjá að miklar tækniframfarir hafa orðið á 

tiltölulega stuttum tíma. Fjölmiðlaumhverfið í dag er gjörólíkt því sem það var þegar fyrstu 

fréttaljósmyndirnar voru sendar til Íslands, og ekki líku saman að jafna. Ætla má að 

fullkomnari tækni geri fjölmiðlafólki auðveldara um vik við að senda frá sér efni auk þess 

sem hún býður upp á þann möguleika að hinn almenni borgari geti verið þátttakandi í miðlun 

upplýsinga beint frá viðburðum í gegnum snjallsíma.  

4 Hlutverk fjölmiðla 

Skilgreining Birgis Guðmundssonar (2015, bls. 63) á faglegri blaðamennsku er dæmi um það 

hlutverk sem fjölmiðlar standa fyrir : „Með faglegri blaðamennsku er verið að vísa til 

blaðamennsku sem miðar að því að upplýsa almenning um mál sem auðvelda lýðræðislega 

ákvarðanatöku.“  
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Fjölmiðlar eru jafnan nefndir fjórða valdið með vísan til þrískiptingar ríkisvaldsins í 

framkvæmdavald, löggjafarvald og dómsvald (Þorbjörn Broddason, 2005). Þó fjölmiðlar séu 

ekki skilgreindir sem vald gegna þeir stóru og sístækkandi hlutverki í lífi og málefnum 

almennings. Í klassískum félagsfræðilegum skilningi eru fjölmiðlar því jafnan skilgreindir 

sem vald og áhrif þeirra skoðuð í því samhengi. Ábyrgð fólks sem starfar á fjölmiðlum er því 

mikil og fjölmiðlar gjarnan „kallaðir varðhundar almennings“ (Þorbjörn Broddason, 2005, bls. 

42). 

Upplýsingahlutverk fjölmiðla felst í að greina samfélagsmál á vandaðan hátt og 

upplýsa borgarana um þau á þann hátt að það skapi málefnalega umræðu. Þættir á borð við 

gagnrýni, greiningu, túlkun og umræður skipta sköpum og á þeim byggist lýðræðið. Það er 

því mikilvægt að upplýsingar séu áreiðanlegar og settar fram í réttu samhengi 

(Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010). 

4.1 Áhrif samfélagsumræðunnar 

Fjölmiðlafólk finnur fyrir sterkum áhrifum frá samfélagsumræðunni sem er við lýði hverju 

sinni og þeirri miklu gagnrýni sem það fær (Birgir Guðmundsson, 2015). Gott dæmi um þetta 

eru fréttaskrif í aðdraganda efnahagshrunsins 2008. Þeir fáu sem reyndu að vara við þeirri 

þenslu sem þá átti sér stað í þjóðfélaginu voru vændir um að reyna að grafa undan 

stjórnvöldum, bönkum og fjármálastofnunum (Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010). Dæmi eru 

um að fréttafólk veigri sér við að setja nafn við fréttir sínar til að fá ekki yfir sig reiði lesenda 

sem eru á öndverðum meiði. Einnig er sú hætta fyrir hendi að þetta leiði af sér þöggun þar 

sem málum, sem falla ekki í góðan jarðveg í þjóðfélaginu, er ekki fylgt eftir sem skyldi. 

Blaða- og fréttamenn hafa ekki einungis áhyggjur af viðbrögðum hins almenna borgara heldur 

sniðgangi þeir meðvitað að fjalla um mál sem vakið gætu neikvæð viðbrögð yfirmanna (Birgir 

Guðmundsson, 2015)  (Herdís Þorgeirsdóttir, 2005)  
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4.2 Nálægðarvandinn 

Í smáu þjóðfélagi eins og Íslandi þarf fjölmiðlafólk að fást við nálægðarvandann en 

það er sú krísa sem myndast þegar fjölmiðlar þurfa að fjalla um erfið mál í litlu samfélagi „þar 

sem allir þekkja alla“ (Friðrik Þór Guðmundsson, 2006, bls. 31). Staðarmiðlar í litlum 

samfélögum á landsbyggðinni þurfa enn frekar að glíma við nálægðarvandann en stærri 

landsdekkandi miðlar. Í bók Birgir Guðmundssonar Miðjan er undir iljum þínum kemur fram 

að flestir ritstjórar staðarmiðla vinni með fagleg blaðamannasjónarmið að leiðarljósi og láti 

nálægð ekki hafa áhrif á fréttamat. Engu að síður getur nálægðin við samfélagið haft áhrif t.d. 

á þann hátt að staðarmiðlar veigra sér við að blanda sér í deilur í sínu nærsamfélagi (Birgir 

Guðmundsson, 2004). Friðrik Þór Guðmundsson (2006) gerði rannsókn á framförum og 

þróun faglegra vinnubragða meðal blaða- og fréttamanna sem vinna að fréttaskýringum og 

hvað stæði helst í vegi fyrir að hægt væri að stunda faglega og vandaða fréttamennsku. Í 

niðurstöðum þeirrar rannsóknar er m.a. hægt að draga þá ályktun að eftir því sem þjóðin 

verður fjölmennari, fari áhrif nálægðarvandans minnkandi (Friðrik Þór Guðmundsson, 2006). 

5 Fréttir 

 Prófessor James Glen Stovall, höfundur bókarinnar Journalism: who, what, when, where, 

why and how, skiptir fréttum í þrjá flokka: Upplýsandi fréttir (e. information), afþreyingarefni 

(e. entertainment) og skoðanamyndandi fréttir (e. persuasion). Hann segir þessa flokka ekki 

ósamrýmanlega heldur fléttist þeir saman svo að erfitt getur verið að greina þá í sundur.  

Upplýsandi fréttir eru augljósasti þátturinn og sá mikilvægasti. Hann hjálpar fólki að 

skilgreina í hvernig samfélagi það býr. „Hann hjálpar okkur að skilgreina og útskýra okkur 

sjálf, fyrir okkur sjálfum“ (Stovall, 2005, bls. 9-11). Einstaklingar hafa tilhneigingu til að 

meta veröldina út frá sjálfum sér og sinni reynslu. Fréttir gefa okkur víðsýni og meðvitund um 

hvað er að gerast í heiminum sem við lifum í. Þær veita upplýsingar sem gera það að verkum 

að fólk getur rökrætt sín á milli og myndað sér skoðanir. Í opnu samfélagi þarf að vera 
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opinber umræðuvettvangur þar sem allir geta skipst á skoðunum um hvað er að gerast hverju 

sinni. Fjölmiðlar koma þessum upplýsingum á framfæri og skapa vettvang fyrir fólk sem vill 

láta í sér heyra (Stovall, 2005).  

Afþreyingarefni er annar þáttur frétta. Afþreyingarefni höfðar til fólks á persónulegri 

nótum en harðar upplýsandi fréttir og skiptir þannig máli fyrir samfélagið í heild. Í þessum 

flokki eru upplýsingar sem ekki eru nauðsynlegar til ákvarðanatöku almennt. En þær eru 

áhugaverðar og geta haft áhrif á hvernig við höfum samskipti við fólk, og hjálpa okkur að sjá 

hluti með augum annarra. Afþreyingarþáttur frétta er mjög umdeildur meðal þess 

fjölmiðlafólks sem stundar hefðbundna blaða- og fréttamennsku og fréttatengdir 

skemmtiþættir (e. infotainment) þykja gefa brenglaða mynd af fréttum í því skyni að ná til 

fleira fólks (Stovall, 2005). 

  Þriðji þátturinn í flokkun Stovall á fréttum er skoðanamyndandi fréttir. Sá þáttur er 

lúmskur (e.subtle) en hefur gríðarlega þýðingu. Að mati Stovall hjálpað þessi þáttur við 

ákvarðanatöku hvort sem um er að ræða persónulega eða borgaralega. Hann hjálpar við að 

skilja heiminn sem við lifum í og móta okkur skoðanir á hvað er mikilvægt. Sumir líta á 

skoðanamyndandi þátt frétta sem stórt samsæri þar sem fjöldanum er stjórnað, leynt og ljóst, 

sem þýðir að þeir sem væru í blaða- og fréttamennsku gerðu það í öðrum tilgangi en að koma 

hreinum upplýsingum á framfæri. En fjölmiðlafólk er líka samfélagsþegnar og þar með hluti 

af fjöldanum. Það lýtur sömu viðmiðum og gildum og aðrir og eru jafn viljugt til að viðhalda 

félagslegu jafnvægi. En eins og hjá öðrum borgurum, vakna spurningar sem leitað er svara við 

ef þurfa þykir (Stovall, 2005).  

5.1 Dæmi um jákvæða frétt 

Ulrik Haagerup, segir í bók sinni Constructive news að fréttir þurfi ekki endilega að vera 

neikvæðar. Hann tekur dæmi frá heimalandi sínu, Danmörku, þar sem danska sjónvarpið (DR 

News) hafði um árabil unnið að því að fletta hulunni af afleiðingum þess að breyta 
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hefðbundnum landbúnaði í stórvirka iðnaðarframleiðslu. Vinsælasta umfjöllunarefnið var 

aukin notkun sýklalyfja til að koma í veg fyrir að „iðnaðarsvín“ yrðu veik vegna mikillar 

nálægðar í stíunum. Stærsta vandamálið var ekki hættan á að lyfin bærust í afurðirnar heldur 

sú staðreynd að mannkynið er að mynda ónæmi gegn pensilíni. Læknar komu hvað eftir 

annað fram í fréttum og vöruðu við þeirri hættu sem skapast gæti á sjúkrahúsum ef sýklalyf 

yrðu ónothæf gegn sýkingum.Vendipunktur varð í málinu þegar fréttamaður og ritstjóri hans 

ákváðu að reyna að finna lausn á vandamálinu. Í Hollandi fundu þeir svínabónda sem átti 

dóttur sem hafði verið hætt komin vegna bakteríusýkingar. Bakterían var ónæm fyrir pensilíni 

vegna ofnotkunar bóndans á sýklalyfjum sem hann setti í fóður svínanna. Eftir þennan atburð 

ákvað bóndinn að helga líf sitt því að finna lausn á sýklalyfjavandanum. Í dag notar hann 

aðeins brot af því magni sem hann áður notaði af pensilíni og úðar dýrin og stíurnar með 

góðum bakteríum (Probiotica), sem útrýma þeim hættulegu (Haagerup, 2014). 

Eftir að þessi saga var birt í dönskum fjölmiðlum ákvað meirihluti bænda þar í landi 

að fara að ráðum hollenska bóndans. Þetta kallar Haagerup uppbyggjandi fréttamennsku 

(Constructive news). Hægt er að gera sögu um erfitt vandamál sem þróast að lokum í jákvæða 

lausn (Haagerup, 2014).  

6. Ritstjórnarlegt sjálfstæði 

Flestar fjölmiðlaveitur setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði. Blaða- og fréttamenn eiga 

ekki að þurfa að taka tillit til hagsmuna eða skoðana þeirra sem fjölmiðlana eiga ef það brýtur 

í bága við þeirra eigin samvisku og sannfæringu (Blaðamannafélag Íslands e.d.). „Slíkar 

reglur skulu mótaðar í samráði við viðkomandi starfsmenn og fagfélög þeirra eða samtök“ 

(Lög um fjölmiðla nr. 38/2011, grein 24). 
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Í rannsóknarskýrslu Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008, bindi 8 

– viðauka 1 segir:  

Vinnuhópur um siðferði hefur undir höndum gögn sem sýna ýmiss konar afskipti 

eigenda fjölmiðla af fréttum og annarri dagskrá. Fjölmiðlamenn veigra sér hins 

vegar við að fara út í einstök mál vegna hættu á starfsmissi eða meiðyrðamáli. Full 

ástæða er til að rannsaka sérstaklega samskipti eigenda fjölmiðla og 

fjölmiðlamanna. Slík rannsókn féll ekki innan þess ramma í kostnaði, tíma og 

umfangi sem þessari rannsókn er settur (Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010). 

 

Eigendur fjölmiðlafyrirtækja þurfa að huga að því að reksturinn beri arð á sama tíma 

og þeir stuðla að frjálsri og óháðri blaða-og fréttamennsku á sínum fjölmiðli. Þeir hafa, líkt og 

aðrir fyrirtækjaeigendur, rétt á að hafa afskipti af málefnum innan fyrirtækisins. Hins vegar er 

það þeim annmörkum háð að trúnaður hluta starfsfólksins er ekki eingöngu við fyrirtækið og 

eigendur þess, heldur við almenning í landinu. Þetta veldur árekstrum innan 

fjölmiðlafyrirtækja og skilin milli áhrifa markaðsaflanna og óháðrar ritstjórnar verða fyrir 

sífelldum núningi. Umræðan um ritstjórnarlegt sjálfstæði þarf að vera viðvarandi svo 

sjálfstæði ritstjóra og ritstjórna í heild sinni gagnvart eigendum fjölmiðlanna haldist „enda 

viðbúið að jafnvægi tapist sofni menn á verðinum“ (Björn Vignir Sigurpálsson og Birgir 

Guðmundsson, 2014, bls. 4). 

Ólafur Þ. Stephensen, fyrrverandi ritstjóri Fréttablaðsins fjallaði um þessi mál í leiðara 

sínum þann 26. ágúst 2014. Hann byrjaði á að velta fyrir sér margvíslegri merkingu 

hugtaksins ritstjórnarlegt sjálfstæði s.s. sjálfstæði gagnvart stjórnvöldum, pólitískum flokkum 

og hagsmunaöflum en hugðarefni hans var ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla gagnvart 

eigendum og markaðsöflum, þ.e. peningalegu valdi. Hann benti á þá sérstöðu sem fjölmiðlar 

hafa sem fyrirtæki; að þurfa stundum að bíta í höndina sem fóðrar þá. Ólafur segir að 

fjölmiðill sem ekki getur fjallað á gagnrýninn hátt um eigendur sína missi fljótt trúverðugleika 

sinn. Hann vitnar í 24 gr. fjölmiðlalaga frá 2011 og segir þau „góðra gjalda verð“ en ekki 



12 

 

 

skipta miklu máli, hafi eigendur fjölmiðlanna ekki vilja til að „starfrækja sjálfstæða miðla, þar 

sem ritstjórnin lýtur ekki eigendavaldi“ (Ólafur Þ. Stephensen, 2014, bls. 12). 

7 Siðareglur Blaðamannafélags Íslands 

Þeir sem starfa við fjölmiðla þurfa að fylgja ýmsum reglum. Með því er átt við almennar 

óskrifaðar umgengnisreglur sem einnig mætti kalla  góða siði eða siðferði. Siðareglur eru 

áhrifameiri en réttarreglur því þær vega þyngra þegar kemur að siðferðislegum gildum. Með 

siðferðislegum gildum er átt við dygðir á borð við sannleika, heiðarleika, frelsi og réttlæti 

(Páll Sigurðsson, 1997). Siðareglur eru því ekki löggjöf og að sama skapi eru siðanefndir ekki 

dómstólar (Þorsteinn Gylfason, 2004).  

7.1 Stofnun siðanefndar – Siðareglur teknar í notkun  

 Hjá Blaðamannafélagi Íslands var stofnuð sérstök siðanefnd árið 1965. Á sama tíma voru 

siðareglur þeirra teknar í notkun (Þorsteinn Gylfason, 2004). Þær hafa nokkrum sinnum verið 

endurbættar en hafa þó ekki mikið breyst frá því sem þær voru í upphafi. Að mati Friðriks 

Þórs Guðmundssonar, höfundar greinarinnar „Siðareglur blaðamanna 50 ára“ hafa þó orðið 

miklar breytingar á þessu tímabili. „Með breyttum tíðaranda, aukinni fagmennsku og 

umturnuðu fjölmiðlaumhverfi hefur túlkun á hinum „fábrotnu“ siðareglum breyst töluvert“ 

(Friðrik Þór Guðmundsson, 2015, bls. 4-8). 

Siðareglur Blaðamannafélags Íslands hafa meðal annars það hlutverk „að vernda: 

1.  neytendur fjölmiðlaefnis gegn ónákvæmum hlutdrægum eða ósönnum fréttum, 

2. heimildamenn fjölmiðlanna gegn því að nöfn þeirra verði birt, hafi þeim verið 

heitið trúnaði, og 

3. þann mann eða lögaðila, sem rannsókn eða umfjöllun fjölmiðlamanns beinist að 

hverju sinni, þ.e. að ekki sé gengið nær persónu hans, æru eða einkalífi – eða 

viðskiptavild fyrirtækis – en góðu hófi gegnir“ (Páll Sigurðsson, 1997, bls. 241). 
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Þessar reglur eru settar meðal annars til að verja hinn almenna borgara gegn of harkalegri 

framgöngu fjölmiðla (Páll Sigurðsson, 1997).  

7.2 Álitamál um siðareglur 

Frá upphafi hefur Blaðamannafélag Íslands haft þá stefnu að hafa siðareglur sínar fáar og 

einfaldar og veita þannig siðanefndinni meira svigrúm til túlkunar á þeim. Eftir 

efnahagshrunið 2008 fór klofnings að verða vart í blaðamannastéttinni. Annars vegar voru 

þeir sem vildu hafa reglurnar mun ýtarlegri og meira í takt við það sem þekkist erlendis og 

hins vegar þeir sem vildu hafa þær enn takmarkaðri þar sem aðeins væri fjallað um hlutbundin 

mál eins og t.d. hagsmunaárekstra og ritstuld. Síðari hópurinn vildi auk þess að atriðum sem 

byggja á huglægu mati, s.s. að valda ekki óþarfa sársauka og sýna tillitssemi, yrði sleppt. Auk 

þessarra tveggja fylkinga var svo hópur sem vildi litlar sem engar breytingar (Friðrik Þór 

Guðmundsson, 2015). 

7.3 Fjöldi mála og úrskurðir siðanefndar 

Siðanefnd Blaðamannafélags Íslands hefur frá upphafsári sínu 1965, til ársins 2015 borist 219 

mál eða u.þ.b. fjögur mál á ári. Þeim hefur lyktað þannig að í 45% tilfella, eða 98 málum, 

úrskurðaði siðanefndin að um brot á siðareglum hefði verið að ræða en í 39% tilfella, eða 85 

málum, var úrskurðað að siðareglurnar hefðu ekki verið brotnar. Þeim 36 málum, sem út af 

standa var vísað frá eða þau felld niður. Hlutfall þeirra var 16% af heildinni (Friðrik Þór 

Guðmundsson, 2015). 

7.4 Um siðareglu þrjú 

Siðareglur Blaðamannafélags Íslands eru sex talsins en hér verður megin áhersla lögð á þá 

þriðju sem er á þessa leið:  
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3. Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu svo 

sem kostur er og sýnir fyllstu tillitssemi í vandasömum málum. Hann forðast 

allt, sem valdið getur saklausu fólki, eða fólki sem á um sárt að binda, óþarfa 

sársauka eða vanvirðu. (Páll Sigurðsson, 1997). 

Það er ljóst að túlkun á siðareglu 3 getur reynst erfið en  þó er hún sú regla sem oftast 

reynir á í úrskurðum siðanefndar, jafnan í tengslum við aðrar greinar siðareglnanna  (Páll 

Sigurðsson, 1997). 

8 Rannsóknarblaðamennska 

Á heimasíðu Jóhannesar Kr. Kristjánssonar (johanneskr.is) skrifar Kristinn Hrafnsson 

rannsóknarblaðamaður eftirfarandi: 

„The importance of investigative journalism can not be understated; it is an 

essential media tool and without it, it is almost impossible for the media to 

maintain it is carrying out its duty´s as the “fourth estate”. In an increasingly 

complex world, and when power is concentrated in ever larger international 

entities, seeking the truth calls for more intensive and time consuming 

investigations. Abandoning investigative reporting is abandoning people. In 

our societies, poorer investigative journalistic work, means weaker 

democracy.“ 

Íslenska þýðingin útleggst u.þ.b. á þennan veg: 

Mikilvægi rannsóknarblaðamennsku skildi aldrei vanmeta. Án hennar er nánast 

ómögulegt fyrir fjölmiðla að rækja skyldur sínar sem fjórða valdið. Í sífellt 

flóknari heimi, og þegar valdið safnast saman í enn stærri alþjóðlegar einingar, 

kallar leitin að sannleikanum eftir meiru af öflugri og tímafrekri 

blaðamennsku. Að gefa rannsóknarblaðamennsku upp á bátinn er eins og að 

gefa þjóðfélagsþegnana upp á bátinn. Innan samfélaga þýðir lakari 

rannsóknarblaðamennska veikara lýðræði (Kristinn Hrafnsson, e.d.). 
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Úr þessum orðum Kristins má lesa að þörfin fyrir rannsóknarblaðamennsku fari síst 

minnkandi. Aðhaldshlutverk fjölmiðla hlúir að lýðræðinu. En þó þörfin sé fyrir hendi er 

raunveruleikinn oft annar. Í niðurstöðukafla rannsóknar Friðriks Þórs Guðmundssonar (2006) 

kemur fram að grundvöllur fyrir rannsóknarblaðamennsku á Íslandi sé afar bágur. Margar 

ástæður eru fyrir því en þyngst vegur þó vinnuálag og tímaþröng. Rannsóknarblaðamennska 

er tímafrek og þrátt fyrir fjölgun í stétt blaða- og fréttamanna hefur áhersla á framlegð aukist 

að sama skapi. Rými til tímafrekrar upplýsingaöflunar hefur því ekki aukist. Við slíkar 

kringumstæður er erfitt og afar ólíklegt að blaða- og fréttamenn nái að sinna 

aðhaldshlutverkinu eða „að uppfylla siðaregluákvæði sem kveða t.d. á um nákvæmni og 

vandvirkni“  (Friðrik Þór Guðmundsson, 2006, bls. 88). 

9. Eftirlitsmyndavélar  

Meðal þeirra tækninýjunga sem komið hafa að gagni við eftirlit og rannsóknir ýmissa mála 

eru eftirlitsmyndavélar. Þær hafa víða verið settar upp og hafa sannað gildi sitt. Upptökur úr 

slíkum myndavélum gerðu gæfumuninn í morðmáli sem vakti mikla athygli meðal 

landsmanna. Tvítug stúlka, Birna Brjánsdóttir, hvarf að morgni 14. janúar 2017 (Rúv, 2017). 

Lögreglan gat stuðst við upptökur út eftirlitsmyndavélum í miðborg Reykjavíkur til að 

fylgjast með ferðum Birnu; þangað til hún hvarf við Laugaveg 31. Á sama hátt sá lögreglan 

bifreið sem talið var að Birna hefði farið upp í. Hægt var að rekja ferðir bifreiðarinnar með 

hjálp eftirlitsmyndavéla, allt frá miðborg Reykjavíkur til Hafnafjarðarhafnar (Rúv, 2017). 

Með hjálp eftirlitsmyndavéla við höfnina var svo hægt að sjá skráningarnúmer bifreiðarinnar 

(Kristján Kristjánsson, 2017). Birna Brjánsdóttir fannst látin átta dögum síðar við Selvogsvita 

í Ölfusi (Rúv, 2017). Erfitt er að segja hvernig gengið hefði að upplýsa málið ef ekki hefði 

verið hægt að styðjast við upptökur úr eftirlitsmyndavélum.  
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9.1 Notkun faldra myndavéla í fréttum 

Notkun faldra myndavéla er þekkt fyrirbæri í gerð frétta. Gripið er til þessa ráðs til að fletta 

ofan af glæpum og spillingu hvers konar þegar engin önnur leið er talin fær. Al Tompkins, 

yfirmaður fjölmiðladeildar við Poynterstofnunina í Flórída segir í bók sinni Aim for the heart 

að mikilvægt sé að meta hvort fréttin teljist svo mikilvæg að þessi aðferð eigi rétt á sér. Auk 

þess veltir hann upp spurningum um hvort mögulegt væri að fá þessar upplýsingar eftir öðrum 

leiðum og hvaða ástæður liggi að baki ákvörðunum fréttaveitna að birta fréttir sem unnar eru 

með þessum hætti. Hann er þeirrar skoðunar að aldrei eigi að nota falda myndavél (e. 

undercover technique) nema það muni afhjúpa mikilvægan sannleika sem annars hefði ekki 

verið hægt að svipta hulunni af. Það er augljóst að mikilvæg mál hafa verið upplýst á þennan 

hátt; mál sem eiga fullt erindi inn í almannarýmið og varða hagsmuni fjöldans. En hins vegar 

benda rannsóknir til þess að ofnotkun faldra myndavéla í öflun frétta, grafi undan trausti 

almennings á fjölmiðlum (Tompkins, 2002).   

9.2 Hinn borgaralegi fréttamaður 

Með tilkomu snjallasíma og veraldarvefsins hefur fjölmiðlaumhverfið breyst töluvert. Með 

þessari nýju tækni getur hinn almenni borgari nú flutt fréttir í beinni með lítilli fyrirhöfn. 

Andrés Magnússon, blaðamaður Viðskiptablaðsins, skrifaði í grein sinni „Og allt í beinni“ um 

þessi mál í kjölfar kynþáttaóeirða vestan hafs þar sem notkun þessarar tækni vakti athygli 

fjölmiðla. Hann talar um vandamálið sem getur fylgt því að óáreiðanlegar fréttir eru settar á 

internetið. Andrés slær fram spurningunni um hvort það blasi ekki við að „einhverjir munu 

reyna að notfæra sér beinar útsendingar af þessum toga til að spinna, skruma eða segja aðeins 

sína hlið sögunnar?“ (Andrés Magnússon, 2016, bls. 26). Þetta dregur síður en svo úr einu af 

mikilvægustu hlutverkum fjölmiðla, þ.e. að staðfesta og sannreyna „bæði atburðarás og 
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staðreyndir“, draga það mikilvægasta fram og segja söguna alla, en „ekki aðeins eitt sögubrot 

og eitt sjónarhorn“ (Andrés Magnússon, 2016, bls. 26). 

10 Niðurstöður rannsóknar 

Hér verða svör þátttakenda greind á þann hátt að ein spurning er tekin fyrir í einu og svörum 

allra við henni gerð skil. Aðeins verður tæpt á þeim málum og dómum sem svarendur vitna í, 

máli sínu til stuðning, en frekari upplýsinga er hægt að afla um þau í heimildum sem vísað er 

til í heimildaskrá. 

1. Er í lagi að mynda fólk (ljósmyndir) án þess vitundar og birta í fjölmiðlum? Ef já: Undir 

hvaða kringumstæðum er það í lagi? 

Öllum svarendum fannst í lagi að mynda fólk í almannarými og birta í fjölmiðlum. 

Ekki ætti að mynda fólk í sínu persónulega rými eins og inn á heimili eða í einkabíl og nefndu 

þeir G og X „Bubbadóminn“ svokallaða sem dæmi. Í því máli var þjóðþekktur Íslendingur 

myndaður inn í bíl sínum að reykja sígarettu. Fíkniefnaneysla mannsins fyrr á árum er nokkuð 

þjóðkunn en í fyrirsögninni var gefið í skyn að „Bubbi“ væri fallinn, þ.e. byrjaður aftur að 

neyta fíkniefna. Hann kærði blaðamanninn, sem var dæmdur til að greiða kæranda 

miskabætur fyrir brot á friðhelgi einkalífsins (visir.is, 2007). 

  Auk þessa máls nefndi X „Karólínudóm hinn fyrri“ hjá Mannréttindadómstól Evrópu 

(ME). Karólína Von Hannover prinsessa af Mónakó lögsótti þýska ríkið fyrir að birta myndir 

af sér þar sem hún sat á afviknum stað á veitingahúsi og var að borða. Þó Karólína sé opinber 

persónu dæmdi ME henni í hag þar sem myndirnar töldust brot á friðhelgi einkalífsins, og 

ættu því ekki erindi inn í þjóðfélagsumræðuna (MDE, Von Hannover gegn Þýskalandi, 24. 

júní 2004 (59320/00)). 

Um ljósmyndir á opinberum stöðum sagði C: „Ef einstaklingur myndi óska eftir því að 

vera ekki á slíkri ljósmynd myndi ég verða við þeirri ósk og einfaldlega taka aðra ljósmynd 

þar sem viðkomandi væri ekki inni á myndinni.“ 
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Um sama mál sagði G að þó fólk væri sýnilegt öllum á opinberum vettvangi, og því 

leyfilegt að taka myndir af því, væri almenn kurteisi að biðja fyrst um leyfi. Hann taldi að 

besta vörnin gegn handahófskenndum myndbirtingum í fjölmiðlum væri einfaldlega sú „að 

fólki verður illa við fjölmiðilinn ef hann er að birta slíkar papparazzamyndir.“  

I svaraði þessari spurningu játandi að vissum skilyrðum uppfylltum. „Þau eru að ekki 

sé hægt að afla upplýsinganna með öðrum hætti og að viðfangsefnið sé svo mikilvægt að það 

ryðji úr vegi sjónarmiðum um persónuvernd og annað því tengt.“ Um ljósmyndir með fréttum 

um ólöglegt athæfi fannst C að það ætti að birta mynd með fréttinni. En í hverju einstöku 

tilviki þurfi að meta hvort hylja ætti andlit viðkomandi aðila ef hann er ekki þjóðþekktur. 

X rökstuddi svar sitt með því að myndbirting á fólki eða einstaklingi án samþykkis í 

fjölmiðlum væri „í lagi ef viðkomandi er ekki aðalatriðið á myndinni heldur hluti af hópi eða 

einhverju umhverfi og er á almannafæri.“ Það væri stór munur á hvort fólk væri myndað inn 

um glugga heima hjá sér við matarborðið eða hvort það væri á „stóra pylsudeginum“ að borða 

pylsu í Austurstræti. 

2. Er í lagi að mynda fólk (á upptökuvél) án þess vitundar og birta í fjölmiðlum? Ef já: Undir 

hvaða kringumstæðum er það í lagi? 

Þrír af þeim fimm sem spurðir voru gerðu ekki greinarmun á því hvort um ljósmyndun eða 

myndbandsupptöku væri að ræða. Þannig vísuðu þeir beint í spurningu eitt í svari við 

spurningu tvö. Það kom því í hlut G og C að skilja þetta tvennt að. 

Þeim fannst í lagi að nota upptökur sem sýna fólk vera að gera eitthvað ólöglegt og 

siðlaust, fremja ofbeldi eða annað það sem vekja kann óhug. Báðir tóku þeir mál Karls Vignis 

Þorsteinssonar sem dæmi þar sem hann játaði fyrir fréttamönnum, sem heimsóttu hann með 

falda myndavél, að hafa misnotað börn um langt skeið. Í framhaldinu hlaut Karl Vignir 7 ára 

fangelsisdóm fyrir kynferðisbrot (mbl.is, 2013). Slík játning hefði aldrei náðst fram ef hann 

hefði vitað af upptökuvélinni. G nefndi líka Wintris-málið sem dæmi, en það er eitt 
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umfangsmesta mál sem unnið hefur verið í blaðamennsku. Alþjóðasamtök blaðamanna (ICIJ), 

blaðamenn á þýska dagblaðinu Süddeutsche Zeitung og fjöldi annarra blaðamanna um allan 

heim, flettu hulunni af svokölluðum „Panamaskjölum“. Þau sýndu að fjöldi háttsettra aðila í 

heiminum áttu peninga í skattaskjólum, þar á meðal þáverandi forsætisráðherra Íslands, sem í 

framhaldinu sagði af sér (Jóhannes Kr. Kristjánsson, 2016). 

G sagði ennfremur að mynd sem tekin væri án vitundar eða samþykkis yrði ekki leyfð 

á hans fjölmiðli nema ef fyrirséð væri að efnið væri „fréttnæmt og fengi góðan lestur“ . C 

sagði um notkun efnis sem tekið er á falda myndavél: „ Það er í lagi að mynda fólk með 

upptökuvél án þess vitundar og birta ef engin önnur leið er fær til að ná sannleikanum fram. 

Slíkt gerist í örfáum tilvikum og á að nota sem síðasta úrræði.“ 

Allir fimm þátttakendurnir í könnuninni nefndu undantekningar frá reglunni. Við 

ákvörðun um myndbirtingu, hvort sem um er að ræða ljósmyndir eða myndun á upptökuvélar, 

þurfi að hafa eftirfarandi atriði í huga: Fréttnæmi, mikilvægi, samfélagslega skírskotun, 

almannaheill, hvort aðilinn á myndinni er opinber persóna og við hvaða aðstæður er myndað. 

Einn svarenda sagðist ennfremur velta upp spurningunni um siðlega og vandaða 

blaðamennsku og þá hvort fréttaflutningurinn væri í samræmi við þriðju siðareglu 

Blaðamannafélags Íslands. 

3. Er í lagi að nota nafnlausa heimild við fréttaflutning? Ef já: Undir hvaða kringumstæðum 

er það í lagi? 

Fjórum af fimm svarendum fannst í lagi að nota nafnlausar heimildir svo framarlega 

sem þær fengjust staðfestar frá a.m.k. tveimur eða fleiri aðilum úr mismunandi átt. M tiltekur 

að samskipti við nafnlausa heimildamenn séu ómissandi í blaðamennsku. „Þá þarf að vanda til 

verka, hafa mótív og hagsmuni heimildamannanna í huga, fá staðfestingu á því sem fram 

kemur, tala við sem flesta aðila og afla upplýsinga úr ýmsum áttum.“ X finnst að ekki eigi að 

nota nafnlausa heimild nema útilokað sé að ná upplýsingum fram með öðrum hætti. En þá er 
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rétt að athuga „að ábyrgðin á því að rétt sé með farið er hjá blaðamanninum“ og vísar máli 

sínu til staðfestingar í siðareglu 2 hjá Blaðamannafélagi Íslands og fjölmiðlalög. C bendir á að 

nafnlausir heimildamenn séu mjög varasamir því ekki er gott að vita nema þeir hafa eitthvað 

slæmt í huga, t.d. að þeir vilji „ leggja stein í götu einhvers eða einhverra. Það skiptir máli 

fyrir blaðamanninn að byggja upp traust samband við heimildamenn sem koma upplýsingum 

áfram af hreinni réttlætiskennd.“  

4. Eru reglur um það á þínum vinnustað? 

Um þetta segir M að á sínum vinnustað séu óskrifaðar reglur um að lagst skuli yfir 

trúverðugleika heimildamanna, hvort um hagsmunatengsl sé að ræða „og fá staðfestingu á 

upplýsingum sem fram koma.“ G svarar þessari spurningu játandi og bætir því við að til að 

nota nafnlausa heimild þurfi að vera a.m.k. tveir heimildamenn. Sama á við um C sem segir 

jafnframt að ekki skipti máli í hvaða stöðu heimildamaðurinn sé, alltaf er leitað eftir 

staðfestingu frá fleiri aðilum.  

5. Hvernig sérðu fyrir þér framtíð rannsóknarblaðamennsku á Íslandi? 

Í þessari síðustu spurningu klofnuðu svarendur í tvo hópa. Þá bjartsýnu og þá svartsýnu. Því 

verður best lýst með beinum tilvitnunum í orð þeirra, þar sem því er við komið, og svörin 

verða númeruð frá 1-5. 

1. Fólk elskar upplýsingar, afhjúpanir og fréttaskýringar sem fjalla um flókin mál á 

mannamáli. Rannsóknarblaðamennska hefur á síðustu árum sannað gildi sitt á Íslandi 

og fjölmargar fréttir hafa gert samfélagið betra. Ég leyfi mér að vera bjartsýnn þegar 

ég horfi til framtíðar og sé fyrir mér mikið af ungu hæfileikaríku fólki fara út í 

gagnrýna/rannsóknarblaðamennsku. 

2. Framtíðin er lítilfjörleg nema annað af tvennu gerist: Að rannsóknarblaðamennska 

verði styrkt í auknum mæli af hinu opinbera eða að fólk verði duglegra að borga fyrir 

rannsóknarblaðamennsku í gegnum áskrift að fjölmiðlum eða frjáls framlög. 
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3. Hvað er rannsóknarblaðamennska? Ef það er sú blaðamennska sem veitir valdi 

aðhald þá á sú blaðamennska eins og öll blaðamennska erfitt uppdráttar. 

Rekstrarmódel fjölmiðla og opinbert stuðningsleysi gerir það að verkum að tímafrek 

blaðamennska er ekki arðbær, hún selst ekki nægjanlega vel miðað við þann tíma og 

kostnað sem í hana fer. Því þarf að endurskoða rekstrarmódel fjölmiðlunar, með 

aðkomu opinberra aðila, til að gera tímafreka og vandaða blaðamennsku óháðari 

duttlungum markaðarins. Þannig stefna hefur átt erfitt uppdráttar á Íslandi, þrátt fyrir 

að nefnd sé að störfum til að skoða rekstrargrunn einkarekinna fjölmiðla. Ég er því 

ekkert sérstaklega bjartsýnn fyrir hönd vandaðrar (tímafrekrar/rannsóknar-) 

blaðamennsku. 

4. Þessi þátttakandi segist halda að framtíð rannsóknarblaðamennsku sé björt, og ekki sjá 

ástæðu til annars:  

Ég held að samtíðin kalli eftir vandaðri blaðamennsku og að nútíminn hafi lagt okkur 

upp í hendurnar frábær tæki til að nýta í því skyni. Ég held líka að það sé vaxandi 

skilningur á nauðsyn vandaðrar og kryfjandi blaðamennsku. 

5. Úff. Ég sé fyrir mér að hún [rannsóknarblaðamennskan] muni hjakkast áfram í 

sama farinu, nokkrir sem kalla sig rannsóknarblaðamenn ranta áfram í löngum 

greinum um eigin hugðarefni og stjórnmálaskoðanir, draga svo saman einungis 

upplýsingar sem henta þeirra málstað.  

Svo bætir hann við að þeir sem eru hliðhollir þeim málstað hrópi „húrra fyrir 

rannsóknarblaðamennsku.“ Og þetta sé sín framtíðarsýn á það sem margir kalla 

rannsóknarblaðamennsku. Að því sögðu sér nr. 5 ekki að rannsóknarblaðamennska fái þrifist í 

framtíðinni m.a. vegna þess að markhópurinn er mjög tvístraður, sem veldur erfiðleikum við 

að fjalla um mál frá báðum hliðum. Hann hefur reynt það en ekki gengið sem skildi. Annað 

hvort hefur efnið „ekki fengið neinn lestur þar sem fólk vill bara lesa eitthvað sem styrkir 

þeirra sjónarmið“ eða að hann hafi ekki getað fengið þá aðila til að tjá sig sem voru á 

öndverðum meiði við þann málstað sem verið sé að fjalla um. Hann hafnar því að hvorki sé 

tími né fjármagn til fyrir rannsóknarblaðamennsku hér á landi því mál hafi verið tekin fyrir á 

hans fjölmiðli sem unnið var að lengi og þau rannsökuð ítarlega. Mál sem vöktu athygli og 
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urðu tilefni hótana um málshöfðun. Það sé hins vegar vandasamt að gera þetta almennilega. 

Hann segir að lokum: 

Ef ég set vinstrimanninn í að fjalla um einkarekna heilbrigðisþjónustu, alveg sama 

hvaða leiðbeiningar ég set mun ég fá til baka einhvern einhliða áróður. Sama gildir ef 

ég sendi hægrimanninn. Svo ef ég sendi þennan með engar skoðanir þá fæ ég eitthvað 

sem enginn botnar í. 

11 Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar byggja á viðtölum við fimm blaðamenn. Þrjá ritstjóra og tvo 

reynslumikla blaðamenn sem ekki starfa lengur við fréttamennsku. Svörin eru þeirra 

persónulega framlag en hafa ekki alhæfingargildi sem slík. Fyrstu fjórar spurningarnar lutu að 

vinnureglum/siðferði í blaðamennsku þar sem leitað var eftir viðhorfum svarenda til 

myndbirtinga í fjölmiðlum, notkun faldra myndavéla í fréttaöflun og notkun nafnlausra 

heimilda. En með síðustu spurningunni var leitað eftir hversu bjartsýnir/svartsýnir 

þátttakendur eru um framtíð rannsóknarblaðamennsku á Íslandi. Markmiðið var að horfa eftir 

hversu meðvitaðir blaðamenn eru um siðareglur Blaðamannafélag Íslands, og þá sérstaklega 

þá þriðju. 

Þegar spurt var hvort væri í lagi að mynda fólk (ljósmyndir) án þess vitundar og birta í 

fjölmiðlum, og þá undir hvaða kringumstæðum, voru allir þátttakendur sammála um að það 

væri í lagi undir vissum skilyrðum. Engum fannst í lagi að mynda fólk í sínu einkarými, s.s. á 

heimili sínu eða í bíl. Máli sínu til stuðnings voru nefndir frægir dómar á borð við 

„Bubbadóminn“ svokallaða og úrskurðinn í  „Karólínudóm hinum fyrri“ sem rekinn var fyrir 

ME. Í báðum dómunum var úrskurðað að um brot á friðhelgi einkalífsins hefði verið að ræða. 

Í rökstuðningi svarenda kom líka fram það viðhorf að ef einstaklingur óskaði eftir að vera 

ekki á mynd yrði orðið við þeirri ósk, og þá væri einfaldlega tekin önnur ljósmynd. Það skipti 

líka máli hvort einstaklingurinn væri aðalatriðið á myndinni, eða hluti af hópi á opinberum 

vettvangi, en það væri þó almenn kurteisi að biðja um leyfi til myndatöku. Besta vörnin gegn 
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handahófskenndum „paparazzamyndatökum“ væri að fólki yrði illa við viðkomandi fjölmiðil. 

Einn svarenda tiltók að meta þyrfti hvert tilvik fyrir sig. Ef ekki væri hægt að afla þessara 

upplýsinga með öðrum hætti og viðfangið væri svo mikilvægt að það myndi ryðja úr vegi 

persónuverndarsjónarmiðum, væri í lagi að birta slíka mynd með frétt; til dæmis ef um 

ólöglegt athæfi væri að ræða. Þessi niðurstaða er í samræmi við álit Tompkins (2002) hér að 

ofan.  

Svörin við annarri spurningu, hvort það væri í lagi að mynda fólk (á upptökuvél) án 

þess vitundar og birta í fjölmiðlum, voru á svipuðum nótum og við spurningu eitt. Þrír af 

fimm svarendum gerðu lítinn eða engan greinarmun á hvort um ljósmyndir eða upptökur væri 

að ræða. Ef myndupptaka næðist af fólki við að framkæma siðlaust og/eða ólöglegt athæfi ætti 

að birta myndirnar. Játning Karls Vignis Þorsteinssonar var tekin sem dæmi þar sem hann 

viðurkenndi kynferðisglæpi gegn börnum, og játningin náðist á falda myndavél. Svarendur 

bentu á ýmis sjónarhorn þegar kemur að ákvörðun um myndbirtingar af þessu tagi. Einn 

þátttakandi nefndi að ef ekki væri hægt að ná fram sannleikanum með öðrum hætti ætti falin 

upptökuvél rétt á sér. En til þess þyrfti efnið að vera fréttnæmt. Slíkt gerðist þó sjaldan og ætti 

aðeins að nota sem síðasta úrræði. Allir fimm blaðamennirnir sem tóku þátt í rannsókninni 

nefndu undantekningar frá reglunni, þ.e. atriði sem þyrfti að hafa í huga þegar kemur að 

ákvörðun um myndbirtinguna. Þá eru ljósmyndir og myndupptökur lagðar að jöfnu. Þessi 

atriði eru við hvaða aðstæður er myndað, hvort fréttin hafi samfélagslega skírskotun, er hún 

fréttnæm og/eða mikilvæg, skiptir hún máli fyrir almannaheill eða er aðilinn á myndinni 

opinber persóna. Einn svarenda tók einnig fram að það þyrfti að velta upp spurningunni um 

vandaða og siðlega blaðamennsku og þá hvort flutningur fréttarinnar samræmdist siðareglu 

þrjú hjá Blaðamannafélagi Íslands.  

Í svörum fjögurra af fimm þátttakendum við spurningu þrjú, hvort í lagi væri að nota 

nafnlausa heimild við fréttaflutning og þá undir hvaða kringumstæðum, kom fram að það væri 
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í lagi að nokkrum skilyrðum uppfylltum: Það þyrfti að fá heimildirnar staðfestar frá a.m.k 

tveimur eða fleiri aðilum úr ólíkum áttum og hafa tilgang og hagsmuni nafnlausa 

heimildamannsins í huga. Í einu svaranna kom fram að samskipti við nafnlausa heimildamenn 

séu ómissandi í blaðamennsku. 

Það viðhorf kom þó líka fram að ekki ætti að nota nafnlausar heimildir nema brýna 

nauðsyn bæri til og hafa þá í huga að ábyrgð skrifanna lægi alfarið hjá blaðamanninum og 

vitnaði þátttakandi þar í siðareglu 2 hjá Blaðamannafélagi Íslands.  

Svörin við spurningu fjögur, um hvort reglur um notkun nafnlausra heimilda séu á 

vinnustöðum þátttakenda, voru nokkuð einróma hjá þeim sem þessi spurning átti við. Alls 

staðar voru reglur um notkun nafnlausra heimilda, skráðar eða óskráðar, að nota ekki 

nafnlausa heimild nema hafa  a.m.k. tvær heimildir fyrir fréttinni svo hægt væri að staðfesta 

trúverðugleika heimildanna eða hvort um hagsmunatengsl væri að ræða. 

Í lokin voru þátttakendur spurðir hvernig þeir sæju fyrir sér framtíð rannsóknarblaðamennsku 

á Íslandi. Svör þeirra greindust í tvennt þar sem þrír voru svartsýnir og tveir bjartsýnir. Annars 

vegar var talað um að tímafrek blaðamennska, eins og öll blaðamennska, ætti erfitt uppdráttar 

og væri ekki arðbær. Mikill samhljómur var í svörum blaðamannanna þegar helstu ástæður 

bágrar stöðu fjölmiðlunar á Íslandi voru nefndar. Skortur á fjármagni, minnkandi 

áskriftartekjur, rekstrarmódel fjölmiðla, tvístraður markhópur, erfiðleikar við að fjalla um mál 

frá báðum hliðum vegna tregðu fólks sem er á öndverðum meiði við umfjöllunarefnið til að 

koma í viðtöl og hlutlægni í efnistökum. Sem hugsanlega lausn á vanda 

rannsóknarblaðamennsku, og fjölmiðlunar í heild sinni á Íslandi nefndu menn að hið opinbera 

þyrfti á einhvern hátt að koma að rekstrinum með auknum fjárframlögum auk þess að 

almenningur þyrfti að vera tilbúinn að borga fyrir vandaða blaðamennsku. Þó kom einnig 

fram það sjónarmið að það væri ekki skortur á fjármagni sem stæði í vegi fyrir 

rannsóknarblaðamennsku heldur vantaði frekar upp á vandvirkni og hlutleysi blaðamanna. 
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Eins og áður kom fram voru tveir þátttakendur bjartsýnir á framtíð rannsóknarblaðamennsku á 

Íslandi og fannst hún hafa sannað gildi sitt. Þeir töluðu um að fólk sæktist í upplýsingar, 

fréttaskýringar og afhjúpanir og að fyrirsjáanlegt væri að ungt og hæfileikaríkt fólk myndi 

stunda slíka blaðamennsku í framtíðinni. Einnig kom fram að samtíðin kallaði eftir vandaðri 

blaðamennsku og að hægt væri að nýta nútímatækni í því skyni. 

Það vakti athygli við úrvinnslu þessarar rannsóknar að hugtakið 

rannsóknarblaðamennska er oft látið víkja fyrir öðrum skilgreinandi orðum. Frekar er talað 

um gagnrýna, kryfjandi, tímafreka og /eða vandaða blaðamennsku en túlkunin sem býr að 

baki virðist vera sú sama. Túlka má niðurstöðurnar á þann hátt að þátttakendur hafi siðferði 

og trúverðugleika að leiðarljósi. Þeir vilja vandaða upplýsingaöflun, eru tillitssamir og forðast 

að valda fólki „óþarfa sársauka eða vanvirðu“ sbr. siðareglu þrjú. Undantekningar eru gerðar á 

þessu ef málið virðist það brýnt að myndbirting eigi rétt á sér en þá er hvert tilvik fyrir sig 

skoðað vel. Svör þeirra um notkun nafnlausra heimilda benda til að þeir séu allir á varðbergi 

gagnvart slíkri heimildanotkun og birti ekki upplýsingar nema hægt sé að fá þær staðfestar frá 

fleiri og mismunandi aðilum. Niðurstöður sýna einnig klofning í hópi svarenda þegar þeir 

voru spurðir um framtíð rannsóknarblaðamennsku á Íslandi. Sumir höfðu mikla trú á slíkri 

blaðamennsku og töldu hana hafa sannað gildi sitt meðan aðrir voru svartsýnir og töldu að 

ekki væri grunnur fyrir henni nema almenningur væri tilbúinn til að borga fyrir vandað 

fréttaefni í gegnum áskriftir og að opinberar stofnanir myndu veita fé til fjölmiðla til að skapa 

betri rekstrargrunn. Í hröðu fjölmiðlaumhverfi nútímasamfélagsins mætti áætla að vandvirkni 

væri ábótavant meðal blaða- og fréttamanna sbr. rannsókn Friðriks Þórs Guðmundssonar 

(2006) en af niðurstöðum þessarar rannsóknar er þó hægt að draga þá ályktun að hin rótgrónu 

gildi blaða- og fréttamanna eru enn þau sömu þar sem mannlegi þátturinn spilar stórt hlutverk 

í ákvarðanatöku um hvað má og má ekki birta í fjölmiðlum. 
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Fylgiskjal I 

Siðareglur Blaðamannafélags Íslands  

1. grein 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. Blaðamaður skal jafnan sýna 

drengskap í skiptum sínum við starfsfélaga.  

 

2. grein Blaðamanni er ljós persónuleg ábyrgð á öllu sem hann skrifar. Hann hefur í huga að 

almennt er litið á hann sem blaðamann þó að hann komi fram utan síns eiginlega starssviðs, í 

riti eða ræðu. Blaðamaður virðir nauðsynlegan trúnað við heimildarmenn sína.  

 

3. grein Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu svo sem kostur 

er og sýnir fyllstu tillitssemi í vandasömum málum. Hann forðast allt, sem valdið getur 

saklausu fólki, eða fólki sem á um sárt að binda, óþarfa sársauka eða vanvirðu.  

 

4. grein Það telst mjög alvarlegt brot þiggi blaðamaður mútur eða hafi í hótunum vegna 

birtingar efnis. Blaðamenn skulu hafa ríkt í huga hvenær almennt öryggi borgaranna, sérstakir 

hagsmunir almennings eða almannaheill krefst nafnbirtingar. Í frásögnum af dóms- og 

refsimálum skulu blaðamenn virða þá meginreglu laga að hver maður er talinn saklaus þar til 

sekt hans hefur verið sönnuð.  

 

5. grein Blaðamaður varast að lenda í hagsmunaágreiningi, til dæmis með því að flytja fréttir 

eða frásagnir af fyrirtækjum eða hagsmunasamtökum þar sem hann á sjálfur aðild. Hann skal 

fyrst og síðast gæta hagsmuna lesenda og sóma blaðamannastéttarinnar í hverju því sem hann 

tekur sér fyrir hendur í nafni starfs síns. Blaðamaður hefur í skrifum sínum sannfæringu sína 

að leiðarljósi. Hann gætir þess að rugla ekki saman ritstjórnarlegu efni, sem hefur augljóst 

upplýsinga- og fræðslugildi, og auglýsingum í myndum og/eða máli. Siðareglur þessar setja 

ekki hömlur á tjáningafrelsi blaðamanna sem skrifa undir fullu nafni afmarkaða þætti í 

fjölmiðlum, til dæmis gagnrýni, þar sem persónulegar skoðanir höfundar eru í fyrirrúmi.  

 

6. grein Hver sá sem telur að blaðamaður hafi brotið framangreindar reglur og á hagsmuna að 

gæta, getur kært ætlað brot til Siðanefndar BÍ innan 2ja mánaða frá birtingu enda sé mál 

vegna birtingarinnar ekki rekið fyrir almennum dómstólum á sama tíma. Áður skal hann þó 
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leita leiðréttingar mála sinna hjá viðkomandi fjölmiðli. Þó getur Siðanefnd úrskurðað um 

undanþágur frá leiðréttingarkröfum vegna annarra aðstæðna. Siðanefndin tekur kæruna fyrir á 

fundi innan viku og kveður upp rökstuddan úrskurð svo fljótt sem kostur er. Taki Siðanefnd 

kærumál til efnislegrar athugunar skal hún kanna heildarumfjöllun um málið í hinum kærða 

fjölmiðli. Kærða skal gefinn kostur á að gera grein fyrir sjónarmiði sínu. Siðanefnd greinir 

brot í flokka eftir eðli þeirra: 

a) ámælisvert 

 b) alvarlegt 

 c) mjög alvarlegt 

 

Úrskurði Siðanefndar verður ekki áfrýjað. Úrskurð Siðanefndar ásamt rökstuðningi skal birta í 

heild í Félagstíðindum BÍ svo fljótt sem verða má. Úrskurð Siðanefndar skal senda 

viðkomandi fjölmiðli við fyrsta hentugleika og með ósk um birtingu ef um brot samkv. 

skilgreiningu b) og c) er að ræða. Þremur dögum seinna skal senda úrskurðinn öðrum 

fjölmiðlum. Meginniðurstaða nefndarinnar skal birt orðrétt. Við framsetningu frétta af 

úrskurðum Siðanefndar sýna blaðamenn alla þá aðgát sem reglur þessar ætlast til sbr. 1. og 2. 

grein að framan. Nú telur stjórn BÍ að gengnum úrskurði Siðanefndar að brot sé svo alvarlegt 

að frekari ráðstafana sé þörf og getur hún þá borið undir félagsfund tillögu um vítur á 

viðkomandi blaðamann enda sé þeirrar ætlunar getið í fundarboði. Nú bera ummæli ekki með 

sér hver sé höfundur þeirra eða viðkomandi blaðamaður er utan BÍ og gengur þá úrskurður 

svo sem ritstjóri og/eða ábyrgðarmaður eigi beina aðild að. Þótt enginn þessara aðila sé í BÍ 

getur Siðanefnd allt að einu lagt fram rökstutt álit um kæruefni.  

 

Samþykkt með síðustu breytingum á aðalfundi BÍ 1991 
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Fylgiskjal II 

24. gr. fjölmiðlalaga  

  Ritstjórnarlegt sjálfstæði.  

-Fjölmiðlaveita skal setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra starfsmanna sem sinna 

fréttum og fréttatengdu efni. Slíkar reglur skulu mótaðar í samráði við viðkomandi starfsmenn 

og fagfélög þeirra eða samtök.  

-[Í reglum um ritstjórnarlegt sjálfstæði skal m.a. fjallað um:  

    a. starfsskilyrði viðkomandi blaða- og fréttamanna ritmiðla og hljóð- og myndmiðla, þ.m.t. 

stjórnenda á því sviði, við að framfylgja ritstjórnar- eða dagskrárstefnu fjölmiðlaveitunnar,  

    b. starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði viðkomandi blaða- og 

fréttamanna, þ.m.t. stjórnenda á því sviði, gagnvart eigendum fjölmiðlaveitunnar,  

    c. skilyrði áminningar og uppsagnar viðkomandi blaða- og fréttamanna, þ.m.t. stjórnenda á 

því sviði.]  

-Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði skulu sendar fjölmiðlanefnd til staðfestingar [og skulu 

þær birtar á heimasíðu viðkomandi fjölmiðlaveitu].  

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði skulu endurskoðaðar árlega. Tilkynna skal fjölmiðlanefnd 

þegar endurskoðun hefur farið fram og senda henni nýja útgáfu af reglunum til staðfestingar 

hafi breytingar verið gerðar. 
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Fylgiskjal III 

Sæll XXX,  

Ég heiti Jóna Sigurlaug Friðriksdóttir og er að klára fjölmiðlafræðina við Háskólann á 

Akureyri í vor. XXX benti mér á að tala við þig.  

Ég valdi að skrifa lokaverkefni um siðferði í rannsóknarblaðamennsku og Sigrún Stefánsdóttir 

er minn leiðbeinandi. Ég ætla að hafa 3. grein í siðareglum Blaðamannafélags Íslands sem 

þungamiðju því hún er mjög opin og túlkun á henni því væntanlega mjög mismunandi. Það er 

von mín að fá sem víðasta mynd af viðfangsefninu.  

Má ég senda þér nokkrar spurningar um þetta efni?  

Ég mun fjalla um öll sjónarmið af hlutleysi og heiðarleika. 

Með vinsemd og virðingu, 

Jóna 
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Fylgiskjal IV 

1. Er í lagi að mynda fólk (ljósmyndir) án þess vitundar og birta í fjölmiðlum? Ef já: Undir 

hvaða kringumstæðum er það í lagi? 

2. Er í lagi að mynda fólk (á upptökuvél) án þess vitundar og birta í fjölmiðlum? Ef já: Undir 

hvaða kringumstæðum er það í lagi? 

3. Er í lagi að nota nafnlausa heimild við fréttaflutning? Ef já: Undir hvaða kringumstæðum er 

það í lagi? 

4. Eru reglur um það á þínum vinnustað? 

5. Hvernig sérðu fyrir þér framtíð rannsóknarblaðamennsku á Íslandi? 

 

 

 


