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Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið  
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Útdráttur 

Samstarf lögreglu og fjölmiðla er mikilvægt. Almenningur kallar eftir upplýsingum um það 

sem er að gerast í samfélaginu og skiptir upplýsingaflæði frá lögreglu þar miklu máli. Fréttir 

af lögreglustörfum hafa bæði forvarnar- og upplýsingagildi fyrir almenning og hafa 

fjölmiðlar þar stóru hlutverki að gegna sem fjórða valdið.  

 

Tilgangur þessa verkefnis var að kynnast dagbók lögreglu og rýna í það upplýsingaflæði sem 

er til staðar á milli lögreglunnar og fjölmiðla. Rétt er að taka fram að það sem kallast dagbók 

lögreglu hjá fjölmiðlum er innra kerfi lögreglu sem ber heitið LÖKE. Þar er því safnað saman 

sem lögreglan tekst á við í starfi sínu og er samantekt unnin þaðan sem send er til fjölmiðla.  

 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við gerð verkefnisins. Tekin voru viðtöl við tvo 

upplýsingafulltrúa, annan hjá umdæmi lögreglunnar á Suðurnesjum og hinn hjá umdæmi 

lögreglunnar í Reykjavík. Einnig voru tveir starfsmenn fjölmiðla spurðir spurninga, annar 

starfar hjá RÚV og hinn er fréttastjóri hjá Morgunblaðinu. Fengu þeir spurningalista sem 

tengist dagbók lögreglu og voru spurðir út í upplýsingaflæðið sem er til staðar á milli 

lögreglu og fjölmiðla. Rætt var um hvort strangar reglur væru til staðar í almennri umfjöllun, 

hvort eða hvaða hagsmunir það væru sem réðu úrslitum um hvað ratar í fréttir og hvernig 

sambandinu væri háttað á milli lögreglu og fjölmiðla. 

 

Niðurstöður viðtalanna sýndu að samstarf lögreglu og fjölmiðla er heilt yfir gott og má segja 

að það sé í stöðugri þróun. Breyting er frá því sem áður var. Í stað þess að blaðamenn hringi 

tvisvar á dag í lögregluembætti til að afla frétta er ferlið orðið þannig að fjölmiðlum berast 

reglulega upplýsingar frá lögreglu. Kallaðist það ferli löggutékk. Ef eitthvað þykir óljóst í 

sambandi við þær upplýsingar sem sendar eru til fjölmiðla upp úr dagbókinni er 

blaðamönnum velkomið að hafa samband við lögreglu og spyrja þannig frekari spurninga. 

Eru bæði fjölmiðlamenn og lögregla heilt yfir ánægð með samskiptin, þó finnst 

blaðamönnum það ákveðinn mínus að fréttaflutningur frá lögreglu til fjölmiðla er orðinn 

einsleitari. 

 

Dagbók lögreglu, fjölmiðlar, lögregla. 
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Abstract 

It is important to have a good cooperation between the police and the media.The public calls 

for information about what is going on in the society and the information flow from the 

police is essential. News about what the police handles has preventional - and informational 

value for the public and the media plays a big part in that being the fourth estate.  

 

The main purpose of this project is to get to know the diary of the police and take a closer 

look at the information flow that excists between the police and the media. To recognise what 

is defined as the diary of the police by the media is the police´s inner system called LÖKE. In 

there the amount of assignments that the police faces is collected and a summary is sent to the 

media. 

 

In the process of this project a qualitative method was used. Two information spokespeople 

working for the police were interviewed, one at the police station in Reykjanesbær and one at 

the police station in Reykjavík. A question list was sent to two media personnel, one works 

for the media company RÚV and the other one is a news manager at Morgunblaðið. Were 

they questioned regarding the diary of the police and the information flow that excists 

between the police and the media. There was discussion about whether or not strict rules 

apply in general debate, if or what interests excist that decides what gets published and how 

does the collaboration between the two work. 

 

The final findings showed that the relationship between the police and the media is for the 

most part good and it keeps evolving. It differs from the system that was used between the 

police and the media in the past. Instead of having the journalists calling the police stations 

twice a day the police send information to the media on a regular basis. The previous system 

was called police check. If the information that the media receives from the police is unclear 

or not fulfilling the journalists are encouraged to call the police station and ask more detailed 

questions. Even if the police and the media are happy with the relationship between the two 

the journalists find the information given to be homogeneous.  

 

The diary of the police, media, police.   
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Inngangur 

Í inngangi að siðareglum íslenskra blaðamanna segir: „Í starfi sínu hafa blaðamenn allra 

fjölmiðla jafnan í huga grundvallarreglur mannlegra samskipta og rétt almennings til 

upplýsinga, tjáningarfrelsis og gagnrýni“ (Siðareglur B.Í, e.d). Í annarri grein þessara sömu 

reglna segir: „Blaðamanni er ljós persónuleg ábyrgð á öllu sem hann skrifar. Hann hefur í 

huga að almennt er litið á hann sem blaðamann þó að hann komi fram utan síns eiginlega 

starfssviðs, í riti eða ræðu. Blaðamaður virðir nauðsynlegan trúnað við heimildarmenn sína“ 

(Siðareglur B.Í, e.d.). Þetta þýðir að blaðamaður gerir sér grein fyrir því og skuldbindur sig til 

að allt sem hann birtir sé unnið af heilindum og að á hann sé lagt traust til að birta það sem 

skiptir almenning máli.  

 

Í lögum um fjölmiðla frá 2011 með síðari breytingum er kveðið á um lýðræðisskyldur 

fjölmiðla. „Fjölmiðlaveita skal í starfi sínu halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og 

standa vörð um tjáningarfrelsi. Hún skal virða mannréttindi og jafnrétti, og einnig friðhelgi 

einkalífs nema lýðræðishlutverk fjölmiðlaveitu og upplýsingaréttur almennings krefjist 

annars. Fjölmiðlaveita skal gæta þess að uppfylla kröfur um hlutlægni og nákvæmni í fréttum 

og fréttatengdu efni og gæta þess að mismunandi sjónarmið komi fram, jafnt karla sem 

kvenna“ (Lög um fjölmiðla, 2011).  

 

Blaðamenn hafa þeirri skyldu að gegna að starfa fyrst og síðast í þágu almennings. 

Þeir leitast við að greina frá upplýsingum sem eru mikilvægar fyrir almannahag. Upplýsingar 

sem hafa forvarnargildi, sem upplýsa um það sem á sér stað í stjórnmálum og almennt um 

það sem þykir fréttnæmt í landinu og í heiminum öllum (Bennett, 2016). Í lögum um 

Ríkissjónvarpið segir að fjölmiðill í almannaþágu eigi að vera óháður pólitískum, 

hugmyndafræðilegum og efnahagslegum hagsmunum í ritstjórnarákvörðunum. Honum ber að 

stunda vandaða og gagnrýna fréttamennsku og rýna meðal annars í störf yfirvalda, félaga og 

fyrirtækja sem hafa áhrif á hag almennings (Lög um Ríkisútvarpið, 2013). 

 

Fjölmiðlar eru mikilvægt afl í samfélaginu. Eru þeir kallaðir fjórða valdið og er þá 

verið að vísa til þrískiptingar ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. 

Hlutverk fjölmiðla er því að fylgjast með hverri þessara greina ríkisvaldsins og veita þeim 

aðhald. Það kemur skýrt fram í Stjórnarskrá Íslands í annarri grein að Alþingi og forseti 

Íslands fari saman með löggjafarvald, forseti og önnur stjórnvöld með framkvæmdarvald og 
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dómendur fari með dómsvald (Stjórnarskrá Íslands, 1944). Þar sem hlutverk fjölmiðlanna er 

að vera á varðbergi og veita ríkisvaldinu aðhald eru þeir stundum kallaðir varðhundar 

almennings. Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason hefur áhyggjur af blaðamennsku í dag og 

finnst hún að sumu leyti vera að syngja sitt síðasta. Hann talar um að almenningur treysti 

blaðamönnum, fjórða valdinu, til að vera hliðverðir upplýsinga. Það séu jú þeir sem miðla 

upplýsingum, leggja mat á þær og matreiða (Auður Jónsdóttir, o.fl. 2018). 

 

Í lögum um fjölmiðla segir að markmið laganna sé að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til 

upplýsinga, fjölmiðlalæsis, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun sem og að efla vernd neytenda 

á þeim vettvangi (Lög um fjölmiðla 2011). Í lögum um persónuvernd segir hins vegar  að 

stjórnvöld megi ekki vinna með upplýsingar um refsiverða háttsemi nema það sé nauðsynlegt 

vegna lögbundinna verkefna þeirra. Þá er kveðið á um að heimilt sé að takmarka aðgang 

almennings að gögnum þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjist þess (Lög um 

persónuvernd, 2012). Í virku lýðræðisríki þarf á hverjum degi að vera til vettvangur fyrir 

heilbrigða, gagnrýna umræðu þar sem aðgengi að upplýsingum er auðvelt. Vettvangur þar 

sem fagfólk getur unnið að úrvinnslu þeirra og gagnsæ vinnubrögð eru viðhöfð. Fjölmiðlar 

eru leikvangur slíkrar umræðu, án þeirra væri þessi vinna óhugsandi (Auður Jónsdóttir o.fl., 

2018). 

 

Hér takast á tvenns konar grundvallarsjónarmið. Annars vegar rétturinn til 

persónuverndar og hins vegar rétturinn til tjáningarfrelsis og miðlunar upplýsinga. Fréttir sem 

birtast í fjölmiðlum eru iðulega sagðar út frá neikvæðu sjónarhorni. Yfirleitt telst það 

fréttnæmt þegar eitthvað fer úrskeiðis. Því til viðbótar hefur fréttamennska verið að breytast á 

umliðnum árum og áratugum þannig að í stað þeirra hörðu frétta sem áður voru mest lesnar 

og tengjast í raun hinum opinbera vettvangi, hafa mjúkar fréttir, yfirleitt neikvæðar, sem 

tengjast hinum persónulega vettvangi orðið meira áberandi. Þetta hefur í för með sér að ef 

borgarinn misstígur sig með einhverjum hætti, jafnvel í sínu persónulega lífi, er það orðið 

fréttnæmt og lögmætt viðfangsefni fjölmiðla. Það er hins vegar hlutverk lögreglu að skerast í 

leikinn þegar eitthvað fer úrskeiðis og verður hún því í lykilhlutverki í slíkum málum sem 

það stjórnvald sem fjölmiðlar leita til. Þeirra mat er álitið mat sérfræðingsins.  

 

Þegar kemur að því að segja fréttir af lögreglumálum skarast því verksvið 

fjölmiðlanna og lögreglunnar varðandi það hvaða upplýsingar eiga í raun erindi við 

almenning. Báðir þessir aðilar telja sig vera í stöðu hliðvarðar þó að ekki sé víst að sömu 
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sjónarmið ráði för. Getur lögreglan því ýmist verið skúrkur eða frelsari út frá sjónarhóli 

fjölmiðlanna eða jafnvel verið hvoru tveggja á sama tíma (Bennett, 2016).  

 

Lögreglan sinnir því hlutverki að vernda almenning og sinna almennri löggæslu. Hún 

vinnur að því að ljóstra upp um afbrot og þjóna samfélaginu af heiðarleika og þagmælsku 

(Ríkislögreglustjóri, 2014). Mikilvægur hluti af starfi lögreglu snýr að því að skrifa skýrslur 

um þau útköll sem hún sinnir. Þegar lögregla hefur klárað þessa vinnu fara skýrslurnar inn í 

gagnagrunn innan stofnunarinnar sem kallast LÖKE. Þær upplýsingar sem síðan fara áfram 

til fjölmiðla eru í daglegu tali kallaðar dagbók lögreglu (Jóhanna Sigþórsdóttir, munnleg 

heimild, 12. október 2018).  

 

Hlutverk þessarar upplýsingagjafar er að gefa almenningi innsýn í það sem lögreglan 

fæst við í starfi sínu. Upplýsingar af þessum toga eru hugsaðar sem varnarorð út í samfélagið, 

þannig að hinn almenni borgari veigri sér frekar við að brjóta af sér. Fjölmiðlar sinna 

almennu hlutverki hliðvarðar í samfélaginu og sjá um að birta það sem þeir telja að komi sér 

vel fyrir almenning. Þessar upplýsingar eru því mikilvægar fyrir almenning. Forsenda þess að 

búa í upplýstu samfélagi er að fjölmiðlar fái aðgang að því sem lögreglan fæst við. Þetta er 

liður í því að fjölmiðlar geti uppfyllt það hlutverk sem þeim var ætlað. 

Samskipti lögreglu og fjölmiðla 

Ákveðnar reglur eru við lýði þegar kemur að samskiptum milli lögreglu og fjölmiðla. Slíkar 

reglur voru síðast settar af Haraldi Johannessen ríkislögreglustjóra árið 2002 og var tilgangur 

þeirra að samræma viðbrögð og samstarf lögregluembætta. Þessar reglur hafa ekki verið 

uppfærðar síðan þær komu út (Kristbjörg Fjóla Hrólfsdóttir, munnleg heimild, 29. nóvember 

2018). Í reglunum er undirstrikað að mikilvægt sé að samskipti lögreglu og fjölmiðla séu góð. 

Fjölmiðlar hafi hlutverki að gegna í þágu almennings í samfélaginu með því að birta 

hlutlægar fréttir af atburðum líðandi stundar. Lögreglustjórar eru hvattir til að nýta sér 

samstarf við fjölmiðla til að tryggja samvinnu við borgarana um uppljóstranir brota og annað 

sem máli kann að skipta varðandi framkvæmd lögreglustarfsins. Lögregla á samkvæmt 

þessum reglum að greiða götu fjölmiðla í upplýsingaöflun um mál sem hún hefur til 

umfjöllunar svo lengi sem það er ekki í andstöðu við rannsóknarlega hagsmuni máls. 

Farsælt er bæði fyrir lögreglu og fjölmiðla að vinna saman af vinsemd og gagnkvæmri 

virðingu segir enn fremur í reglunum og að fylgt skuli lögum og siðareglum um störf lögreglu 

og fjölmiðla (Ríkislögreglustjóri, 2002). 
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Þegar kemur að sérstæðum sakamálum kveða reglurnar á um að huga beri sérstaklega 

að því hvenær rétt sé að lögregla tjái sig opinberlega um störf sín. Þegar til umfjöllunar eru 

umfangsmikil mál skuli það vera í höndum lögreglustjóra að sjá um að veita fjölmiðlum 

viðtöl. Þeim beri að hafa í huga væntingar fjölmiðla og almennings og hvaða upplýsingum 

sem liggja fyrir megi deila. Frásögn lögreglu á, samkvæmt reglunum, að vera málefnaleg og 

hlutlæg og gera skal ráð fyrir að þær upplýsingar sem veittar eru séu nýttar í opinberri 

umfjöllun (Ríkislögreglustjóri, 2002). 

 

Til samanburðar má nefna sambærilegar en mun nýrri reglur sem eru við lýði í 

Bretlandi. Hlutverk þessara reglna er svipað og hérlendis, að auðvelda samskiptin á milli 

fjölmiðla og lögreglu. Bresku reglurnar eru ekki gefnar út af yfirmanni lögreglu líkt og hér, 

heldur af sérstakri stofnun sem komið var á fót til að tryggja endurmenntun og almannatengsl 

lögreglunnar. Um stofnunina segir m.a. á heimasíðu hennar: „Tilgangur þessarar stofnunar er 

að sjá starfsmönnum fyrir þekkingu og getu til að koma í veg fyrir glæpi, vernda almenning 

og virkja traust almennings til löggæslu“ (College of Policing 2013). 

 

Viðmiðunarreglurnar eru um margt svipaðar og reglur Ríkislögreglustjóra frá árinu 

2002. Í regluverkinu, sem nefnist „Guidance on Relationships with the Media“, segir að 

sambandið á milli lögreglu og fjölmiðla eigi að vera byggt á heiðarlegum og fagmannlegum 

grunni. Lögreglu beri að hafa hljótt um upplýsingar og meta hvort og hvenær þeim er ætlað 

að verða opinberar. Hlutverk fjölmiðla sé að hafa aðhald með lögreglu og upplýsa almenning 

um vinnu hennar. Það sé skylda lögreglu að vinna í samstarfi við fjölmiðla, bæði til að 

upplýsa um hvað lögreglan er að fást við og til að fá almenning með í að berjast gegn 

glæpum í samfélaginu. Lögregla eigi að vera sanngjörn, nákvæm og tímanlega með 

upplýsingar fyrir fjölmiðla. Fjölmiðlar eigi að fá meðferð frá lögreglu sem einkennist af 

jafnræði og sanngirni því gagnsætt samband á milli fjölmiðla og lögreglu sé mikilvægt í 

lýðræðissamfélagi. Lögregluyfirvöld ættu að vinna í átt að opnu, fagmannlegu og sterku 

sambandi við fjölmiðla og búast við því að standa ávallt fyrir svörum um málefni sem varða 

almannaheill (College of Policing, 2013). 

 

Siðareglur blaðamanna eru nokkuð almennar og kveða ekki á um hvernig bregðast 

eigi við í einstökum tilfellum eða tegundum mála. Að þessu leyti eru þær nokkuð ólíkar 

siðareglum í nágrannalöndunum (Friðrik Þór Guðmundsson, 2015). Engu að síður má segja 
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að tvær meginreglur séu einkennandi, annars vegar tillitssemisreglan og hins vegar 

nákvæmnisreglan.  Þær gera kröfu um það annars vegar að blaðamenn sýni þeim sem eiga 

um sárt að binda tillitssemi og hins vegar að þeir vandi upplýsingaöflun sína svo sem kostur 

er. Þessi sjónarmið koma meðal annars fram í 3. grein siðareglnanna þar sem segir:  

 

„Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu svo sem kostur 

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

saklausu fólki, eða fólki sem á um sárt að binda, óþarfa sársauka eða vanvirðu“ (Siðareglur 

B.Í. e.d.). Í fjórðu grein er enn hnykkt á þessum atriðum þar sem segir: „Blaðamenn skulu 

hafa ríkt í huga hvenær almennt öryggi borgaranna, sérstakir hagsmunir almennings eða 

almannaheill krefst nafnbirtingar. Í frásögnum af dóms- og refsimálum skulu blaðamenn 

virða þá meginreglu laga að hver maður er talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð“ 

(Siðareglur B.Í. e.d.). 

Þar sem siðareglurnar sjálfar eru almennar, þurfa blaðamenn að horfa til úrskurða 

Siðanefndar í störfum sínum, en nefndin úrskurðar um brot á reglunum og túlkar þær í 

samræmi við tíðarandann hverju sinni (Friðrik Þór Guðmundsson, 2015). Flestir úrskurðir 

siðanefndar um brot hafa í gegnum árin fjallað um tillitssemisregluna, þ.e. brot á 3. grein 

siðareglnanna. Segja má að þau sjónarmið sem fram koma í reglum lögreglunnar og svo í 

þeim reglum sem blaðamenn hafa sjálfir sett sér – einkum varðandi tillitssemi við þá sem 

eiga um sárt að binda – gangi nokkuð í sömu átt, þótt augljóslega hljóti að vera áherslumunur 

á því hversu langt eigi að ganga í einstökum málum þar sem hlutverk þessara aðila eru að 

mörgu leyti ólík.   

Þá ber að nefna aðhaldshlutverk fjölmiðla sem nefnt var hér að ofan. Blaðamenn og 

fjölmiðlar gegna ákveðnu varðhundshlutverki fyrir almenning sem felst ekki einvörðungu í 

því að veita kjörnum stjórnvöldum aðhald heldur líka hinum ýmsu þáttum 

framkvæmdarvaldsins, þar með talið lögreglunni sjálfri. Því endurspeglast það sjónarmið 

einnig hjá blaðamönnum, m.a. í siðareglum, að blaðamenn láti sannfæringu sína ráða og 

almannahag, sem felur í sér að þeir þurfa að geta lagt mat á upplýsingar og hvort þær eiga 

erindi til almennings. Að lögregla skammti þeim upplýsingar getur því ógnað þessu sjálfstæði 

fjölmiðlanna og auk þess hugsanlega dregið úr möguleikanum á að veita lögreglunni 

nauðsynlegt aðhald.  
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Dagbók lögreglu 

Dagbók lögreglu er byggð á upplýsingum sem sóttar eru úr innra kerfi lögreglunnar. Þar 

skráir lögregla öll útköll, verkefni og tilkynningar sem henni berast. Kallast þetta kerfi LÖKE 

og er í kringum tuttugu ára gamalt (Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson, munnleg heimild, 17. 

október 2018). Heldur kerfið utan um fréttir frá öllum umdæmum landsins.  

Dagbókin getur veitt ákveðna innsýn í það hversu erilsamt er hjá lögreglu og reglulega eru 

þar upplýsingar um mál sem vert er að segja frá og kanna nánar. Út frá sjónarhóli 

lögreglunnar er tilgangur dagbókar að koma til móts við þarfir bæði almennings og fjölmiðla 

(Jóhanna Sigþórsdóttir, munnleg heimild, 12. október 2018).  

 

Tilgangur dagbókar getur líka verið sá að þjóna ákveðnum hagsmunum lögreglunnar 

sjálfrar eins og þegar lögregla er að miðla upplýsingum í þeim tilgangi að upplýsa mál 

(Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson, munnleg heimild, 17. október 2018). 

Fyrir tíma dagbókar var ákveðin rútína við lýði hjá fjölmiðlum. Hringdu þá blaðamenn í öll 

lögregluembætti landsins tvisvar á dag og spurðu frétta. Kallaðist þetta fyrirkomulag 

löggutékk. Það sem síðan þótti fréttnæmt og var heimilt að tala um kom upp úr dagbók 

lögreglu.  

Gunnar Rúnar talar um að fyrir um þrjátíu árum hafi verið stofnuð forvarnardeild hjá 

lögreglunni í Reykjavík. Þá voru teknir saman pistlar af því sem gerðist eftir annasama daga 

og helgar. Þetta fyrirkomulag hélt áfram að vera til staðar á milli lögreglu og fjölmiðla fram 

yfir aldamótin. Þegar embættin á höfuðborgarsvæðinu voru sameinuð árið 2007 var 

forvarnardeildin í þessari mynd lögð niður. Á sama tíma bar meira á því að fjölmiðlar 

kvörtuðu yfir að ná ekki sambandi við lögreglu. Í því ástandi sem var, með minna fjármagn á 

milli handanna var ekki hægt að réttlæta að hafa starfsmann á launaskrá eingöngu við að 

svara í símann. Í kjölfarið var tekin upp sú venja að lögregla tók að senda frá sér upplýsingar 

þrisvar á sólarhring.  

Með hliðsjón af breytingum í samfélaginu var ákveðið þann 7. desember árið 2010 að 

opna sérstaka lögreglusíðu á Facebook (Lögreglan, 2015). Var það skref tekið til að færa 

lögregluna þangað sem fólkið er (Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson, munnleg heimild, 18. 

október 2018). Með þessu skrefi var verið að ná til breiðari hóps á stuttum tíma og í mörgum 

málum hefur það sýnt sig að það er mikilvægt að einnig sé hægt að ná til lögreglu á þessum 

vettvangi. Stór hópur af fólki hefur samband við lögreglu á Facebook í gegnum einkaskilaboð 

og breytingar á upplýsingaflæði lögreglu til fjölmiðla hafa orðið í takt við breytingar í 
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samfélaginu. Jóhanna Sigþórsdóttir var ein af þeim sem kom Facebooksíðu lögreglunnar á 

Suðurnesjum á laggirnar. Hennar starf er að fara inn í LÖKE og velja það sem henni finnst 

eiga erindi frá lögreglu til almennings.  

Gunnar Rúnar segir lögregluna standa sig ágætlega í upplýsingamiðlun þó að hann 

átti sig á því sem gamall blaðamaður að fjölmiðlamenn kunni að vera honum ósammála. Eðli 

blaðamannsins sé alltaf byggt á því að fá frekari upplýsingar og helst strax. Þegar frétt er 

útbúin úr innra kerfi LÖKE er hún skrifuð upp og yfirfarin af viðkomandi deild áður en hún 

er send út. Þegar síðan búið er að gefa grænt ljós á hana er hún send á alla fjölmiðla. 

Rannsóknarspurningin 

Ljóst má vera af framansögðu að ákveðin breyting hefur orðið á því hvernig lögreglufrétta er 

aflað og hver það er sem hefur dagskrárvaldið þegar slíkar fréttir eru annars vegar með 

tilkomu dagbókar lögreglu. Frumkvæðið og þar með dagskrárvald hefur færst frá löggutékki 

og því að blaðamenn sóttu sjálfir upplýsingar til lögreglu og yfir í það að lögreglan matreiðir 

nú upplýsingar sem blaðamönnum eru síðan boðnar. Óvíst er þó hversu mikilvægur og 

djúpstæður munurinn er. Á vakt getur það til dæmis lent í verkahring lögreglumanns að taka 

saman þau mál sem hafa borist til lögreglu og eftir vaktina sendir hann frá sér ákveðið efni til 

fjölmiðla. Ekki þarf endilega upplýsingafulltrúa til. Að ýmsu leyti er þetta svipað ferli og 

þegar löggutékk var tekið, nema að í stað þess að blaðamaður hringdi eftir upplýsingum og 

fékk þær frá þeim sem hafði tekið þær saman, þá fær hann þessar upplýsingar nú sendar 

sjálfkrafa.  

Lögreglufréttir hafa alltaf verið mjög áberandi og plássfrekar í fjölmiðlum og hefur 

vægi þeirra heldur aukist ef eitthvað er, bæði á Íslandi og alþjóðlega (Bennett, 2016). Því 

vaknar spurningin hvort sú breyting að lögreglan hafi frumkvæði að upplýsingagjöf til 

fjölmiðla í gegnum dagbók lögreglu hafi breytt lögreglufréttum. Í því ljósi er megin 

rannsóknarspurning þessa verkefnis eftirfarandi. 

 

Rannsóknarspurning 1: Hefur opinber birting úr dagbók lögreglu breytt fréttum af 

lögreglumálum?  

Tilgangur verkefnisins er að kanna hvort dagbókin og það verklag sem henni hefur fylgt 

hefur breytt fréttum af lögreglumálum. Þrjár undirspurningar verða skoðaðar sérstaklega í því 

skyni að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna sjálfa:  

• Í fyrsta lagi hvort upplýsingaflæðið hefur orðið betra í gegnum tíðina.  

• Í öðru lagi hvort upplýsingagjöfin hefur orðið meira á forsendum lögreglu. 
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• Í þriðja lagi hvort ánægja ríkir með þetta samskiptaferli hjá lögreglu annars vegar og 

fjölmiðlum hins vegar. 

 

Aðferð 

Við gerð þessarar ritgerðar var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Tekin voru fjögur 

viðtöl, tvö við lögreglu og tvö við fjölmiðlamenn. Fyrir hönd lögreglu var um að ræða 

upplýsingafulltrúa umdæmis lögreglustjórans á Suðurnesjum, Jóhönnu Sigþórsdóttur og 

upplýsingafulltrúa umdæmis lögreglustjórans í Reykjavík, Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson. 

Þeir sem starfa hjá fjölmiðlum og voru til í að svara spurningunum voru þeir Stígur Helgason 

blaðamaður hjá RÚV og Guðmundur Hermannsson fréttastjóri hjá Morgunblaðinu. Viðtölin 

við upplýsingafulltrúana fóru fram augliti til auglits. Spjallið við Jóhönnu Sigþórsdóttur fór 

fram á efri hæð lögreglustöðvarinnar við Hringbraut í Reykjanesbæ. Spjallið við Gunnar 

Rúnar fór fram á lögreglustöðinni við Hlemm í Reykjavík. Fengu bæði Guðmundur 

Hermannsson og Stígur Helgason senda spurningalista sem þeir svöruðu og sendu til baka. 

Þeir voru báðir samþykkir því að vitnað væri í svör þeirra í þessari ritgerð. Viðtölin við 

upplýsingafulltrúana voru tekin upp og voru viðmælendur samþykkir því.  

Lögreglan fékk sér spurningalista sem sneri að hennar upplifun af dagbók lögreglu og 

fjölmiðlamennirnir sérstakan spurningalista að auki. Fyrir utan þær spurningar sem voru 

niður skrifaðar bættust við fleiri í takt við hvernig hvert viðtal fór af stað. Spurningarnar voru 

að mestu um dagbók lögreglu, breytingar í kjölfar þess að löggutékkin hættu og 

upplýsingaflæðið sem fór að berast frá umdæmum lögreglu til fjölmiðla eftir þessar 

breytingar.  

 

Tekin voru viðtöl við tvo gamalreynda blaðamenn með reynslu, Stíg Helgason sem er 

starfandi fjölmiðlamaður á Ríkissjónvarpinu RÚV og Guðmund Hermannsson sem er 

fréttastjóri hjá Morgunblaðinu og hefur verið síðan árið 1998. Hafði hann áður verið 

blaðamaður hjá fyrirtækinu frá árinu 1986.  

 

Upplýsingafulltrúarnir Jóhanna Sigþórsdóttir og Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson eru 

einnig með mikla reynslu þegar kemur að blaðamennsku. Áður en Jóhanna tók að sér starf 

upplýsingafulltrúa lögreglunnar á Suðurnesjum, starfaði hún sem blaðamaður í hartnær 

þrjátíu ár. Gunnar Rúnar hefur einnig bakgrunn í blaðamennsku og spannar hann tæp tuttugu 

ár.  
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Niðurstöður 

Allir viðmælendur voru sammála um að samskiptin sem eru ríkjandi á milli lögreglu og 

fjölmiðla séu almennt góð. Hér á eftir verður leitast við að svara með kerfisbundnum hætti 

þeim þremur undirspurningum sem settar voru fram til stuðnings 

aðalrannsóknarspurningunni. Þær snúast í fyrsta lagi um upplýsingaflæðið, hvort upplýsingar 

séu á forsendum lögreglu, og loks hvort almenn ánægja sé með það fyrirkomulag sem nú 

gildir.  

Betra upplýsingaflæði? 

Varðandi það hvort upplýsingaflæðið eða upplýsingagjöfin hafi orðið betri í tímans rás telja 

fulltrúar lögreglu þetta flæði gott og nákvæmt. Lögreglan sé alltaf að minna almenning á að 

gæta að sér. Hún fylgist með hvort almenningur sé með ljósabúnað í lagi, hún sér um að 

vakta skóla og leikskóla á morgnana og vinnur í því að vera ávallt sýnileg. Jóhanna talar um 

að almennt séð sé lögreglan að senda ákveðin gildi út í samfélagið sem sporni gegn ákveðinni 

hegðun sem sé ekki liðin. Lögreglan vinni að því að vera ávallt á tánum og að störfum.  

 

Upplýsingagjöf til almennings lýtur ákveðnum lögmálum og vegur þar persónuvernd 

einna þyngst. Hins vegar þegar kemur að málum líkt og tælingu barns inn í ókunnugan bíl 

breytist hraði upplýsingagjafar. Þegar slík mál koma upp hefur lögregla reynt að greina frá 

upplýsingum eins fljótt og auðið er án þess þó að vekja hræðslu í samfélaginu. Er þetta gert 

til að stíga skref í átt að verndun almennings og ná til fólks þannig að gerandinn náist sem 

allra fyrst. Gunnar Rúnar segir að þannig reyni lögreglan að vekja fólk til umhugsunar og 

vinni að því að fá foreldra til að ræða þessi mál við börnin sín. Í slíkum tilfellum sé það 

bráðnauðsynlegt að koma skilaboðum til almennings sem allra fyrst. Þegar kemur að því að 

spyrja fjölmiðla út í upplýsingaflæðið kveður við annan tón. Fjölmiðlamenn eru ekki alveg 

eins hrifnir en þó að mörgu leyti ánægðir. Upplýsingaflæðið sem er til staðar er ágætt, en ef 

um stór mál og umfangsmikil mál er að ræða hafa þeir annað kerfi til að afla upplýsinga. Má 

segja að það sé líkara gömlu löggutékkunum. Þá hringja þeir inn til embættanna og reyna að 

komast í samband við lögreglumenn sem mögulega gætu svarað spurningum þeirra ítarlegar.  

 

Ef upplýsingar þykja ekki fullnægjandi er í beinu framhaldi haft samband við þann 

yfirmann hjá lögreglunni sem hefur með málið að gera og reynt að afla frekari upplýsinga. Þá 
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kemur í ljós hvort þeir séu fúsir til að veita þær án þess að raska rannsóknarhagsmunum. Ef 

það ber ekki árangur þarf fréttamaður að nota sína heimildarmenn til að grafast frekar fyrir 

um málið, telji hann málið það merkilegt að það sé tímans og fyrirhafnarinnar virði.  

 

Áður fyrr var yfirleitt hægt að hringja í vaktsíma lögreglu allan sólarhringinn og afla 

upplýsinga um mál sem komu upp, ef hægt var að veita þær upplýsingar á annað borð. Þetta 

sé eitthvað sem er orðið erfiðara eftir að fjölmiðlasamskiptum var útvistað frá vakthafandi 

vaktstjórum til yfirmanna hjá embættunum. Fjölmiðlamenn veigra sér oft við að hringja í 

farsíma yfirmanna utan skrifstofutíma. Það er misjafnt hversu fúsir þeir eru til þess að 

liðsinna fjölmiðlum við slíka upplýsingaöflun utan hefðbundins vinnutíma. 

Þróunin hefur verið sú að lögreglan veitir almennt meiri upplýsingar en hún gerði. 

Hér áður fyrr komu blaðamenn sér upp heimildarmönnum innan lögreglunnar sem voru þeim 

innan handar. Guðmundur talar um að úr því hafi almennt dregið mjög. Hann bætir því við að 

dagbækur lögreglunnar virki einnig hvetjandi á lögregluna að koma sínu svæði á kortið og í 

fjölmiðla með því að senda frá sér fréttir. Á tímum löggutékkanna á Morgunblaðinu var 

hringt í stærstu staðina á morgnana og síðdegis. Á kvöldin var síðan tekið mjög ítarlegt 

löggutékk í samvinnu við Landssíma Íslands.  

„Þegar klukkan fór að halla í níu á kvöldin hringdi maður í 02 og sagðist vera að hefja 

löggutékk“ (Guðmundur Hermannsson).  

Fréttamatið hefur breyst í gegnum tíðina, þær fréttir sem nú eru í fjölmiðlum fjalla 

mikið um lögreglumál því mikill áhugi er á því sem lögreglan er að gera. Stígur talar um að 

óhætt sé að fullyrða að fréttaflutningurinn hafi orðið einsleitari í tímans rás. Í stað þess að 

hver miðill taki löggutékk, hver á sínum tíma og hver með sínar spurningar, séu allir 

fjölmiðlar mataðir á sömu upplýsingum sem leiði óhjákvæmilega til þess að allar fréttir af 

málunum verði mun keimlíkari en ella.  

 

Á forsendum lögreglu? 

Í viðtölunum koma upp ólík viðhorf þegar horft er til þess hvort upplýsingaflæðið sé meira á 

forsendum lögreglu en fjölmiðla. Lögreglan hefur ekki eins miklar áhyggjur af því ferli og 

fjölmiðlar sem lýsir sér mögulega best í því að hún er almennt ekki mikið að pæla í þeim 

þætti.  
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„Það er mjög skýrt að það sem er í rannsókn er ekki birt. Mál sem eru til rannsóknar 

fara ekki í loftið nema með leyfi frá rannsóknarnefnd“ (Jóhanna Sigþórsdóttir).  

 

Fjölmiðlar telja að það sem birt er sé einsleitt. Ef það vantar upp á það sem berst frá 

lögreglu leita fjölmiðlar leiða til að fá ítarlegri upplýsingar. Rannsóknarhagsmunir mála 

koma oft í veg fyrir að lögreglan geti leiðrétt eitthvað sem vitað er að er rangt og ekki er alltaf 

hægt að bregðast við fyrr en eftir að rannsókn máls lýkur. Þegar mikið álag er í rannsókn 

lögreglu ná þeir oft ekki að bregðast við spurningum fjölmiðla. Verður það stundum til þess 

að fjölmiðlar gefa út fréttir sem ekki er búið að fá viðbrögð við frá lögreglu fyrr en eftir á. 

Jóhanna talar um að henni vitanlega séu ekki til reglur þegar kemur að því að fjalla um mál 

tengd lögreglu. Hún leggur sjálf til ákveðin gildi þegar kemur að því að fjalla um málefni 

tengd lögreglu og segir að það að miðla fréttum frá lögreglu sé mikið ábyrgðarstarf.  

 

Þegar kemur að upplýsingagjöf frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er ferlið þannig 

að fjölmiðlum berast yfirlit yfir helstu verkefni hvers dags og nætur tvisvar til þrisvar yfir 

daginn. Hafi fjölmiðlar sérstakan áhuga á tilteknum atriðum af því yfirliti hafa fréttamenn 

samband við lögreglu og afla sér frekari upplýsinga. Um stærri mál senda lögregluembættin 

fréttatilkynningar á fjölmiðla, sem ýmist er unnið beint upp úr eða frekari upplýsinga aflað 

með símtölum. Auk þessa hefur hver blaða- og fréttamaður sína heimildarmenn innan 

lögreglunnar eins og verið hefur í áranna rás. Í stærri málum eru slík tengsl yfirleitt mun 

mikilvægari en tilkynningar sem lögregla sendir að eigin frumkvæði.  

 

Stígur talar um að gert sé ráð fyrir að lögreglan haldi viðkvæmum upplýsingum fyrir 

sig, það sé ekki hægt að gera ráð fyrir að hún greini frá öllu. Upplýsingar um stærri og 

viðkvæmari mál komi inn á borð fjölmiðla eftir öðrum leiðum. Blaðamenn hafi aðgang að 

deildar- og stöðvarstjórum bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu sendir fjölmiðlum reglulega lista með símanúmerum og tengiliðum.  

Guðmundur telur að markmiði lögreglunnar hafi verið náð. Það takmark sé að ná að sýna 

jákvæðari mynd af störfum hennar.  

 

Samskipti lögreglu og fjölmiðla skipta máli fyrir almenning, þau sjá til þess að það 

sem lögregla sinnir hafi varnargildi fyrir samfélagið. Reglur ríkislögreglustjóra hérlendis og 

regluverk sem unnið er eftir í Bretlandi eiga það sameiginlegt að unnið er að farsælu 

samstarfi á milli fjölmiðla og lögreglu.  
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Í allri fréttavinnslu þarf að leggja mat á sannleiksgildi upplýsinga. Stígur segir að 

almenna reglan hafi verið sú að treysta upplýsingum frá opinberum aðilum. Fjölmiðlafólk 

leggur upp með að þær upplýsingar sem þeim berast séu sannar og réttar. Þetta er í samræmi 

við siðareglur flestra fjölmiðla, þar sem segir að tveggja sjálfstæðra heimilda skuli aflað fyrir 

hverri frétt, einkum ef þær eru nafnlausar. Opinberir aðilar og embættismenn séu þó yfirleitt 

næg heimild einir og sér.  

 

Ánægja með fyrirkomulag? 

Það kerfi sem notast er við, að fá upplýsingar upp úr LÖKE, virkar vel og ef það er eitthvað 

sem vantar upp á geta fjölmiðlar haft samband við lögreglu og óskað eftir frekari 

upplýsingum. Viðmælendur telja að að sumu leyti séu þetta sams konar fréttir og fengust áður 

með reglulegu löggutékki. Guðmundur talar um að í dagbókinni sé þó getið fleiri atvika en 

áður var gert. Það sem kemur upp úr henni getur nýst sem ágætis uppfyllingarfréttir. Þetta sé 

efni sem komi að góðum notum í morgunfréttum útvarpsstöðva og netmiðla. Á löngu tímabili 

hafi það verið þannig að fréttirnar voru mjög persónulegar og greint var frá öllu. Í dag sé 

mikil breyting orðin á vegna persónulöggjafar. Gunnar Rúnar talar um að það liggi þó í 

hlutarins eðli að blaðamaður vilji alltaf fá frekari upplýsingar en eru í boði. Ekki sé alltaf 

mögulegt að veita frekari upplýsingar vegna rannsóknarhagsmuna eða persónuverndar.  

 

„Þær upplýsingarnar sem fást upp úr dagbókarfærslunum eru gjarnan stuttaralegar og 

snubbóttar og fjölmiðlar láta þær oftast duga án þess að hafa tækifæri til að spyrja nánar út í 

málsatvik“ (Stígur Helgason).  

 

Þótt það sé fyrst og fremst lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sem sendir frá sér 

upplýsingar úr dagbók lögreglu er það þannig að enn eru tekin löggutékk á landsbyggðinni. 

Megin munurinn er sá að það er erfiðara að afla sér nákvæmari upplýsinga um mál sem eru 

þó ekki endilega nógu stór til að hringja í yfirmenn og spyrja þá nánar út í.  

 

Stígur telur að það ríki ágætur skilningur hjá báðum aðilum á vinnu hins. Þetta sé 

samband sem sé í stöðugri þróun. Guðmundur talar um að starfsmenn Morgunblaðsins séu í 

góðum samskiptum við starfsmenn lögreglu. Blaða- og fréttamenn ávinni sér traust lögreglu 

og öfugt í gegnum samskipti sín og vinnubrögð. Þetta sé þó ferli sem geti tekið tíma. Upp að 
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vissu marki má því segja að það sé ákveðin krafa frá fjölmiðlum að fá fréttir af vinnu 

lögreglu því verkefni lögreglu séu eðli málsins samkvæmt oft fréttnæm. Lögreglan sinnir 

slysum og glæpum sem séu í frásögur færandi og á fjölmiðlum sé það talið eðlilegt að 

lögregla upplýsi almenning um slík mál í gegnum fjölmiðla. Stígur segist þó ekki minnast 

þess að það hafi verið krafa fjölmiðla að lögregla sendi þeim dagbókarfærslur. Líklega hafi 

þetta verklag verið tekið upp hjá lögreglu í og með til að reyna að koma í veg fyrir að 

lögreglumenn verði fyrir áreiti frá fjölmiðlafólki. 

 

„Já, þetta eru fréttir, sem henta vel til að viðhalda straumum og fylla upp í göt. Og 

þegar eitthvað stórt gerist eru þetta þær fréttir, sem fólk les upp til agna“ (Guðmundur 

Hermannsson). 

 

Viðtölin sem tekin voru gáfu góða innsýn í viðfangsefnið. Upplýsingafulltrúarnir áttu 

það sameiginlegt að finnast þessi samskipti á milli lögreglu og fjölmiðla vera góð. Þar sem 

þau eiga langa reynslu að baki þegar kemur að þessum samskiptum mætti segja að yfirsýn 

þeirra sé góð. Fjölmiðlamennirnir Stígur Helgason og Guðmundur Hermannsson gátu einnig 

gefið góða sýn á málefnið. Þeir eiga mislangan feril að baki í faginu og sjá því samskiptin 

ekki alveg eins. Það var ekki að finna áþreifanlegan mun á því áliti sem fram kom en 

áherslurnar voru ólíkar. Veittu viðtölin því ólíka sýn á sama málefnið. 
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Umræður og lokaorð 

Tvö viðtöl voru tekin augliti til auglits, við upplýsingafulltrúa lögreglunnar á Suðurnesjum og 

upplýsingafulltrúa lögreglunnar í Reykjavík. Seinni viðtölin tvö voru tekin með því að senda 

viðmælendum spurningalista. Mikill munur var á þeirri svörun sem barst með því að taka 

viðtölin beint eða fá svörin send í tölvupósti. Í persónulegu viðtölunum opnuðust umræðurnar 

og spjallið fór á flug. Ræddir voru hlutir sem höfundi hafði ekki dottið í hug að spyrja að í 

upphafi verkefnisins. Viðtölin urðu ítarlegri og dýpri fyrir vikið. Gaman var að vinna úr 

öllum viðtölunum hvort sem þau komu eftir persónulegt spjall eða í tölvupósti.  

 

Styrkur þessa verkefnis er svipaður bakgrunnur allra viðmælenda, hvort sem þeir eru 

starfandi fjölmiðlamenn í dag eða ekki. Upplýsingafulltrúarnir hafa eins og áður hefur komið 

fram áralangan starfsaldur í fjölmiðlabransanum og skín það í gegn í svörum þeirra. Það er 

einnig styrkur í því að nota eigindlega rannsóknaraðferð þó að hún sé um margt tímafrekari. 

Viðtölin verða nákvæmari og bera merki um dýpri nálgun á viðfangsefnið. Þó væri áhugavert 

að stækka þýðið og fá betri og breiðari svörun bæði innan lögreglu og fjölmiðla.  

 

Í upphafi verkefnisins voru settar fram spurningar sem leitast var við að fá svör við og 

tókst það. Tilgangur spurninganna var að rýna í það samskiptaferli sem er til staðar á milli 

lögreglu og fjölmiðla og hvort það hafi breyst í gegnum tíðina með opnun dagbókar lögreglu 

til fjölmiðla. Niðurstöður verkefnisins sýna að allir viðmælendur eru í aðalatriðum sáttir með 

kerfið sem nú er í gildi. Dagbókin virðist aðallega greiða fyrir upplýsingum um smærri mál 

en stærri og flóknari mál eru enn afgreidd með gamla laginu, það er með beinum samskiptum 

blaðamanna við lögreglu. Í heildina má því segja að þetta hafi verið framfaraspor þó að 

augljóslega séu viðvarandi áhyggjur af því að upplýsingagjöfin sé mikið á forsendum 

lögreglu. Þetta reynir því aðeins á sjálfstæði blaðamanna eins og lýst er í siðareglum þeirra en 

virðist þó ekki ganga svo langt að það taki frá blaðamönnum möguleikann á að leita sér 

frekari upplýsinga ef þeim finnst þær ekki fullnægjandi.  

 

Breytti opinber birting upp úr dagbók lögreglu fréttum af lögreglumálum? Almennt 

eru viðmælendur sammála um að svo sé ekki. Samskiptin eigi sér langa sögu og hafi þær 

upplýsingar sem um ræðir verið til staðar og verið hægt að nálgast í gegnum löggutékkin sem 

áður voru við lýði. Gallinn við nálgun upplýsinga upp úr dagbókinni eftir breytinguna frá 
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löggutékkunum og yfir í það að fá upplýsingar sendar frá lögreglu er sá að nú gætir meiri 

einsleitni og vantar oft á tíðum meira „kjöt á beinin“. 

 

Hefur upplýsingaflæðið orðið betra á milli lögreglu og fjölmiðla í kjölfarið á opnun 

dagbókarinnar? Ekki eru fjölmiðlamenn og lögregla sammála um þetta. Lögreglan talar um 

að samskiptin hafi alltaf verið góð og eru fjölmiðlar sammála því en tala þó um að 

upplýsingaflæðið hafi orðið einsleitara. 

 

Ríkir ánægja með kerfið frá hlið lögreglu/fjölmiðla? Samskiptin á milli lögreglu og 

fjölmiðla eru heilt yfir góð. Lögreglan er þó að einhverju leyti ánægðari með samskiptin en 

fjölmiðlar.  Frá sjónarhorni lögreglu er hlutverk dagbókar að hafa forvarnargildi út í 

samfélagið, þannig sé reynt að birta það sem fær almenning til að fara eftir reglum og boðum 

samfélagsins. Þannig hentar þetta lögreglu sem vill stjórna upplýsingastreymi en eiga góð 

samskipti við fjölmiðla samanber breskar og íslenskar reglur. Frá sjónarhorni fjölmiðla hefur 

dagbók lögreglu það hlutverk að vera til upplýsingar fyrir almenning. Fjölmiðlar starfa sem 

fjórða valdið í samfélaginu og er það hluti af rannsóknarblaðamennsku þeirra að komast að 

því hvað lögreglan er að fást við og hvernig hún vinnur úr þeim verkefnum. 

  



 22 

Heimildaskrá: 

Auður Jónsdóttir, Bára Huld Beck, Steinunn Stefánsdóttir. (2018). Þjáningarfrelsið – Óreiða 

hugsjóna og hagsmuna í heimi fjölmiðla. Reykjavík: Mál og Menning. 

Bennett, W. Lance. (2016). News: The Politics of Illusion. (10. útgáfa). Chicago: The 

University of Chicago Press. 

College of Policing. (2017, e.d.). About us. Sótt 29. nóvember 2018 af https://www.college. 

police.uk/About/Pages/default.aspx 

College of Policing. (2013, maí). Guidance on Relationships with the media. Sótt 18. 

nóvember 2018 af https://www.npcc.police.uk/documents/reports/2013/201305-cop-

media-rels.pdf 

Friðrik Þór Guðmundsson. (2015). Siðareglur blaðamanna 50 ára. Blaðamaðurinn, 37(2), 4- 

12. Sótt 12. desember 2018 af https://www.press.is/static/files/bladamadurinn/blada 

madur-desember-2015.pdf 

Leiðbeinandi reglur um samskipti fjölmiðla og lögreglu (2015, ágúst). Blaðamannafélag 

Íslands. Sótt 2. nóvember 2018 af https://www.press.is/is/um-felagid/utgefid-efni/ 

frettir/leidhbeinandi-reglur-um-samskipti-fjoelmidhla-og-loegreglu 

Lög um fjölmiðla nr. 38/2011.  

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. 

Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013. 

Lögreglan. (2015). Viltu gerast góðkunningi lögreglunnar... á Facebook? Sótt 14. desember 

2018 af https://www.logreglan.is/viltu-gerast-godkunningi-logreglunnar-a-facebook/ 

Siðareglur Blaðamannafélags Íslands. (1991). Blaðamannafélag Íslands. Sótt 2. nóvember  

2018 af https://www.press.is/static/files/sidavefur/sidareglur.pdf 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 

Upplýsingalög nr. 140/2012.  

Þorbjörn Broddason. (2005). Ritlist, prentlist, nýmiðlar. Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

  



 23 

Fylgiskjal 1 

 

Spurningar til fjölmiðla. 

Hvernig er samskiptum háttað þegar kemur að samvinnu við lögreglu?  

Er lagt mat á það hvort það sem birtist sé satt og rétt?  

Hversu mikilvægt telur þú það vera að fá upplýsingar í fjölmiðla úr dagbók 

lögreglu?  

Hvernig er unnið út frá þessum upplýsingum ef það er eitthvað sem vantar að 

þínu mati?  

Ríkir trúnaður á milli blaðamanna og lögreglu?  

Hvernig hafa þessi samskipti breyst í gegnum tíðina?  

Hvernig virkuðu „löggutékkin“?  

Hver er munurinn á löggutékkunum og því sem birtist í dag?  

Er það krafa frá fjölmiðlum að fá fréttir af vinnu lögreglu?  

Breytti opinberun upp úr dagbók lögreglu fréttum af störfum lögreglu?  
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Fylgiskjal 2 

Spurningar til lögreglu. 

Segðu mér aðeins frá dagbók lögreglu.  

Hvenær kom hún fyrst út? 

Hver er tilgangur hennar?  

Er hún að leysa af löggutékkin hjá lögreglu?  

Er hún að uppfylla það hlutverk sem henni var ætlað?  

Ratar allt sem lögreglan fæst við í fjölmiðla?  

Er upplýsingum hagrætt í einhverjum tilfella?  

Er unnið eftir ströngum reglum þegar kemur að því að fjalla um mál tengd 

lögreglu?  

Þegar kemur að fréttum sem snerta vinnu lögreglu á neikvæðan hátt, hefur það 

áhrif á það sem birtist í kjölfarið?  

Breytti opinber birting upp úr dagbók lögreglu fréttum af lögreglumálum?  
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