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Sjaldan hefur verið jafn mikil þörf á vandaðri rannsóknarblaðamennsku eins og nú. Í 

þessari ritgerð mun ég fjalla um nauðsyn rannsóknarblaðamennsku í íslensku nútímasamfélagi 

og bera stöðu hennar saman við stöðu rannsóknarblaðamennsku í nágrannalöndum okkar, 

Svíþjóð, Danmörku og Noregi. Ísland hefur nokkra sérstöðu í rannsóknarblaðamennsku 

sökum smæðar sinnar og því hef ég kosið að rannsaka hvað greinir á milli Íslands og annarra 

ríkja Norðurlanda í þessari tegund blaðamennsku. Gert verður grein fyrir hvað 

rannsóknarblaðamennska er, uppruna hennar og hver munurinn er á slíkri blaðamennsku 

samanborið við það sem telst sem hefðbundin blaðamennska. Farið verður sérstaklega í 

uppruna rannsóknarblaðamennsku á Íslandi og sögu hennar, en einnig verður fjallað um 

Watergate-málið sem talið er vera það mál sem að markaði upphaf rannsóknarblaðamennsku 

nútímans og Panamaskjala-málið svokallaða, hvaða áhrif það hafði á íslenskt samfélag og 

hvers vegna það var nauðsynlegt að almenningur fengi vitneskju um málið. Talað verður við 

nokkra vel valda blaðamenn sem hafa sérhæft sig í rannsóknarblaðamennsku og að endingu 

verður reynt að draga saman hvort og þá hvernig rannsóknarblaðamennska nýtist í 

nútímasamfélagi. 
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2. Inngangur. 

Rannsóknarblaðamennska eins og hún er stunduð í dag er talin eiga rætur sínar að 

rekja aftur til ársins 1972 þegar tveir ungir blaðamenn hjá bandaríska dagblaðinu The 

Washington Post unnu þrotlaust að því að fletta ofan af gríðarlegri spillingu innan bandarísku 

ríkisstjórnarinnar en vinna tvímenninganna varð á endanum til þess að þáverandi forseti 

Bandaríkjanna, Richard Nixon, sagði af sér embætti. Málið, sem fékk viðurnefnið Watergate-

hneykslið, er eitt þekktasta dæmið um meistaralega vel unna rannsóknarblaðamennsku sem 

vitað er um. Niðurstöður málsins komu þó ekki af sjálfu sér. Sú vinna sem að blaðamennirnir, 

Bob Woodward og Carl Bernstein, unnu af hendi til þess að draga spillinguna fram í 

dagsljósið, varð mörgum til eftirbreytni. En málið markaði líka ákveðin kaflaskil innan 

fjölmiðlaheimsins. Rannsóknarblaðamennska hafði fram að þessu ekki fengið það vægi sem 

hún þurfti að mati margra og þarna var skyndilega kominn viss grundvöllur til þess að skoða 

þessa gerð blaðamennsku nánar og endurmeta hana. Watergate-málið og vinnan í kringum 

það gerði það einnig að verkum að verkreglur rannsóknarblaðamanna voru teknar í stranga 

skoðun. Mátti segja hvað sem er? Gera hvað sem er? Hvar lágu mörkin? Þeir Woodward og 

Bernstein fóru oft óhefðbundnar leiðir í leit sinni að sannleikanum og þeir eru síður en svo 

einu rannsóknarblaðamennirnir sem hafa dansað á línu siðferðisins. Svo ásamt því að móta ný 

viðmið í vinnusiðferði og verklagi út frá Watergate-málinu voru siðareglur einnig mótaðar 

eins mikið og hægt var. Það hefur verið langt og strangt ferli. Rannsóknarblaðamennska er 

ekki hefðbundin blaðamennska í þeim skilningi að eltast við fréttir sem að einhver annar hefur 

haft fyrir því að skrifa. Hún krefst mikillar nákvæmni, rannsókna, tíma og vinnu, og er alla 

jafna afrakstur þeirra blaðamanna sem hana stunda. Í þessari ritgerð verður farið yfir þróun 

rannsóknarblaðamennsku frá dögum Watergate og fram til okkar daga því ekki er hægt að 

leggja upp með greinargóða skilgreiningu á mismunandi stöðu rannsóknarblaðamennsku milli 

ríkja Norðurlandanna án þess að skilja hvað slík blaðamennska felur í sér.  



2 
 

Rannsóknarblaðamennsku hér á landi verða gerð góð skil, ásamt því að fara yfir helstu 

mál í sögu íslenskrar rannsóknarblaðamennsku. Þá verður sömuleiðis farið ítarlega í stöðu 

rannsóknarblaðamennsku í nágrannalöndum okkar þar sem höfundur leitast eftir því að svara 

hvað skilur á milli slíkrar blaðamennsku þar og íslenskrar rannsóknarblaðamennsku. Hvar 

stendur hún samanborið við nágranna okkar í Danmörku, Noregi og Svíþjóð?  

 

3. Hvað er rannsóknarblaðamennska? 

Orðabók breska háskólans Cambridge skilgreinir rannsóknarblaðamennsku sem tegund 

blaðamennsku sem miðar að því að afla upplýsinga sem varða almannahag en einhver er af 

einhverjum ástæðum að reyna að halda þeim leyndum. Nils Hanson, ritstjóri sænska 

rannsóknar tímaritsins Uppdrag Granskining birti eftirfarandi punkta í bók sinni, Grävande 

Jounalistik frá árinu 2009:  

1. Gagnrýnin nálgun – einbeita sér að því sem að virkar ekki og því sem lýst er sem 

frávik. 

2. Mikilvægt viðfangsefni – aðeins mikilvægar spurningar sem skipta máli fyrir 

almannaheill geta kallað fram jafn mikla vinnu og aflað jafn margra heimildarmanna 

og rannsóknarblaðamennska. Heimildarmennirnir verða nátengdir bæði rannsókninni 

og gagnrýni almennings sem fylgir í kjölfarið. 

3. Eigið frumkvæði – blaðamenn/ritstjórar ákveða hvað sé mikilvægt. 

4. Eigin rannsókn – blaðamenn safna upplýsingum og skjölum, stundum við mikla 

andstöðu. 

5. Eigin greining – upplýsingarnar og skjölin sem safnað er, er greint. Sérfræðingur getur 

aðstoðað við greininguna en útgáfa endanlegs efnis fer ekki eftir því hvað þeir segja. 
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6. Sérhæfni – almenningur öðlast mikilvægar upplýsingar sem að hefðu annars ekki litið 

dagsins ljós. 

Ef litið er til skilgreiningar hollensku rannsóknarsamtakanna VVOJ (Dutch-Flemish 

association for Investigative Journalism) er því haldið fram að rannsóknarblaðamennska sé 

bæði gagnrýnin og nákvæm. Að vera gagnrýnin þýðir að blaðamennska af því tagi er ekki að 

veita upplýsingar sem áður hafa komið fram. Hún veitir upplýsingar sem að ekki hefðu litið 

dagsins ljós án mikillar vinnu og nákvæmrar rannsóknar. Slíkt er hægt að gera með því að 

finna nýjar staðreyndir sem og að fara í gegnum og endurmeta þær staðreyndir sem nú þegar 

eru eru til staðar. 

Nákvæm þýðir að blaðamaður sem vinnur að málinu leggur í það ómældan tíma og vinnu, 

hann leggur mikinn tíma í rannsóknir og að afla heimilda, mótar beittar spurningar, fer jafnvel 

sínar eigin leiðir og býr þannig til nýja nálgun. Sé tekið mið af þessari skilgreiningu er hægt 

að gefa sér að rannsóknarblaðamennska snúist aðallega um þrennt. 

1. Að fletta ofan af hneykslismálum. Rannsóknarblaðamennska beinir sjónum sínum 

þangað sem verið er að brjóta lög, reglur eða venjur samfélagsins, hvort sem um er að 

ræða samtök, fyrirtæki eða einstaklinga. 

2. Fylgjast vel með aðgerðum ríkisstjórnarinnar, fyrirtækja eða annarra samtaka. 

3. Beina athygli almennings að samfélags-, efnahags-, pólitískum eða menningarlegum 

fyrirbærum. Miðað að því að knýja fram breytingar í samfélaginu. 

Í London City University er starfrækt miðstöð breskrar rannsóknarblaðamennsku (e. 

Center for Investigative Journalism). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa 

verið í háskólum bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum eiga nemendur sem leggja stund á 

blaðamennsku það til að skilgreina rannsóknarblaðamennsku út frá siðferðislegu hlutverki 

þeirra, í stað þess að líta svo á að þetta sé aðeins alvarlegri útgáfa af hefðbundinni 
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blaðamennsku. Rannsóknarblaðamennska snýst um að vera rödd þeirra sem hafa hana ekki, 

og að halda hinum valdamiklu til ábyrgðar. Huga að þeim sem minna mega sín og ögra þeim 

sem fara með völdin. Þeir sem stunda rannsóknarblaðamennsku þurfa því að halda uppi 

vissum efa þangað til tekist hefur að sannreyna upplýsingarnar, og draga þær upplýsingar 

fram í dagsljósið sem einhver vill af einhverjum ástæðum halda leyndum. 

Sheila Coronel, meðlimur Stabile Center for Investigative Journalism í Columbia 

University í New York, skrifaði bókina Digging Deeper sem kom út árið 2009. Í bókinni 

dregur hún fram þá fimm punkta sem, að hennar mati, skilgreina ekki 

rannsóknarblaðamennsku, og tvo punkta af hinu gagnstæða. Að hennar mati er 

rannsóknarblaðamennska ekki: 

1. Dagleg fréttamennska. 

2. Götótt blaðamennska. 

3. Fréttamennska þar sem stuðst er við aðeins einn heimildarmann. 

4. Misnotkun upplýsinga. 

5. Æsifréttamennska. 

Rannsóknarblaðamennska er: 

1. Varðhunda blaðamennska. 

2. Blaðamennska sem varpar ljósi á þegar lög og reglur eru brotin. 

Rannsóknarblaðamaðurinn Mark Lee Hunter gerði könnun sem hann nefndi „Story-Based 

Inquiry: A manual for investigative journalists“, þar sem fram koma atriði sem greina 

rannsóknarblaðamennsku frá „hefðbundinni blaðamennsku“ 

„Rannsóknarblaðamennska þýðir að fletta ofan af þeim málum sem skipta almenning 

máli en hefur, einhverra hluta vegna, verið haldið leyndum, mögulega viljandi af 
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valdamiklum einstaklingi sem á hagsmuna að gæta. Að koma upp um slíkt mál krefst 

þess að blaðamaður notist bæði við heimildarmenn og skjöl sem styðja við málið sem 

hann er að rannsaka. Hefðbundin blaðamennska treystir hins vegar oft á efni sem aðrir 

hafa aflað (sbr. lögreglan, yfirvöld, fyrirtæki o.s.frv.). Rannsóknarblaðamennska 

treystir á gögn sem blaðamaðurinn hefur safnað með eigin leiðum. Hefðbundin 

blaðamennska miðar að því að skapa hlutlæga mynd af heiminum eins og hann er. Þeir 

sem stunda rannsóknarblaðamennsku hins vegar, notast við staðreyndir sem að allir 

geta sammælst um að séu sannar, burtséð frá viðhorfi og skoðunum viðkomandi, og 

eru þær staðreyndir notaðar til þess að reyna að breyta heiminum. Það gefur 

viðkomandi blaðamanni ekki leyfi til þess að ljúga í þágu góðs málstaðar. 

Rannsóknarblaðamennska þýðir ábyrgð, að leita sannleikans, svo heimurinn geti 

breyst“ 

Í bókinni Investigative Reporting; A study in Technique eftir David Spark kemur fram 

að rannsóknarblaðamennska sé hafin yfir allar ágiskanir og afneitun. Hún snýst ekki um að 

finna jafnvægið heldur byggist hún upp á því að blaðamaður myndi sér skoðun á grundvelli 

þeirra sannanna sem fyrir liggja, og sé svo tilbúinn til þess að skoða allar hliðar, safna 

gögnum og sönnunum úr öllum áttum og vera tilbúinn til þess að skipta um skoðun í ljósi 

nýrra gagna. Rannsóknarblaðamaðurinn Tony Collins hjá tímaritinu Computer Weekly sagði 

eitt sinn að fjölmiðlafræðinemar væru að útskrifast úr háskólum með þá tilfinningu að 

rannsóknarblaðamennska snérist um að vera hlutlaus, það er að segja að taka ekki afstöðu. En 

Roger Cook, þáttastjórnandi breska útvarpsþáttarins Checkpoint hafði þetta að segja; 

„Rannsóknarblaðamennska verður alltaf hlutdræg. Hún tekur afstöðu gegn 

spillingu, glæpum og almennu óréttlæti“ 
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3.1. Þróun rannsóknarblaðamennsku. 

Rannsóknarblaðamennska er að mörgu leyti frábrugðin hefðbundinni blaðamennsku og 

því varla hægt að tala um hana í samhengi við þróun blaðamennsku hér á landi. Eins getur 

verið dálítið snúið að tala um einhverja sérstaka þróun rannsóknarblaðamennsku ef út í það er 

farið, þar sem alla tíð hefur reynst erfitt að stunda rannsóknarblaðamennsku af einhverri 

alvöru hérlendis, samanborið við nágrannalönd okkar og má þar helst nefna smæð íslensku 

þjóðarinnar og tengsla flestra hver við annan sem kemur að sumu leyti í veg fyrir að hægt sé 

að stunda hér alvöru rannsóknarblaðamennsku. Fram til þessa hefur oft verið talað um 

umfjöllun Halldórs Halldórssonar, þá blaðamanns Helgarpóstsins svokallaða, um 

Hafskipamálið, sem fyrstu alvöru rannsóknarblaðamennskuna sem stunduð hefur verið hér á 

landi, en Halldór fylgdi því máli mjög kyrfilega eftir. Það gerði hann meðal annars með því að 

sannreyna þær upplýsingar sem honum bárust og leggja ítarlegt mat á þær, áður en hann 

skrifaði um þær. Hann notaðist við þær leiðir sem stóðu blaða- og fréttamönnum til boða á 

þeim tíma og studdist sömuleiðis við marga mismunandi heimildarmenn (Halldór Halldórsson, 

2008). 

Horfa þarf til Bandaríkjanna ef tala á um upphaf rannsóknarblaðamennsku. Í fyrstu var 

hún samofin aðferðarfræði þeirra blaðamanna sem hana stunduðu en þeir lögðu sig alla fram 

við að uppljóstra um ranglæti og kafa djúpt ofan í siðferðisleg málefni. Blaðamennirnir nýttu 

sér þannig þekkinguna sem þeir bjuggu yfir til þess að þróa fræðin á bak við 

rannsóknarblaðamennsku ennþá betur (Aucoin, J., 2005). Á fimmta áratug síðustu aldar átti 

rannsóknarblaðamennska eins konar endurkomu og styrktist við það til muna (Aucoin, J., 2005). 

Þegar ástæður fyrir þessari endurkomu eru skoðaðar er helst nefnt til sögunnar þær 

tækniframfarir sem urðu á sjötta áratug síðustu aldar, þegar tölvur, upptökubúnaður og annað 

slíkt kom fram á sjónarsviðið. Í samhengi við endurkomu rannsóknarblaðamennsku en þó er 
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mjög auðvelt að hrekja þessar ástæður þar sem að vönduð blaðamennska hafði vissulega verið 

til staðar fyrir þennan tíma, hún hafði bara ekki verið háð neinum tölvum eða öðru slíku 

(Aucoin, J., 2005). Samband fjölmiðla og stjórnvalda breyttist á þessum árum, meðal annars 

vegna þess að almenningur fór í auknum mæli að missa traust á stjórnvöldum og má rekja það 

að einhverju leyti til stríðsins í Víetnam. Það náði meira til fólks en áður hafði þekkst, með 

tilkomu bæði sjónvarps- og útvarpsútsendinga, en það hafði þau áhrif að almenningur hóf að 

gera meiri kröfur til fjölmiðla um að veita ríkisvaldinu aðhald (Aucoin, J., 2005). 

Á sjöunda áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum komst rannsóknarblaðamennska í 

hæstu hæðir með umfjöllun tveggja blaðamanna hjá Washington Post, þeirra Carls Bernstein 

og Bob Woodward, þegar þeir fjölluðu um Watergate hneykslið sem að skók bandarísku 

þjóðina og leiddi það á endanum til þess að þáverandi forseti Bandaríkjanna, Richard Nixon, 

sagði af sér. Þetta hafði þau áhrif að rannsóknarblaðamennska varð að einhvers konar 

tískufyrirbrigði (Birgir Guðmundsson 2005). Rannsóknarblaðamennska hefur allar götur síðan 

verið að taka breytingum. Hún hefur verið að aðalaga sig breyttum starfsháttum með 

tækniþróun hvers tíma fyrir sig, aðlaga sig að hvers kyns samfélagsbreytingum og gegnir í 

dag stóru hlutverki þrátt fyrir að oft virðist ekki fara mikið fyrir henni (Aucoin, J., 2005). 

 

3.2. Watergate; Upphaf nútíma rannsóknarblaðamennsku. 

Rannsóknarblaðamennska er það ferli sem fer í gang við rannsókn, þegar markmiðið 

er að segja sögu sem einhver annar vill ekki láta segja. Blaðamenn sem rannsaka og greina frá 

upplýsingum með það að markmiði að knýja fram breytingar, eru þeir sem standa að baki 

margra þeirra breytinga sem að almenningur hefur upplifað í gegnum tíðina. Með tilkomu og 

þróun internetsins hefur upplýsingaflæði stóraukist og farsæll rannsóknarblaðamaður verður 

því að kunna á fjölmiðla og hvernig skal nýta sér þá þekkingu og þær heimildir sem að standa 
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þeim til boða á netinu. Góðir rannsóknarhæfileikar og hæfileiki til þess að afla sér upplýsinga, 

ákveðni og gagnrýnin hugsun með vott af efasemdum er allt eitthvað sem að nauðsynlegt er 

að hafa til þess að vera góður rannsóknarblaðamaður.  

 

Watergate hneykslið svokallaða sem að rannsóknarblaðamennirnir Bob Woodward og 

Carl Bernstein afhjúpuðu fyrir rúmlega 40 árum síðan er ein þekktasta afhjúpun 

hneykslismáls í sögu bandarískrar rannsóknarblaðamennsku. Það varð meðal annars til þess 

að bandaríska þingið fór yfir og endurskipulagði ýmis verklagsferli á þingi. En málið hafði 

einnig gífurleg áhrif á hvernig rannsóknarblaðamennska var stunduð og er oft talað um málið 

sem upphaf nútíma rannsóknarblaðamennsku. Þeir Woodward og Bernstein unnu að mestu 

leyti sjálfir allar þær fréttir sem birtust í dagblaðinu Washington Post um Richard Nixon 

þáverandi Bandaríkjaforseta og tengsl hans við málið frá árunum 1972 – 1974. Fyrir 

blaðamenn er lykilspurningin þessi: „Hvers vegna tókst einu dagblaði, The Washington Post, 

að halda fréttinni gangandi, á meðan um það bil allir aðrir gáfust upp?“ Svarið við þeirri 

spurningu gefur ákveðna vísbendingu um hvers vegna sum dagblöð lifa góðu lífi á meðan 

önnur leggjast af, hvers vegna sumir blaðamenn vinna fréttir sínar með þeim hæfileikum og 

þrautseigju sem aðra blaðamenn skortir. Það sem læra má af Watergate málinu á alveg jafn 

vel við í heimi fjölmiðla í dag eins og það gerði fyrir rúmum 40 árum síðan. Það er erfitt að 

draga úr því hversu gríðarlega mikið þeir Bernstein og Woodward lögðu á sig til að fylgja 

Watergate-hneykslinu eftir og koma því upp á yfirborðið. Þeir hringdu símtöl, þeir bönkuðu á 

dyr, þeir byggðu hvor um sig upp stóran hóp heimildarmanna (afar fáir heimildarmenn lentu á 

báðum listum), þeir unnu myrkranna á milli og þeir trúðu á það sem að þeir voru að gera.   

Sagan af Watergate hefur í tímanna rás reynst mikilvæg lexía í stjórnmálum, en ekki síður 

í heimi fjölmiðla. Talað hefur verið um í því samhengi að þrotlaus vinna þeirra Woodward og 

Bernstein hafi á endanum skilað einhvers konar meistaraverki í rannsóknarblaðamennsku. Á 

þeim tíma sem fréttin var að eiga sér stað virkaði hún sem segull á mikið af ungu fólki sem að 
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heillaðist af þeirri hugmynd að blaðamennska gæti haft áhrif og því væri ferill sem 

blaðamaður eitthvað sem gæti bæði verið þýðingamikið og gefandi. Og þrátt fyrir að leiðin á 

toppinn hafi ekki komið auðveldlega fyrir alla, skilaði vinnan á endanum því að í kringum 

1990 var rannsóknarblaðamennska vestanhafs í fullum blóma, með eina bestu 

rannsóknarblaðamenn innanborðs sem að sést hafa. Þeim tíma hefur verið lýst sem „Gullöld 

dagblaðanna“ og þetta mátti rekja beint aftur til Watergate-áranna.  

 

4. Rannsóknarblaðamennska innan fjórða valdsins. 

Flestir kannast við þrískiptingu ríkisvaldsins, löggjafarvald, framkvæmdavald og 

dómsvald. Fjölmiðlar hafa í gegnum tíðina hlotið viðurnefnið fjórða valdið, vegna þess 

varðhundahlutverks sem að þeir gegna í samfélaginu. Vegna þess hlutverks þeirra að 

upplýsa almenning um spillingu sem kann að vera falin, annað hvort vegna misskilnings eða 

ásetnings. (S. Julianne, 1998, bls 58) Rannsóknarblaðamennska virðist ekki lengur vera skærasta 

stjarnan í fréttamennsku nútímans og svartsýni varðandi framtíð slíkrar blaðamennsku er 

orðin ríkjandi. Gagnrýnendur hafa löngum bent á að eignarhald í fjölmiðlum og þörfin til 

þess að flytja fréttir af því sem almenningur vill fá að heyra um, í stað þess sem hann þarf 

að heyra um, hafa skorið rannsóknarblaðamennsku niður við nögl og þær heimildir og gögn 

sem slík blaðamennska þarfnast til þess að geta þrifist, er af skornum skammti. Þrýstingur 

frá fyrirtækjum draga líka úr gæðum rannsóknarblaðamennsku. Slíkur þrýstingur krefst 

mikils tíma, fjármagn og mannafli rekast stöðugt á við kröfur um hagnað og framleiðslu 

efnis innan ákveðna marka. Að auki eru margar fréttaveitur hikandi við að gefa 

rannsóknarblaðamönnum lausan tauminn þar sem slíkt gæti oftar en ekki endað í ákæru og 

slík dómsmál kosta sitt. Því halda margar fréttaveitur að sér höndunum nú orðið þegar 

kemur að rannsóknarblaðamennsku. 
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Það eitt og sér er mikið áhyggjuefni. Því rannsóknarblaðamennska hefur áhrif. Hún á 

að þjóna þeim tilgangi að halda þeim sem fara með völd við efnið og láta þá sæta ábyrgð ef 

þeir sinna ekki sínum skyldum gagnvart almenningi. Slíkt er gríðarlega mikilvægt í öllum 

lýðræðisríkum. Hún á að þjóna þeim tilgangi að gefa almenningi viðvörun ef fólk eða 

fyrirtæki er ekki að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda í samfélaginu. Hún getur í 

krafti stöðu sinnar knúið fram breytingar með því að gera þessa einstaklinga eða fyrirtæki 

ábyrga fyrir gjörðum sínum, á annan hátt en kosningar á fjögurra ára fresti gera. Nokkur mál 

sem komið hafa upp á síðustu árum hafa dregið fram bæði það besta og versta í 

rannsóknarblaðamennsku og hafa sýnt fram á að hún er sú tegund blaðamennsku sem að 

mestu máli skiptir. Rannsóknarblaðamennska leitast eftir því að segja sannleikann, hún er 

sterkasta vopn almennrar blaðamennsku.  

 

4.1. Kenningar. 

Rannsóknarblaðamennska fellur ekki undir margar kenningar. Þær kenningar sem snerta 

rannsóknarblaðamennsku á einhvern hátt hafa flestar verið þróaðar út frá víðara samhengi 

fjölmiðla, en þó rannsóknarblaðamennska sé á margan hátt gjörólík hefðbundinni 

blaðamennsku falla þær kenningar merkilega vel að.  

Oft er talað um að fréttir sem falla undir rannsóknarblaðamennsku gangi í gegnum þrjú 

stig áður en þær líta dagsins ljós. Í fyrstu er fréttin þróuð, þ.e.a.s heimildarmenn eru leitaðir 

uppi, áreiðanleiki þeirra kannaður í þaula og upplýsingum safnað frá þeim. Á þessu fyrsta 

stigi þurfa blaðamenn að vera þrjóskir og fara á eftir heimildarmönnum sem eru kannski ekki 

viljugir til að tala í fyrstu. Blaðamaðurinn þarf jafnvel dálítið að hræða heimildarmanninn til 

að hann tali. Á þessu stigi liggja háþróaðar kenningar um sannfæringarkraftinn, sér í lagi The 

Elaboration Likelihood Model, eða Líkindakenningin, og Cognitive Dissonance Theory. Næst 
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er að segja frá fréttinni, í samstarfi við alla þá sem hafa unnið að henni. Á því stigi styrkja 

blaðamenn böndin við sína heimildarmenn og geta því sagt frá fréttinni í samstarfi við þá. 

Lokaskrefið er svo að fylgja fréttinni eftir og ganga úr skugga um að hún hafi vissulega 

„fætur“ sem er orðatiltæki oft notað yfir frétt sem unnin er undir skilgreiningu 

rannsóknarblaðamennsku, um það hvort hún standist eða ekki. Vel heppnuð 

rannsóknarblaðamennska mætti því segja að komi inn á öll þessi þrjú stig.  

Ef horft er til siðferðis í rannsóknarblaðamennsku er því ekki að neita að það spilar stóran 

part. Til þess hins vegar að skilja hversu stóran part, og hvernig siðferði tengist 

rannsóknarblaðamennsku þarf að skoða verk margra þekktra kenningarsmiða og 

heimsspekinga sem hafa sérhæft sig í siðferði og mannlegri hegðun. Í bókinni Journalistic 

Ethics: Moral Responsibility in the Meda (2007, bls. 7) segir; „Siðferðiskenning blaðamennsku 

ætti að skýra hvaðan réttindi og ábyrgð blaðamanna koma og hvernig það fléttast saman við 

almenna siðferðisvitund faglegs blaðamanns“. Í bókinni Moral Agency in Media: Toward a 

Model to Explore Key Components of Ethical Practice segir; 

- „Þau sterku öfl sem að eru nú að endurmóta landslag fjölmiðlanna, þar á meðal hinar 

alþjóðlegu tæknibreytingar og enduruppbygging hins alþjóðlega efnahagskerfis bjóða 

upp á einstakar áskoranir og tækifæri til þess að endurskipuleggja siðferðislegu 

kenningarnar sem eru við lýði í fjölmiðlum. Alþjóðavæðing þessara sterku afla knýr 

kenningasmiði til þess að þróa nýjar aðferðir á breiðari skala til þess að geta skilgreint 

alla þá flóknu þætti sem snúa að fjölmiðlum, og í sumum tilfellum endurhugsa þann 

hefðbundna ramma sem oft er notaður til þess að halda utan um allt tengd þessari 

starfsgrein“ (Plaisance, 2011, bls. 109) 
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5. Rannsóknarblaðamennska á Norðurlöndum. 

Norðurlöndin, Danmörk, Ísland, Noregur, Svíþjóð og Finnland, eru af mörgum 

fræðimönnum talin deila sömu siðum, hefðum og venjum þegar kemur að blaðamennsku. 

Dæmi um þetta er bókin Comparing Media Systems, eftir þá Daniel C. Hallin og Paolo 

Manchini, sem kom út árið 2004. Í henni er blaðamennska allra ríkja Norðurlandanna sett í 

sama flokk sem einkennist af fjölda útgefna dagblaða, mikilli fagmennsku, ákvæðum í 

stjórnarskrám landanna sem kveða á um verndun tjáningarfrelsisins, sem og samstarfi við 

ríkisstjórnir hvers lands fyrir sig. Norðurlandaþjóðirnar hafa flestar gengið í gegnum miklar 

fjölmiðlabreytingar síðastliðna áratugi, ekki síst vegna aukinna umsvifa 

auglýsingamarkaðarins innan fjölmiðlanna. Þeir Hallin og Manchini leituðust eftir því að vita 

hvað hefði mest áhrif á blaðamenn Norðurlandaþjóðanna. Finna þeir fyrir meiri andúð 

gagnvart hefðbundnum ríkisfjölmiðlum heldur en nútíma fjölmiðli sem er keyrður áfram á 

auglýsingatekjum? Deila þeir þeirri hugsjón að fjölmiðlar sinni ákveðnu varðhundahlutverki? 

 

 Ofangreind lönd deila óneitanlega mörgu, bæði sögulegum viðburðum sem og 

samfélagslegum þáttum. Því er hægt að segja með nokkurri vissu að fjölmiðlar þessara landa 

starfi eftir svipuðu kerfi sem byggist á sömu grunngildunum. Árlega er svo haldin svokölluð 

NODA ráðstefna, en NODA stendur fyrir The Nordic Data Journalism. Um er að ræða 

ráðstefnu á vegum NxtMedia í Noregi og styrktaraðila frá öllum ríkjum Norðurlandanna, en 

ráðstefnan einblínir á að blaðamenn, ritstjórar, hönnuðir og aðrir sem vinna í fjölmiðlum í 

ríkjum Norðurlandanna geti stillt saman strengi sína, fengið fréttir og upplýsingar um tölfræði 

fjölmiðla, sem og rætt saman um aðferðir og lært hver af öðrum. Fjöldi fjölmiðla og samtaka 

fjölmiðla á Norðurlöndum standa að baki ráðstefnunni sem var fyrst haldin í Stokkhólmi árið 

2013. Upphaflega var gert ráð fyrir að um 150 blaðamenn, ritstjórar og fjölmiðlafræðinemar 

myndu mæta en áhuginn var svo mikill að skipuleggjendur urðu að loka fyrir skráningu þegar 
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um 235 manns höfðu skráð sig. Ári seinna fór ráðstefnan fram í Álasundi í Noregi en þangað 

mættu um 400 manns. Norðurlandaþjóðirnar eru einnig þær þjóðir þar sem flestir íbúar miðað 

við höfðatölu fylgjast með fréttum og geta sömuleiðis valið úr fjöldanum öllum af 

dagblöðum. Í grein Lauren Kirchner sem birtist á vefsíðu CJR árið 2012 kemur fram að rekja 

megi ástæðu þessara miklu blaðaútgáfu landanna til þess að flest séu þau tiltölulega vel stæð 

fjárhagslega og almenningi finnist ekki eins mikið mál að verja frekari útgjöldum í opinbera 

þjónustu, þar á meðal fjölmiðla. Eva Hamilton, forstjóri sænska ríkissjónvarpsins SVT, sagði í 

viðtali við CJR, að með því að halda uppi ákveðnum metnaði í fjölbreytileika útgefins efnis 

tryggir fjölmiðill sér pláss í samfélagsumræðunni og þar með tryggir hann sér fjármagn. Að 

hennar mati skiptir máli að almenningur nýti sér þá þjónustu sem að miðillinn býður uppá, 

aðeins þannig nái hann að halda sterkri stöðu á markaðnum. 

  

Í júní árið 2016 tóku EKSTRA, stafræn afurð danska blaðið Extra Bladet, Aftonbladet 

Plus, stafræna útgáfa sænska blaðsins Aftonbladet og VG+, stafræna útgáfa norska blaðsins 

VG höndum saman til þess að fjármagna hágæða rannsóknarblaðamennsku í stafrænu formi 

og var það meðal annars gert með því að byrja að selja aðgang að þessum þremur stafrænu 

miðlum. Markmiðið var að gefa út nokkur verkefni á ári sem yrðu samvinnuverkefni þessara 

þriggja blaða, en önnur einstaklingsverkefni gætu þó einnig leitað í þennan sameiginlega sjóð 

eftir fjármagni. Frá árinu 2013 hefur reynsla af því að selja aðgang að stafrænum miðlum 

gefist vel í flestum ríkjum Norðurlandanna. Fyrst um sinn var aðgangur að síðunum ókeypis 

svo lesendur gætu kynnt sér þær, skapað umræður í samfélaginu um það sem fram kom á 

síðunum og uppúr því var svo farið að selja aðgang. Niðurstaðan var sú að árið 2016 var 

EXSTRA með hátt í 40 þúsund áskrifendur, fleiri heldur en prentaða útgáfa blaðsins. VG+ var 

með um 80 þúsund áskrifendur og sænska síðan Aftonbladet Plus með um 230 þúsund 

áskrifendur. Þessi lönd státa einnig af samstarfi sem nefnist Nordvision en það miðar að því 
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að styrkja ríkisfjölmiðla í öllum ríkjum Norðurlandanna. Hluteigendur starfa þannig saman, 

vinna saman að dagskrárgerð, þróa með sér hugmyndir og deila þekkingu sinni og reynslu. 

Árlega framleiðir Nordvision um 4,500 verkefni fyrir sjónvarp á ári hverju en að samstarfinu 

standa ríkisfjölmiðlarnir DR í Danmörku, NRK í Noregi, SVT í Svíþjóð, YLE í Finnlandi og 

RUV á Íslandi. Að auki eiga fjórir minni miðlar einnig hlutdeild en það eru þeir KNR á 

Grænlandi, KVF í Færeyjum, UR í Svíþjóð og Svergies Radio (SR). En þó stórir ríkismiðlar 

standi að baki Nordvision og einblíni því mest megnis á að framleiða efni fyrir þær 17 

sjónvarpsstöðvar sem reknar eru á vegum hluthafa Nordvision, hafa samtökin einnig stutt við 

bakið á rannsóknarblaðamennsku á Norðurlöndum, og kemur það meðal annars fram í 

einkunnarorðum samtakanna; „Það sem við höfum, því deilum við“. Árið 2010 voru samtals 

28 verkefni sem féllu undir skilgreiningu á rannsóknarblaðamennsku, unnin með fjármögnum 

Nordvision, sem og samvinnu blaðamanna þeirra landa sem áttu í hlut hverju sinni. 

 

 En þó verkefnin sem falla undir rannsóknarblaðamennsku innan Nordvision séu fá í 

samanburði við önnur verkefni, eru þau ekki síður mikilvæg. Blaðamenn stilla saman strengi 

sína og vinna saman af því að þróa hugmyndir sínar og deila niðurstöðum. Þetta hjálpar 

blaðamönnum í ríkjum Norðurlandanna frekar í að kafa djúpt ofan í þau spillingarmál sem 

teygja anga sína víðar en bara í hverju landi fyrir sig. Þeir blaðamenn sem stunda 

rannsóknarblaðamennsku undir merkjum Nordvision hittast reglulega til þess að skiptast á 

hugmyndum og aðferðum, ásamt því að ræða siðferðisleg efnisatriði, t.a.m. verndun 

heimildarmanna og notkun falinna myndavéla. Styrkur rannsóknarblaðamennsku í ríkjum 

Norðurlandanna fellst því að miklu leyti í samstarfinu milli landanna. En til þess að svo megi 

verða er nauðsynlegt að innviðir fjölmiðlamarkaðarins í hverju landi fyrir sig séu sterkir. Hér 

á eftir mun fara fram ítarleg greining á umgjörð rannsóknarblaðamennsku í Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. 
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5.1. Danmörk. 

Í könnun sem gefin var út árið 2014 var farið yfir sjálfstæði í dönskum fjölmiðlum 

kom fram að dönskum blaðamönnum findist þeir flestir hafa nánast fullkomið frelsi til þess að 

taka ákvarðanir er vörðuðu vinnu þeirra og hvernig þeir fóru með það efni sem þeir höfðu 

undir höndum. Morten Skovsgaard, þáverandi nemandi við Háskólann í Suður-Danmörku, 

skoðaði samhengið milli þeirra markmiða sem blaðamenn settu sér persónulega, og þeirra 

markmiða sem ætlast var til að þeir næðu fyrir þau fjölmiðlafyrirtæki sem þeir unnu hjá en 

Danmörk er afar áhugavert land að skoða hvað þetta varðar. Annars vegar er 

fjölmiðlamarkaður landsins mjög samofinn dönskum stjórnvöldum að því leyti að mikið 

samstarf er þar á milli. Hins vegar hafa danskir fjölmiðlar orðið fyrir miklum áhrifum frá 

auglýsingamarkaðnum undanfarin ár þar sem það virðist vera farið að skila síauknum hagnaði 

að auglýsa í gegnum fjölmiðla. Rannsóknin, sem gerð var árið 2014, náði til 1083 danskra  

Hér má sjá skjáskot úr könnunni sem gerð var árið 2014. 

blaðamanna og var hún gerð í nánu samstarfi við dönsku blaðamannasamtökin en allt að 90 – 

95% allra vinnandi danskra blaðamanna eru meðlimir í samtökunum. Rannsóknin náði til 

fagfólks á mismunandi sviðum fjölmiðla, svosem tímaritum, dagblöðum, útvarpi, sjónvarpi og      
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internetinu. Sjálfstæði blaðamanns gefur til kynna ákveðið sjálfstæði þeirra við að ná þeim 

markmiðum sem að þeir hafa sett sér. Þau markmið byggja á kröfunni um sérþekkingu og 

hæfni, sem og hugmyndafræði sem blaðamenn deila sín á milli, sér í lagi hugmyndinni um 

mikilvægi þess starfs sem að blaðamenn inna af hendi, fyrir almenning. Rannsóknin lagði 

áherslu á þá þrjá þætti sem fjölmiðlaveitur setja á faglegt sjálfstæði blaðamanna; pólitísk 

markmið, hagnaður og siðir og venjur fjölmiðlafyrirtækisins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að dönskum blaðamönnum fyndist í 

heildina sem þeir hefðu töluvert mikið sjálfstæði og nytu frelsis við ýmis konar 

ákvarðanatöku. Pólitískur ágreiningur milli blaðamanna og virtra fjölmiðlafyrirtækja gat í 

sumum tilfellum dregið úr þeirri sjálfstæðistilfinningu og aukið á þá líðan blaðamanna að þeir 

stæðu í stappi við yfirmenn sína, en í heildina dró það ekki úr þeim máttinn hvað varðaði 

faglegt sjálfstæði þeirra. Það sem helst gat komið höggi á það sjálfstæði að mati 

blaðmannanna var sú staðreynd að fjölmiðlafyrirtæki hafa tilhneigingu til þess að sveiflast 

með almannaálitinu hverju sinni, með hagnað í huga. Að því leyti fannst mörgum 

blaðamönnum sem frelsi þeirra til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir væri skert vegna þess 

hversu mikla áherslu fyrirtækið legði á gróða. Sömuleiðis nefndu blaðamenn tímapressu og 

skilafrest sem ástæður fyrir því að þeim fyndist sjálfstæði þeirra skert. Í heildina sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar fram á að það, hvernig reglum og starfsháttum 

fjölmiðlafyrirtækið starfaði eftir, hafði meiri áhrif á upplifun blaðamanna á því hversu mikið 

sjálfstæði þeim fannst þeir hafa, heldur en persónulegur bakgrunnur þeirra, svosem kyn, 

reynsla eða menntun. Þá sýndu niðurstöðurnar einnig að gróði og von um hagnað hefði meiri 

áhrif á takmörkun sjálfstæðis blaðamanna heldur en pólitískur ágreiningur milli blaðamanna 

og fyrirtækisins sem þeir unnu hjá. Í ljósi þess má ætla að aukin umsvif 

auglýsingamarkaðarins á fjölmiðlamarkaðnum, ekki pólitísk áhrif, séu aðaláhyggjuefnið.  
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Rannsóknin náði þó ekki til rannsóknarblaðamanna sérstaklega en Danir leggja mikið 

uppúr slíkri blaðamennsku. „Danwatch“ eða Danavaktin er margverðlaunuð dönsk stofnun 

sem byggist á rannsóknarblaðamennsku. Stofnunin flytur fréttir sem eiga erindi til almennings 

en með rannsóknarblaðamennsku skrásetur stofnunin öll þau mál sem tengjast danska ríkinu 

og stórfyrirtækjum þess á einhvern hátt. Dönsk rannsóknarblaðamennska hefur meðal annars 

varpað ljósi á ábyrgð danska ríkisins til þess að aðstoða fólk í þróunarlöndum, með sérstöku 

tilliti til mannréttinda og umhverfismála í alþjóðasamhengi. Danwatch þýðir að almenningur 

getur nálgast rannsóknarblaðamennsku á einstök mál hvaðan sem er úr heiminum. Stofnunin 

birtir um það bil 10 – 12 greinar árlega, sem unnar eru á grundvelli rannsóknarblaðamennsku 

og má finna þær greinar á www.danwatch.dk. Árið 2015 vann Danwatch hin virtu Timbuktu 

verðlaun, sem eru æðstu blaðamannaverðlaun sem hægt er að hljóta á sviði danskrar 

rannsóknarblaðamennsku. Sem sjálfstæð stofnun rannsóknarblaðamennsku standa blaðamenn 

Danwatch í þeirri trú að slík blaðamennska geti hjálpað til við að breyta heiminum smá 

saman, sem og að beina kastljósinu á sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð í bæði dönskum og 

alþjóðlegum fjölmiðlum. Árið 1987 bundu Danir það í lög að aðgangur að mikilvægum 

pappírum og skjölum yrði gerður opinber. En margt hefur breyst á síðastliðnum 30 árum og 

árið 2014 skipaði danska ríkisstjórnin nefnd sem að ætlað var að fara yfir hvernig nútímavæða 

mætti þetta ákvæði í stjórnarskránni. 

 Eva Jung, rannsóknarblaðamaður hjá danska dagblaðinu Berlingske í 

Kaupmannahöfn, segir það til marks um gæði danskrar rannsóknarblaðamennsku að úr miklu 

hafi verið að moða þegar verðlaun fyrir bestu rannsóknarblaðamennskuna voru veitt í október 

árið 2016. Það hafi sýnt að vel sé að takast til með að vekja athygli almennings á 

rannsóknarblaðamennsku en það er gert meðal annars með því að halda vinnustofur, sýna 

reglulega nýjar heimildamyndir og halda ráðstefnur þar sem haldnir eru fyrirlestrar til þess að 

hvetja fólk til þess að láta málin sig varða. Þá eru allir stærstu miðlar Danmerkur; Public 

http://www.danwatch.dk/
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Service, DR, TV2, Berlingske, Politiken, Jyllands-Posten og Information, annað hvort með 

sérdeild sem tileinkuð er rannsóknarblaðamennsku eða með starfsmenn innan sinna raða sem 

hafa rannsóknarblaðamennsku að aðalstarfi. Eva telur að Danir geri sér ekkert endilega alltaf 

grein fyrir því hvað rannsóknarblaðamenn gera öðruvísi en hefðbundnir blaðamenn, en þeir 

geri sér þó grein fyrir þeirri dýpt og þeirri miklu vinnu sem felst í rannsóknum fyrir slíka 

blaðamennsku og þeir kunni að meta það. Flestir Danir séu sammála um að það sé ekki 

titillinn sem skiptir máli, heldur aðferðarfræðin og þær niðurstöður sem fást úr rannsóknunum 

sem gerðar eru. 

 

5.2. Noregur. 

Í Noregi er stofnun sem nefnist The Norwegian Institue of Journalism. NIJ var stofnað 

árið 1975 undir merkjum The Norwegian Union of Journalists, The Association of Norwegian 

Editors og The Norwegian Newspaper Publisher‘s Association. Stofnunin sérhæfir sig í 

frekari menntun blaðamanna og ritstjóra, gefur út textabækur og er í samskiptum við 

alþjóðleg blaðamannasamtök. Starfsmenn NIJ eru 10 talsins og vinna, ásamt 

gestafyrirlesurum, að því að mennta komandi kynslóðir blaðamanna og ritstjóra. Farið er yfir 

þær reglur sem gilda á fjölmiðlamarkaðnum, hvernig skal afla heimilda á netinu og hvernig 

skal flytja fréttir. Einnig eru tungumálanámskeið í boði, stafsetning, myndvinnsla og fleira 

sem gott er að kunna þegar hefja á störf í norskum fjölmiðlum. Stofnunin vinnur náið með 

bæði alþjóðlegum samtökum, sem og öðrum norskum blaðamannasamtökum, svosem Ethical 

Journalism Network og Network for Norwegian Investigative Journalists sem er sjóður sem 

sérstaklega er ætlaður til þess að kynna og halda uppi rannsóknarblaðamennsku í Noregi. Þá 

býður stofnunin upp á sérstakar vinnustofur fyrir blaðamenn frá hinum svokölluðu Araba-

löndum, í samstarfi við Jordan Media Institute í Jórdaníu og The Arabic Reporters for 

Investigative Journalism. 
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Noregur á, líkt og nágrannarnir í Danmörku, sín eigin rannsóknarblaðamannasamtök, 

SKUP, sem stendur fyrir Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse en samtökin voru 

stofnuð árið 1990. SKUP-verðlaunin voru fyrst veitt það sama ár af The Norwegian 

Foundation for a Free and Investigative Press. Markmið SKUP er að styrkja og standa við 

bakið á norskri rannsóknarblaðamennsku. Ásamt því að veita blaðamannaverðlaun heldur 

SKUP árlega ráðstefnu fyrir rannsóknablaðamenn og ritstjóra í Noregi og hefur einnig 

vinnustofur á sínum snærum sem aðstoða nemendur við að þjálfa sig upp í hinum ýmsu 

aðferðum sem nýtast við rannsóknarblaðamennsku. 

 

Þann 5.september árið 2015 var haldin Faktuell-vinnustofa í Osló í Noregi þar sem 

lögð var áhersla á rannsóknarblaðamennsku. Einn af gestakennurunum, prófessor Øysten 

Windstad sem starfar sem rannsóknarblaðamaður hjá NRK, ríkismiðli Noregs, fræddi 

nemendur um hversu erfið en jafnframt gríðarlega mikilvæg og áhugaverð 

rannsóknarblaðamennska er. Með hjálp Robert Vaagan, prófessors hjá HiOA, kenndi 

Windstad nemendum að vera forvitnir, gagnrýnir á staðreyndir og að taka þátt. Sama ár og 

Faktuell-vinnustofan var haldin, hélt Noregur einnig alþjóðlega ráðstefnu 

rannsóknarblaðamanna, en árið 2015 var hún haldin í 9.sinn í Noregi. Og árið 2017 mun 

Media City Bergen vera sett á laggirnar í Noregi, en markmið þess er að skapa alþjóðlegan 

grunn á sviðum viðskipta, menntunar og rannsókna og mennta komandi kynslóðir á þeim 

sviðum með því að miðla þekkingu og reynslu. Í kringum 1200 manns frá mismunandi 

sviðum fjölmiðla og menntunar munu vinna saman í Media City Bergen. Þá munu 220 

nemendur vera skráðir í bæði bachelor og meistaranám. Ole J. Mjøs, prófessor við 

upplýsinga- og fjölmiðlafræðideild Háskólans í Bergen, segir að um sé að ræða alveg nýja 

nálgun sem hönnuð sé til þess að hjálpa nemendum að átta sig betur á fjölmiðlaumhverfi 

morgundagsins. Námið mun leggja mesta áherslu á breytta fjölmiðla í því tæknilega umhverfi 
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sem við lifum í. Þetta mun einnig bjóða upp á einstök tækifæri í starfsnámi og samstarf 

fréttaveita og háskóla. Nemendur Media City Bergen munu vera fullmeðvitaðir um að þeir eru 

partur af umhverfi sem setur þá í fremstu víglínu fjölmiðlageirans. Hönnuð verða sérstök rými 

fyrir upptökustúdíó, tækniaðstöðu og fyrir ritstjórn. Kennsla verður í höndum bæði 

sérfræðinga í fjölmiðlum og prófessora en Mjøs leggur áherslu á að námið verði þverfaglegt. 

Þegar Media City Bergen mun opna árið 2017 mun hluti af upplýsinga- og 

fjölmiðlafræðideildinni flytja sig þangað. Það mun leiða til þess að enn meiri áhersla verður 

lögð á rannsóknir í fjölmiðlatækni, blaðamennsku, framleiðslu og fjölmiðla greiningar.  

 

5.3. Svíþjóð. 

Samtök sænskra rannsóknarblaðamanna (The Swedish Association of Investigative 

Journalism) eru sjálfstæð samtök sem hafa það að markmiði að kynna og styðja við 

rannsóknarblaðamennsku og gagnrýnið hlutverk þeirra. Samtökin standa einnig að 

námskeiðum sem miða að því að bæta blaðamennsku og miðla þekkingu milli blaðamanna,  

tímaritið Scoop er gefið út á vegum samtakanna og kemur út fjórum sinnum á ári, og einnig 

standa samtökin að The Guldspade (isl. Gullspaðinn) sem eru virtustu blaðamannaverðlaun 

Svíþjóðar og eru veitt þeim sem staðið hafa sig best í heimi fjölmiðla, Þá er The Gyllene 

Dynamon veitt þeim sem skarað hafa framúr í rannsóknarblaðamennsku. SAIJ samtökin 

verðlauna sömuleiðis sérstakan sjóð ætlaðan fólki sem stundar rannsóknarblaðamennsku, en 

sjóðurinn veitir árlega styrki til þeirra fjölmiðlafræðinemenda sem náð hafa besta árangrinum 

og sýnt fram á mikla hæfni í rannsóknarblaðamennsku. Þá veitir Svíþjóð einnig The Swedish 

Grand Prize for Journalism, árleg blaðamannaverðlaun sem veitt eru fyrir afrek í 

blaðamennsku. Sigurvegararnir eru valdir af óháðri dómnefnd sem samanstendur af 

reynslumestu, verðlaunuðustu og mest traustvekjandi blaðamönnum Svíþjóðar. Frá upphafi 

hefur þessi verðlaunaafhending þróast yfir í að vera einn mesti, mikilvægasti og virtasti heiður 
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sem sænskum blaðamanni getur hlotnast. Verðlaunin, sem metin eru á um 100 þúsund 

sænskar krónur eða rúmlega 1,2 milljónir íslenskra króna, eru veitt í fimm flokkum. Árið 

1989 var fyrsta námskeiðið í rannsóknarblaðamennsku á vegum samtakanna haldið í 

Stokkhólmi. Því var komið á fót af blaðamönnum sem kölluðu eftir nýrri tegund 

rannsóknarblaðamennsku í Svíþjóð eftir að sænski forsætisráðherrann Olaf Palme var myrtur. 

Samtökin voru upphaflega hönnuð eftir bandarísku kollegum þeirra, The American 

Association IRE (Investigative Reporters and Editors). Í dag er helsta markmið samtakanna 

að blaðamenn geti hjálpað hver öðrum í gegnum sameiginlega reynslu. Þannig sé hægt að 

læra af mistökum annarra svo hver einasti blaðamaður þarf ekki að finna upp hjólið. Kjörorð 

samtakanna eru: „Við erum í samkeppni fram að skilafrest, eftir það hjálpum við hvert öðru“ 

 

Sænskar blaðamannahefðir eru blandaðar af frjálslyndum hugmyndum um fjölmiðla 

sem fjórða valdið og hugmyndum um þá samfélagslegu ábyrgð sem felst í því að fjölmiðlar 

eigi í góðum samskiptum við stjórnvöld hverju sinni. Svíþjóð var fyrsta landið í heiminum til 

þess að innleiða frelsi til upplýsingamiðlunar í stjórnarskrá sína, en það gerðist árið 1766 svo 

fjölmiðlafrelsi Svíþjóðar fagnaði 250 ára afmæli sínu árið 2016, afrek sem Svíar eru mjög 

stoltir af. Síðan þá hefur tjáningarfrelsi og frelsi til að miðla upplýsingum átt sinn fasta stað í 

sænsku stjórnarskránni en Svíar hafa ætíð staðið vörð um frelsi fjölmiðla sinna sem sést best í 

þessu 250 ára gamla lagaákvæði. Á hinn bóginn má lýsa sænskum fjölmiðlum sem 

demókratísku flokksmiðla módeli þar sem stjórnmálaflokkar hafa mikil ítök, og þjónustu við 

almenning með ákveðnum sérkennum. Sömuleiðis er til staðar sameiginlegt sjónarhorn á þau 

gildi, siði og venjur sem eru við lýði í sænskum fjölmiðlum. Á meðan hinn frjálslyndi arfur 

hvetur til sjálfstæðrar fréttamennsku með gagnrýnni hugsun, þá undirstrikar hugmyndin um 

samfélagslega ábyrgð sömuleiðis þörfina fyrir jafnvægi og fjölbreytni í fréttaflutningi þar sem 

mismunandi skoðanir úr öllum áttum samfélagsins fá að heyrast. Þessi mismunandi 
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sjónarhorn hafa enn í dag áhrif á flest það sem kennt er í fjölmiðlafræðum í Svíþjóð. 

Rannsóknarblaðamennska er bæði dýr og áhættusöm miðað við aðrar fjölmiðlagreinar. Svo 

aðalspurningin hlýtur að vera: Hvernig sjá einstaklingar úr mismunandi hornum sænsks 

samfélags, rannsóknarblaðamennsku nútímans? Að hversu miklu leyti spilar 

rannsóknarblaðamennska inn í hinn daglega fréttaflutning? Á heimsvísu virðist mikilvægi 

þess að blaðamenn séu sífellt á verði, vera viðurkennd staðreynd í fjölmiðlaheiminum og það 

kemur niður á gæðum fréttamennskunnar sem bitnar á hinum almenna neytanda. Að rannsaka 

verk ríkisstjórnar er álitið vera einn af hornsteinum fjölmiðlanáms. Sænskir blaðamenn eru 

ekki frábrugðnir kollegum sínum á alþjóðavettvangi að þessu leyti. Í könnun sem gerð var 

árið 2002 meðal sænskra stjórnmálamanna og blaðamanna, töldu tæplega 83% blaðamanna að 

það að rýna ofan í verk þeirra sem hefðu hvað mest völd, væri mjög mikilvægt verkefni fyrir 

blaðamenn sem fást við að flytja fréttir af stjórnmálum. 16% sögðu það vera sumpartinn 

mikilvægt og aðeins 1% töldu það ekki vera mikilvægt. 

Hér má sjá skjáskot úr rannsókninni árið 2002 

Þessar niðurstöður ríma við niðurstöður fyrri rannsókna á Norðurlöndunum þar sem 

almenningur hefur alla jafna verið meira efins í garð rannsóknarblaðamennsku heldur en 

blaðamennirnir sjálfir. Til þess að reyna að útskýra frekar hvað veldur þessum viðhorfum var 

gerð rannsókn í fjórum sænskum borgum sem gekk út á að taka viðtöl við bæði blaðamenn og 

stjórnmálamenn um mismunandi áherslur í blaðamennsku. Niðurstöðurnar sýndu sláandi mun 

á viðhorfi blaðamanna annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar. Stjórnmálamennirnir 

lögðu áherslu á að fjölmiðlar yrðu að rækta hlutverk sitt að fjalla um sem flest málefni hverrar 
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borgar fyrir sig, á meðan blaðamennirnir lögðu frekari áherslu á dýptina í fréttinni. Að stunda 

rannsóknarblaðamennsku heyrir undir tjáningarfrelsið í Svíþjóð, og undir það flokkast að fá 

aðgang að opinberum skjölum þegar þess er þörf. Sömuleiðis virtust blaðamennirnir kjósa 

frekar að stunda blaðamennsku undir þeim formerkjum að fréttaveitan legði meiri áherslu á að 

taka frumkvæði, frekar en að fylgja eftir hverju fótmáli ríkisstjórnarinnar.  

            

 

 

 

 

 

 

 

Skjáskot úr rannsókninni árið 2002 

Blaðamennirnir lögðu áherslu á að það væri sérstaklega mikilvægt að uppgötva og 

greina frá málum sem kæmu sér illa fyrir stjórnmálamenn, sem og að meðhöndla upplýsingar 

úr opinberum skjölum eða yfirlýsingum. Það væri mikilvægt að draga sjálfstæðar ályktanir út 

frá þeim staðreyndum sem fyrir lægju. Rannsóknarblaðamennska í Svíþjóð í dag er að miklu 

leyti aðeins hugmyndin um hvernig rannsóknarblaðamennska ætti að vera, án þess að lögð sé 

mikil áhersla á mikilvægi hennar þegar fjölmiðlafræði er kennd. Mismunandi hefðir og venjur 

í sænsku fjölmiðlaumhverfi í gegnum tíðina gætu hafa átt sinn þátt í því hér áður fyrr en í dag 
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er ástæðan líklega sú hversu mikið auglýsingamarkaðurinn hefur blandast saman við 

fjölmiðlamarkaðinn. Hin hefðbundnu gildi blaðamennsku og metnaðurinn til að skila góðu 

verki virðast einnig vera á undanhaldi þar sem blaðamenn eru síður verðlaunaðir fyrir að 

standa sig vel heldur en hér áður fyrr. Og að lokum má benda á hversu lítinn hlut 

rannsóknarblaðamennska fær í raun í almennum fréttaflutningi. 

 

Rannsókninni, sem gerð var í fjórum borgum Svíþjóðar, var fylgt eftir með 

tölfræðirannsókn á almennum fréttaflutningi fjögurra fréttaveita í hverri borg fyrir sig. Á 

tveggja til þriggja vikna tímabili árið 2002 voru meira en 1100 fréttir frá þessum fjórum 

fréttaveitum teknar til skoðunar með það að markmiði að meta hversu mikið pláss 

rannsóknarblaðamennska fengi en leitast var þá eftir blaðamennsku sem hafði verið unnin 

með einhvers konar rannsókn að leiðarljósi, með gagnrýnni nálgun og þar sem einblínt var á 

einhvern ákveðinn áhrifaríkan hóp í samfélaginu. Niðurstaðan leiddi í ljós að alls 105 af 

þessum 1100 fréttum, eða rétt um 9%, pössuðu við skilgreininguna á 

rannsóknarblaðamennsku. Önnur sænsk rannsókn sem gerð var á fréttum í tengslum við 

kosningar árið 2002 leiddi í ljós að aðeins um 1% frétta um kosningarnar féllu undir 

skilgreininguna á rannsóknarblaðamennsku, þar sem rýnt var ítarlega í þá stjórnmálaflokka 

sem voru líklegastir til að mynda ríkisstjórn. Hins vegar er hægt að deila um hvort þessi 

nálgun uppfylli nægilega mikið þær kröfur sem gerðar eru í nútíma lýðræðisríki á borð við 

Svíþjóð.  
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5.4. Finnland. 

Finnar eiga, líkt og hinar norðurlandaþjóðirnar, sín samtök sem standa að baki 

rannsóknarblaðamennsku. Samtökin Tutkivan miða að því að vinna vandaða og faglega 

rannsóknarblaðamennsku á gagnrýninn hátt en markmiðið er að efla og styrkja getu 

blaðamanna til þess að takast á við slíka blaðamennsku og vinnuumhverfið því tengdu, sem 

og að gera samtökin að breiðari vettvangi fyrir blaðamenn en áður hefur tíðkast. Tutkiva 

samtökin voru stofnuð árið 1992 og er formaður þeirra, Minna Knus-Galán en hún hefur talað 

fyrir því að rannsóknir blaðamanna séu ekki takmarkaðar innan landamæra, heldur sé 

mikilvægt að blaðamenn byggi upp sambönd í öðrum löndum til að ná sem bestum árangri í 

starfi. Síðustu ár hafa samtökin þróast út frá því að vera frekar lokaður vettvangur fyrir þá 

sem stunduðu rannsóknarblaðamennsku eingöngu, yfir í að telja nú allt að 160 meðlimi. Það 

sem breyttist var í raun hugsunarhátturinn, að rannsóknarblaðamennska væri ekki bara fyrir 

fámennan hóp blaðamanna heldur gætu allir sérhæft sig í slíkri blaðamennsku. Þannig geta 

blaðamenn skipst á ráðum og deilt aðferðum sín á milli. Árið 2010 héldu samtökin fyrstu 

alþjóðlegu ráðstefnuna sína þar sem meðal annars var boðið upp á námskeið í 

gagnarannsóknum. Tutkiva veitir einnig hin svokölluðu Snjóskófluverðlaun fyrir bestu 

rannsóknarblaðamennskuna þar í landi. 

 

Í rannsókn sem gerð var árið 2014 kom fram að meirihluti Finna var hlynntur því að lögð 

yrði meiri áhersla á rannsóknarblaðamennsku í finnskum fjölmiðlum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru birtar um svipað leyti og ritstjórar helstu fjölmiðla Finnlands hugðust 

fjárfesta frekar í samfélagsmiðlum. Munurinn á viðhorfum neytandans og yfirmönnum 

fjölmiðlafyrirtækja var útskýrður í rannsókn sem MTV News gerði í júní árið 2014. Könnunin 

náði til 1,619 einstaklinga, bæði neytenda og yfirmanna fjölmiðla. Í kringum 55% yfirmanna í 

fjölmiðlum sögðust hafa í hyggju að leggja meiri áherslu á samfélagsmiðla í náinni framtíð, á 
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meðan aðeins 9% neytenda settu fjárfestingar í samfélagsmiðlum á óskalistann. Á móti vildi 

hátt í þriðjungur þeirra Finna sem tóku þátt í rannsókninni að áherslan væri ekki jafn mikil á 

samfélagsmiðla eins og raun bar vitni. Almennt séð voru Finnar að kalla á meiri og betri 

rannsóknarblaðamennsku í fjölmiðlum, 59% þeirra töldu það til þess sem þeir myndu vilja sjá 

meira af en 47% kölluðu eftir fleiri fréttum. 

 

Þegar yfirmenn í fjölmiðlum, og þeir sem tóku endanlegar ákvarðanir á 

fjölmiðlamarkaðnum, voru spurðir kom í ljós að samfélagsmiðlar sátu ofar á forgangslistanum 

heldur en rannsóknarblaðamennska. 41% yfirmanna í fjölmiðlum kölluðu eftir fleiri fréttum 

en aðeins 36% þeirra gátu hugsað sér meiri og vandaðri rannsóknarblaðamennsku. Þó var eitt 

sem að bæði neytendur og yfirmenn í fjölmiðlum voru sammála um. Afþreying og slúður. Það 

var eitthvað sem báðum hópum fannst vera of mikið af. Þá vildi þriðjungur neytenda sem tóku 

þátt í könnunni að dregið yrði úr magni íþrótta- og samfélagsfrétta, á meðan 20% yfirmenn 

fjölmiðlanna sögðust myndu vilja skera niður í ritstýrðum dálkum. En jafnvel þó meirihluti 

neytenda vilji meiri rannsóknarblaðamennsku og fleiri fréttir eru þeir ekki tilbúnir til þess að 

bakka upp þá kröfu þar sem aðeins 3% sögðust tilbúnir til þess að borga meira fyrir slíka 

blaðamennsku sem og fleiri fréttir. Aðeins rétt rúmlega helmingur þeirra sem tóku þátt í 

könnunni hugðust halda áfram að verja svipuðu fjármagni og áður í áskriftir fjölmiðla, á 

meðan um 40% voru að hugsa um að draga úr kostnaðinum við áskriftir. 
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6. Rannsóknarblaðamennska á Íslandi. 

Íslenskir fjölmiðlar hafa lengi legið undir ámæli þess að þeir stundi yfir höfuð enga 

rannsóknarblaðamennsku. Það er mikið til í þeirri gagnrýni en svo virðist sem íslenskir 

blaðamenn veigri sér oft á tíðum undan því að spyrja réttra, og oft erfiðra spurninga. Því er 

stundum talað um að svokölluð „kranablaðamennska“ ráði ríkjum á íslenskum 

fjölmiðlamarkaði. Sú litla rannsóknarblaðamennska sem er stunduð hér á landi fjallar oftar en 

ekki um undirheima Reykjavíkur, frekar en að einbeita sér að því að tækla þá sem halda um 

stjórnartaumana í þessu landi og misnota oftar en ekki það vald. Þann 3.júní árið 2005 birtist 

grein Í tímaritinu Vísbending, vikuriti um viðskipti og efnahagsmál. Greinin bar heitið 

„Blístrandi réttlæti“ og í henni var farið sérstaklega yfir þá tegund rannsóknarblaðamennsku 

sem virðist vera við lýði hérlendis. Þar er talað um að sé um einhvers konar 

rannsóknarblaðamennsku að ræða séu það yfirleitt bara máttlausar yfirheyrslur í stað þess að 

málum sé fylgt eftir og þau rannsökuð ofan í kjölinn. Þannig er það mun auðveldara fyrir þá 

sem hafa eitthvað á samviskunni að koma sér undan ágengum spurningum blaðamanna með 

því að annað hvort þegja málið í hel, segja það vera pólitískt samsæri, eða búa til aðra útgáfu 

af sögunni til þess að draga athygli blaðamannsins frá aðalmálinu. 

 

Í greininni er bent á að Ísland búi við þá sérstöðu að vera mjög fámennt þjóðfélag, sem í 

þessu tilfelli getur verið afar hvimleitt vandamál. Það sé erfitt að stunda alvöru blaðamennsku 

hér á landi og fletta ofan af spillingarmálum, óréttlæti og hvers kyns ranglæti, meðal annars 

vegna pólitískra tengsla eða jafnvel fjölskyldubanda blaðamanns og þess sem á í hlut. Aðrar 

ástæður sem tíndar eru til og sagðar hamla því að hér sé hægt að stunda alvöru 

rannsóknarblaðamennsku eru meðal annars óttinn við hefnd þess sem á í hlut, ótti við að 

umfjöllunin kunni að hafa áhrif á starfsframann, tíma- og fjárskortur, kunnáttuleysi og lélegt 

aðgengi að upplýsingum. Að mati greinarhöfundar er einn vanmetnasti þátturinn af þessu öllu 
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saman, skortur á tíma og fjármagni en gríðarleg vinna liggur yfirleitt að baki 

rannsóknarblaðamennsku sem er vel unnin. Flestir fjölmiðlar landsins séu svo illa mannaðir 

að það gangi kraftaverki næst að hér náist að vera stunduð einhver blaðamennska yfir höfuð, 

sé Ísland borið saman við nágrannalöndin. Þá er arðsemi rannsóknarblaðamennsku einnig 

talin vera stórlega vanmetinn áhrifavaldur. Áhrif stórfrétta á tekjur fjölmiðils vegna aukinnar 

lausasölu eru yfirleitt langtum meiri erlendis heldur en á Íslandi en það skilar sér í fleiri 

áskriftum og meiri auglýsingasölu. Hér á landi eru það helst DV og Séð og Heyrt sem hafa í 

gegnum tíðina náð að státa af einhverri lausasölu og þannig átt von á auknum tekjum í 

kassann vegna krassandi fyrirsagnar, en hvorugt blaðanna er sagt geta borið fyrir sig faglegum 

vinnubrögðum. 

 

Árið 2014 birti Jóhannes Kr. Kristjánsson, einn þekktasti rannsóknarblaðamaður 

Íslendinga, pistil á vefnum ZERIF, þar sem hann fer yfir stöðu rannsóknarblaðamennsku á 

Íslandi, og kemur þar að mörgu leyti inn á þá gagnrýni sem gerð voru skil í „Blístrandi 

réttlæti“. Jóhannes ákvað að gera blaðamennsku að ævistarfi sínu eftir að honum og félögum 

hans í rannsóknarþættinum Kompás var sagt upp störfum á Stöð 2 árið 2009. Í greininni segist 

hann alltaf hafa haft áhuga á rannsóknarblaðamennsku því hann vill geta bent á það sem betur 

mætti fara í samfélaginu og vera rödd þeirra sem minna mega sín. Jóhannes hóf störf hjá 

Kastljósi vorið 2011 en Kastljós hefur gert ítarlegar og vandaðar fréttaskýringar sem falla vel 

inn í ramma rannsóknarblaðamennsku. Á bakvið eina ítarlega fréttaskýringu í Kastljósi getur 

legið margra vikna vinna sem skiptist í nokkur stig. Sjálf rannsóknin, undirbúningur fyrir 

vinnslu, vinnslan sjálf, eftirvinnslan, útsending og svo öll eftirfylgni. Að ferlinu koma 

fjölmargir starfsmenn RÚV með faglegan metnað og eitt markmið; að unnið sé vel á öllum 

stigum. Jóhannes bendir hins vegar á að það hafi þó verið skorið vel niður á þessum velli eins 

og annars staðar í fjölmiðlum og því stakkur Kastljós til að gera vel, orðinn ansi þröngur. Það 

sé hins vegar bæði góður andi og mikil samheldni sem einkenni andrúmsloftið því allir hafa 
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sama markmið; að skila af sér vel unnu efni. Kastljós sinnir þessu hlutverki sínu af alúð sem 

best það getur, enda hefur þátturinn hlotið verðlaun fyrir vel unna rannsóknarblaðamennsku, 

setta fram á mannamáli. Hvað varðar kunnáttuleysið sem komið var inn á í „Blístrandi 

réttlæti“ segir Jóhannes að á fréttastofu RÚV, sem stendur að baki Kastljósi, liggi mestu 

verðmætin í reynslu starfsfólksins sem starfað hefur við blaðamennsku í mörg ár. Ungir 

fréttamenn fái góða tilsögn og læri af þeim sem hafa reynsluna. Þá rói reynsluboltarnir ungu 

fréttamennina niður þegar ráðist er á þá fyrir að flytja áhorfendum/áheyrendum gagnrýnar 

fréttir af til að mynda stjórnmálamönnum og þeirra vinnu. 

Á Íslandi árið 2017 starfa nú aðeins um þrír fréttamiðlar sem sinna einhvers konar 

rannsóknarblaðamennsku. Það eru fréttamiðlarnir Kjarninn og Stundin, og ríkisfjölmiðillinn 

RUV sem teflir fram fréttaskýringaþættinum Kastljósi. 

 

6.1. Stundin. 

Stundin er íslenskur vefmiðill sem stofnaður var í febrúar árið 2015 með tilstuðlan 

hópfjármögnunar í gegnum Karolina Fund. Aldrei áður í sögu Karolina Fund hafði safnast 

jafn há upphæð við að koma verkefni á laggirnar, á eins stuttum tíma og raunin varð, og frá 

jafn mörgum styrktaraðilum. Svo ljóst var að þörfin fyrir óháðan miðil sem gæti stundað 

vandaða rannsóknarblaðamennsku, var mikil. Stofnendur blaðsins voru þeir blaðamenn sem 

hætt höfðu störfum á DV um það leyti sem einkaaðilar keyptu miðilinn í því skyni að skrúfa 

fyrir umfjallanir tengdum þeirra málum. Á vef Stundarinnar kemur fram að stofnendur 

hópsins hafi frá upphafi stefnt að því að skapa miðil sem gæti bundið saman hagsmuni 

miðilsins og almennings. Það var gert meðal annars með því að leggja höfuðáherslu á tekjur 

frá almenningi en þannig varð Stundin fyrst og fremst háð almenningi. Markmiðið með 

stofnun miðilsins var að stofna nýjan, íslenskan fjölmiðil sem væri undir áhrifum af 
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almannavaldi en ekki afmörkuðu stjórnmála- eða fjármálavaldi. Á vef miðilsins má lesa um 

þær fjórar forsendur sem tekið var mið af við stofnun hans; 

1. Allar ákvarðanir sem teknar eru, eru byggðar á þeim upplýsingum sem við sem 

einstaklingar fáum. Þær upplýsingar móta bæði dómgreind okkar og hráefni. 

2. Þessar ákvarðanir eru undirstaða farsældar samfélagsins og okkar sem íbúa þess. 

3. Vald hefur áhrif á þær upplýsingar sem veittar eru. Hagsmunaaðilar geta eignast 

fjölmiðla og þannig mótað þá eftir sínu höfði. 

4. Þetta vald hefur ekki alltaf sömu hagsmuni og einstaklingar eða heild.  

Stundin hefur á þeim stutta tíma frá því miðillinn var stofnaður, verið áhrifamikill í 

íslensku samfélagi og velt við mörgum steinum. Árið 2016, ári eftir að hann var stofnaður, var 

miðillinn tilnefndur til þriggja af tólf tilnefningum til blaðamannaverðlauna Íslands, flestar 

tilnefningar allra ritstjórna landsins. Tilnefningarnar voru í þremur flokkum; 

Rannsóknarblaðamennska ársins, blaðamannaverðlaun ársins og viðtal ársins. Auk þessa var 

Stundin einnig valinn vefmiðill ársins. Þá hlutu ljósmyndir úr Stundinni verðlaun í þremur 

flokkum af sjö; fréttamynd ársins, daglegt líf mynd ársins og myndaröð ársins. Hvað 

rannsóknarblaðamennsku varðar hefur miðillinn verið áberandi, en á árinu 2016 komu 

blaðamenn miðilsins fjölmörgum málum. Til að mynda skráði blaðamaður Stundarinnar sig 

sem sjálfboðaliða hjá kosningateymi Davíðs Oddssonar sem þá var í framboði til forseta 

Íslands, og kynnti blaðamaður sér þannig aðferðir umdeildasta stjórnmálamanns síðustu 

áratugina. Önnur mál sem Stundin vakti athygli á var meðal annars mál Helenu 

Brynjólfsdóttur sem kom með dótturson sinn ólöglega til Íslands frá Noregi, hamskipti 

íslenskra útgerðarmanna, auk þess að vinna fjölda frétta og ítarlegar úttektir uppúr hinum 

frægu Panamaskjölum. Miðillinn var farinn að taka svo mikið pláss í þjóðfélagsumræðunni að 

árið 2016 var farið að gefa hann út sem dagblað sem kemur nú út einu sinni í mánuði. 
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6.2. Kjarninn. 

Vefmiðillinn Kjarninn var formlega stofnaður þann 1.júní árið 2013. Við stofnun hans 

var ákveðið að synda gegn straumnum á tvennskonar hátt. Annars vegar að einblína á fáar, 

djúpar og ítarlegar fréttaskýringar um þjóðfélagsmál í efnistökum, og hins vegar að birta efnið 

í appi, sem stafrænt fréttatímarit. Í október árið 2014 var miklum breytingum á miðlinum hrint 

í framkvæmd. Þá var kynntur til leiks fréttavefur sem myndi sinna daglegri fréttaþjónustu en 

halda áfram fast í þá hugmyndafræði um gæði og dýpt sem Kjarninn byggist á. Samhliða 

þessum breytingum var útgáfu stafræna tímaritsins hætt. Ári síðar var nýr fréttavefur settur í 

loftið, sérsniðinn að þeim áherslum sem Kjarninn stendur fyrir. Þá heldur miðillinn 

sömuleiðis úti daglegu fréttabréfi, hlaðvarpi, daglegri fréttaþjónustu á ensku, vikulegu ensku 

fréttabréfi og heldur einnig viðburði um þjóðþrifamál, en lesendur Kjarnans telja á bilinu 60 – 

80 þúsund manns vikulega. 

 

 Í tölvupósti frá Þórði Snæ Júlíussyni, ritstjóri Kjarnans, í febrúar árið 2016, kom fram 

að Kjarninn er fjölmiðill sem leggur áherslu á að upplýsa lesendur sína. Hann fellur undir 

almenna skilgreiningu á rannsóknarblaðamennsku að því leyti að blaðamenn miðilsins 

rannsaka og skýra fyrir lesendum hvað á sér stað í samfélaginu. Þannig segir hann ekki frá 

öllum fréttum, heldur einbeitir sér að því að greina ítarlega og vel frá þeim málum sem skipta 

máli, og styður við fréttaflutning sinn með vísun í staðreyndir. Þetta sé ekki miðill sem miði 

að því að vera stórmarkaður frétta þar sem aðalatriðið sé að koma sem flestum vörum í 

körfuna hjá notendum, heldur sælkeraverslun sem notendur sækja í vegna þess að þeir telja 

sig geta notað það efni sem miðillinn framleiðir. Kjarninn er fyrst og síðast efnisframleiðandi 

sem nýtir sér þær stafrænu leiðir sem í boði eru til þess að koma efni til lesenda sinna því það 

sé efnið sem skipti höfuðmáli en ekki formið sem það er sett fram á. Sömuleiðis leggur 

Kjarninn mikla áherslu á að standa undir þeim trúnaði sem þeir eru bundnir gagnvart sínum 
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heimildarmönnum, því það sé þar sem hagsmunir miðilsins liggja. Aðspurður um fjármagn til 

þess að halda úti slíkri rannsóknarblaðamennsku sem Kjarninn stundar leggur Þórður áherslu 

á að reksturinn hafi gengið samkvæmt áætlun en umtalsverða fjárfestingu þurfi til þess að 

koma upp starfhæfum fjölmiðli. Frekari vöxtur miðilsins gæti einnig kallað á auknar 

fjárfestingar. Meðal þeirra frétta sem Kjarninn hefur fjallað um er þegar stjórnmálaflokkurinn 

Viðreisn var stofnaður, fyrstu opinberu heimsókn forseta Bandaríkjanna til Kúbu síðan árið 

1928 og um útbreiðslu Zika-veirunnar. 

 

6.3. RÚV – Kastljós. 

RÚV er ríkisfjölmiðill Íslands og þar með sameign þjóðarinnar sem hefur fylgt henni frá 

árinu 1930. RÚV er á pari við aðra ríkismiðla nágrannaþjóðanna, á borð við DR í Danmörku, 

NRK í Noregi og SVT í Svíþjóð. Miðillinn hefur því ekki aðeins ákveðna sérstöðu á 

fjölmiðlamarkaði á Íslandi, sem eini ríkisrekni fjölmiðillinn, heldur hefur hann einnig 

hlutverki að gegna gagnvart almenningi. Meginmarkmið miðilsins er að upplýsa, fræða og 

skemmta en þetta þríþætta hlutverk kemur fram í áherslum RÚV í fréttum, menningarefni og 

afþreyingu í útvarpi, sjónvarpi og öðrum miðlum. Samkvæmt lögum um félagið er hlutverk 

RÚV meðal annars, rekstur í almannaþágu. Það þýðir að miðlinum ber að stunda gagnrýna 

fréttamennsku og upplýsa þjóðina um þau mál sem hana varða. Þessu hlutverki hefur RÚV 

sinnt í gegnum fréttaskýringaþáttinn Kastljós. Kastljós er beittur, fréttatengdur þáttur um 

málefni líðandi stundar, menningu og dægurmál hvers konar. Eitt af fyrstu stóru málum 

þáttarins var hið svokallaða „Jónínumál“ í apríl og maí árið 2007 og fjallaði um um 

umsóknarferli erlendrar konu, Luciu Celeste Molina Sierra frá Mið-Ameríku en í þættinum 

kom fram að hún hefði komið til landsins sem námsmaður og dvalið á landinu í 15 mánuði 

þegar hún sótti um íslenskan ríkisborgararétt en undir hefðbundnum kringumstæðum þarf 

einstaklingur að vera búinn að vera búsettur á Íslandi í 7 ár áður en hægt er að sækja um slíkt. 
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Málið vakti ekki síst athygli vegna þess að Lucia var þáverandi unnusta Birnis Orra 

Péturssonar, sonar Jónínu Bjartmarz sem þá var starfandi umhverfisráðherra. Kastljós ýjaði að 

því að umsóknarferlinu hefði verið flýtt vegna þessara tengsla og varð það til þess að Lucia og 

Birnir lögsóttu Kastljós, auk þess sem Jónína fór með málið fyrir Siðanefnd 

Blaðamannafélagsins sem að úrskurðaði að Kastljós hefði brotið alvarlega gegn siðareglum 

blaðamanna. Málið fór fyrir dóm en var síðar sýknað í Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 Þetta varð síður en svo til þess að draga úr eldmóði Kastljós-fólksins til þess að sinna 

vandaðri rannsóknarblaðamennsku. Næstu árin kom þátturinn upp um hin ýmsu spillingarmál 

í íslensku samfélagi en árið 2016 mun þó vafalaust verða skráð sem eitt stærsta ár í sögu 

þáttarins. Það ár tóku starfsmenn Kastljós þátt í að upplýsa íslenskan almenning um hin 

svokölluðu Panamaskjöl sem lekið hafði verið frá lögfræðistofunni Mossack Fonseca í 

skattaskjólinu Panamaeyjunum og þátt íslensks viðskiptafólks og stjórnmálamanna í þeim 

skjölum. Í samstarfi við Reykjavík Media með rannsóknarblaðamanninn Jóhannes Kr. 

Kristjánsson, fyrrum starfsmanns þáttarins, í fararbroddi, sýndi Kastljós sérstakan aukaþátt 

um málið þann 3.apríl 2016. Íslendingar sátu sem límdir við skjáinn þar sem spillingin sem 

áður hafði verið að mörgu leyti dulin, var rakin upp fyrir augum þeirra. Málið hafði gríðarleg 

áhrif í íslensku samfélagi í kjölfarið, svo mikil að umfjöllun Kastljós leiddi á endanum til 

uppsagnar þáverandi forsætisráðherra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, eftir að nafn hans 

fannst í skjölunum. Líktu margir því við Watergate málið og afsagnar Nixon, og hlutu 

Kastljós og Reykjavík Media mikið lof fyrir. Almennt var fólk sammála um að sú 

rannsóknarblaðamennska sem unnin hafði verið í tengslum við Panamaskjölin væri 

nauðsynlegt aðhald fyrir lýðræðið í heild og byggja þyrfti sterkar grunnstoðir til þess að styðja 

við frekar uppbyggingu á rannsóknarblaðamennsku hérlendis.  
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6.4. Panamaskjölin og þáttur Íslands. 

Þann 3.apríl 2016 boðaði fréttaskýringaþátturinn Kastljós að sýndur yrði aukaþáttur þá um 

kvöldið. Flestir Íslendingar eru meðvitaðir um eðli Kastljós svo þetta þýddi að eitthvað mikið 

var á seyði. Þetta kvöld greindi Kastljós frá margra mánaða þrotlausri vinnu fjölda 

blaðamanna um heim allan sem hafði hafist með tveimur stuttum setningum í símtali sem 

þýskur blaðamaður hjá dagblaðinu Süddeautsche Zeitung hafði fengið, að því er virðist uppúr 

þurru. 

- „Halló, þetta er John Doe. Hefurðu áhuga á gögnum?“ 

 

Gögnunum var lekið frá lögfræðistofunni Mossack Fonseca, fyrirtæki á Panamaeyjum 

sem hafði farið mikinn í viðskiptalífi alþjóðasamfélagsins, með kaupum og sölum á hinum 

ýmsu fyrirtækjum, og fyrir að bjóða valdamiklum og ríkum einstaklingum að skrá 

umtalsverðar fjárupphæðir í skattaskjólum hvarvetna auk þess að aðstoða viðskiptavini sína 

við peningaþvott. Umfang gagnanna var gríðarlegt og talað var um stærsta gagnaleka í 

sögunni. 11 milljónum skjala var lekið og náðu þau yfir 72 núverandi og þáverandi 

þjóðarleiðtoga, sem og aðra háttsetta, valdamikla og ríka einstaklinga út um allan heim. Þýska 

blaðamanninum varð fljótlega ljóst að þetta verkefni myndi krefjast aðstoðar. Næstu mánuði 

unnu hátt í 400 blaðamenn, sem störfuðu á yfir 100 fjölmiðlum í rúmlega 80 löndum, að því 

að greina gögnin og hvíldi mikil leynd yfir þeirri vinnu. Það var svo þann 3.apríl 2016 sem að 

Kastljós, í samstarfi við Reykjavík Media, Alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna (ICIJ) og 

Süddeautsche Zeitung, greindi frá þætti Íslands í skjölunum. Í þættinum kom fram að í 

gögnunum sem lekið var höfðu fundist upplýsingar um rúmlega 800 aflandsfélög sem 

tengdust 600 Íslendingum, meira en í nokkru öðru landi sem höfðu tengsl við Panamaskjölin 

og vakti þetta gríðarlega athygli um heim allan.  
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Að sögn blaðamanns SZ var honum og öðrum blaðamönnum sem unnu að málinu 

verulega brugðið að sjá hversu mörg aflandsfélög tengdust Íslandi, sér í lagi vegna smæðar 

landsins. Meðal þeirra nafna sem finna mátti í skjölunum var nafn þáverandi forsætisráðherra 

Íslands, Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, sem vísvitandi hafði haldið því leyndu að hann 

og kona hans ættu fyrirtæki sem nefndist Wintris, og hafði Sigmundur selt konu sinni, Önnu 

Sigurlaugu, sinn hlut í fyrirtækinu á 1 dollar, eða rétt rúmar 100 krónur, deginum áður en ný 

skattalög tóku gildi á Íslandi. Sigmundur skráði þetta fyrirtæki hins vegar aldrei, sem honum 

bar að gera samkvæmt lögum um hagsmunaskráningu þingmanna. Þegar Sigmundur var 

spurður út í þetta í viðtali á vegum Reykjavík Media og sænska fréttaskýringarþáttarins 

Uppdrag Granskning, sem sýnt var í Kastljósþættinum, brást hann ókvæða við og rauk út í 

miðju viðtali. Í kjölfar Kastljós-þáttarins brutust út mótmæli á Austurvelli þann 4.apríl, þau 

stærstu í sögu landsins en talið er að um 22 þúsund manns hafi mætt. Þessi gífurlega reiði í 

samfélaginu varð á endanum til þess að Sigmundur vék úr starfi forsætisráðherra. Frekari 

uppstokkun varð einnig í ríkisstjórninni í kjölfar þáttarins, auk þess sem fjöldi þingmanna og 

borgarfulltrúa sögðu störfum sínum lausum.  

 

Rétt tæpu ári síðar, þann 4.mars árið 2017, hlaut Jóhannes Kr. Kristjánsson, yfirmaður 

Reykjavík Media, blaðamannaverðlaun ársins fyrir umfjöllun sína um Panamaskjölin, í 

samstarfi við aðra miðla. Í umsögn dómnefndar kom fram að „birting Panama-skjalanna hefði 

ollið gífurlegu umróti hérlendis. Hér urðu ein mestu mótmæli sem vitað er um á Íslandi, 

forsætisráðherrann varð að segja af sér, efnt var til þingkosninga fyrr en áætlað var og ný 

stjórn tók við völdum“ Því þó rannsóknarblaðamennska hér á landi hafi í gegnum tíðina 

sannað ágæti sitt með uppljóstrun ýmissa mála, til að mynda með umfjöllun um 

Breiðavíkurmálið, Brúneggjamálið og Birgismálið á sínum tíma, hefur slík blaðamennska 

hvorki fyrr né síðar skilað jafn miklum árangri og í Panama-málinu og telja margir að þrotlaus 
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vinna íslenskra rannsóknarblaðamanna í samstarfi við kollega sína út í heimi, hafi verið til 

marks um hvers megnug íslensk rannsóknarblaðamennska er. 

 

7. Viðtöl. 

Til þess að fá úr því skorið hvernig íslensk rannsóknarblaðamennska stendur samanborið 

við nágranna sína á Norðurlöndum þarf ekki aðeins að skoða þá miðla sem hér starfa undir 

skilgreiningunni á rannsóknarblaðamennsku heldur þarf að tala við þá sem starfa við fjölmiðla 

og fá innsýn í þeirra upplifun af íslenskri rannsóknarblaðamennsku. Hér á eftir munu birtast 

viðtöl við þau Hjálmar Jónsson, formann Blaðamannafélags Íslands, Helga Seljan starfsmanns 

fréttaskýringaþáttarins Kastljós, og þau Rakel Þorbergsdóttur fréttastjóra RÚV og Kristinn 

Hrafnsson blaðamann og forstöðumann miðstöðvar rannsóknarblaðamennsku við HÍ, sem 

birtist í þættinum Samfélagið á Rás 1 þann 1.mars árið 2016. 

 

7.1.  Rannsóknarblaðamennska í myrkri – viðtal við Kristinn 

Hrafnsson og Rakel Þorbergsdóttur. 

Þau Rakel Þorbergsdóttir, fréttastjóri RÚV, og Kristinn Hrafnsson, talsmaður Wikileaks 

og forstöðumaður miðstöðvar Rannsóknarblaðamennsku við HÍ, ræddu 

rannsóknarblaðamennsku hérlendis og erlendis, í þættinum Samfélagið á Rás 1 þann 1.mars 

árið 2016. Viðtalið hófst á umræðum um kvikmyndina Spotlight sem segir frá samnefndu 

rannsóknarteymi hjá bandaríska dagblaðinu Boston Globe, en teymið kom upp um afar 

umfangsmikinn hring barnaníðinga innan kaþólsku kirkjunnar sem hafði viðgengist árum 

saman og hafði verið þaggað niður af áhrifamönnum innan kirkjunnar. Þau Rakel og Kristinn 

töluðu bæði um að það sem helst vakti athygli þeirra var sú staðreynd að Spotlight teymið 

fékk marga mánuði til þess að vinna í þessu máli og þeir blaðamenn sem að þessu stóðu unnu 
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ekki í neinu öðru á meðan. Það þekkist ekki hér á Íslandi. Hér sé engin 

rannsóknarblaðamennska stunduð heldur sé það meira gert í frítímum og utan hefðbundins 

vinnutíma. Að mati Kristins ríkir hræðilegt ástand í rannsóknarblaðamennsku á Íslandi og það 

sé til háborinnar skammar. Veruleikinn í fjölmiðlum sé að vissu leyti orðinn daprari heldur en 

hann var og svigrúmið til rannsóknarblaðamennsku hafi verið mun meira hér áður fyrr. Vegna 

þessa segir Rakel að mikilvægt sé að hlúð sé að þáttum á borð við Kastljós, Speglinum í 

útvarpinu og fleiri slíkum þáttum. Þar gefist örlítið meira svigrúm en gengur og gerist og hafi 

það meðal annars margsannað sig í Kastljósi.  

 

Kristinn segir rannsóknarblaðamennsku að miklu leyti snúast um tíma, að hafa tíma til 

þess að vinna að stórum málum. Það þurfi bæði mikinn tíma og mikla vinnu til þess að 

afhjúpa hinn stóra sannleik því hann kæmi oft í litlum smá skömmtum. Samanborið við hér 

áður fyrr þegar blaðamenn sátu oft lengi á skúbbi, sé slíkt ekki lengur hugarfarið að sögn 

Rakelar. Sumar fréttir þurfi einfaldlega að fara strax út. Hún segir þörfina fyrir ríkisfjölmiðil 

sjaldan hafa verið jafn mikla því oft séu miklir hagsmunir í húfi og þá sé það hlutverk 

sjálfstæðra og óháðra miðla að púsla saman mynd sem vonandi sé sem líkust veruleikanum og 

þannig afhjúpa rangfærslur. Og vonandi fara þá lengra með það mál. Aðspurður segir Kristinn 

að það sé vissulega þörf á rannsóknarblaðamennsku sem aldrei fyrr. Samfélagið sé hraðara, 

fjölbreyttara og alþjóðlegra og það verði einfaldlega að benda á spillinguna og valdnotkunina 

sem að er til staðar í samfélaginu því ef það er ekki til staðar, þetta aðhald sem 

rannsóknarblaðamennska er, þá grasseri slíkt sem aldrei fyrr. Í því samhengi bendir Kristinn á 

að í Rannsóknarskýrslu Alþingis um hrunið árið 2008 hafi komið fram að það hafi vantað 

mun meiri dýpt í umfjöllun fjölmiðla um það sem var að gerast í fjármálageiranum hér á landi 

á árunum fyrir hrun. Kristinn svarar þeirri gagnrýni á þann veg að sá fjölmiðill sem hefði átt 

að sinna því hlutverki var svo fjársveltur á sínum tíma að hann gat varla sent starfsmenn sína 

með strætó í úthverfi til þess að kanna með fréttir, hvað þá til annarra landa, þangað sem að 
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íslensk fjármálastarfsemi var farin að teygja anga sína. Því hafi þetta einfaldlega verið allt 

saman í myrkri. Rakel bætir við að það sé mjög alvarlegt þegar allt bit er farið úr 

blaðamennsku. Aðhaldshlutverk fjölmiðla, svokallað varðhundahlutverk, sé gríðarlega 

mikilvægt. Því er ætlað að gæta hagsmuna almennings og samfélagsins. Það sé ekki í 

hlutverki valdamanna og ráðamanna hér á landi að segja til um hvers konar fjölmiðlun 

samfélagið þurfi á að halda. 

 

Hún segir rannsóknarblaðamennsku vissulega vera drauma aðstæður, en því miður 

óraunhæfar hér á landi. Fréttastöðvar hér á landi standist einfaldlega ekki samanburð við 

sambærilegar stöðvar erlendis sem hafi meira bolmagn. Rakel kemur einnig inn á traust 

almennings gagnvart fjölmiðlum en eftir hrun hafi það farið hratt niður á við. En það sé 

einmitt þess vegna sem krafan er orðin slík að menn geri betur og vandi sig meira svo 

fjölmiðlar geti sýnt fram á að þeir séu starfandi í heilbrigðu lýðræðissamfélagi. Þau Kristinn 

og Rakel eru sammála um að hér á landi vanti fjármagn. Kristinn talar sömuleiðis um hversu 

aðþrengt RÚV er orðið sem ríkisstofnun og finnst það til háborinnar skammar að 

ríkisfjölmiðill á Íslandi skuli vera eini ríkisfjölmiðillinn í Norðurlandaríkjunum sem að ekki 

hefur vikulegan þátt á dagskrá sem er algjörlega helgaður rannsóknarblaðamennsku. Kristinn 

segist hafa unnið með blaðamönnum hinna Norðurlandaþjóðanna sem vinni aðeins að þremur 

til fjórum málum á ári. Þessir blaðamenn eru þrátt fyrir það að skila gríðarlegum árangri og 

móta samfélagsumræðuna í sínum löndum að miklu leyti. Þetta sé spurning um 

forgangsröðun, metnað og fjármagn.  
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7.2. Viðtal við Hjálmar Jónsson, formann Blaðamannafélags 

Íslands. 

Hjálmar Jónsson hefur starfað fyrir Blaðamannafélag Íslands um árabil og gengt 

formennsku félagsins frá árinu 2010. Að hans mati hefur staðan á rannsóknarblaðamennsku á 

Íslandi batnað umtalsvert síðustu ár og sé því þokkalega góð í dag þó vissulega sé hægt að 

gera betur. Mikið hafi breyst frá aldamótum, meðal annars hafi blaðamannaverðlaunin verið 

sett á laggirnar, aukinn metnaður sé kominn í stéttina og tengsl við aðrar þjóðir hafi eflst 

gríðarlega en blaðamenn hafi verið að fara erlendis og kynna sér hvað kollegar þeirra hafi 

verið að gera til þess að sinna rannsóknarblaðamennsku. Reynslan hafi svo sýnt með þau mál 

sem upp hafi komið í samfélaginu á síðustu árum að íslensk rannsóknarblaðamennska sé í 

framför þó alltaf megi gera betur. Aðspurður um hvort hann telji rannsóknarblaðamennsku 

hér á landi vera nægilega fjármagnaða svarar hann því neitandi, það sé þar sem að hnífurinn 

standi í kúnni. Það sé þess vegna sem að Blaðamannafélag Íslands lagði fram þá tillögu við 

setningu sérstakra fjölmiðlalaga í fyrsta skipti á Íslandi,  að settur yrði á laggirnar einhvers 

konar sjóður sem menn gætu sótt í með tiltekin verkefni og fengið til þess styrki. 

Menningarsjóður Blaðamannafélags Íslands hafi verið með svokallaða verkefnastyrki en hann 

sé ekki það öflugur að hægt sé að gera mikið.  

 

 Það sem helst hafi breyst sé að blaðamenn í dag þurfi fyrst og fremst að framfleyta 

sjálfum sér því með tilkomu netsins sé ekki lengur kostnaður við að prenta og dreifa efninu. 

Með eflingu tækninnar sé hægt að styrkja rannsóknarblaðamennsku gríðarlega mikið en til 

þess þarf fjármagn. Aðspurður um hvort hann telji fámennið á Íslandi skipta máli í 

rannsóknarblaðamennsku segir hann svo vera, líkt og í svo mörgu öðru. Ísland búi við þá 

sérstöðu að vera aðeins með um 350 þúsund íbúa en ekki 7 milljónir. En í því geti bæði falist 

styrkur og tækifæri, þó vissulega séu líka ákveðnar hindranir. Persónuleg tengsl og annað slíkt 
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sé líklegra til þess að hafa áhrif og því skipti það enn meira máli að passa upp á að hafa opið 

og lýðræðislegt samfélag þar sem að tjáningarfrelsið fái að njóta sín. Að mati Hjálmars er 

rannsóknarblaðamennska bara einn þáttur í blaðamennsku og hafi verið það síðustu áratugina, 

sérstaklega eftir að síðdegisblöðin komu á markað og flokksblöðin fóru undan að láta. Hægt 

sé að nefna mörg mál í því samhengi, til að mynda Hafskipsmálið í Helgarpóstinum á sínum 

tíma, sem og mörg önnur mál, en að hans mati sé ekki eðlilegt að tala öðruvísi um 

rannsóknarblaðamennsku heldur en bara einn þátt hefðbundinnar blaðamennsku. 

 

 Hjálmar segist bjartsýnn á framtíð rannsóknarblaðamennsku á Íslandi. Hann telur að 

það sé vaxandi skilningur á mikilvægi tjáningafrelsisins í samfélaginu og á mikilvægi þess að 

það fari fram opin og lýðræðisleg umræða um það sem fram fer. Það sé eina örugga aðferðin 

til þess að uppræta og koma í veg fyrir spillingu, og sömuleiðis sé það best fyrir þjóðfélagið í 

heild að þessi umræða fari fram á opinskáan hátt. Það sé þar að auki eina aðferðin sem að 

tryggi lýðræðisleg vinnubrögð. Yngri kynslóðir, sem aldar eru upp við netið og það að 

upplýsingaflæði sé sem frjálsast og án hindrana, hafi til að mynda mikinn skilning á þessu. Í 

ljósi uppgangs svokallaðra falskra frétta á samfélagsmiðlum telur Hjálmar það mikilvægara 

en nokkru sinni að upplýsingagjöfin sé vönduð, unnin af fagmönnum sem vita hvað þeir eru 

að gera og kunni að greina hismann frá kjarnanum.  
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7.3.  Viðtal við Helga Seljan, þáttastjórnanda Kastljóss. 

Helgi Seljan er einn af þekktustu rannsóknarblaðamönnum Íslands og hefur um árabil 

starfað við rannsóknarþáttinn Kastljós. Helgi hefur unnið að fjölda mála sem flokka mætti 

undir rannsóknarblaðamennsku og hefur getið sér gott orð sem afburða fréttamaður á því 

sviði. Aðspurður telur hann íslenska rannsóknarblaðamennsku standa betur en oft áður, að 

hluta til vegna þess að það sé almennt reiknað með henni í dag. Meira sé beðið um hana og 

það skapi eftirspurn, auk þess sem fjölmiðlar séu farnir að að laga sig svolítið að því og það 

skipti sköpum.  

 

Helgi telur ekki að fámennið á Íslandi sé lastur fyrir rannsóknarblaðamennsku hérlendis 

en hafi mögulega valdið því að Íslendingar voru svolítið lengi að koma sér af stað. Menn hafi 

flækt þetta dálítið mikið og útskýrir það með því að Íslendingar hafi lengi talið sér trú um að 

þeir væru sérstakir á þessu sviði og þyrftu því að gera hlutina öðruvísi. Að því leyti má því 

segja að Íslendingar hafi verið seinni til heldur en kollegar sínir, að taka upp eiginlega 

rannsóknarblaðamennsku. Í því samhengi bendir Helgi á að hugtakið 

rannsóknarblaðamennska sem slíkt varð til rétt eftir 1970 en hófst hér mun seinna. Það sé þó 

komið gott flæði á það í dag.  Hann minnti á að einn fyrsti íslenski rannsóknarblaðamaðurinn, 

Jón Lærði, hafi í raun verið uppi í kringum árið 1700. 

 

Hvað Kastljós varðar telur Helgi þáttinn alls ekki ná að sinna því hlutverki sem honum er 

ætlað, eins vel og unnt er. Fyrir því séu margar ástæður. Meðlimir Kastljós séu einfaldlega of 

fáir miðað við fjölda þátta sem eru framleiddir svo ekki gefst tími til þess að fara nægilega 

djúpt ofan í hlutina. Telur Helgi að stækka þyrfti ritstjórnina og að þátturinn þyrfti um 1/3 af 

tímanum sem að verið er að fylla núna, til þess að gæðin teldust góð. Spurður um hvort auka 

þyrfti fjármagn taldi hann að þess þyrfti. Fyrst og fremst þyrfti að gera ráð fyrir því að fé yrði 
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varið í að efla rannsóknarblaðamennsku, en einnig að breyta þyrfti því hvernig því fjármagni 

sem nú er til staðar, sé skipt. Sífellt sé verið að eltast við einhverja fréttahringi allan 

sólahringinn, það sé meðal annars breyting eftir að netmiðlarnir urðu eins stórir og raun ber 

vitni. Nú séu ekki lengur bara fréttir á heilu tímunum heldur þurfi sólahringsvakt og í það að 

dreifa kröftum blaða- og fréttamanna fari því bæði mjög mikill tími sem og mikið af 

peningum. Því sé þetta spurning um að forgangsraða. Gera meira sjaldnar og betur. Það þurfi 

ekkert endilega að kosta meira en sé eitthvað sem að menn verði að hugsa meira út í. 

Helgi er bjartsýnn á framtíð íslenskrar rannsóknarblaðamennsku. Margt bendi til þess að 

hún gæti orðið mjög góð, bæði hefur eftirspurn eftir henni aukist gífurlega og honum finnist 

sem fólk sé farið að gera sér meira grein fyrir því hversu nauðsynleg 

rannsóknarblaðamennska sé. Á meðan það sé þrýstingur á fjölmiðla að sinna henni gefur það 

mönnum tækifæri til þess að stunda hana. Vonast Helgi til að í framtíðinni verði hægt að 

hætta að tala um rannsóknarblaðamennsku sem sjálfstæða einingu og frekar að tala bara um 

hana sem blaðamennsku. 
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8. Niðurstöður og umræður. 

Í upphafi þessarar rannsóknar var lagt af stað með þá rannsóknarspurningu hvernig íslensk 

rannsóknarblaðamennska stæði í samanburði við samskonar blaðamennsku í nágrannalöndum 

okkar, Svíþjóð, Danmörk, Noregi og Finnlandi. Þegar það efni sem safnað hefur verið saman 

fyrir þessa rannsókn er tekið saman í niðurstöður má ekki aðeins sjá hvernig staðið er að 

rannsóknarblaðamennsku í nágrannalöndunum, heldur einnig hversu langt á undan okkur þau 

virðast vera hvað þetta varðar. Í fyrsta lagi leiddi rannsóknin í ljós hversu gríðarlega 

umfangsmikil rannsóknarblaðamennska er hjá hinum ríkjum Norðurlandanna, samanborið við 

Ísland, og í öðru lagi endurspegluðu svör þeirra sem rætt var við í tengslum við þessa ritgerð, 

hvernig staðið er að rannsóknarblaðamennsku hérlendis. 

 

Það sem helst virðist skilja rannsóknarblaðamennsku á Íslandi frá slíkri blaðamennsku í 

nágrannalöndunum er skortur á fjármagni fyrst og fremst. Rannsóknarblaðamennska hefur því 

hlutverki að gegna að halda þeim valdamiklu og þeim sem halda um stjórnartaumana, við 

efnið og upplýsa almenning um þeir fara út af sporinu. Slíkt er nær ógerlegt, fáist ekki 

fjármagn til þess að styðja við slíka blaðamennsku. Þetta þýðir þó ekki að hér sé ekki 

metnaður til þess að stunda rannsóknarblaðamennsku. Eins og fram hefur komið hafa 

fjölmiðlar á borð við RÚV, Stundin og Kjarninn, haft töluverð áhrif í íslensku samfélagi á 

síðustu árum og velt við ýmsum steinum sem margir hefðu kosið að láta óhreyfðir af 

einhverjum ástæðum. Tíminn verður hins vegar að leiða það í ljós hvort þessir miðlar muni 

geta haldið áfram á sömu braut þegar fram líða stundir. 

Þeir sem rætt var við í tengslum við þessa ritgerð voru þó ekki einróma sammála um að 

rannsóknarblaðamennska væri annað form af hefðbundinni blaðamennsku. Sé ekki litið á það 

þannig er auðvelt að áætla að Ísland standi jafnfætis hinum Norðurlandaþjóðunum á þessum 

velli. Sé hins vegar horft til hefðbundinnar skilgreiningar á rannsóknarblaðamennsku er ljóst 
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að Ísland þarf að gera meira til þess að eiga möguleika á að geta státað af slíkri blaðamennsku 

í sömu gæðum og í nágrannalöndum okkar. Allir viðmælendur voru þó sammála um 

grundvallarniðurstöðuna í þessari rannsókn. Að kjarni vandans sem steðjar að íslenskri 

rannsóknarblaðamennsku sé of lítið fjármagn. Fámennið í landinu hefur vissulega áhrif en 

ekkert í líkingu við þau áhrif sem hljótast af því að góð og gild rannsóknarblaðamennska sé 

ekki nægilega fjármögnuð. Nauðsynlegt sé að forgangsraða því fjármagni sem sé til staðar, 

sem veitt sé til fjölmiðla hér á landi, svo betur sé hægt að fara með það fé sem nú þegar er til. 

Verkefni sem falli undir rannsóknarblaðamennsku þurfi ekki að vera kostnaðasöm, þau þurfi 

hins vegar að njóta fjárhagslegs stuðnings svo hægt sé að sinna þeim af alúð og leggja í þau 

þá vinnu sem þau krefjast. 

Í frétt RÚV þann 25.maí árið 2016 kemur fram að einkareknir fjölmiðlar á Íslandi njóti 

engra opinberra styrkja, ólíkt fjölmiðlum í mörgum nágrannalöndum. Sömuleiðis er 

virðisaukaskattur fjölmiðla hér á landi með því hæsta sem þekkist í Evrópu. Að sögn Ragnars 

Karlssonar, aðjúnkt við Háskóla Íslands í fjölmiðla- og boðskiptafræði, má mögulega rekja 

ástæðu erfiðleika einkarekinna fjölmiðla hér á landi til þess að á Íslandi voru blöð lengi vel 

beintengd stjórnmálaflokkum og menn hafi ekki séð ástæðu til þess að styðja sérstaklega við 

blaðaútgáfu þegar þau tengsl slitnuðu. 

Í frétt RÚV var til samanburðar bent á að hinar Norðurlandaþjóðirnar, að Finnum 

undanskildum, auk fjölda annarra Evrópuþjóða, veita milljörðum í ríkisstyrki til einkarekinna 

fjölmiðla. Norsk dagblöð fengu til að mynda nærri fimm milljarða íslenskra króna í ríkisstyrki 

árið 2015. Í Danmörku nam upphæðin hátt í sjö milljörðum, upphæð sem veitt var í formi 

dreifingarstyrkja, rekstrarstyrkja og styrkja til þess að styðja við vefútgáfu blaðanna. Slíkt 

þekkist ekki hérlendis, auk þess sem einkareknir fjölmiðlar eru að greiða ellefu prósenta 

virðisaukaskatt sem, að mati Ragnars, hlýtur að koma niður á rekstri þessara fjölmiðla sem 

þurfa sömuleiðis að glíma við margvíslega erfiðleika í því litla landi sem Ísland er. Nú þegar 
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standa nágrannalöndin okkur framar hvað varðar það að styðja við rannsóknarblaðamennsku 

en flest þeirra hafa samtök sem einblína á rannsóknarblaðamennsku, leggja mikið uppúr því 

að mennta nýja blaðamenn og veita þeim þá handleiðslu og þjálfun sem þeir þurfa til þess að 

geta sinnt hlutverki sínu sem rannsóknarblaðamenn sem best. Einnig hefur þessi rannsókn 

leitt í ljós að þörf er á hugarfarsbreytingu gagnvart rannsóknarblaðamennsku hérlendis. 

Nauðsynlegt er að líta á hana sem sjálfstæða einingu, þessi rannsókn hefur meðal annars leitt 

það í ljós að rannsóknarblaðamennska fellur undir aðra skilgreiningu heldur en hefðbundin 

blaðamennska.  

Það er því alveg ljóst að fjölmiðlar á Íslandi standa ekki styrkum stoðum fjárhagslega og á 

meðan þeirri stöðu er viðhaldið er ljóst að erfitt, ef ekki ómögulegt, verður að styðja við 

íslenska rannsóknarblaðamennsku, þannig að hún geti þróast og orðið þjóðfélaginu öllu til 

gagns. 

 

9. Lokaorð.  

Þegar ég lagði af stað í þá vegferð sem þetta rannsóknarferli hefur verið, taldi ég mig hafa 

nokkuð greinagóða hugmynd um hvað rannsóknarblaðamennska væri. Það átti þó eftir að 

koma síðar í ljós að ég vissi mun minna en ég hélt í upphafi. Þetta ferli hefur reynst 

einstaklega lærdómsríkt og ég vona að þessi rannsókn muni varpa einhverju ljósi á, ekki 

aðeins stöðu rannsóknarblaðamennsku hér á Íslandi, heldur verði einnig til þess að það sem 

þarf að gera svo rannsóknarblaðamennska geti þrifist almennilega og þjónað þeim tilgangi 

sem hún er gerð fyrir, verði tekið til greina og hægt verði að skoða hvað hægt sé að gera svo 

rannsóknarblaðamennska á Íslandi geti ekki aðeins orðið þjóðinni allri til gagns, heldur fari 

einnig að geta staðið jafnfætis kollegum sínum í nágrannalöndum okkar.  
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