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Útdráttur 

Meistararitgerð þessi fjallar um plastbarkamálið svokallaða sem er álitið eitt helsta 

hneykslismál í læknavísindum á seinni árum. 

Meistararitgerðin skiptist í fjölmiðlaafurð og greinargerð. Fjölmiðlaafurðin 

samanstendur af þremur blaðagreinum sem birtust fyrr á þessu ári, þar af tveimur 

fréttaskýringum í Kjarnanum þar sem skoðuð var aðkoma Háskóla Íslands og Landspítala 

að þessu máli. Þá birtist viðtal við ekkju fyrsta plastbarkaþegans í Mannlífi. 

Greinargerðin  inniheldur lýsingu á vinnuferli fjölmiðlaafurðarinnar og fræðilega 

umfjöllun, m.a. um lykilþætti blaðamennskunnar sem geta skipt sköpum þegar alvarleg 

frávik í grunnstoðum samfélagsins eru afhjúpuð, líkt og í plastbarkamálinu. Reynt er að 

varpa ljósi á þætti í starfsumhverfi blaðamanna sem leiddu til þess að þetta aðkallandi 

mál fékk fremur takmarkaða umfjöllun í fjölmiðlum. Rýnt er í þessa þætti með hliðsjón 

af grunngildum blaðamennskunnar, skyldum blaðamanna við almenning og breyttum 

starfsaðstæðum þeirra, sem m.a. má rekja til tækniframfara.  

Plastbarkamálið á erindi við almenning fyrir margra hluta sakir. Það varðaði 

einstakling í umsjá Landspítala og snertir viðbrögð hérlendra eftirlitsstofnana í þessu 

máli, sem og vísindamisferli og vísindasiðferði sem heyrir undir Háskóla Íslands. Allir 

þessir þættir koma almenningi við og því reyndi ég í greinargerðinni að sýna fram á 

mikilvægi grunngilda blaðamennskunnar þegar misferli er uppgötvað innan 

heilbrigðisþjónustunnar.  
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Abstract 

The focus of this thesis is the first human synthetic trachea transplant which is 

considered among the greatest medical scandals of recent years. The thesis consists of  

a media product and report. 

The media product comprises three articles published earlier this year, including 

two feature articles in the online media Kjarninn that reviewed the role of the 

University of Iceland and Landspitali-The University Hospital in the case. In addition, an 

exclusive interview with the widow of the first synthetic trachea recipient appeared in 

Mannlif.  

The thesis report outlines the work process of the media product and explores the 

principal aspects of journalism which can be instrumental when serious deviations in 

the society's infrastructure are uncovered. Factors in the work environment of 

journalists, which may have led to scarce media coverage of the synthetic trachea story, 

are explored with respect to fundamental values of journalism, public responsibilities of 

journalists and altered working environment. 

In Iceland, the story involved care provided at the University Hospital and 

concerned the response of regulatory agencies, as well as scientific misconduct and 

research ethics. As these are matters of public concern, I tried to emphasize the 

importance of media attention when serious wrongdoings in healthcare occur. 
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Formáli  

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni til meistaragráðu í blaða- og fréttamennsku við 

Háskóla Íslands og gildir 30 einingar. Henni fylgja einnig þrjár blaðagreinar ásamt 

tímalínu. Tvær greinar birtust í Kjarnanum, í byrjun júlí og seinni hluta ágústmánaðar, og 

ein birtist í Mannlífi í byrjun ágúst ásamt tímalínu um plastbarkamálið. 

Leiðbeinandi minn var Valgerður Anna Jóhannsdóttir og þakka ég henni góða 

ráðgjöf og vandaða leiðsögn ásamt því að vera ætíð til staðar. Þórði Snæ Júlíussyni, 

ritstjóra Kjarnans, þakka ég sömuleiðis traustið og yfirlestur sem og ritstjórn Kjarnans 

við uppsetningu greina. Þá vil ég einnig þakka Roald Eyvindssyni, ritstjóra Mannlífs, fyrir 

aðstoð og góðar ábendingar, bæði á uppsetningu viðtals og tímalínu sem birtist í 

Mannlífi. Síðast en ekki síst vil ég þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma til að svara 

spurningum mínum og viðmælendum, einkum þeim Ástríði Stefánsdóttur, lækni og 

heimspekingi, dr. Karl-Henrik Grinnemo skurðlækni og Bengt Gerdin, prófessor 

emerítus, fyrir að að vera ávallt reiðubúin að ræða þetta erfiða mál og leitast við að 

skýra ýmsa þætti þess. Merhawit Baryamikael Tesfalese, ekkju fyrsta plastbarkaþegans 

Andemariam Beyene, vil ég ekki síður þakka það traust sem hún sýndi mér með því að 

samþykkja að veita viðtal og að varpa ljósi á ákveðinn þátt málsins sem var henni ekki 

auðveldur. Að lokum vil ég færa fjölskyldu minni þakkir fyrir veittan stuðning. 
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1 Inngangur 

Allir þurfa einhvern tíma á þjónustu heilbrigðisstofnana að halda og því er mikilvægt að 

almenningur, sem leggur traust sitt á þær og þá þjónustu sem þar er veitt, geti verið viss um 

að unnið sé samkvæmt lögum og reglum sem miða að því að vernda sjúklinga þar sem heilsa 

og líf þeirra á að vera í öndvegi. Þegar beygt er af leið eða eitthvað fer úrskeiðis þarf að 

bregðast við með þeim hætti að ljóst sé að slíkt sé tekið alvarlega og að reynt sé að koma í 

veg fyrir að viðlíka gerist aftur. Sér í lagi á þetta við um mál eins og plastbarkmálið, þar sem 

um var að ræða ótímabæra tilraunaaðgerð sem hafði hörmulegar afleiðingar. Ekkert lá 

staðfest fyrir um að ígræðsla plastbarka í lifandi manneskju gæti heppnast.  

 Plastbarkamálið er fjölþjóðlegt hneykslismál og eitt það stærsta sem upp hefur komið í 

læknavísindum á Vesturlöndum um árabil. Forsendur þess að fyrsti sjúklingurinn, 

Andemariam Beyene, gekkst undir tilraunaaðgerðina virðast ekki hafa verið reistar á 

traustum grunni og í ljós kom að tæplega var farið að læknalögum sem þá voru í gildi og 

horft var fram hjá siðareglum lækna og vísindasiðareglum. Á þessari tilraunaaðgerð byggðist 

vísindagrein í Lancet, svokölluð "Proof-of Concept"-grein, sem gengur út á að viðkomandi 

hugmynd (concept) er sönnuð (proof). Þar var aðgerðinni lýst sem vel heppnaðri en síðar 

kom í ljós að ástand ígrædda gervibarkans og öndunarvegar sjúklingsins var mun lakara en 

haldið var fram í greininni. Ári eftir tilraunaaðgerðina var haldið málþing í Háskóla Íslands þar 

sem meginniðurstaðan var að aðgerðin hefði tekist vel en eftir að hið gagnstæða kom í ljós 

hefur málþingið fengið mikla gagnrýni. Sýnt þykir að frásögn af góðum árangri fyrstu 

plastbarkaígræðslunnar hafi stuðlað að fleiri slíkum aðgerðum. Alls gengust níu sjúklingar 

undir ígræðslu plastbarka og eru þeir allir látnir. Í íslensku Rannsóknarskýrslunni sem gerð 

var um plastbarkamálið hér að beiðni rektors Háskóla Íslands og forstjóra Landspítala segir: 

„Með uppbyggingu miðstöðvar fyrir háþróaðar öndunarvegarannsóknir, með áherslu á 

framsæknar aðgerðir, var lífi þriggja sjúklinga á Karolinska-háskólasjúkrahúsinu stofnað í 

mikla hættu á kerfisbundinn hátt og eru þeir nú allir látnir.“ (Rannsóknarefnd um 

plastbarkamálið, 2017). Plastbarkamálið er viðamikið og virtist ekki hafa verið jarðvegur fyrir 

umræðu um það hér innan lækna- og vísindasamfélagsins þrátt fyrir alvarleika þess. Mjög 

mikilvægt er að skapa umræðu um plastbarkamálið þar sem það snertir stofnanir sem hafa 

mikla sérstöðu í íslensku samfélagi, Landspítala og Háskóla Íslands sem og eftirlitsstofnanir 

heilbrigðismála. Það kemur öllum við ef hlutir fara úrskeiðis í heilbrigðiskerfinu með 

alvarlegum afleiðingum. En plastbarkamálið snertir ekki eingöngu stofnanir með 
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áðurgreindum hætti. Það snertir líka mannréttindi og líf Andemariam Beyene sem tók 

skyndiákvörðun um að fara í tilraunaaðgerðina eftir að læknar þrýstu á hann en hann hvorki 

þekkti né var upplýstur á fullnægjandi hátt um rétt sinn. Honum var sagt að þetta væri eina 

leiðin, vildi hann lifa og hann lagði allt sitt traust á læknana. Vel er hugsanlegt að 

Andemariam Beyene væri á lífi í dag ef hann hefði farið aðra meðferðarleið sem búið var að 

mæla með. Missir eiginkonu hans og sona er mikill og það er miður að tveir virtir íslenskir 

læknar drógust inn í þetta mál. Plastbarkamálið sýnir hve mikilvægt er að hafa í heiðri 

vönduð vinnubrögð og heilindi eins og alþjóðlegar vísindasiðareglur boða. Lög og reglur um 

störf lækna eru til að vernda sjúklinga en þau tryggja líka vandaða starfshætti og vernda því 

einnig starfsfólk. Plastbarkamálið varðar vísindasamfélagið, bæði hérlendis og á 

alþjóðavettvangi. Traust á vísindamönnum og vísindastofnunum eins og Háskóla Íslands er 

mjög mikilvægt og grundvallaratriði þegar ný þekking er sköpuð og komið á framfæri.  

  Líklegt er að traust margra á viðkomandi stofnunum hafi laskast í tengslum við 

plastbarkamálið og því nauðsynlegt að gera allt sem hægt er til að endurheimta þetta traust. 

Fyrir íslenskt samfélag er brýnt að viðhalda því góða starfi sem unnið er í Háskóla Íslands og á 

Landspítala en til þess þarf stöðugt að hlúa að því. 

 Þegar ég hafði fyrst fregnir af plastbarkamálinu árið 2015 var áhugi minn vakinn. Ég hef 

lengi haft áhuga á heilbrigðismálum og ekki fundist þau fá nægilega umfjöllun í fjölmiðlum. 

Þá eru mannréttindamál mér hugleikin.  

 Ég hafði ákveðin tengsl við málið þar sem ég hafði skrifað um það í Kjarnann og fylgt því 

eftir þar en fyrsta greinin mín fjallaði um mikilvægi þess að skoðað yrði hvað gerðist innan 

hlutaðeigandi stofnana hér á landi. 

        Plastbarkamálið er margslungið og flókið og umfjöllun þess því erfið. En í ljósi alvarlegra 

afleiðinga málsins er það einlæg von mín að við drögum af því lærdóm sem leiða mun til 

umbóta innan heilbrigðisþjónustunnar og vísindasamfélagsins. Til þess að svo megi vera þarf 

að taka plastbarkamálið alvarlega og sýna með óyggjandi hætti að vilji sé til að bæta 

starfshætti og vísindasiðferði. Með jafnlítilli umræðu og átti sér stað, einkum meðal lækna og 

þeirra sem málið snerti helst, er þess því miður varla að vænta.  

 Í ljósi þess hve lítil fjölmiðlaumfjöllun var um plastbarkamálið, en aðeins þrír fjölmiðlar, 

Stundin, Kjarninn og RÚV, fjölluðu um það að einhverju marki og fylgdu því eftir, vildi ég 

skoða hvaða þættir í umhverfi blaðamanna og fjölmiðla gætu gefið skýringu á þessu fálæti. 
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Starfsaðstæður blaðamanna hafa breyst á undanförnum einum og hálfum áratug eða svo, 

blaðamönnum hefur fækkað og krafa er um af hendi margra fjölmiðlafyrirtækja að 

blaðamenn geti sett efni á margar gáttir. Víst er að plastbarkamálið höfðar ekki til allra, til 

þess er það e.t.v. of flókið, en það kemur almenningi við þar sem það snertir lykilstofnanir í 

samfélaginu. Ég mun fjalla um grundvallarþætti í störfum og starfsumhverfi blaðamanna sem 

gætu hafa haft áhrif á umfjöllun um plastbarkamálið í íslenskum fjölmiðlum.  
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2 Fjölmiðlar  

Í þessum hluta er farið yfir það hlutverk sem fjölmiðlar gegna í samfélaginu, mikilvægi þeirra, 

grunngildi blaðamennskunnar og hverjar helstu skyldur blaðamanna eru. Einnig verður 

fjallað um starfsumhverfi blaðamanna, hvernig það hefur breyst og aðstæður þeirra til að 

vinna að vandasömum verkefnum eins og plastbarkamálinu. Einnig verður vikið að þrýstingi 

á blaðamenn og að lokum verður fjallað um tjáningarfrelsi og tjáningarskyldur háskólafólks, 

þöggun og uppljóstrara. 

2.1  Hlutverk fjölmiðla 

Þegar plastbarkamálið er skoðað í heild sinni vakna ýmsar spurningar um hlutverk og skyldur 

blaðamanna en einnig þætti í starfsumhverfi þeirra sem hafa áhrif á umfjöllun um mál af 

svipuðum toga og plastbarkamálið. Blaðamenn voru gagnrýndir fyrir að gefa hreinlega ranga 

mynd af málinu af einum viðmælanda mínum í fréttaskýringu í Kjarnanum þegar 

Rannsóknarskýrslan um plastbarkamálið var kynnt en þeir fjölmiðlar sem fylgdu málinu eftir 

voru þeir sem helst kenna sig við rannsóknarblaðamennsku hér á landi, þ.e. Stundin og 

Kjarninn ásamt RÚV.  

Fæstir draga í efa mikilvægi fjölmiðla í lýðræðissamfélögum. Árið 2004 synjaði þáverandi 

forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, staðfestingu frumvarps til laga um eignarhald á 

fjölmiðlum sem Alþingi hafði áður samþykkt. Í yfirlýsingu sinni sagði forsetinn að sjálfstæðir, 

öflugir og frjálsir fjölmiðlar væru hornsteinn lýðræðisins. Frjálsir fjölmiðlar, ásamt frelsi og 

mannréttindum, væru grundvöllur íslenskrar stjórnskipunar og fjölþætt tækifæri til að tjá 

skoðanir, fá traustar fréttir af innlendum og erlendum vettvangi, væru mikilvægar forsendur 

lýðræðis okkar. Forsetinn sagði enn fremur: „Fjölmiðlar eru í nútímasamfélagi sá tengiliður, 

sem skapar almenningi aðstöðu til að njóta slíkra réttinda. Fjölbreyttir og öflugir fjölmiðlar 

eru ásamt þrískiptingu ríkisvaldsins skilyrði fyrir því að lýðræðislegt þjóðfélag geti þrifist og 

þroskast“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 2004). Þess vegna væri nauðsynlegt að lög og reglur, sem 

gildi um fjölmiðla, þjóni skýrt markmiðum lýðræðisins. Hann sagði jafnframt að fjölmiðlarnir 

væru svo mikilvægir í lýðræðisskipan nútímans, að þeir væru oft nefndir „fjórða valdið“, þ.e. 

ásamt löggjafarvaldi, framkvæmdarvaldi og dómsvaldi. Þá vitnaði forsetinn í stjórnarskrána 

til áréttingar um hve mikilvægir fjölmiðlar væru lýðræðinu, jafnvel mikilvægari en formlegar 
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reglur um valdmörk helstu stofnana en í stjórnarskránni segir: „Ritskoðun og aðrar 

sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 2004).  

Töluvert hefur verið um það rætt hve mikilvægt sé að búa frjálsum fjölmiðlum það 

fjárhagslega umhverfi að þeir geti starfað eins og ætlast er til af þeim og geti sinnt hlutverki 

sínu að upplýsa almenning, spegla þjóðfélagið, ólíkar skoðanir fólks og veita stofnunum og 

stjórnmálamönnum aðhald. „Ritstjórnir eru fámennar hér á landi og fámennið leiðir til þess 

að minni tími gefst til að vinna efni og sinna flóknari verkefnum og rannsóknarblaðamennsku 

á Íslandi“ (Nefnd um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla, 2018, bls. 15). „Því þarf að 

tryggja fagleg vinnubrögð, ritstjórnarlegt frelsi og stuðla að því eins og kostur er að 

hagsmunaaðilar og eigendur hafi sem minnst áhrif á fréttamat og umfjöllunarefni“ (Nefnd 

menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005, bls. 12). Mismunandi fjölmiðlar í eigu 

ýmissa aðila auka líkur á að ólíkar skoðanir mætist en slíkt þjónar lýðræðinu. Í þessu felst að 

frjálsir fjölmiðlar þjóni lýðræðinu á þrjá vegu: að upplýsa kjósendur, að veita stjórnvöldum 

aðhald, þ.e. „varðhundahlutverk fjölmiðla“ (e. watchdog role) og að endurspegla ólíkar 

skoðanir fólks (Curran 1997, bls. 287). Deuze (2005, bls. 449) bendir á að jafnvel þó að 

blaðamenn greini á um siðferðilegar skyldur sínar eftir löndum þá sammælist þeir um að 

hlutverk þeirra sé að vera varðhundar almennings.  

Framlag fjölmiðla til lýðræðisins er mikilvægt þar sem þeir þjóna almanna hagsmunum 

en ekki sérhagsmunum og snýr hlutverk þeirra að því að almenningur geti tekið upplýsta 

ákvörðun, t.d. um stjórnmál fyrir kosningar og önnur samfélagsmál á grundvelli sannreyndra 

upplýsinga. Fjölmiðlar eiga að veita stjórnvöldum og valdastofnunum aðhald með umfjöllun 

um málefni í blöðum og ljá þeim sem minna mega sín og minnihlutahópum „rödd“. Í 

siðareglum Blaðamannafélags Íslands er lítið gert með að blaðamenn eigi að „ljá hinum 

raddlausu rödd“ en sú skylda er hins vegar gerð til þeirra í siðaskrá Samtaka blaðamanna í 

Bandaríkjunum (Society of Professional Journalists) (Friðrik Þór Guðmundsson, 2006, bls. 12).  

2.2 Frjálsir fjölmiðlar og mikilvægi þeirra 

Tjáningarfrelsið er varið í 73. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Jafnframt er tjáningar- 
og skoðanafrelsi tryggt formlega í 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sem Ísland er 
aðili að. Þó er grundvöllur lýðræðislegrar skipunar talinn byggjast á frjálsri miðlun 
upplýsinga og skoðana enda nýtur tjáningarfrelsið verndar í stjórnarskrá og starfsemi 
fjölmiðla er varin í íslenskri löggjöf (Nefnd um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla, 
2018, bls. 10; Lög um fjölmiðla nr. 38/2011).  
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Blaðamenn hafa sérstakt tjáningarfrelsi sem hefur ekki ávallt verið virt hér á landi af 

dómstólum og nægir í því sambandi að nefna mál blaðamannanna Erlu Hlynsdóttur og 

Bjarkar Eiðsdóttur sem hafa þurft fara með sín mál fyrir Mannréttindadómstólinn þar sem 

niðurstaðan var þeim í hag (visir.is, 2012). Báðar voru þær dæmdar fyrir ummæli 

viðmælenda þeirra. Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að með dómi 

íslenskra dómstóla í málum gegn Erlu og Björk hafi íslenska ríkið brotið gegn 10. grein 

Mannréttindasáttmála Evrópu þar sem tjáningarfrelsið er varið.  

Frjálsir fjölmiðlar í lýðræðisríkjum hafa löngum verið taldir meðal hornsteina lýðræðisins 

en til að svo megi vera þurfa fjölmiðlar að geta dafnað og ólík sjónarmið að koma fram 

(Curran, 2002). Varðhundshlutverk fjölmiðla sem beinist að því að veita stjórnvöldum og 

valdastofnunum aðhald og viðhalda þannig sem frekast er unnt valdajafnvægi og stuðla að 

umfjöllun um margvísleg sjónarmið (Co-ordinating Committee for Media Reform, 2011, bls. 

3) setur því mikla ábyrgð og skyldur á herðar blaðamanna. Í skýrslu menntamálaráðherra frá 

2005 kemur fram að þetta hlutverk fjölmiðla þurfi að taka alvarlega og það eigi ekki að nýta 

fjölmiðla í þágu sérhagsmuna eða annarra hagsmuna (Nefnd menntamálaráðherra um 

íslenska fjölmiðla, 2005, bls. 14). Fjölmiðlar séu einnig vettvangur skoðanaskipta og ólíkra 

sjónarmiða, að slíkt þjóni hagsmunum almennings best.  

Frjálsir fjölmiðlar gegna þýðingarmiklu hlutverki við í að sannreyna upplýsingar og tryggja 

almenningi aðgang að efni sem varðar samfélagslega hagsmuni. Til þess að fjölmiðlar og 

blaðamenn geti sinnt lýðræðislegu hlutverki sínu þarf að tryggja eðlilega samkeppni og að 

þeir standi nokkurn veginn jafnfætis hvað varðar tekjuleiðir. „Í fámennu samfélagi eins og á 

Íslandi er því brýnt að tryggja fjölbreytta, öfluga og sjálfstæða fjölmiðla til að flytja fréttir og 

miðla upplýsingum bæði á staðbundnum svæðum og á landsvísu“ (Nefnd um 

rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla, 2018, bls. 10).  

Það er dýrt að halda uppi fjölmiðli sem „... sannleikans hrópandi rödd“, eins og Jón 

Ólafsson ritstjóri sagði hlutverk blaðanna vera í Skuld árið 1878 (Guðjón Friðriksson, 2001). 

Slíkt krefst heimildaleitar, rannsóknarvinnu og í fámennu þjóðfélagi eins og á Íslandi getur 

það reynst fjölmiðlum sem eru fáliðaðir um megn.  

Áskrifendum að dagblöðum hefur fækkað verulega, áskrift er því ekki lengur örugg 

tekjuleið og á fjölmiðlum eru allir að hræra í sama auglýsingapottinum. Fjölmiðlar á frjálsum 

markaði hafa ekki notið stuðnings ríkisins en RÚV hefur notið auglýsingatekna sem gert hefur 
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öðrum fjölmiðlum erfitt fyrir (Guðmundsson og Kristinsson, 2017, bls. 3; Jóhannsdóttir og 

Ólafsson, 2018, bls. 193-194). Líklegt er að auglýsendur sækist eftir að birta sínar auglýsingar 

í fjölmiðlum þar sem þeir fá mest áhorf eða lestur en það er ekki endilega í miðli sem helst 

leggur áherslu á að upplýsa almenning. Slíkur fjölmiðill hefur því kannski ekki þá fjármuni 

sem þarf til að hægt sé að rækja þessa skyldu í nægilegum mæli.  

Fjölmiðlar eru fyrirtæki sem hafa það hlutverk að þjónusta almenning og vernda 

hagsmuni hans, ekki síst gagnvart sérhagsmunum. Þess vegna er mikilvægt að tryggja 

frjálsum og óháðum fjölmiðlum ásættanlegan rekstargrundvöll, ekki síst þeim sem minni eru. 

Smáir og meðalstórir fjölmiðlar sinna ekki síður rannsóknarblaðamennsku en þeir stærri, eins 

og glöggt má sjá hér á landi í tilviki Kjarnans og Stundarinnar, en í þyngri málum er ljóst að 

meira fjármagn þarf til. Þá hefur komið í ljós að ritstjórnir þar sem blaðamenn hafa mikið 

sjálfstæði og skapandi vinnuandrúmsloft ríkir eru líklegri en aðrir til að stunda 

rannsóknarblaðamennsku (Birgir Guðmundsson, 2005, bls. 7). 

Hér á landi er sérhæfing blaðamanna lítil og getur það komið niður á að umfjöllun verði 

nægilega markviss og gefi rétta mynd af því sem máli skiptir. Óðinn Jónsson, fyrrverandi 

fréttastjóri RÚV, segir í bókinni Þjáningarfrelsinu (2018) að fyrir hrun hafi blaðamenn þurft að 

kljást við ný öfl. Þeir hafi þekkt á stjórnmálin en ekki nýja valdaaðila sem stjórnmálamenn 

höfðu fært völdin til, þ.e. aðilum í viðskiptalífinu. „Ný leyndarhyggja tók við, skefjalaus 

viðleitni til að hafa áhrif á fréttaflutning. Stöðugt voru gerðar athugasemdir við framsetningu 

eða tilvitnanir í erlenda sérfræðinga og fjölmiðla. Múgsefjunin var algjör …“ (Auður 

Jónsdóttir, Bára Huld Beck og Steinunn Stefánsdóttir, 2018, bls. 248). Óðinn segir í sömu bók 

(bls. 251) að á Íslandi séu ritstjórnir fjölmiðla fámennar og veikburða og að þar starfi 

„generalistar“ en við slíkar aðstæður sé hætta á einsleitni og að valdaöfl fái meira vægi.  

2.3 Mikilvægi fagmennsku blaðamanna 

Mikilvægi fagmennsku blaðamanna, þar sem upplýsingar eru sannreyndar og siðareglur 

hafðar til leiðsagnar, hefur líklega aldrei verið meiri en nú. Ástæðan er fyrst og fremst sú að 

mjög auðvelt er að koma alls kyns upplýsingum og falsfréttum í dreifingu með stöðugum 

tækninýjungum. „Þessi þróun hefur verið til umfjöllunar víða um lönd, ekki síst vegna þess 

hvað hún þykir geta haft neikvæð áhrif á lýðræði“ (Nefnd um rekstrarumhverfi einkarekinna 

fjölmiðla, 2018, bls. 10). Blaðamennska í lýðræðislegum samfélögum á að vera fræðandi. 

Blaðamenn eiga að upplýsa almenning með því að setja mál á dagskrá sem fólk myndi annars 
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ekki vita af eða þekkja og til að það geti myndað sér sjálfstæða upplýsta skoðun, á hinum 

margvíslegustu málum byggða á sannreyndum upplýsingum (Nefnd um rekstrarumhverfi 

einkarekinna fjölmiðla, 2018, bls. 10; Schudson, 2018, bls. 13).  

Hlutverk fjölmiðla og blaðamanna er að fjalla um hver þau málefni sem varða almenning, 

hvort sem þau eru stjórnmálalegs eðlis, varða stofnanir eða menningarmál. Fjölmiðlar eru 

mikilvæg upplýsingalind í samfélögum. Um sum mál fær almenningur vitneskju eingöngu í 

gegnum fjölmiðla og sem dæmi um slíkt má benda á fréttir frá fjarlægum löndum og ólíkum 

menningarheimum. Blaðamenn stýra að ákveðnu marki umræðu í þjóðfélaginu með því að 

fjalla um mál eða með því að sneiða hjá ákveðnum málum.  

Sumir fræðimenn telja að blaðamenn eigi eingöngu að draga fram algjörlega hlutlausa 

mynd eða endurspegla með hlutlausum hætti það sem átt hefur sér stað, án þess að reyna 

að hafa áhrif á eða bæta ákveðna þætti í samfélaginu en slíkt hefur þó ekki talið vera merki 

um góða fagmennsku blaðamanna eða raunverulegt hlutverk þeirra (Guðmundsson og 

Kristinsson, 2017, bls. 2). 

Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, lýsir skoðun sinni á hlutverki blaðamanna í 

greininni Valdið fært til fólksins? (2014). Þar segir hann að hlutverk blaðamanna sé ekki að 

lýsa samfélaginu eða málum á hlutlægan hátt, slíkt sé hvorki hlutverk né skylda blaða- og 

fréttamanna gagnvart almenningi. Vilhjálmur telur jafnframt að fagmennska í fjölmiðlum beri 

með sér gagnrýna mynd af samfélaginu og veruleika þess og þjóni því markmiði að 

almenningur fái sem haldbærastar upplýsingar um mál hverju sinni. „Aðhald gegn öflum sem 

vinna gegn almannahag birtist í því að afhjúpa áróðurskenndan málflutning, leiðrétta 

rangfærslur og veita viðnám gegn spuna. Í því er þjónusta við almannahagsmuni fólgin og 

skapar skilyrði þess að borgararnir geti axlað lýðræðislega ábyrgð sína“ (bls. 21).  

2.4 Almannarými Habermas 

Kenningar þýska heimspekingsins og félagsfræðingsins Jurgen Habermas um almannarýmið 

(e. puplic shere) frá 1989 byggðust á virkri þátttöku almennings í umræðu um málefni á 

opinberum vettvangi þar sem allir gætu viðrað skoðanir sínar á hinum ýmsu málum á 

rökrænan hátt en þar væru fjölmiðlar mikilvæg tenging við almannarýmið í lýðræðislegum 

samfélögum (Fenton, 2016, bls. 52). Hugmyndin um almannarýmið kom með breyttri 

samfélagsmynd þegar borgir tóku að myndast. Fenton (2016) segir að með tilkomu nýrrar 

tækni og netsins hafi hugmynd um almannarýmið fengið enn frekara vægi þar sem svo 
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margir hafi aðgang að því á netinu og geti þar með látið skoðanir sínar í ljós með auðveldum 

hætti og rökrætt margvísleg mál og þar geti öll möguleg mál verið til umræðu, ólík sjónarmið 

mæst og almenningur tekið virkan þátt.  

Í almannarými Habermas gat fólk þannig fallist á ákveðna sameiginlega niðurstöðu í 

málum, þ.e.a.s. almenningsálit sem stjórnmálamenn gætu síðan tekið upp og sett á dagskrá. 

Í þessu tilliti væru fjölmiðlar mjög mikilvægir í lýðræðislegum skilningi og fólk yrði að geta 

stólað á fjölmiðla, s.s. útvarp, sjónvarp og blöð (Mills og Barlow, 2012, bls. 300-302). 

Habermas taldi að fjölmiðlar myndu upplýsa almenning svo að fólk gæti tekið upplýsta 

afstöðu.  

Ýmsir fræðimenn hafa gagnrýnt kenningu Habermas og sagt að í raun sé þetta ekki svona 

einfalt. Það standi ekki allir jafnt þegar komi að því að láta skoðanir sínar í ljós og sumir 

hópar séu þar jaðarsettir. Fjölmiðlar taki upp skoðanir þeirra sem mestrar virðingar njóta, 

nokkurs skonar elítu, eða ákveðins kjarnræðishóps, sem hafi áhrif í samfélögum. Það séu því í 

raun ákveðin sjónarmið þeirra sem sterkasta stöðu hafa í samfélaginu sem eigi greiðari leið 

að þeim sem fara með völdin (Castells, 2009). Castells bendir einnig á að um sé að ræða 

látlaust streð fólks til að láta rödd sína heyrast vegna þess að félagsleg staða þess skipti 

þarna máli. Misjafnar bjargir fólks sem felast í tæknilegri kunnáttu, tungumálakunnáttu, 

menntun, menningu og trúarbrögðum hafa þar áhrif á og að fjölmiðlar vanræki að gefa þeim 

rödd sem séu jaðarsettir í samfélaginu.  

Þá hélt Stuart Hall því fram í viðtali 2006 (Fenton, 2016, bls. 53-54) að þróunin hafði 

leiðst í öfuga átt, að almenningur hafi ekki komið sjónarmiðum sínum áleiðis, orðið afhuga 

og jafnvel verið útilokaður frá þátttöku í umræðum um samfélagsleg mál og stjórnmál. Það 

séu fyrst og fremst sjónarmið elítunnar (kjörræðishóps) sem sem fái brautargengi í 

fjölmiðlum (Fenton, 2016, bls. 55).  

Því hefur verið haldið fram að fjölmiðlar séu markaðsdrifnir og að jafnvel sjónvarpsfréttir 

endurspegli fremur markaðsvæðingu og setji samkeppni ofar því hlutverki fréttamanna að 

uppplýsa almenning (Cottell, 2003; Fenton, 2016). Nú til dags eru flestir á þeirri skoðun að 

fjölmiðlar hafi aldrei getað verið algjörlega óháðir þrýstingi hvort heldur er frá eigendum eða 

auglýsendum og að skoðanir blaðamanna og fréttastjóra geti jafnan haft áhrif á 

umfjöllunarefnið og þeir séu of tengdir því afli sem fjölmiðlum er ætlað að hafa auga með 

(McChesney, 1999, bls. 49).  
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2.5 Síur Herman og Chomsky 

Edward S. Herman og Noam Chomsky settu fram áróðurslíkan (Propaganda Model) árið 1988 

sem speglar samspil fjölmiðlasamsteypa er lúta markaðslögmálum og fjölmiðla sem eiga að 

þjóna hagsmunum almennings og hvernig afurðir fyrirtækja litast af gróðasjónarmiðum og 

eru eigendum fyrirtækjanna og stjórnendum þeirra í vil fremur en að þjóna hagsmunum 

almennings. Þannig sé því stýrt að ákveðnar skoðanir séu bornar á borð fyrir almenning sem 

„sannleikur“ eða ígildi sannleika. Í áróðurslíkaninu fer allt fjölmiðlaefni í gegnum fimm síur 

áður en það fer fyrir augu almennings og vilja höfundar sýna fram á hvers vegna flestir 

fjölmiðlar séu drifnir áfram af ákveðnum hagsmunum (Klaehn, 2009). 

1. Eignarhald (Ownership; sía 1)  

Stærstu fjölmiðlarnir eru í eigu risafyrirtækja sem gera kröfu um arðsemi frekar en 

þjónustu við almenning. Þetta ýtir undir hlutdrægar fréttir. Þar standa forstjórar 

og ritstjórar fjölmiðlafyrirtækja höllum fæti gagnvart eigendum ef umfjöllun eða 

mál varðar eigendurna sjálfa og hagsmuni þeirra.  

2. Fjármögnun (Funding; sía 2)  

Nær allir fjölmiðlar reiða sig á auglýsingatekjur að stórum hluta. Áskriftartekjur hafa 

dregist verulega saman eftir að fjölmiðlar hófu netútgáfu og auglýsingatekjur eru 

því mikilvægar. Þar sem fjömiðlar eru háðir auglýsingatekjum geta auglýsendur 

haft áhrif á efni fjölmiðlanna og geta jafnvel stýrt hvaða fréttir rati til notenda og 

hvaða fréttir geri það ekki.  

3. Heimildir (Sourching; sía 3) 

Heimildir koma oft frá fólki í valdastöðum og frá fólki sem er í „umræðunni“ eða er 

sýnilegt. Slíkir aðilar hafa ákveðið vægi og geta þar af leiðandi stýrt umræðunni að 

verulegu leyti. Þannig geta þessir þungavigtaraðilar haft áhrif á hvaða atriði 

kastljósinu er beint að. Herman og Chomsky segja að upplýsingar séu einnig sóttar 

til almannatengla sem gefi einhliða upplýsingar og haldi jafnvel ákveðnum 

upplýsingum frá blaðamönnum. Sérfræðingar og fagfólk miðli ákveðnum 

upplýsingum til blaðamanna sem geta verið í krafti þekkingar þeirra og stöðu en 

geta að sama skapi einskorðast við ákveðna hlið tiltekinna mála. Þá er í þessari síu 

fjallað um tengslanet og heimildarmenn er blaðamenn koma sér upp sem geti þá 

haft áhrif á umræðuna og að blaðamenn veigri sér við að fjalla um heimildarmenn 

sína ef umfjöllunin yrði neikvæð fyrir þá. Samkvæmt líkaninu eru fréttir oft unnar 



17 

upp úr tilkynningum sem berast ritstjórnum og upplýsingarnar því alls ekki 

tæmandi. Viðtöl og fréttir sýni þannig oft einhliða mynd þeim í vil sem valdið hafa.  

4. Þrýstingur (Flag; sía 4) 

Aðilar í valda- og áhrifastöðum og hagsmunahópar reyna oft að setja þrýsting á 

blaðamenn eða ritstjóra til að hafa áhrif á efni í fjölmiðlum. Stundum beita slíkir 

aðilar hótunum til að forðast að um þá sé fjallað.  

5. Ríkjandi hugmyndafræði (Anti-Communism; sía 5) 

Ríkjandi stefna eða viðhorf getur haft áhrif á umfjöllun og fréttaflutning í samfélaginu.  

 

Mál fara í gegnum þessar síur og á þann hátt er fréttum sem fara fyrir sjónir almennings 

stýrt. Síunum er ætlað að skýra hvernig fréttamiðlar þjóni ákveðnum hagsmunaöflum. Öll 

mál er hægt að skoða með líkaninu svo framarlega sem þau tengjast valdi og valdaleysi. 

Valdhafar vekja upp ótta ef það hentar stefnumálum þeirra og til að rýmka fyrir 

valdaheimildum, valdbeitingu o.fl.  

2.6 Gagnrýni á fjölmiðla 

Fölmiðlar hafa ekki alltaf rækt hið mikilvæga varðhundshlutverk sitt sem skyldi. Þeir hlutu 

t.a.m. harða gagnrýni eftir efnahagshrunið í Rannsóknarskýrslu Alþingis fyrir að hafa sinnt illa 

aðhaldshlutverki sínu í aðdraganda hrunsins og að hafa ekki upplýst almenning um 

rauverulega stöðu fjármálafyrirtækja og banka. „Þeir auðsýndu ekki nægilegt sjálfstæði og 

voru ekki vakandi fyrir hættumerkjum“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 

Ástgeirsdóttir, 2010, bls. 210). Þó að ýmis dæmi séu um að blaðamenn hafi fjallað um erfiða 

stöðu bankanna og gagnrýni á hana (Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010, bls. 195-200), þá var það 

ein af niðurstöðum skýrslunnar að fjölmiðlar hefðu ekki staðið sig sem skyldi eða sýnt 

nægilegt sjálfstæði við að upplýsa um stöðu banka og fjármálafyrirtækja og þannig vanrækt 

skyldur sínar við almenning. Þá voru flestir fjölmiðlar hérlendis í eigu aðila sem einnig áttu 

helstu fjármálafyrirtækin og höfðu eigendurnir afskipti af umfjöllun blaðamanna. Fjölmiðlar 

hafi ekki sinnt siðferðilegu hlutverki sínu og veitt „… aðhald þeim öflum sem vinna gegn 

almannahag“ (Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010, bls. 210). 
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2.7 Þrýstingur á blaðamenn 

Blaðamenn og ritstjórar verða oft fyrir þrýstingi af hálfu hagsmunaaðila, þar sem reynt er að 

hafa áhrif á umfjöllun þeirra eins og kemur m.a. fram í síum Herman og Chomsky (Klaehn, 

2009). Sem dæmi má nefna mál litla DV-blaðamannsins sem svo var kallaður. Jón Bjarki 

Magnússon blaðamaður sagði upp störfum á DV í desember 2008 í kjölfar þess að frétt sem 

hann skrifaði var stöðvuð vegna þrýstings frá eigendum sem hótuðu að gera út af við blaðið 

ef grein hans yrði birt. Jón Bjarki hafði tekið leynilega upp samtal sem hann átti við ritstjóra 

blaðsins, Reyni Traustason, og var upptakan spiluð í Kastljósi. Einn blaðamaður sagði þá upp 

störfum og kvaðst ekki geta starfað á fjölmiðli þar sem ritstjórinn færi með lygar og 

ritskoðaði fréttir og fyrrverandi blaðamaður DV taldi að tveimur greinum eftir hann sem 

fjölluðu um Baug árið 2005 hefði verið stungið undir stólinn (Alda Áskelsdóttir, 2009, bls. 91-

92).  

Í Rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að í aðdraganda efnahagshrunsins urðu 

blaðamenn fyrir þrýstingi frá utanaðkomandi aðilum vegna skrifa sinna um stöðu banka og 

fjármálafyrirtækja og þeir voru m.a. sagðir vera með „hræðsluáróður“ og „kynda undir“ óróa 

á fjármálamarkaði (Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010, bls. 202). Blaðamenn eða ritstjórar urðu 

fyrir þrýstingi frá aðilum sem áttu hagsmuna að gæta og vildu ekki að fjallað yrði um þá. Í 

slíkum tilfellum gat annars vegar verið um að ræða þrýsting í formi tölvupósta, símtala, bréfa 

eða þá hótanir, t.a.m. um lögsókn. Einnig gat hótun falist í yfirlýsingu um að hætt yrði að 

auglýsa í viðkomandi miðli sem yrði þá af auglýsingatekjum. Hins vegar var um að ræða 

óbeinan þrýsting sem var gjarnan í formi umbunar sem veita átti viðkomandi blaðamönnum 

(Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010, bls. 198).  

Í sömu skýrslu kemur fram að bankar og fjármálafyrirtæki höfðu í aðdraganda hrunsins 

ráðið upplýsingafulltrúa sem oft komu úr blaðamannastéttinni og sóttust fjármálafyrirtækin 

einkum eftir blaða- og fréttamönnum sem „kunnu eitthvað fyrir sér“ um viðskiptalífið. 

Þannig grófu þessir aðilar óbeint undan getu fjölmiðla til þess að veita þeim aðhald og héldu 

enn fremur upplýsingum frá fjölmiðlum. 

Ef marka má orð þeirra fjölmiðlamanna sem tjáðu sig fyrir rannsóknarnefnd Alþingis, var 
það hins vegar ekki þessi færni fréttamanna sem stjórnendur bankanna sóttust eftir 
heldur hæfni þeirra til þess að afvegaleiða fyrrverandi kollega sína og koma í veg fyrir að 
þeir fengju upplýsingar (Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010, bls. 204). 
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2.8 Rannsóknarblaðamennska 

Hið svokallaða varðhundshlutverk blaðamanna er ekki alltaf auðvelt. Það kallar á að 

rannsóknarblaðamennska (e. investigative journalism) sé stunduð ef fjalla á um mjög erfið 

eða flókin mál. Á fáliðuðum fjölmiðlum þar sem blaðamenn vinna undir miklu álagi við að 

koma út og uppfæra efni, á tímafrek rannsóknarblaðamennska erfitt uppdráttar. Þá reynist 

einnig oft örðugt að fylgja málum eftir vegna tímaskorts og rekstrarvanda fjölmiðla. Jón 

Ólafsson, prófessor í heimspeki, segir að stóru fjölmiðlarnir hneigist til að taka málstað þeirra 

sem eru með völdin, þar ríki samtrygging. Íslenskir blaðamenn kvarti undan því að þeir hafi 

ekki tíma til að fylgja málum eftir, til að afla uplýsinga og til úrvinnslu og framsetningar efnis. 

„Þeir fjölmiðlar sem hafa raunverulegan áhuga á að fjalla um mál eiga erfitt með að gera það 

vegna smæðar og mannfæðar. Hina sem hafa getuna skortir annaðhvort áhugann eða hika af 

öðrum ástæðum“ (Auður Jónsdóttir o.fl., 2018, bls. 75). 

Á vettvangi fjölmiðla hefur dregið úr áherslu á að upplýsa almenning og meiri þungi 

hefur verið lagður á fréttir sem söluvöru. Afþreyingarefni hefur leyst vandaða og gagnrýna 

umfjöllun af hólmi í mörgum tilfellum (McChesney, 1999; Davies, 2008). Fenton (2016, bls. 

69) telur að fréttamennska sem fjölmiðlasamsteypur ali af sér sé líklegri til að færa fréttir 

sem séu markaðsdrifnar og höfði til breiðs hóps en á sama tíma vanti gagnrýna umfjöllun um 

mál sem varði hag almennings, eins og efnahagsmál. Þannig fjölluðu miðlar 

fjölmiðlasamsteypa ekki á gagnrýninn hátt um efnahagshrunið því viðkomandi samsteypur 

voru flæktar í það efnahagskerfi sem blaðamenn áttu að fjalla um og veita aðhald. 

Auglýsingar hafa færst yfir á netið sem hefur leitt til niðurskurðar á dýrari efnivið í 

dagblöðum sem útheimtir vinnu og jafnvel sérþekkingu eins og rannsóknarblaðamennsku 

(Freedman, 2010, bls. 41).                                 

Í rannsóknarblaðamennsku er leitast við að afhjúpa spillingu og vanhæfni ásamt því að 

segja sögu sem einhver hefur reynt að fela. Þá hefur því verið haldið fram að 

rannsóknarblaðamennska liggi að baki margvíslegum endurbótum. Mark Lee Hunter 

rannsóknarblaðamaður ritaði ásamt fleirum Story-based inquiry: A manual for investigative 

journalists. Hann gerði könnun á atriðum sem greina rannsóknarblaðamennsku frá hinni 

hefðbundnu og voru niðurstöður hans þær að í rannsóknarblaðamennsku er flett ofan af 

málum sem skipta almenning máli, málum sem hefur verið haldið leyndum, annaðhvort 

vísvitandi eða óviljandi, gjarnan af einstaklingi sem er í valdastöðu eða á hagsmuna að gæta. 
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Til að koma upp um slík mál notar blaðamaður oft bæði opinber og leynileg skjöl ásamt 

heimildum. Rannsóknarblaðamaður treystir á gögn sem hann hefur safnað með eigin leiðum. 

Hefðbundin blaðamennska byggir hins vegar á gögnum sem aðrir hafa aflað, t.d. lögregla, 

yfirvöld og fyrirtæki, og er því hlutlaus, eða óvirk (passive). Hefðbundin blaðamennska sýnir 

hlutlæga mynd af heiminum, þ.e. „eins og hann er“. Þeir sem stunda 

rannsóknarblaðamennsku notast við staðreyndir sem allir rannsakendur myndu sammælast 

um að væru sannar, þar sem mismunandi skoðanir fólks hefðu ekki áhrif. Markmið 

rannsóknarblaðamennsku er að leita sannleikans til að gera hlutina betri. Mark Lee Hunter 

segir enn fremur að í rannsóknarblaðamennsku séu fjögur grundvallaratriði í 

blaðamennskunni notuð: Hver, hvað, hvar og hvenær. Síðan bætist við eitt; hvers vegna 

(Hunter o.fl., 2011, bls. 8-9). 

Jóhannes Kristjánsson, einn helsti rannsóknarblaðamaður okkar, sagði í pistli árið 2014: 

„Að kynna reglulega rannsóknarblaðamennsku þar sem farið er í saumana á og flett ofan af 

ranglæti og kerfislægum mistökum er allra mikilvægasta hlutverkið fyrir 

almannaþjónustumiðla og ríkismiðla“ (Jóhannes Kr. Kristjánsson, 2014).  

Hollenski fjölmiðlafræðingurinn Dick van Eijk leitaði svara við því hvað fælist í að vera 

rannsóknarblaðamaður, sem er ekki mjög vel skilgreint hugtak, og segir að hægt sé að skoða 

rannsóknarblaðamennsku út frá ýmsum sjónarhornum, m.a. afurðum hennar. „Það er hægt 

að skilgreina hana út frá þeim aðferðum og siðferðilegu sjónarmiðum sem lögð eru til 

grundavallar þegar hún er stunduð – eða það er hægt að nota einhvers konar blöndu af 

þessum nálgunum“ (Birgir Guðmundsson, 2005, bls. 5).  

Í fyrsta lagi er í þeim fólgin ákveðin siðferðileg afstaða að því leyti að þær miða að því að 
leiðrétta ákveðið ranglæti. Einhver hefur brotið af sér – lagalega eða siðferðilega – og 
aðrir eru fórnarlömb. Í öðru lagi þá hafa þessi mál gjarnan tengst þjóðfélagslegum 
málum þar sem hægt er að koma við einhvers konar umbótastefnu og kippa hlutum í 
liðinn. Í þriðja lagi þá er oft – en ekki alltaf – í þessum málum verið að afhjúpa hluti sem 
einhverjir hafa verið að reyna að halda leyndum (Birgir Guðmundsson, 2005, bls. 5).  

Birgir Guðmundsson (2005) segir í sömu grein að í fjölbreyttri flóru skilgreininga á 

rannsóknarblaðamennsku megi finna margar sem með einum eða öðrum hætti taki mið af 

þessum þremur atriðum. Sú mikilvægasta af þeim sé ef til vill sú sem finna megi í handbók 

samtakanna, Investigative Reporters and Editors (IRE). Hún sé nokkurn veginn á þessa leið: 

„Rannsóknarblaðamennska skoðar á eigin forsendum og í gegnum eigin rannsóknir hluti sem 

skipta máli og einhverjir einstaklingar eða skipulagsheildir reyna að halda leyndum“ (bls. 6). 
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Skilgreining Dutch-Flemish Association for Investigative Journalism (VVOJ), sem eru samtök 

rannsóknarblaðamanna í Hollandi, á rannsóknarblaðamennsku er nokkuð einföld: 

„Rannsóknarblaðamennska er gagnrýnin blaðamennska sem kafar undir yfirborð hlutanna“ 

(Birgir Guðmundsson, 2005, bls. 6).  

2.9 Starfsumhverfi blaðamanna á Íslandi 

Ólafur Þ. Harðarson (2008) bendir á að íslenskt fjölmiðlakerfi hafi tekið stórstígum 

breytingum sem hafi haft mikil áhrif á þróun fjölmiðla síðastliðin 30 ár, eða frá því að fyrsta 

einkarekna sjónvarpsstöðin, Stöð 2, fór í loftið árið 1986 þegar einkaréttur ríkisins til 

sjónvarpsútsendinga var afnuminn. Flokkspólitísk blöð höfðu áður liðið undir lok og var 

Dagblaðið fyrsta yfirlýsta fréttablaðið sem gaf sig út fyrir að vera algjörlega óháð 

stjórnmálaflokkum en útgáfa þess hófst árið 1975 (Hardarson, 2008, bls. 70). Frá síðustu 

aldamótum hafi verið við lýði sterk sjálfstæð blöð með pólitískt efni og samfélagsleg álitamál 

sem hafi leitt til nýs fjölmiðlamarkaðar hér á landi í upphafi 21. aldar. Samfara breytingum er 

flokkspólitísk blöð hurfu af vettvangi óx Blaðamannafélagi Íslands, sem er bæði fagfélag og 

stéttarfélag, fiskur um hrygg og studdi það frjálsa fjölmiðlun en rannsóknir sýna að samband 

er milli sterkrar umgjörðar eða fagsamtaka blaðamanna og öflugra fjölmiðla og faglegrar 

blaðamennsku (Guðmundsson og Kristinsson, 2017, bls. 11; Hallin og Mancini, 2004). 

Í upphafi 21. aldarinnar mátti greina þrjú megineinkenni á fjölmiðlamarkaði hér: Í fyrsta 

lagi, mikið framboð á fjölmiðlum. Í öðru lagi að markaðssetning fjölmiðlakerfisins hafi leitt til 

samleitni í einkageiranum. Í þriðja lagi hafi einkareknir fjölmiðlar orðið að mestu leyti óháðir 

stjórnmálaflokkum og fagmennska meðal blaðamanna þannig aukist sem hafði í för með sér 

að fjölmiðlar voru ekki lengur „armur stjórnmálaflokka“ en færðust þess í stað í átt til að 

verða raunverulegt „fjórða vald“ í margleitu samfélagi (Hardarson, 2008, bls. 71-72). 

Fjölmiðlar á Norðurlöndum hafa löngum þótt lýðræðislegir og öflugir (Hardarson, 2008; 

Hallin og Mancini, 2004). Rannsóknir sýna að þótt fjölmiðlar á Íslandi falli að mörgu leyti að 

lýðræðislegu líkani (e. democratic corporatist) Hallin og Mancini (2004), þá hafi þeir færst í 

átt að frjálslyndislíkani (e. liberal model), jafnvel meira hér en annars staðar á 

Norðurlöndunum (Hardarson, 2008, Jóhannsdóttir og Ólafsson, 2018, bls. 191).  

Ýmislegt veldur því að fjölmiðlar hérlendis eru að færast í átt að frjálslyndislíkani og e.t.v. 

frá því að vera sá varðhundur almennings sem þeim er ætlað.  
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Stórstígar tækniframfarir síðastliðinn einn og hálfan áratug, tilkoma samfélagsmiðla, 

gagnvirki og fleira hefur haft áhrif á störf blaðamanna (Birgir Guðmundsson, 2015a, bls. 19; 

Guðmundsson og Kristinsson, 2017, bls. 13). Þetta er þróun sem hefur átt sér stað á 

Vesturlöndum en blaðamenn taka sífellt meira efni upp af samfélagsmiðlum og frá 

bloggurum. Almenningur leitar einnig á samfélagsmiðla eftir upplýsingum og fréttum sem 

hægt er að nálgast ókeypis á netinu. Fram hefur komið að lestur prentmiðla á Norðurlöndum 

hafi dvínað töluvert, einkum hjá ungu fólki (Ohlsson, 2015, bls. 60) og blaðamönnum hefur 

að sama skapi fækkað. 

Slíkt ástand leiðir til harðnandi samkeppni milli fjölmiðla og aukinnar markaðsvæðingar 

(commercialisation) þeirra (Jóhannsdóttir og Ólafsson, 2018, bls. 190).  

Davis (2002) komst að því að á árunum 1985-1995 fjölgaði t.d. síðum í The Financial 

Times og The Sun um 60% meðan blaðamönnum fjölgaði einungis um 15-22%. Árið 2008 

þurftu blaðamenn hins vegar að fylla efni blaða með þrisvar sinnum meira efni en þeir þurftu 

árið 1995 (Davies, 2008). Hér eins og víða á Vesturlöndum starfa blaðamenn undir 

tímapressu, þeim hefur fækkað og krafa er um aukin afköst og efni sem selur 

(Guðmundsson, 2015a, bls. 19, Davies, 2008).  

Þá hefur tæknin gert það að verkum að blaðamenn eru nánast eins og hverjir aðrir 

tæknilegir starfsmenn (Guðmundsson og Kristinsson, 2017) en fram kemur fram hjá 

stofnuninni International Telecommunication Union, 2017 að Ísland sé eitt tæknivæddasta 

land á Vesturlöndum og Íslendingar séu fljótir að tileinka sér nýja tækni og tæknibúnað.  

Friðrik Þór Guðmundsson segir í meistararitgerð sinni (2006) að miklar kröfur séu gerðar 

um afköst blaðamanna, skil á réttum tíma og áhersla eigenda fjölmiðla sé fremur á magn en 

gæði (bls. 62). Hjá mörgum fjölmiðlafyrtækjum er ætlast til að blaðamenn geti matreitt efni á 

mismunandi gáttir og að vera með efni sem „selur“ (Birgir Guðumundsson, 2015a; 

Guðmundsson og Kristinsson, 2017; Witschge og Nygren, 2009; Davies, 2008; Fenton, 2016).  

Samþjöppun á eignarhaldi fjölmiðlafyrirtækja hefur einnig haft áhrif á störf blaðamanna 

og hafa ýmsar rannsóknir sýnt að hún leiði til einsleitni í efni og grunnra og yfirborðslegra 

frétta (Birgir Guðmundsson, 2012, bls. 10; Jóhannsdóttir, 2018; Phillips, 2010; Fenton, 2016; 

Davies, 2008).  

Í rannsókn sem Valgerður Anna Jóhannsdóttir gerði 2018 kom í ljós að umfjöllunarefni 

tveggja stærstu fjölmiðlafyrirtækjanna hér, Árvakurs og 365, sem bæði gefa úr prentmiðil og 
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eru með fréttavef, sýndi ákveðna þróun í efnisvali, einkum efni sem sett var á netið. Efni 

miðlanna á netinu var í meiri mæli það sem flokkast undir „mjúkar fréttir“ (e. soft news) en 

umfjöllun um stjórnmál eða efnahagsmál.  

Óneitanlega hlýtur þróun sem þessi að hafa áhrif á grunngildi og varðhundshlutverk 

blaðamanna þar sem krafa fjölmiðlafyrirtækja um arðsemi og þjónusta við almenning fer 

ekki alltaf saman. Slíkt starfsumhverfi veikir blaðamenn sem fagstétt, þar sem minni tími fer í 

að vinna að öflun upplýsinga, sannreyna þær, tala við heimildarmenn undir fjögur augu og 

fylgja málum eftir (Witschge og Nygren 2009; McChensey, 2009; Fenton 2016, bls. 70-71).  

Birgir Guðmundsson (2012, bls. 324) segir að ýmsir hafi haft áhyggjur af þessari þróun 

sem geti leitt til þess að blaðamenn uppfylli ekki það hlutverk að upplýsa almenning um mál 

sem hafi þýðingu fyrir fólk til lýðræðslegrar þátttöku í samfélaginu. 

Margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á Vesturlöndum undirstrika þessar áhyggjur og 

benda til að samþjöppun, markaðsvæðing og samkeppni fjölmiðla hafi komið niður á 

grunngildum blaðamennskunnar og vandaðri umfjöllun (Hardarson 2008; Jóhannsdóttir, 

2018; Jóhannsdóttir og Ólafsson, 2018; Freedman, 2010; Birgir Guðmundsson, 2015; Davis, 

2005; Berry, 2013). Nick Davies (2008) segir áherslu á almannaþjónustuhlutverk frétta fari 

þverrandi og að áherslan sé að færast yfir á fréttir sem dægurefni og svipuð niðurstaða kom 

fram hjá Ragnari Karlssyni (2004) hér á landi. 

Sérhæfing meðal blaðmanna er mjög af skornum skammti innan fjölmiðla á Íslandi sem 

gerir þeim erfitt fyrir að fjalla um flókin mál og að fylgja þeim eftir. Hér á landi starfa þó sums 

staðar sérstakir viðskiptablaðamenn og íþróttablaðamenn og í einhverjum tilfellum 

blaðamenn sem eingöngu sinna menningu og listum. Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, 

kemur fram að á fjölmiðlum starfi fólk „... sem veit lítið um mikið.“ (Vilhjálmur Árnason o.fl., 

2010, bls. 206). Blaðamenn verða því að treysta mjög á sérfræðinga til að upplýsa þá og þeir 

reyna gjarnan að koma sér upp tengslaneti fólks með sérþekkingu. Þetta gerir blaðamenn 

háða traustum upplýsingum um mál sem þeir fjalla um (Jóhannsdóttir og Ólafsson, 2018, bls. 

201; Kolbeins, 2012, bls. 1). Blaðamönnum var sagt upp störfum í hruninu, þ.á m. mörgum af 

okkar reyndustu blaðamönnunum (Jóhannsdóttir og Kristinsson, 2018, bls. 201) en slíkt átti 

ekki eingöngu við hérlendis því víða munu reynslulitlir blaðamenn á lægri launum hafa verið 

ráðnir í stað þeirra sem reynslu höfðu í kjölfar þess að efnahagshrunið skók hinn vestræna 

heim (Fenton, 2106, bls. 71). Á hinn bóginn hefur menntun blaðamanna aukist en fram kom 
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hjá Guðbjörgu Hildi Kolbeins (2012) að tveir þriðju blaðamanna höfðu háskólagráðu og hjá 

Birgi Guðmundssyni (2013, bls. 14) að tæp 66% blaðamanna væru með háskólapróf. 

Endurmenntunarmál blaðamanna hér eru hins vegar ekki í góðu horfi og þörf á úrbótum í 

þeim efnum. Svanborg H. Einarsdóttir segir í meistararitgerð sinni (2011) að blaðamönnum 

hafi ekki verið boðið á námskeið ef ný forrit eða tækni var tekin í notkun og það kom einnig 

fram hjá Birgi Guðmundssyni og Sigurði Kristinssyni (2017). 

Blaðamenn vilja geta uppfyllt skyldur sínar en starfsumhverfið gerir þeim erfitt fyrir og 

mikið álag er í starfi þeirra. Í könnun sem gerð var árið 2013 af Intellecta-fyrirtækinu kom í 

ljós að samfara mikilli markaðsvæðingu á íslenskum fjölmiðlamarkaði höfðu efnahagslegar 

þrengingar í kjölfar hrunsins leitt til mikils álags á blaðamenn auk þess sem aðstæður urðu 

lakari (Birgir Guðmundsson, 2013, bls. 14-15). Þá hafi blaðamenn óttast um starfsöryggi sitt. 

Þessar breytingar hafi gert blaðamönnum erfiðara fyrir að stunda faglega og vandaða 

blaðamennsku (bls. 15). Breytt starfsumhverfi innan fjölmiðla á Vesturlöndum hefur leitt til 

hnignunar fagmennsku, eða affagmennsku (deprofessionalization) blaðamanna. Kröfur um 

að blaðamenn geti unnið efni fyrir mismunandi gáttir hafa breytt blaðamannsstarfinu, ögrað 

gildum blaðamennskunnar og haft áhrif á umfjöllunarefni fjölmiðla sem taka efni frá öðrum 

miðlum og endursegja, auk þess sem þeir fá töluvert efni frá almannategnlum (Fenton, 2016, 

bls. 70-71). Þetta hefur síst leitt til betri blaðamennsku og hefur raunar haft í för með sér að 

blaðamenn fara æ sjaldnar úr húsi í leit að efni (Witschge og Nygren, 2009, bls. 43; Davies, 

2008). Í meistararitgerð Svanborgar H. Einarsdóttur, Bundnir við borðið (2011), kemur það 

einnig fram að blaðamenn hérlendis fari sjaldnar úr húsi eftir efni og samdóma álit þeirra 

blaðamanna sem spurðir voru, var að starfsaðstæður hefðu breyst til hins verra eftir hrun. 

Þar kom einnig fram að blaðamenn verji meira af frítíma sínum í vinnu en áður (Svanborg H. 

Einarsdóttir, 2011). Guðbjörg Hildur Kolbeins (2012, bls. 6) segir að blaðamenn telji sjálfir að 

tímaskortur og álag hafi einna helst áhrif á störf þeirra en að „… skortur á auðlindum til 

fréttaöflunar, t.d. fjármagni, tækjum, mannafla og tíma …“ voru einnig þættir sem nefndir 

voru. 

Almannatenglar og aðrir sérhagsmunaaðilar koma efni áleiðis í auglýsingaskyni eða til að 

koma ákveðnum hagsmunum á framfæri. Auglýsingaefni er klætt í búning fréttaefnis sem 

gerir   auknar kröfur til blaðamanna um að greina slíkt efni og setja undir hatt siðareglna og 

faglegra vinnubragða (Guðmundsson og Kristinsson, 2017; Witschge og Nygren, 2009).  
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Í rannsókn Birgis Guðmundssonar og Sigurðar Kristinssonar (2017) var staða 

blaðamennsku á Íslandi könnuð með tilliti til þróunar sem hefur átt sér stað í starfsumhverfi 

blaðamanna (ytri þættir) og hvaða áhrif hún hefur haft á störf og fagmennsku blaðamanna 

(innri þættir) á Vesturlöndum. Þetta breytta starfsumhverfi kallar á að blaðamenn reyni 

stöðugt að samræma ytri þætti í starfi við innri þætti blaðamennskunnar, s.s. lýðræðislegt 

hlutverk, samfélagslegar skyldur og þjónustu við almenning. Rannsókn Birgis og Sigurðar 

(2017) náði til 350 blaðamanna og fengust svör frá 51% þeirra.  

Helstu niðurstöður voru þær að íslenskir blaðamenn líta á sig sem fagfólk og að 

yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem svöruðu vill viðhafa fagleg vinnubrögð eins og það 

grundvallarhlutverk að hafa almannahag að leiðarljósi og blaðamennirnir töldu að þeim bæri 

að upplýsa fólk (Guðmundsson og Kristinsson, 2017, bls. 8). Fleiri rannsóknir benda til hins 

sama (Ahva o.fl., 2017) en jafnframt að slík blaðamennska eigi undir högg að sækja 

(Guðmundsson og Kristinsson, 2017). Breytingar á starfsumhverfi blaðamanna ógni störfum 

og sjálfstæði þeirra og að íslenskir blaðamenn hafi áhyggjur af að geta ekki sinnt skyldum 

sínum við almenning.  

2.10  Siðareglur blaðamanna og áhrif þeirra 

Í ýmsum starfsgreinum eru fyrirliggjandi siðareglur sem ætlað er að stuðla að fagmennsku í 

ýmsum greinum. Þar má nefna lækna, presta og blaðamenn. Í siðareglum blaðamanna koma 

fram þættir er varða siðferðilegar skyldur og hlutverk sem blaðamenn hafa sameinast um 

hafa að leiðarljósi í skrifum sínum. Siðareglurnar eru taldar leggja grunn að góðum 

starfsháttum, skyldum gagnvart almenningi og fagmennsku blaðamanna en tryggja jafnframt 

sjálfstæði þeirra (Guðmundsson og Kristinsson, 2017; Davis, 1991; Witchage and Nygern, 

2009). Freidson (2001) leggur áherslu á þætti sem eiga að vera til staðar í störfum 

blaðamanna og gera þá að fagfólki. Þessir þættir eru starfsheiti, vald til að halda öðrum utan 

við starfsheitið, fagleg menntun, öflug fagsamtök og síðast en ekki síst að tileinka krafta sína 

almannahagsmunum öðrum fremur.  

Blaðamenn, sem eru yfirleitt starfsmenn fjölmiðlafyrirtækja, starfa eftir siðareglum sem 

viðkomandi fjölmiðlar hafa sett og eftir lögum um fjölmiðla (Guðmundsson og Kristinsson, 

2017). Í þeim lögum er m.a. að finna sérstaka grein um atriði er varða starfsskilyrði og 

ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla. Í 24. gr. um réttindi og skyldur fjölmiðlaveita segir: 
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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, til 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.] 1) - Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði skulu 
sendar fjölmiðlanefnd til staðfestingar [og skulu þær birtar á heimasíðu viðkomandi 
fjölmiðlaveitu].1) - 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 (Lög um fjölmiðla, nr. 
38/2011). 

Þá er vikið að sjálfstæði blaðamanna í 5. gr. siðareglna Blaðamannafélags Íslands en þar 

segir:  

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. 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 tjáningarfrelsi blaðamanna 
sem skrifa undir fullu nafni um afmarkaða þætti í fjölmiðlum, til dæmis gagnrýni, þar 
sem persónulegar skoðanir höfundar eru í fyrirrúmi (Blaðamannafélag Íslands, 2014).  

Í þessari 5. gr. er setning sem er talin leggja grunn að sjálfstæði blaðamanna: 

„Blaðamaður hefur í skrifum sínum sannfæringu sína að leiðarljósi“ (Guðmundsson og 

Kristinsson, 2016, bls. 9).  

Siðareglur eru afar mikilvægar í störfum blaðamanna og fagleg gildi hafa sjaldan eða 

aldrei verið eins áríðandi og nú þegar sótt er að störfum blaða- og fréttamanna með birtingu 

efnis frá bloggurum og efni sem notendur skapa sjálfir og setja á netið. Þessu heldur Alex 

Gerlis fram en hann telur jafnframt að menntun blaðamanna skipti máli til að þeir geti 

aðgreint sig frá leikmönnum (Knight, Gerlis og George, 2008). Í alþjóðlegu 

samanburðarrannsókninni Worlds of Journalism Study, sem framkvæmd var í 84 löndum frá 

1. mars 2012 til 31. desember 2014 og náði til íslenskra blaðamanna, sögðust tæplega níu af 

hverjum tíu þátttakendum vera mjög sammála eða sammála um að blaðamenn eigi að halda 

siðareglur í heiðri og væri það ekki bundið aðstæðum (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2012, bls. 

8). Hins vegar sagði fjórðungur það í lagi að sniðganga siðareglur ef aðstæður sem 

blaðamenn væru að vinna í væru með þeim hætti að þær gerðu kröfu um slíkt. Siðareglur 
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Society of Professional Journalists (SPJ) í Bandaríkjunum eru mun ítarlegri en íslensku 

siðareglurnar en þar kemur fram að blaðamönnum beri að gefa þeim sem minna mega sín 

rödd, að leiðrétta mistök og fordæma siðlaus vinnubrögð, að hafa sannleikann ávallt að 

leiðarljósi, veita yfirvöldum aðhald og að blaðamenn standi undir ákveðnum siðferðiskröfum 

sem þeir geri til annarra (Society of Professional Journalists, 2011).  

2.11  Sjálfsritskoðun 

„Öll íhlutun í störf blaðamanna, hvort sem hún stafar frá yfirvöldum eða einkaaðilum, 

hindrar fjölmiðil í að sinna hlutverki sínu sem „varðhundur“ almennings“ (Blaðamannafélag 

Íslands, 2003). Sú staðreynd að fjölmiðlar eru yfirleitt háðir auglýsendum eða fjársterkum 

aðilum sem tryggja rekstrargrundvöll þeirra getur leitt til sjálfsritskoðunar (self-sensorship) 

blaðamanna en þá er um að ræða ótta við afleiðingar þess að fjalla um mál sem gætu skaðað 

viðskiptahagsmuni fjölmiðilsins eða haft áhrif á þeirra eigin starfsframa (Blaðamannafélag 

Íslands, 2003). Fram kom í Rannsóknarskýrslu Alþingis um aðdraganda efnahagshrunsins að 

blaðamenn forðuðust að flytja neikvæðar fréttir sem tengdust eigendum fjölmiðla þar sem 

þeir störfuðu og að þeir stunduðu því töluverða sjálfsritskoðun (Vilhjálmur Árnason o.fl., 

2010, bls. 210). Þar kom einnig fram að sjálfsritskoðun væri útbreidd meðal íslenskra 

blaðamanna, m.a. vegna takmarkaðra atvinnutækifæra. Guðbjörg Hildur Kolbeins (2012) 

segir að í skýrslu Alþingis (2010) sé talað um gögn sem sýni afskipti eigenda af fjölmiðlaefni 

og að fjölmiðlafólk hafi ekki viljað ræða ákveðin mál sökum ótta við að missa starf sitt eða að 

eiga yfir höfuð sér meiðyrðamál. „Ef þessi afskipti eru til staðar, virðist ekki vera sem blaða- 

og fréttamönnum finnist þau hafa mikil áhrif á störf sín. Augljóst er hins vegar að blaða- og 

fréttamenn beita sjálfa sig sjálfsritskoðun í talsverðum mæli“ (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 

2012, bls. 11). Í alþjóðlegu samanburðarrannsókninni, Worlds of Journalism Study svöruðu 

átta af hverjum tíu blaða- og fréttamönnum að sjálfsritskoðun hafi nokkur, töluverð eða 

mjög mikil áhrif á starf þeirra (Guðbjörg Hildur Kolbeins 2012, bls. 7) og hlýtur það að teljast 

markvert. Í könnun Birgis Guðmundssonar og Sigurðar Kristinssonar (2017) kom fram að 46% 

aðspurðra blaðamanna sögðu að sjálfsritskoðun hefði áhrif á skrif þeirra. En tekið er fram að 

óljóst sé hvernig íslenskir blaðamenn skilji hugtakið.  

Í því sambandi er talað um tvenns konar sjálfsritskoðun. Annars vegar ytri og hins vegar 

innri sjálfsritskoðun. Innri sjálfsritskoðun (e. private self-censorship) er þegar gerandinn er 

sjálfur blaðamaðurinn, eða sami aðili, en ytri sjálfsritskoðun (e. puplic-censorship) þegar 
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gerandi er utanaðkomandi aðili, þ.e. að einhver annar aðili en sá sem skrifar hefur áhrif eða 

að þrýst sé á viðkomandi blaðamann sem lætur undan. Slíkt er talið skerða tjáningarfrelsi 

blaðamanns, sem er varið með forlegum hætti í 10. gr. Mannréttindasáttmálans um faglegt 

sjálfstæði, skyldur og tjáningarfrelsi en þar segir:  

Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að hafa 
skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án 
afskipta stjórnvalda. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi hindra ríki í að gera útvarps-, 
sjónvarps- og kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins samkvæmt sérstöku leyfi. Þar sem 
af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu háð þeim 
formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla fyrir um og 
nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna eða 
almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði 
manna, mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir að trúnaðarmálum verði 
uppljóstrað eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla (Lög um 
mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994).  

Tjáningarfrelsi og sjálfsritskoðun eru skyld fyrirbæri og hafa heimspekingar fjallað 

talsvert um tjáningarfrelsi en hafa hins vegar að dómi Hortons (2011) lítið fjallað um 

fyrirbærið sjálfsritskoðun. Ef blaðamaður sniðgengur efni eða ákveðið mál vegna ótta við 

slæm eða neikvæð viðbrögð er það skiljanlega vandamál. Hugmyndin að baki fagmennsku í 

blaðamennsku felur í sér faglegt sjálfstæði, bæði fyrir einstaklinga og blaðamenn sem stétt. 

Þannig nota blaðamenn þekkingu sína og starf til að þjóna almenningi og sinna sínu 

lýðræðislega hlutverki og skyldum við almenning. Bæði siðareglur og menntun hafa mikla 

þýðingu fyrir sjálfstæði blaðamanna. Um siðareglur hefur verið fjallað hér að framan og 

einnig um menntun að nokkru leyti, en hátt hlutfall blaðamanna með háskólamennntun 

veitir stéttinni aukið faglegt sjálfstæði og gerir blaðamönnum kleift að verjast betur og sjá 

frekar í gegnum ágengni sérhagsmuna eða almannatengla. 

Í WJS-könnuninni sem m.a. var gerð hér á landi árið 2012 af Háskóla Íslands og 

Háskólanum á Akureyri, kom fram að tæplega helmingur svarenda, eða 48,4%, taldi að 

þáttur almannatengla hefði aukist. 

„Áherslu nokkuð stórs hluta svarenda á að vægi siðareglna og menntunar blaðamanna 

hafi aukist má m.a. skoða í þessu ljósi. Bæði þessi atriði tengjast faglegu sjálfstæði 

blaðamanna og verða mikilvægari í flóknari og ágengari umhverfi ýmiss konar sérhagsmuna“ 

(Birgir Guðmundsson, 2015a, bls. 22). McQuail (2013) bendir hins vegar á að þrýstingur á 

blaðamenn hindri að þeir noti tjáningarfrelsi sitt sem þeir hafa og bundið er í lögum. 
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Blaðamenn þurfa varast ásókn hagsmunaaðila í umfjöllunum sínum ef fagmennska á að 

vera í fyrirrúmi. Með því móti rækja þeir skyldur sínar að þjónusta og upplýsa almenning. 

Eins og komið hefur fram er fagmennsku og sjálfstæði blaðamanna oft ógnað. Samþjöppun á 

eignarhaldi þar sem eigendur fjölmiðlafyrirtækja voru einnig þeir sem héldu um tauma 

fjármála á Íslandi í aðdraganda hrunsins olli því að blaðamenn héldu að sér höndum. Íslenskir 

blaðamenn óttuðust jafnvel um störf sín og beittu sig sjálfsritskoðun til að styggja ekki 

vinnuveitendur sína (Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010, bls. 197).  

Í rannsókn sem Birgir Guðmundsson (2015b) gerði á sjálfsritskoðun íslenskra 

blaðamanna sýndu niðurstöður að gefa þyrfti umræðunni í samfélaginu mun þyngra vægi en 

gert hefur verið. Stór hluti þeirra blaðamanna sem svaraði könnun Birgis nefndi 

samfélagsumræðuna sem áhrifaþátt í skrifum sínum en það telst ytri áhrifaþáttur. Umræðan 

í samfélaginu, viðteknar skoðanir og andrúmsloft hafa mikil áhrif á blaðamenn. Það getur því 

kostað töluvert átak að fara gegn þeim. Einnig getur gagnrýni stjórnmálamanna, sem teljast 

áhrifamiklir, og sömuleiðis bloggara verið umtalsverð. „Þetta tekur á sig ýmsar myndir, t.d. 

hlýðni við almenna „rétthugsun“, tilraunir til að afsanna ásakanir um hlutdrægni og 

endurskoðun á vali á viðmælendum“ (Birgir Guðmundsson 2015b, bls. 63). Þá kemur fram að 

nýmiðlar, eins og Facebook, auka verulega á þessi áhrif. Birgir segir það afar athyglisvert 

hvernig samfélagsumræðan hafi reynst vera meginþema rannsóknarinnar á sjálfsritskoðun 

blaðamanna. „Í ljósi þessara viðtala er hún í raun hinn nýi skuggaritstjóri hefðbundinna 

fjölmiðla á Íslandi“ (Birgir Guðmundsson, 2015b, bls. 67). Tvær hliðar eru þó á þessum 

peningi efir því sem Birgir segir. Það sé jákvætt og lýðræðislegt að almenningur geti haft áhrif 

á umræðu fjölmiðla en hins vegar sé ekki víst að sú umræða sé það sem sé fréttnæmt eða 

mál sem almenningur þyrfti að vita um og að blaðamenn geti ekki látið slíkt stýra réttmætu 

hlutverki sínu sem sé að upplýsa almenning. „Í raun er þetta frekar viðbrögð við því annars 

vegar hvernig áhrifafólk og tiltekin „rétthugsun“ í samfélaginu nær að stjórna umræðunni og 

hins vegar því sem blaðamenn telja að fólk vilji heyra eða vita“ (Birgir Guðmundsson, 2015b, 

bls. 67). Í rannsókn Birgis kemur fram að umræðan í þjóðfélaginu, skoðanaleiðtogar og 

áhrifamiklir stjórnmálamenn hafi mikil áhrif á sjálfsritskoðun íslenskra blaðamanna sem sé 

mjög almenn meðal þeirra. „Hið breytta fjölmiðlaumhverfi ýtir undir þróun af þessu tagi sem 

og hin aukna gagnvirkni og samspil milli hefðbundinna miðla, netmiðla og samfélagsmiðla. 

Umræða á samfélagsmiðlum á þá greiðari aðgang að blaðamönnum og hættan á 
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sjálfsritskoðun og götublaðavæðingu (e. tabloidization) eykst“ (Birgir Guðmundsson, 2015b, 

bls. 67-68).  

2.12  Umfjöllun um plastbarkamálið í fjölmiðlum 

Plastbarkamálið fékk ekki mikla umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum að undanskilinni Stundinni, 

Kjarnanum og RÚV. Hlið Erítreumannsins Andemariam Beyene og konu hans var afar lítið til 

umræðu og ekki heldur réttindi þeirra. Þeim var ekki gefin „rödd“ eins og kveður á í 

siðareglum SPJ þegar plastbarkamálið var til umræðu. Stærri fjölmiðlar eins og 365, þ. á m. 

Fréttablaðið, og einnig Morgunblaðið fjölluðu lítið um plastbarkamálið og upplýstu því ekki 

almenning nægilega um alvarleika þess ef frá er talin umfjöllun Morgunblaðsins eftir úrskurð 

rektors Karolinska-stofnunarinnar þar sem íslensku læknarnir tveir voru til umfjöllunar. 

Fjölmiðlarnir sem fjölluðu um plastbarkamálið höfðu að leiðarljósi að upplýsa almenning, 

ekki síst að miðla fyrirliggjandi upplýsingum, t.d. úr útgefnum skýrslum, til að almenningur 

gæti myndað sér skoðun byggða staðreyndum. Þessi umfjöllun fól einnig í sér 

aðhaldshlutverk fjölmiðla gagnvart stofnunum þar sem aðkoma þeirra var til umræðu og var 

spurningum beint til talsmanna þeirra. Helstu niðurstöður rannsókna sýna að breytt 

starfsumhverfi blaðamanna hérlendis, sem víðar á Vesturlöndum, ógni störfum og sjálfstæði 

þeirra. Íslenskir blaðamenn vilji sinna skyldum sínum við almenning og hafi áhyggjur af því að 

geta það ekki. Hugsanlegt er að breytt starfsumhverfi blaðamanna, skortur á sérþekkingu 

þeirra og breyttar kröfur fjölmiðlafyrirtækja hér á landi hafi haft áhrif á hversu lítil umfjöllun 

var um plastbarkamálið í fjölmiðlum. Þetta umfangsmikla og flókna mál krefst mikils tíma, 

bæði við öflun upplýsinga og úrvinnslu. Svör voru ekki auðfengin og mjög erfitt var að fá 

fagaðila til að tjá sig. Þeir miðlar sem sýndu málinu áhuga gerðu það þó vel, t.d. Stundin sem 

fylgdi málinu töluvert eftir. 

Brýnt er að blaðamenn sinni lýðræðislegu hlutverki sínu og skyldum og þeir mega ekki 

láta hagsmuni hafa áhrif þar á. Þeir eiga ekki að sniðganga mál af ótta við almenningsálit eða 

slæm viðbrögð. Blaðamenn þurfa að sýna siðferðilegan styrk, eins og kemur skýrt fram í 

siðareglum SPJ, jafnvel þó að verkefni séu krefjandi eða viðkvæm, því slík mál eiga iðulega 

erindi við fólk. Vissulega getur haft áhrif að sjálfstæði blaðamanna er oft ógnað með 

þrýstingi af hálfu hagsmunaaðila en tjáningarfrelsi og skyldur blaðamanna eru formlega 

verndaðar í 73. gr. stjórnarskrá okkar og í 10. gr. Mannréttindasáttmálans. Sjálfritskoðun 

blaðamanna hefur einnig áhrif í málum eins og plastbarkamálinu, sem er erfitt viðureignar og 
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töluverðir hagsmunir undir að ætla mætti. Þar hefur áhrif almenn samfélagsumræða og 

skoðun áhrifaaðila í þjóðfélaginu, sem og umræða á samfélagsmiðlum, þ.e.a.s. hinum nýja 

„skuggaritstjóra“. Stóru dagblöðin, Fréttablaðið og Morgunblaðið, höfðu talsverð áhrif á 

umræðuna í plastbarkamálinu með því að setja það ekki á dagskrá þrátt yfir að um væri að 

ræða með alvarlegri málum sem upp hafði komið í læknavísindum um langt skeið. 

Plastbarkmálið snertir stofnanir sem hafa mikla sérstöðu í íslensku samfélagi, Landspítalann 

og Háskóla Íslands, auk þess sem það varðar réttindi mannsins sem í örvæntingu samþykkti 

að gangast undir fyrstu plastbarkaígræðsluna með alvarlegum afleiðingum en lítið var fjallað 

um þann þátt í plastbarkamálinu. 

2.13  Gagnrýnið á hlutverk háskólamanna 

Líklega dylst það fáum hversu mikilvægu hlutverki háskólastofnanir og háskólafólk gengir í 

samfélögum og þróun þeirra.  

Háskóli er sjálfstæð menntastofnun sem sinnir kennslu, rannsóknum, varðveislu 
þekkingar, þekkingarleit og sköpun á sviðum vísinda, fræða, tækniþróunar eða lista. 
Hlutverk háskóla er að stuðla að sköpun og miðlun þekkingar og færni til nemenda og 
samfélagsins alls. Starf háskóla miðar að því að styrkja innviði íslensks samfélags og 
stöðu þess í alþjóðlegu tilliti [með hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi]. Háskóli er 
miðstöð þekkingar og hluti af alþjóðlegu mennta- og vísindasamfélagi (Hlutverk háskóla 
2. gr. Lög um háskóla, nr. 63/2006).  

Jonathan Cole hefur tekið virkan þátt í umræðu um akademískt frelsi eftir að hann lét af 

starfi sínu sem aðstoðarrektor Columbia-háskólans í Bandaríkjunum. Hann skýrir hvers vegna 

akademískt frelsi sé grundvallaratriði í háskólastarfsemi og hvaða fórn sé færð með að 

skerða það. Hann hefur talað mjög fyrir því að háskólakennarar geti talað og tjáð sig 

opinskátt um mál sem snerta viðfangsefni þeirra „í kennslustofunni“ og bendir á að í 

vestrænum nútímasamfélögum séu háskólar einn helsti drifkrafturinn. Af því má leiða að sú 

starfsemi sem þar fari fram, hafi mikil samfélagsleg áhrif. „Háskólastofnanir geti ekki þrifist til 

lengdar nema þær njóti fulls og óskoraðs akademísks frelsis. Það felur í sér að stjórnvöldum, 

aðilum viðskiptalífsins eða hagsmuna- og þrýstihópum megi ekki líðast að ná tangarhaldi á 

háskóla- og rannsóknarstofnunum“ (Cole, 2011, bls. 176). Cole telur að tryggja þurfi að innan 

háskólasamfélagsins sé óheft málfrelsi og tjáningarfrelsi þar sem mál eru rökrædd, hvort sem 

það eru menningarmál, vísindi eða önnur fræði. Akademískt frelsi sé grundvöllur 

háskólastarfsemi og að skerða slíkt frelsi sé það sama og að fórna framþróun sem myndi þá 

leiða til stöðnunar eða jafnvel einhvers enn verra. „Við ættum að minnast þess að hið eina 



32 

rétta markmið æðri menntunar er upplýsing ...“ (Cole, 2011, bls. 214). Cole telur mikilvægt 

að stjórnendur háskóla hvetji starfsfólk sitt til að taka þátt í samfélagslegri umræðu.  

Jón Torfi Jónasson (2010) spyr í fyrirlestri undir heitinu „Háskólinn og gagnrýnin 

þjóðfélagsumræða“, „hvers konar samfélag viljum við móta?“ (bls. 8) og bendir á að háskólar 

og starfsmenn þeirra hér á landi ættu að velta vel fyrir sér hvaða hlutverk þeir hafi. Hann 

segir að menn hafi í raun ekki komist að samkomulagi um í hverju samfélagslegt hlutverk 

háskóla sé. Enn fremur að háskólasamfélagið þurfi að gera upp við sig hverjar skyldur þess 

séu við þjóðfélagið ef það á að rækja hlutverk sitt um gagnrýna þátttöku (bls. 7). 

Jón Torfi bendir einnig á (2012) að fræði- og vísindamenn sem eyða stórum hluta ævi 

sinnar í að sinna krefjandi verkefnum sínum eftir bestu getu, sé annt um þau og þær greinar 

eða svið sem þau snerta, enda þurfa vísindamenn að viðhafa aga í starfi og lúta ákveðnum 

reglum um vinnubrögð. Þeir þekki vel fræðasvið sitt og mismunandi kenningar og sjónarmið 

sem það snerta. Háskólafólk innan sömu deilda og sviða takist eðlilega á í sjónarmiðum 

sínum, annað væri merki um stöðnun.  

Hagsmunir vísindamanna eru margvíslegir, þeir snúa að framgangi í starfi, snerta 

fjárveitingu til rannsóknarstarfa, virðingu vísindasamfélagsins og persónulegan ávinning. Um 

þetta segir Jón Torfi að virkir fræðimenn hafi hagsmuna að gæta líkt og aðrir sem gætu haft 

áhrif á afstöðu þeirra. „Þeir gætu mætavel látið undir höfuð leggjast að gagnrýna nána 

samstarfsmenn sína, vegna vináttu eða vegna þess að það mundi rýra virðingu 

vinnustaðarins“ (Jón Torfi Jónasson, 2010, bls. 6). Þetta þurfi þó ekki að þýða að hagsmunir 

liggi að baki slíkri afstöðu en þeir geti mótað hegðunina. Jón Torfi telur að ábyrgðarhlutverk 

háskólakennara sé viðkvæmt og að með þátttöku í margvíslegri samfélagslegri umræðu, þar 

sem kennari miðlar af faglegri þekkingu sinni, geti viðkomandi „stigið á tær“ en eigi þá að 

njóta verndar háskólaumhverfisins.  

 „Á hinn bóginn má og á stofnunin að gera til hans mjög skýrar, metnaðarfullar, 

almennar og gagnsæjar kröfur, raunar að mínu mati meiri en íslenskir háskólar gera nú, m.a. 

um þátttöku í mótun og uppbyggingu samfélagsins“ (Jón Torfi Jónasson, 2010, bls. 5). Ábyrgð 

háskólamanna er að sama skapi mikil þar sem þeir njóta ákveðinnar verndar og því verður 

fræðimaður að vanda til framsetningar svo hann verðskuldi ekki gagnrýni að öðrum kosti. 

Cole (2011) segir að í háskólar í dag séu tengdari samfélaginu en áður var, einkum 

atvinnulífinu, viðskiptum og jafnvel stjórnmálum. Þegar svo er getur það haft í för með sér að 



33 

háskólafólk mæti andstöðu ef það tjáir skoðanir sínar sem eru í andstöðu við við ríkjandi 

hugmyndir í samfélaginu og getur það leitt til gagnrýni (bls. 178). 

Einn háskólamaður er þó nefndur sérstaklega af blaðamönnum fyrir að hafa verið 

óhræddur að gagnrýna vafasama starfshætti banka og fjármálastofnana í aðdraganda 

hrunsins. Það er Vilhjálmur Bjarnason þá aðjúnkt við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla 

Íslands og jafnframt framkvæmdastjóri Samtaka fjárfesta. Fram kemur í Rannsóknarskýrslu 

Alþingis um aðdraganda og fall íslensku bankanna að vegna harðrar gagnrýni Vilhjálms á 

viðskiptalífið hafi honum borist hótun frá Kaupþingi um „að styrkur bankans til 

viðskiptafræðideildar H.Í. yrði dreginn til baka ef hann yrði þar áfram við störf og léti ekki af 

gagnrýni sinni“ (Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010, bls. 222). Þótt hótunin hafi ekki náð fram að 

ganga sagðist Vilhjálmur hafa óttast um starf sitt.  

Innan Háskóla Íslands stóð Siðfræðistofnun fyrir umræðum um plastbarkamálið og fékk 

m.a. Kjell Asplund, fyrrverandi landlækni í Svíþjóð og höfund skýrslu um það sem aflaga fór á 

Karolinska-háskólasjúkrahúsinu, og Sten Heckscher, lögfræðing og dómara, sem gerði skýrslu 

um Macchiarini-málið fyrir Karolinsku-stofnunina. Siðfræðistofnun lét málið sig töluvert 

varða en innan læknasamfélagsins fór lítið fyrir umræðu. 

Ef litið er til þess hve lítil sérhæfing er hér á landi meðal blaðamanna á ritstjórnum 

fjölmiðla, má af því leiða að þeir eru háðir sérfræðiþekkingu og því mikilvægt að háskólafólk 

sé reiðubúið til að veita hana. Það er þó ekki alltaf svo, einkum í álitamálum (Vilhjálmur 

Árnason o.fl., 2010). Sem dæmi má nefna að þegar blaðamenn þurftu að kljást við nýtt afl í 

aðdraganda hrunsins þá brást þetta. Upplýsingafulltrúar sem störfuðu hjá 

fjármálafyrirtækjum skekktu myndina en bæði embættismenn og sérfræðingar í háskólum 

voru ekki tilbúnir til að tjá sig. „Þetta gerði fjölmiðlum erfitt um vik bæði við að afla 

upplýsinga og að greina þær. Loks var jarðvegur fyrir gagnrýni í samfélaginu ekki frjór, 

sumpart vegna þess að fjölmiðlar náðu ekki að upplýsa almenning um stöðu mála“ 

(Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010, bls. 210-211). 

2.14  Uppljóstrarar 

Þeir sem benda á eða ljóstra upp athæfi einstaklinga eða almennings sem er ekki samkvæmt 

lögum eða siðareglum, eða er ekki talið vera gert með öruggum hætti, og fara óhefðbundnar 

leiðir til þess eru kallaðir uppljóstrarar (e. whistleblowers). Margt hefur verið ritað og rökrætt 



34 

sem við kemur uppljóstrurum og þeirri meðferð sem þeir hafa sætt og óhefðbundnum 

aðferðum þeirra, m.a. á heilbrigðisstofnunum (Hyde, 2016, bls. 267). 

Hlutverk uppljóstrara getur verið mjög mikilvægt við að benda á mistök og það sem 

hefur farið úrskeiðis, m.a. í meðferð sjúklinga, eins og bent er á í skýrslu National Health 

Service (NHS) í Englandi. Skýrslur sýna að slíkt eigi ekki einungis við um sjúklinga heldur 

snerti einnig starfsfólk og vinnulag þess og að það leiði til úrbóta (Mannion og Davies, 2015, 

bls. 503). Engu að síður virðist ekki vera samræmi milli augljóss mikilvægis uppljóstrara og 

viðbragða stofnana. Rannsóknir hafa leitt í ljós að stefna stofnana er í orði en ekki á borði og 

er það almenn skoðun heilbrigðisstarfsfólks að það verði fórnarlömb og verði fyrir einelti eða 

útskúfun láti það vita af áhyggjum sínum hvað snertir meðferð sjúklinga. Þannig sögðust 72% 

myndu láta vita af áhyggjum sínum en 55% töldu að þau myndu líða fyrir það innan stofnana 

með slíkri uppljóstrun (Mannion og Davis, 2015, bls. 503). Mörg dæmi eru um að alvarleg 

mál í heilbrigðisþjónustu nái að dafna ef innra skipulag heilbrigðisstofnana virkar ekki sem 

skyldi eða er ekki fullnægjandi. Þá skiptir máli að ábendingar um slík mál séu teknar alvarlega 

og þannig reynt að koma í veg fyrir að frávik endurtaki sig og forði sjúklingum og starfsfólki 

frá skaða (Mannion og Davis, 2015, bls. 503).  

Læknar virðast hafa mun meiri áhyggjur en annað starfsfólk í heilbrigðisþjónustu af því 

að greina frá mistökum og því sem miður fer í meðferð sjúklinga. Rannsókn sem gerð var í 

Bretlandi árið 2012 leiddi í ljós að 49% lækna töldu að uppljóstrun myndi valda þeim skaða 

og aðeins 11% sögðust geta ljóstrað upp um alvarleg atvik án þess að finna fyrir óöryggi 

(Mannion og Davis, 2015, bls. 503). Dæmi eru um að uppljóstrarar hafi fengið slæma 

meðferð og jafnvel misst starf sitt í kjölfar þess að hafa bent á misferli, mistök eða annað 

viðlíka (Mannion og Davis, 2015, bls. 503). Í þessu sambandi er nærtækt að nefna sem dæmi 

fjóra uppljóstrara á Karolinska-háskólasjúkrahúsinu sem bentu fyrstir á að ekki væri allt með 

felldu í störfum skurðlæknisins Paolo Macchiarini árið 2014 en tveir þeirra störfuðu við 

Karolinska-háskólasjúkrahúsið. Þeir misstu báðir störf sín þar.  

Í blaðagrein um uppljóstrarana tvo sem störfuðu á Karolinska-háskólasjúkrahúsinu (KS) 

kemur fram að þeir hafa hvorki fengið afsökunarbeiðni, skaðabætur frá sjúkrahúsinu né 

Karolinska-stofnuninni. Kim Sjölund, fyrrverandi fjölmiðlafulltrúi Karolinska-

háskólasjúkrahússins, sagði að engin áætlun væri um að bera fram formlega 

afsökunarbeiðni. Dr. Karin Dahlman-Wright, aðstoðarrektor Karolinska-stofnunarinnar, 
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kveðst hafa beðist afsökunar opinberlega á blaðamannafundi og hafi ekki í hyggju að gera 

nokkuð frekar. Uppljóstrararnir kannast þó ekki við neina afsökunarbeiðni. Höfundur 

greinarinnar segir að þegar forsvarsmenn stofnana taka með þessum hætti á málum sendi 

þeir skýr skilaboð til starfsmanna. Þeir skuli fyrst og fremst vera tryggir stofnunni og að slíkt 

vegi þyngra en velferð sjúklinga. Hver sá sem ljóstri upp um mál eða láti vita af því sem aflaga 

fari fái slíka meðhöndlun. Það eigi t.d. við um Karl-Henrik Grinnemo sem missti stöðu sína hjá 

Karolinska-háskólasjúkrahúsinu. Í því sambandi sagði Grinnemo að enginn þorði að láta vita 

af mistökum. Slík skilaboð gefi ekki vonir um að viðkomandi stofnun hafi vilja til að bæta 

starfsumhverfi sitt (Elliot, 2018). 

2.15   Þöggun 

Það er ekki auðvelt fyrir einstaklinga að benda á það sem miður fer innan stofnana sem ekki 

taka á slíkum málum. Um þetta eru augljós dæmi eins og kynferðisofbeldi innan kaþólsku 

kirkjunnar víða um heim. Þar hefur verið hylmt yfir með gerendum og mál verið þögguð á 

kostnað þolenda og þannig hafa hagsmunir þeirra sem brjóta af sér orðið ofan á. Þöggun (e. 

suppression) virðist eiga sér víða stað í rótgrónum stofnunum eins og kaþólsku kirkjunni.  

Háskólafólk fékk sinn skerf af gagnrýni líkt og blaðamenn í Rannsóknarskýrslu Alþingis 

um aðdraganda og fall íslensku bankanna. Tjáningarótti og þöggun í samfélaginu hafi verið 

áberandi í málum er snertu íslensku bankana og fjármálastofnanir. Um ábyrgð 

háskólakennara   í siðareglum Háskóla Íslands segir: 2.4 Ábyrgð gagnvart samfélaginu - 

Frumábyrgð 2.4.1 Kennarar, sérfræðingar og nemendur leggja sig fram um að efla rannsóknir 

í samfélaginu, sem og frjáls, málefnaleg og gagnrýnin skoðanaskipti (Siðareglur Háskóla 

Íslands nr. 24/2003).  

Í meistararitgerð Björns Gíslaonar (2014) er fjallað um þátt sérfræðinga og háskólafólks í 

opinberri umræðu og um samfélagslegar skyldur háskólafólks sem koma m.a. fram í lögum. 

Þar segir: „Jafnframt er kveðið á um það að íslenskir háskólar skuli einnig styrkja alþjóðlega 

stöðu samfélagsins og vera hluti af alþjóðlegu mennta- og vísindasamfélagi. Skyldur 

háskólans eru því ekki aðeins gagnvart eigin samfélagi heldur heiminum öllum“ (Björn 

Gíslason, 2014, bls. 22). Meðal efnis í meistararitgerð Björns er könnun sem náði til ýmissa 

lektora, dósenta og prófessora við háskóla landsins og var m.a. spurt hvort háskólafólki sem 

tjáði sig opinberlega í fjölmiðlum um mál sem heyrði undir fagsvið þess hefði verið hótað eða 

reynt að þagga niður í því af hálfu valdafólks í stjórnmálum og efnahagslífinu. Niðurstöðurnar 
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sýndu að háskólafólk telur mikilvægt að taka þátt í samfélagsumræðu um brýn mál en að 

tjáningarótti hafi verið fyrir hendi meðal hluta hópsins og að skoðanir háskólafólks geti fallið í 

grýttan jarðveg. „Jafnframt reynist hluti svarenda hafa reynt það á eigin skinni hversu 

vanþakklátt starf það getur verið að láta að sér kveða í hinni opinberu umræðu um mikilvæg 

samfélagsmál, en hótanir og ómakleg gagnrýni eiga ekki að mæta fólki sem kýs að gera það“ 

(Björn Gíslaon, 2014, bls. 124).  

Þessar niðurtöður eru áhugaverðar og í ljósi þess að háskólafólk telur það eitt helsta 

hlutverk háskóla að upplýsa og skapa umræðu sem byggist á rökum og uppbyggilegri 

gagnrýni þá þarf að búa háskólafólki það umhverfi að það geti tjáð skoðanir sínar og haft 

skoðanaskipti og umræðu um ýmis mál með eðlilegum hætti. Líklega mættu háskólar 

undirstrika betur en gert hefur verið þetta lykilhlutverk sitt hvað snertir uppbyggilega og 

lýðræðislega umræðu um mál innan háskólasamfélagsins sem og samfélagsins í heild.  

Í könnun sem Trausti Jónsson og fleiri gerðu kom í ljós að háskólafólk taldi eitt 

mikilvægasta hlutverk sitt vera að stuðla að gagnrýnni hugsun. „Háskóli getur ýtt undir 

gagnrýna hugsun með því að stuðla að því að nemendur tileinki sér hana, en einnig með því 

að meðlimir háskólasamfélagsins láti gagnrýnisrödd sína heyrast úti í samfélaginu og tjái 

óhræddir skoðanir sem kunna að vera andstæðar pólitískum og efnahagslegum 

hagsmunum“ (Trausti Þorsteinsson, Sigurður Kristinsson og Hjördís Sigursteinsdóttir, 2012, 

bls. 299).  

Í niðurstöðum skýrslu Kjell Asplund um plastbarkamálið kom fram að þöggunarmenning 

hefði ríkt á sjúkrahúsinu (Ericson, 2016). Ein af niðurstöðum í skýrslu hans var að hræðsla við 

að gagnrýna störf yfirmanna hafi ríkt á Karolinska-háskólasjúkrahúsinu á þeim tíma er ítalski 

skurðlæknirinn Paolo Macchiarini starfaði þar og gerði hinar umdeildu plastbarkaaðgerðir. 

Asplund sagði mjög áríðandi að uppræta slíkt og lagði til að sjúkrahúsið gerði ráðstafanir til 

úrbóta. Þá segir höfundur greinar í Dagens Nyheder um skýrsluna að það sé mikilvægt að 

draga af þessu lærdóm og taka orð Asplund um þöggunina alvarlega, einkum að reyndir 

vísindamenn leitist við að skapa umhverfi og andrúmsloft þar sem ungir vísindamenn og 

aðrir geta og þora að gagnrýna og gera athugasemdir ef þeir telja að eitthvað hafi misfarist, 

jafnvel ef þeir telja að vísindalegt misferli hafi átt sér stað. Kjell Asplund og Sten Heckscher, 

sem rannsakaði þátt Karolinska-stofnunarinnar í hneykslismáli Macchiarini, töluðu báðir um 
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þöggun, elítisma eða kjarnræði, og það að læknunum hefði fundist þeir vera hafnir yfir lög og 

reglur sem þeir hafi virt að vettugi í störfum sínum í þessu alvarlega máli (Ericson, 2016).  

Þöggun virðist hafa verið töluverð í plastbarkamálinu og kom það m.a. fram hjá einum 

viðmælanda mínum sem sagði að einungis örfáir læknar hefðu þorað að tjá sig og þeir hefðu 

jafnvel fengið að finna fyrir því.  

       Í kjölfar úrskurðar rektors Karolinska-stofnunarinnar, Ole Petter Ottesen, er varðaði m.a. 

tvo íslenska lækna sem höfðu aðkomu að plastbarkamálinu, var rætt við íslenskan lækni og 

prófessor, sem ekki vildi koma fram undir nafni, en sagði að niðurstöður nefndar Landspítala 

og Háskóla Íslands væru „mun mýkri en þær alvarlegu lýsingar sem eru að finna í skýrslunni 

sjálfri.“ Hann furðar sig á að ekki var gert meira úr málinu í kjölfar Rannsóknarskýrslunnar 

sem kynnt var í nóvember 2017. Orðrétt sagði prófessorinn: „Það hefur ekki mátt segja neitt 

og það hefur verið þaggað niður í öllum sem hafa viljað rannsókn á þessu máli, jafnvel haft í 

hótunum við þá.“ Og prófessorinn sagði enn fremur. „Ég held að það séu mjög margir þeirrar 

skoðunar að ályktanirnar sem eru dregnar af þeirri skýrslu séu allt of vægar. Það er gert til 

þess að bera í bætifláka fyrir þá sem framkvæmdu gjörninginn. Ef þú lest skýrsluna og sleppir 

ályktun nefndarinnar er þetta skelfileg lesning“ (Gunnlaugur Snær Ólafsson, 2018).  
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3 Vinnuferli  

3.1 Efnisþættir 

Ég ákvað nokkuð snemma árs 2017 að meistararitgerð mín í blaða- og fréttamennsku myndi 

fjalla um plastbarkamálið svokallaða. Ég hafði haft áhuga á þessu máli og fannst það eiga 

brýnt erindi við fólk, enda var fyrsti plastbarkaþeginn sjúklingur sem kom frá Íslandi. Málið 

snerti nokkrar af helstu stofnunum okkar, einkum þó Landspítala og Háskóla Íslands. Ég 

ákvað að beina sjónum mínum að þáttum sem vörðuðu þessar tvær stofnanir og ég vildi líka 

beina sjónum mínum að sjúklingnum sem málið snerist í raun fyrst og fremst um, 

Andemariam Beyene og eftirlifandi ekkju hans. 

Rétt er að taka fram að í byrjun vinnuferlisins aflaði ég upplýsinga um aðdraganda fyrstu 

plastbarkaaðgerðarinnar og hafði undir höndum tölvupósta frá Svíþjóð um samskipti og 

tildrög   þess að sjúklingur á Landspítala sem sendur var til rannsóknar á Karolinska-

háskólasjúkrahúsið fór skyndilega í tilraunaaðgerð. Auk efnis sem var að finna í íslensku 

Rannsóknarskýrslunni, þá ræddi ég við lækna hérlendis og erlendis til að fá upplýsingar um 

hefðbundið ferli í slíkum málum. Í tilfelli Andemariam Beyene var ferlið ekki með 

venjubundnum hætti samkvæmt því sem kom fram í Rannsóknarskýrslunni og langaði mig að 

skoða það nánar. Í kjölfar yfirlýsingar rektors Háskóla Íslands 5. apríl 2018 um hvernig 

Háskólinn hygðist bregðast við niðurstöðum Rannsóknarskýrslunnar ákvað ég eftir nokkra 

umhugsun að venda mínu kvæði í kross og í stað þess að skrifa um aðdraganda þess að 

Andemariam Beyene gekkst undir tilraunaaðgerðina ákvað ég að einbeita mér að eftirmálum 

þessarar umdeildu aðgerðar.  

Þegar ég hóf vinnuna við fyrstu blaðagreinina lagði ég áherslu á helstu ávirðingaratriðin 

sem komu fram í Rannsóknarskýrslunni, sem gerð var að beiðni forstjóra Landspítala og 

rektors Háskóla Íslands, um aðkomu þessara stofnana að plastbarkamálinu. Málið er mjög 

viðamikið og þess vegna áríðandi að koma mikilvægustu upplýsingunum á framfæri og gera 

það aðgengilegt almenningi. Þar á meðal voru birting greinar í vísindatímaritinu Lancet, þar 

sem framkvæmd og eftirmálum fyrstu ígræðslu plastbarka í lifandi einstakling var lýst, en 

mér fannst ekki hjá því komist að fjalla um málþing sem haldið var í Háskóla Íslands af því 

tilefni að ár var liðið frá fyrstu plastbarkaígræðslunni. Þá tók ég viðtal við eftirlifandi ekkju 
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fyrsta plastbarkaþegans sem birtist í annarri grein og lagði þar áherslu á sjónarmið hennar en 

þá hlið fannst mér alltaf vanta í allri umræðu um plastbarkamálið. Viðtalið var það fyrsta sem 

ekkjan, Merhawit Baryamikael Tesfaslase, veitti eftir andlát eiginmanns hennar ef frá er 

talinn sjónvarpsþáttur Bosse Lindquist, Experimenten. Umfjöllunarefni þriðju og síðustu 

greinarinnar var eins konar samantekt á viðbrögðum af hálfu Landspítala og Háskóla Íslands 

og hvernig þessar stofnanir hafa unnið úr niðurstöðum Rannsóknarskýrslunnar. Til 

samanburðar fékk ég álit rektors Karolinska-stofnunarinnar á vísindalegu misferli af hálfu 

akademísks starfsmanns. Einnig leitaði ég til fagfólks um viðbrögð Landspítala og Háskóla 

Íslands og eftirlitsstofnana í íslensku heilbrigðiskerfi, en bæði Embætti landlæknis og 

heilbrigðisráðherra hafa eftirlitsskyldu með Landspítala. Þess utan hefur Alþingi eftirlitskyldu 

með ríkisstofnunum og vildi ég því kanna hvernig Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hyggðist 

skoða málið. Auk þessa leitaði ég til fagaðila í Svíþjóð eftir áliti og samanburði við umfjöllun 

um málið hérlendis. Loks leitaði ég svara við hvort vísindaleg þekking hefði verið komin á það 

stig að raunhæft hafi verið að gera ígræðslu gervibarka með hjálp stofnfrumna á þessum 

tíma. 

3.2 Efnisöflun og nálgun 

Plastbarkamálið er einstakt hér að því leyti að um var að ræða brautryðjandi tilraunaaðgerð 

á sjúklingi í umsjá íslenskra heilbrigðistofnana en auk þess nær málið til fleiri landa. Mér 

fannst málið áleitið og augljós þörf á að fjalla um það svo hægt væri að draga af því lærdóm 

og vonandi styrkja innviði stofnana sem að því komu. Ég hafði skyldur blaðamanna í huga og 

þá fyrst og fremst að upplýsa almenning og að gefa þeim sem eru jaðarsettir „rödd“ með 

skrifum mínum um þetta mál. Ég hafði þó ekki síst ákveðna von um að íslenskt samfélag bæri 

gæfu til að læra af plastbarkamálinu og nýta það til að styrkja viðkomandi stofnanir og 

innviði þeirra, styrkja fagmennsku og til að undirstrika og efla tjáningarfrelsi og 

tjáningarskyldur háskólafólks. Ásamt þessu hafði ég að leiðarljósi að nota sannreyndar 

heimildir, s.s. skýrslur um málið, auk þess sem ég tók viðtöl. Þessi sjónarmið voru drifkraftur 

minn í þessu langa og stranga ferli.  

Þar sem plastbarkamálið er umfangmikið og snertir marga fleti, tók ég fyrir afmarkaða og 

mest áríðandi þætti þess.  

Grein 1. Ég las Rannsóknarskýrsluna og einbeitti mér að þáttum sem helst stóðu upp úr 

og snertu Háskóla Íslands, bæði ritun vísindagreinar í Lancet, þar sem greint var frá 
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brautryðjandi tilraunaaðgerð og fólst í ígræðslu plastbarka í mann í fyrsta sinn, og málþing 

sem haldið var í tilefni af því að ár var liðið frá aðgerðinni. Athugasemdir voru gerðar við 

málþingið í niðurstöðum skýrslunnar, einkum þátttöku sjúklingsins Andemariams Beyene, en 

rannsóknarnefndin fjallaði ekki um málþingið eins og aðra þætti málsins þar sem ekki voru til 

upptökur af því.  

Í júnílok birtist úrskurður rektors Karolinska-stofnunarinnar þar sem sjö læknar voru 

fundnir ábyrgir fyrir vísindlegu misferli en báðir íslensku læknarnir sem höfðu annast 

Andemariam Beyene, voru nefndir í skýrslu rektors. Tómas Guðbjartsson, prófessor í 

skurðlæknisfræði og meðferðarlæknir Andemariam Beyene, var sagður ábyrgur fyrir 

vísindalegu misferli og bæði hann og Óskar Einarsson læknir voru ásakaðir um að hafa 

vanrækt að gera athugasemdir við rangfærslur í áðurnefndri vísindagrein í Lancet. 

Upphaflega ætlaði ég að birta fyrstu greinina síðar en þegar þarna var komið sögu tóku 

breyttar aðstæður völdin. Plastbarkamálið komst í hámæli á ný og þar sem ég var mjög langt 

komin með greinina og búin að viða að mér ógrynni upplýsinga, var ekkert eftir nema að fá 

viðbrögð Tómasar Guðbjartssonar við úrskurði rektors Karolinska-stofnunarinnar. Tómas 

vildi ekki svara blaðamönnum á þessum tíma, enda úrskurðurinn nýfallinn og vafalítið mikið 

að melta hann, og brá ég því á það ráð eins og fleiri blaðamenn að birta ítarlega yfirlýsingu af 

Facebook-síðu hans um úrskurðinn. Ég kynnti mér reglur Vísindasiðanefndar hér á landi þar 

sem plastbarkamálið varðaði þær. Dr. Karl-Henrik Grinnemo, sem er fyrrverandi 

brjóstholsskurðlæknir á Karolinska-háskólasjúkrahúsinu og einn af svokölluðum 

uppljóstrurum í Macchiarini-hneykslinu, var í viðtali í fyrstu grein minni sem birtist í 

Kjarnanum. Grinnemo var meðhöfundur að Lancet-greininni og gagnrýndi hann íslensku 

læknana fyrir að hafa ekki komið mikilvægum upplýsingum um sjúklinginn frá Íslandi áleiðis 

til meðhöfunda og að hafa ekki brugðist fyrr við í málinu. Enn fremur gagnrýndi hann 

málþingið sem var haldið í Háskóla Íslands í tilefni af því að ár var liðið frá fyrstu 

plastbarkaígræðslunni og taldi, eins og raunar fleiri, að það hefði ýtt undir að fleiri 

plastbarkaaðgerðir voru gerðar.  

Snemma í ferlinu ákvað ég að ræða við Ástríði Stefánsdóttur, lækni og dósent í 

heimspeki við Háskóla Íslands, þar sem hún og aðrir siðfræðingar létu sig plastbarkamálið 

varða og stóðu m.a. fyrir heimsókn Kjell Asplund og Sten Heckscher sem fluttu erindi um 

plastbarkamálið á vegum Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Ástríður hafði fylgst vel með 
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framvindu plastbarkamálsins og þar sem ásakanir voru um að ekki hefði verið farið eftir 

siðareglum var hún kjörinn viðmælandi. Einnig var ég í tölvupóstasamskiptum við Bengt 

Gerdin sem gerði skýrslu um vísindalega hlið málsins en niðurstaða hans árið 2015 var að 

vísindalegt misferli hefði átt sér stað í Lancet-greininni sem íslensku læknarnir voru 

meðhöfundar að. Síðar voru niðurstöður hans dregnar í efa en í kjölfar sjónvarpsþátta Bosse 

Lindquist, Experimenten, var skýrsla Gerdin dregin aftur fram í dagsljósið og Karolinska-

stofnunin ásökuð um þöggun sem leiddi til afsagnar þáverandi rektors stofnunarinnar. Ég 

taldi Gerdin hafa töluvert fram að færa þar sem hann hafði rannsakað Lancet-greinina og 

gæti því haft ígrundaða skoðun á þætti Íslendinga í málinu. Ég var í tölvupóstasamskiptum 

við ýmsa fleiri aðila og ræddi einnig við aðra í síma. Greinin birtist 3. júlí í Kjarnanum. 

Grein 2. Mér fannst umfjöllun um plastbarkamálið hafa mikið til snúist um stofnanir og 

starfsmenn þeirra en sjúklingurinn sem lést 30 mánuðum eftir tilraunaaðgerðina og 

eftirlifandi eiginkona hans og synir gleymast. Ég hafði mikinn áhuga á þeirri hlið sem snerti 

mál ekkjunnar og langaði að fjalla um hana. Í Rannsóknarskýrslu Háskóla Íslands og 

Landspítalans frá 2016 var mælst til að Landspítali tæki til athugunar hvort ekki væri rétt að 

veita ekkju Andemariam Beyene, Merhawit Baryamikael Tesfaslase, fjárhagsaðstoð svo hún 

geti ráðið sér lögmann til að fara yfir það hvort um bótaskyld atvik hafi verið að ræða í 

plastbarkamálinu. Nefndi rannsóknarnefndin að ástæðan væri ekki síst sú að málið ætti sér 

vart hliðstæðu á Íslandi og því ástæða til að Landspítali sýndi frumkvæði við að leysa úr 

málinu á sanngjarnan og farsælan hátt fyrir eiginkonu og syni Andemariam Beyene. 

Ég komst í samband við Merhawit og samþykkti hún nokkuð fljótt að veita viðtal. Mér 

fannst áríðandi að saga hennar fengi að koma fram því missir hennar og sona hennar var 

mjög mikill. Þar sem Merhawit er búsett erlendis töluðum við saman í síma en svo í gegnum 

Messenger þar sem hljóðgæði voru betri auk þess sem það að sjá hvor aðra í mynd hafði góð 

áhrif. Ég talaði við Merhawit í allnokkur skipti, fannst það betra en að taka eitt langt viðtal, 

því þetta reyndi augljóslega á hana og vakti upp erfiðar minningar. Í tengslum við viðtalið 

hafði ég samband við fleiri aðila, t.d. Pál Matthíasson, forstjóra Landspítala, Arnþrúði 

Steinunni Björnsdóttur prest og einnig lögfræðing, mannréttindafræðing, erlenda blaðamenn 

og fleira fólk sem ekki vill láta sín getið. Viðtalið, sem var forsíðuviðtal, birtist í Mannlífi 3. 

ágúst 2018. 
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Grein 3. Í þriðju greininni fannst mér nauðsynlegt að gera samantekt á því sem innlendar 

stofnanir hafa gert til að bregðast við niðurstöðum Rannsóknarskýrslunnar, þ.e. Landspítali 

og Háskóli Íslands, ásamt því að fá samanburð hjá erlendri háskólastofnun. Í því sambandi 

var nærtækast að hafa samband við rektor Karolinska-stofnunarinnar þar sem málið snerti 

einnig þá stofnun og Karolinska-háskólasjúkrahúsið að stærstum hluta, enda var aðgerðin á 

Andemariam Beyene gerð þar. Í þessari síðustu grein ræddi ég við Ástríði Stefánsdóttur, 

lækni og heimspeking, og sendi spurningar til Sólveigu Önnu Bóasdóttur, formann 

vísindasiðanefndar Háskóla Íslands, og fleiri. Ég hafði samband við Pierre Delaere, belgískan 

brjóstholsskurðlækni, sem fengist hefur við aðgerðir á barka og sendi spurningar til hans og 

íslensks læknis sem starfar erlendis. Ég spurði einkum um grundvöll þess að nota 

stofnfrumulækningar í því skyni að græða gervilíffæri í fólk á þeim tíma þegar 

plastbarkaaðgerðirnar voru gerðar.  

Auk þessa langaði mig að kanna afstöðu Embættis landlæknis til þessa alvarlega máls þar 

sem það sinnir eftirlitskyldu í heilbrigðisþjónustunni hér á landi. Einnig vildi ég vita með 

hvaða hætti Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd ætlaði að skoða plastbarkamálið. Ég fann 

netföng hjá fagaðilum hérlendis, í Svíþjóð, Belgíu og víðar, sem höfðu komið að málinu með 

einum eða öðrum hætti, bæði rannsakendum og læknum. Ég las þannig skýrslur, bréf, 

tölvupósta sem ég fékk frá Svíþjóð og greinar um málið. Ég hafði sömuleiðis lesið úrskurði 

sem höfðu fallið í málinu í Svíþjóð. Hvorki Tómas Guðbjartsson né Óskar Einarsson læknar 

vildu svara spurningum varðandi plastbarkamálið. Þriðja og síðasta greinin birtist 25. ágúst 

2018 í Kjarnanum. 

3.3 Val á fjölmiðlum  

Tvær greinar, sú fyrsta og þriðja, birtust í Kjarnanum sem ég valdi fram yfir aðra fjölmiðla þar 

sem mér fannst sá miðill henta efninu best, einkum með tilliti til þess sem hann stendur fyrir 

og einnig vegna þess að á þessum netmiðli er hægt að vísa með krækjum í greinar, ítarefni og 

skýrslur og gera efninu þannig sem best skil. Á heimasíðu Kjarnans segir. „Kjarninn er 

fjölmiðill sem leggur áherslu á að upplýsa lesendur sína. Hann rannsakar og skýrir fyrir þeim 

það sem á sér stað í samfélaginu. Í Kjarnanum er lögð áhersla á gæði og dýpt. Hann segir ekki 

allar fréttir, heldur einbeitir sér að því að segja ítarlega og vel frá málunum sem skipta máli. 

Kjarninn er fyrst og síðast efnisframleiðandi, sem nýtir sér þær leiðir sem í boði eru til að 
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koma efni til lesenda sinna og neytenda. Það er efnið sem skiptir höfuðmáli, ekki formið sem 

það er sett fram á“ (Kjarninn.is). 

Myndir af helstu viðmælendum í greininni, þeim Ástríði Stefánsdóttur og Karl Henrik 

Grinnemo, voru fengnar annars vegar frá Ástríði sjálfri hins vegar af netinu í tilviki Grinnemo, 

með hans leyfi. Að öðru leyti var myndabanki Kjarnans notaður.  

Mannlíf hafði falast eftir efni frá mér um plastbarkamálið og taldi ég að sá miðill myndi 

henta betur en Kjarninn fyrir viðtalið við Merhawit, þar sem stórar myndir af ekkjunni og 

sonum hennar og Andemariam myndu njóta sín betur en í netmiðli. Þá væri útbreiðslan 

nokkuð mikil þar sem Mannlíf er borið út í hvert hús á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem 

hægt er að lesa það á netinu. Í viðtali sem þessu var heldur ekki þörf á að vísa í heimildir eins 

og í fyrri greininni sem birtist í Kjarnanum. Ritstjóri Mannlífs, Roald Eyvindsson, lét mynda 

ekkjuna ásamt drengjum hennar og Andemariam Beyene og hafði það mikið að segja í slíku 

viðtali sem var enn ein ástæða þess að efnið naut sín vel í Mannlífi. Þar sem ekki hafði áður 

verið fjallað um plastbarkmálið í Mannlífi var ég beðin um að gera því skil með einhverju 

móti. Ég gerði því tímalínu um málið og leitaði fanga á nokkrum stöðum til að sannreyna 

sumar upplýsingar. Í samráði við ritstjóra Mannlífs var tímalínan sett upp á myndrænan hátt 

sem kom vel út og var ég einnig ánægð með val á myndum í tímalínunni. 

Þriðja og síðasta greinin birtist í Kjarnanum sem hentaði vel því hún var með líku sniði og 

sú fyrsta, með áherslu á vísun í ítarefni og greinar með krækjum. 

3.4 Erfiðleikar – hindranir 

Snemma í ferlinu varð ég þess áskynja hve viðkvæmt plastbarkamálið er og að um það ríkir 

þöggun, bein eða óbein, þrátt fyrir að búið sé að rannsaka það bæði í Svíþjóð og hérlendis af 

óháðum aðilum og að fyrir liggi samhljóma niðurstöður um ávirðingarþætti sem ætti að taka 

alvarlega. Þannig reyndist mjög erfitt fyrir mig að fá viðmælendur og jafnvel þeir sem 

sögðust ætla að svara spurningum mínum gerðu það svo ekki. Þetta olli verulegum töfum á 

framvindu verkefnisins. Svo voru hinir sem alls ekki svöruðu spurningum, allt íslenskir 

læknar. Þá fékk ég ekki svör frá aðstoðarmanni forstjóra Landspítala, Embætti landlæknis og 

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fyrr en eftir að síðasta blaðagreinin kom út. Einn aðili vildi 

ekki svara spurningum sökum vanhæfis vegna áratuga vináttu við Tómas Guðbjartsson, en 

það var Engilbert Sigurðsson, forseti Læknadeildar Háskóla Íslands, og vísaði hann í lög um 

vanhæfi. Engilbert upplýsti að málið væri í höndum forystu Háskóla Íslands og ráðlagði mér 
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að tala við höfunda skýrslna um málið sem síðan bentu mér áfram á aðra viðmælendur. Páll 

Hreinsson, formaður íslensku rannsóknarnefndarinnar, sagði nefndarmenn hafa ákveðið að 

þeir myndu ekki tala við blaðamenn eftir blaðamannafundinn sem var haldinn þegar 

Rannsóknarskýrslan var kynnt í nóvember 2017. 

Eins og fram kemur í greinargerðinni, þá verða blaðamenn og ritstjórar stundum fyrir 

þrýstingi af hálfu aðila þegar þeir fjalla um mál sem tengjast hagsmunum þeirra. Þrýstingur 

getur verið með þeim hætti að reynt sé að tala um fyrir blaðamanni eða ritstjóra til að stöðva 

ákveðna umfjöllun eða hafa með einhverjum hætti áhrif á hana. Þrýstingur getur einnig falist 

í hótun um að t.d. hætta að auglýsa í viðkomandi miðli. Einnig að blaðamanni sé hreinlega 

hótað einhverju sem mun skaða hann eða hafa áhrif á stöðu hans. Sjálf varð ég fyrir þrýstingi 

meðan ég vann að fjölmiðlaafurðinni. 

Um var að ræða óbeina tilraun til að hafa áhrif á umfjöllunina eða e.t.v. stöðva hana, þar 

sem viðkomandi talaði við ritstjóra Kjarnans og aðstoðarritstjóra og reyndi einnig að ná tali af 

leiðbeinanda mínum að sögn.  

3.5 Vinnuframlag 

Ég verð að játa að vinnuferlið var langt og strangt og í afar mörg horn að líta í svo 

umfangsmiklu máli. Í sumum tilfellum lagði ég töluvert á mig til að sannreyna upplýsingar, 

leitaði uppi netföng og símanúmer erlendis og ræddi við ýmsa aðila til að fá upplýsingar um 

tiltekið atriði og suma oftar en einu sinni. Það reyndist mjög erfitt að fá fagaðila til að ræða 

plastbarkamálið, einkum hér á landi. Ég varði miklum tíma í að skrifa fólki erlendis og ég 

sendi því enska útgáfu Rannsóknarskýrslunnar þar sem því var við komið, auk þess sem það 

kom fyrir að ég sendi ítarlegt yfirlit um málið á ensku sem ég hafði tekið saman.  

Vandinn við þetta mál var hve flókið þar er og því snúið að draga fram og sameina helstu 

þætti þess og gera það aðgengilegt fyrir almenning. Málið er sérhæft og það gæti verið ein 

ástæða þess að ekki hefur verið fjallað meira um það en raun ber vitni því það verðskuldar 

sannarlega umræðu í blöðum fyrir margra hluta sakir. Þau voru mörg atriðin sem ég hnaut 

um og sendi fyrirspurnir um í kjölfarið en rötuðu síðan ekki í meistararitgerðina. Oft fékk ég 

skjót svör við spurningum en í öðrum tilvikum var dráttur á svari þar sem viðkomandi vildi 

hugsa sig nánar um. Þær upplýsingar má nýta síðar.  
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Á heildina litið tel ég að vinnuframlag mitt við gerð fjölmiðlaafurðarinnar og 

greinargerðarinnar hafi að minnsta kosti verið sambærilegt við það sem lagt er til grundvallar 

30 eininga meistararitgerð.  

 

4 Niðurstöður

Plastbarkamálið er um margt einstakt. Gerð var brautryðjandi tilraunaaðgerð á sjúklingi, 

Andemariam Beyene, Erítreumanni sem var í umsjá íslenskra heibrigðisstofnana. 

Plastbarkamálið er eitt alvarlegasta mál sem komið hefur upp í heilbrigðiskerfi okkar en þrátt 

fyrir það endurspeglaðist sú staðreynd hvorki í umræðu meðal lækna né í fjölmiðlum. Háskóli 

Íslands og Landspítali voru einu stofnanirnar sem létu sig málið varða með augljósum hætti 

og skipuðu óháða nefnd til að rannsaka það á grundvelli laga um stofnanirnar. Niðurstöður 

Rannsóknarskýrslunnar voru skýrar og fjallaði ég m.a. um þær í fjölmiðlaafurðinni.  

   Í fyrsta lagi voru gerðar alvarlegar athugasemdir við ritun vísindagreinar í Lancet. 

Einkum var gerð athugasemd við meintan jákvæðan árangur af fyrstu plastbarkaaðgerðinni 

og ástand sjúklingsins í kjölfar aðgerðarinnar. Í þessu tilliti voru íslensku læknarnir gagnrýndir 

af viðmælendum mínum vegna þess að sjúklingurinn sem greinin byggðist á var í umsjá 

annars þeirra með aðkomu hins. Af því mátti ráða að hér lægi fyrir mesta vitneskjan um 

heilsu og ástand sjúklingsins, þar sem hann hafði verið undir eftirliti lækna og m.a. 

undirgengist berkjuspeglanir. Viðmælandi minn, dr. Karl-Hernrik Grinnemo skurðlæknir, hélt 

því fram að ef íslensku læknarnir hefðu komið öllum upplýsingum um ástand Andemariams 

Beyene á framfæri við alla meðhöfunda áður en Lancet-greinin birtist hefði verið hægt að 

bregðast við og hefði það mögulega getað komið í veg fyrir aðgerðir sem gerðar voru síðar. 

Þá þurfti sjúklingurinn nokkru síðar ísetningu stoðnets til að halda loftveginum opnum, en 

upplýsingum um lélegt ástand hans var heldur ekki komið áleiðis til meðhöfunda að sögn 

Grinnemo. Lancet-greinin hefur nú verið afturkölluð og íslensku læknarnir, Óskar Einarsson 

og Tómas Guðbjartsson, sagðir í úrskurði rektors Karolinska-stofnunarinnar hafa vanrækt að 

koma á framfæri réttum heilsufarsupplýsingum um Andemariam Beyene. Þá var annar 

læknirinn, Tómas Guðbjartsson sagður ábyrgur fyrir vísindalegu misferli vegna Lancet-

greinarinnar. Tómas hafnaði hins vegar í yfirlýsingu á Facebook-síðu sinni að hann hefði sett 

fram vísvitandi staðhæfingar gegn betri vitund og minnti á að á ferli sínum sem 

vísindamanns, þar sem hann hefði skrifað 210 vísindagreinar, hefði hann aldrei fengið ámæli. 
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Þá sagði Tómas að ónákvæmni gætti í umsögn rektors og sér væru eigaðir hlutir sem hann 

hafi enga aðkomu haft að.  

   Í öðru lagi var samdóma álit þeirra sem ég ræddi við að málþingið í Háskóla Íslands 

hefði verið „eitt það versta við plastbarkamálið“ eins og Kjell Asplund orðaði það, því það 

hefði gefið tóninn til að halda áfram. Málþingið sem haldið var ári eftir tilraunaaðgerðina var 

ekki tekið sérstaklega fyrir í Rannsóknarskýrslunni en var harðlega gagnrýnt af þeim sem ég 

talaði við. Sérfræðingar á sviði stofnfrumulækninga sögðu að vísindin hefðu ekki þróast 

nægilega til að tímabært hefði verið að gera aðgerðir á borð við plastbarkaaðgerðirnar á 

fólki. Pierre Delaere, heimsþekktur brjóstholsskurðlæknir, sagði að ofurtrú hefði ríkt á 

stofnfrumulækningum sem hefði gefið falskar vonir um árangur. Undir það tók íslenskur 

læknir sem starfar erlendis. Háskóli Íslands hefur beðið afsökunar á málþinginu opinberlega. 

   Í þriðja lagi birtist ákveðin lítilsvirðing gagnvart læknalögum, siðareglum lækna og ekki 

síður vísindasiðareglum í plastbarkamálinu. Hér er líklega um að ræða þann þátt sem leitt 

hefur til mestra viðbragða af hálfu Háskóla Íslands. Í plastbarkamálinu var tilvísun breytt til 

að réttlæta tilraunaaðgerðina og var það mat rannsóknarnefndarinnar að sú breyting hafi 

tæplega verið í samræmi við 11. gr. læknalaga nr. 53/1988 sem þá voru í gildi. Sömuleiðis 

voru siðareglur lækna ekki hafðar að leiðarljósi  en þær stuðla að vönduðum starfsháttum og 

gildir það sama um siðareglur í vísindum, sem væru alþjóðlegar, þar sem heilindi og vönduð 

vinnubrögð eru lögð til grundvallar.  

Ekki var fengin heimild er byggði á upplýstu samþykki hjá Andemariam Beyene til töku 

blóðsýna, tölvusneiðmyndunar og framkvæmdar berkjuspeglana en niðurstöður úr þessum 

rannsóknum birtust í Lancet-greininni og þar með var ekki gerður greinarmunur á meðferð 

sjúklingsins og vísindarannsókn. Ekkert leyfi var heldur fengið hjá Vísindasiðanefnd hér 

fremur en siðanefnd í Svíþjóð en við framkvæmd vísindarannsókna er grundvallaratriði að 

slíkt leyfi sé fyrir hendi. 

Lög og siðareglur eru til að vernda sjúklinga eins og kom fram hjá Kjell Asplund í 

fjölmiðlaafurðinni sem sagði að aldrei ætti að taka áhættu gagnvart sjúklingi þó að læknarnir 

hafi verið drifnir áfram af viðleitni til að bjarga sjúklingnum.  

    Í fjórða lagi var umræða um alvarlega þöggun í tengslum við þetta mál. Fram kom að 

fjölmargir læknar hafi verið uggandi vegna alvarleika plastbarkamálsins en ekki þorað að tjá 

sig og að þeir fáu sem það hafi gert hafi mætt mikilli andstöðu.  
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    Í fimmta lagi var hlið ekkju Andemariam Beyene, Merhavit Baryamikael Tesfaslase, 

gerð skil en hún upplifði veikindi eiginmanns síns sem nánasti aðstandandi allt fram að 

andláti hans. Rödd Merhawit hafði ekki áður komið fram í plastbarkmálinu hér en enginn gat 

gefið jafngóða mynd af líðan Andemariam Beyene og hún. Í viðtalinu við hana kom fram að 

Andemariam höfðu verið gefnar vonir um að lifa í átta ár en hann lifði aðeins í 30 mánuði og 

með harmkvælum síðasta árið að sögn Merhawit. Honum voru ekki kynnt önnur úrræði, eins 

og læknum ber að gera, og var sagt að plastbarkaaðgerðin væri eini möguleikinn ef hann vildi 

lifa. Andemariam var því hvattur til að fara í plastbarkaígræðsluna. Líf Merhawit umturnaðist 

við veikindi og andlát Andemariam en þau hjón höfðu ætlað að fara aftur til síns heimalands, 

Erítreu, með menntun hans í jarðvísindum sem hann hafði stundað hér í farteskinu sem 

myndi nýtast vel þar. Enginn hafði samband frá Landspítala þegar Andemariam dó en 

Merhawit stóð uppi ein og réttindalaus. Hún hefur engar bætur fengið vegna málsins. 

   Í sjötta lagi eru atriði er varða mannréttindi einstaklinga. Plastbarkaaðgerðirnar voru 

tilraunir á fólki og í Rannsóknarskýrslunni kemur fram að með uppbyggingu miðstöðvar þar 

sem lögð var áhersla á framsæknar og háþróaðar öndunarvegarannsóknir hafi lífi þeirra 

þriggja sjúklinga sem gengust undir plastbarkaaðgerðir á Karolinska-háskólasjúkrahúsinu 

verið stofnað í hættu á kerfisbundinn hátt. Þá kom fram að þessir einstaklingar hafi allir átt 

undir högg að sækja í samfélaginu en að mati íslensku rannsóknarnefndarinnar var ekki hægt 

að útiloka að með þessu hafi 2. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu verið brotin. 

Rannsóknarnefndin taldi ástæðu til að Landspítali ætti að taka til athugunar hvort ekki væri 

rétt að veita ekkju Andemariam fjárhagsaðstoð svo hún geti ráðið sér lögmann til að fara yfir 

það hvort um bótaskyld atvik sé um að ræða.  

     Í sjöunda lagi var fjallað um afleiðingarnar sem plastbarkamálið hefur haft og hvernig 

unnið hefur verið úr því. Rektor Hákóla Íslands lýsti því yfir að háttsemi prófessorsins hafi 

verið „aðfinnsluverð“ í plastbarkamálinu en að ekki væru lagaskilyrði til að grípa til aðgerða 

og því hefur málið ekki leitt til viðurlaga. Háskólinn vill herða reglur og bæta allt 

starfsumhverfi til þess að fyrirbyggja að mál af þessu tagi eigi sér stað. Háskólinn hefur fengið 

fyrirlesara erlendis frá og staðið fyrir málþingum um vandaða starfshætti í vísindum sem 

beinst hafa að starfsfólki stofnunarinnar með almennum hætti. Viðbrögð Háskólans hafa því 

ekki haft afleiðingar varðandi stöðu hlutaðeigandi prófessors. 
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Landspítali hefur nálgast málið á svipaðan máta en þar var gerð svokölluð innri úttekt og 

niðurstöður hennar voru að herða og skerpa þurfi innri reglur og bæta skráningu til að reyna 

að koma í veg fyrir að mál eins og plastbarkamálið hendi aftur. Í stöðuskýrslu sem 

Landspítalinn sendi frá sér og má finna krækju á í seinni greininni í Kjarnanum, segir að fjallað 

hafi verið sérstaklega um mál þeirra þriggja starfsmanna Landspítala sem tengdust mest 

atburðarás málsins og að þeirri umfjöllun sé lokið. Um sé að ræða einkamál viðkomandi 

starfsmanna og að ekki verði frekar fjallað um þau. Áður hefur verið minnst á aðkomu Óskars 

Einarssonar og Tómasar Guðbjartssonar. 

   Í áttunda lagi leitaði ég eftir mati rektors Karolinska-stofnunarinnar á hvaða afleiðingar 

vísindalegt misferli hefði þar. Rektorinn taldi misferli í vísindum óafsakanlegt og ætti að hafa 

í för með sér brottvísun en þarna hefur lagarammi áhrif á hvað rektorar háskóla hafa 

valdheimild til að gera. Hér hafa viðbrögð við plastbarkamálinu fyrst og fremst beinst að því 

að minna lækna og vísindamenn á vönduð vinnubrögð og að styrkja starfsemi 

Vísindasiðanefndar með því að óska eftir aukinni valdheimild til að hafa afskipti af 

vísindarannsóknum sem vanrækt hefur verið að sækja um leyfi fyrir.  

Bengt Gerdin, prófessor emerítus og skýrsluhöfundur, sagði um aðkomu Íslendinga að 

plastbarkamálinu í seinni grein minni í Kjarnanum, að ef ekkert verði leiðrétt eftir það sem 

gerðist þá endurspeglaði það þá skoðun Íslendinga að engu þyrfti að breyta. Gerdin telur að 

það fái ekki staðist. 

Í níunda lagi voru fjölmiðlar gagnrýndir. Hvers vegna fjölluðu fjölmiðlar ekki meira um 

málið sem var fjölþjóðlegt hneykslismál í læknavísindum og varðaði alla þá þætti sem minnst 

er á á undan? Fáir fjölmiðlar krufðu plastbarkamálið til mergjar og þeir voru gagnrýndir af 

viðmælanda mínum fyrir að hafa dregið upp yfirborðskennda og villandi mynd af því sem átti 

sér stað og um helstu þætti Rannsóknarskýslunnar þegar hún var kynnt á blaðamannafundi.  

        Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis mun skoða málið og bárust svör um hvernig því 

verður háttað frá Brynjari Níelssyni, nefndarmanni og fyrrverandi formanni nefndarinnar, 

skömmu eftir að síðasta grein mín birtist í Kjarnanum. Farið verður nánar í efnisatriði 

Rannsóknarskýrslunnar og lagarammi skoðaður með það í huga hvað hann heimili að gert sé. 

Hvað gerist þegar nefndin lýkur sínu verkefni er óvíst en mestu skiptir að dreginn verði 

lærdómur af þessu máli og viðkomandi stofnanir njóti áfram trausts bæði á innlendum og 

erlendum vettvangi. Einnig barst svar í tölvupósti frá Embætti landlæknis þar sem sagði: 
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„Embætti landlæknis er stjórnvald og starfar samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 

41/2007. Landlæknir hefur haft til meðferðar eftirlitsmál samkvæmt framangreindum lögum 

vegna plastbarkamálsins og er það enn í vinnslu.“ 

  

  



50 

5 Umræða 

Þótt alvarleiki plastbarkamálsins sé augljós þá endurspeglaðist hann hvorki í umfjöllun 

hlutaðeigandi stofnana né í fjölmiðlum hérlendis. Háskóli Íslands og Landspítali voru einu 

stofnanirnar sem létu sig málið varða með afgerandi hætti og skipuðu óháða nefnd til að 

rannsaka það, auk þess sem Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis mun taka það til 

skoðunar en nefndin hefur æðsta eftirlit með stofnunum hér á landi. Nefndin telur þörf á að 

taka málið upp eftir að rannsóknarnefndin sem skipuð var af rektor Háskóla Íslands og 

forstjóra Landspítala skilaði vandaðri og ítarlegri skýrslu um það en Stjórnskipunar- og 

eftirlitnefnd vill láta reyna á lagaramma í tengslum við helstu niðurstöður áðurnefndrar 

rannsóknar. Um er að ræða stofnanir sem eru mikilvægar stoðir í okkar samfélagi, bæði 

Landspítala sem er háskólasjúkrahús og aðalsjúkrahús landsins, og Háskóla Íslands sem er ein 

af æðstu menntastofnunum þjóðarinnar. Þöggun virðist hafa ríkt um plastbarkamálið eins og 

fram kom í fjölmiðlaafurðinni og ég varð sjálf vör við það þegar ég vann að henni. Það kom 

mér nokkuð á óvart hve gegnsýrt þetta mál var af þöggun, einkum í ljósi þess að nokkuð 

margar skýrslur lágu fyrir um það og niðurstöður samdóma, t.d. um vísindalega þáttinn og 

þætti sem snertu réttindi og meðferð sjúklinga og meðferð gagna og vísindasiðferði. Að 

mínum dómi er sérlega mikilvægt að dreginn verði lærdómur af plastbarkamálinu og á það 

ekki síst við alla þá sem málið snerti. Einnig er áríðandi að bæði ungir læknar og þeir sem 

vinna að vísindarannsóknum læri af plastbarkamálinu og taki lög og reglur alvarlega því 

tilgangur þeirra er að vernda sjúklinga og starfsmenn og stuðla að fagmennsku.  

Ég lít alvarlegum augum þau vandkvæði sem fylgdu umfjöllun um plastbarkamálið og hve 

erfitt það reyndist að fá fagfólk hér á landi til að tjá sig og svara spurningum, því ég tel það 

vera eitt af hlutverkum fagaðila og háskólafólks. Þetta ætti að skoða sérstaklega í ljósi þess 

að öll gagnrýnin umræða sem byggð er á þekkingu ætti að leiða til góðs. Jafnframt þarf að 

leita svara við áleitnum spurningum um hlutverk og skyldur háskólafólks í slíkum málum, 

bæði gagnvart samfélaginu og alþjóðavísindasamfélaginu sem Háskóli Íslands er aðili að. Að 

þegja þunnu hljóði er merki um óbeina þöggun, það kallar á stöðnun og sendir ekki rétt 

skilaboð. Í tengslum við vinnu mína við plastbarkamálið sendi ég fjölda fagaðila spurningar 

en oft var fátt um svör eða að þau voru engin.  

Plastbarkamálið er flókið mál en engu að síður er mikilvægt að um það sé fjallað. Ég 

viðaði að mér mjög miklu efni til að vinna úr og vöknuðu við það margar spurningar. Þegar 
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kom að því að velja úr efni í fjölmiðlaafurðina, fannst mér það nokkuð snúið því smáatriði í 

málinu gátu skipt miklu máli og haft áhrif. Ég þurfti að skera efnið töluvert niður en vildi setja 

það fram með þeim hætti að fólk myndi lesa greinarnar en jafnframt hafa umfjöllunina 

ítarlega þar sem efnið krafðist þess. Ég lærði heilmikið á þessu verkefni. Málið var í senn allt 

mjög lærdómsríkt, áhugavert og krefjandi frá sjónarhorni blaðamanns. Margir fletir þess eru 

mjög áhugaverðir, auk þess sem það er einstakt í okkar sögu og e.t.v. stærra en lög og reglur 

hérlendis ná yfir. Ég notaði einungis hluta af þeim efnivið sem ég hafði aflað og á því fórum 

mínum heilmikið efni sem ég get notað síðar.  

Ég komst í kynni við bæði erlenda sérfræðinga sem gátu horft á málið utan frá og 

evrópska blaðamenn sem hafa fjallað um það og erum við sammála um að samstarf þar sem 

miðlað er upplýsingum gæti reynst gagnlegt en slíkt skiptir máli þar sem plastbarkamálið er 

fjölþjóðlegt og í raun ekki margir blaðamenn sem hafa fylgt því eftir. Oft þurfti ég að leita 

svara víða til að sannreyna það sem mér var sagt og það gilti líka stundum um heimildir. Þá 

voru ýmsir þættir erfiðir, einkum þeir snertu mannréttindamál og líf Andemariam Beyene og 

fjölskyldu hans, sem hefur liðið fyrir þetta sorglega mál en eiginkona hans missti ekki 

einungis ástvin, heldur einnig þá framtíð sem þau hjón höfðu stefnt að því að skapa sér og 

sonum sínum.  

Í Erítreu eru mannréttindi fótum troðin og staða ekkna slæm. Eftir andlát Andemariam 

Beyene hafði enginn frá Landspítala samband við Merhawit til að veita henni aðstoð en hún 

stóð uppi ein með þrjá unga drengi, mállaus og réttindalaus í ókunnu landi. Áfallið var 

gríðarlega mikið og afleiðingarnar langvinnar. 

Þrýstingur endurspeglaði hve viðkvæmt plastbarkamálið var og andsnúin sjónarmið eru 

gagnvart umræðu um mál af þessum toga. Slíkt má þó ekki koma í veg fyrir að fjallað sé um 

mikilvæg mál því það er jú eitt af grunngildum blaðamennskunnar að upplýsa almenning um 

mál sem hann snertir og einnig um lykilstofnanir í samfélaginu. Það er líka hlutverk sem þeir 

taka oft alvarlega að ljá hinum raddlausu rödd. Tilgangur alls þessa er að það leiði til góðs því 

það er allra hagur. Það er von mín að við drögum raunverulegan lærdóm af plastbarkmálinu 

og sýnum það í verki. Það er okkar ábyrgð gagnvart samfélaginu og þeim sem í hlut áttu. 
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