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Útdráttur 

Þegar lögbann var lagt á Stundina og Reykjavík Media skapaðist mikil umræða í samfélaginu 

um hvort að stjórnsýsluvald og gjaldþrota bankastofnanir geti sett lögbann á umfjöllun 

fjölmiðla. Lögbannið stóð í næstum tvö ár með tilheyrandi lagaferli í gegnum öll þrjú 

dómstig landsins. Stóra spurningin er hins vegar hvort lögbannið eins og það var rekið geti 

smitað út frá sér og valdið kælingaráhrifum á blaðamenn sem ýti svo undir sjálfsritskoðun 

þeirra. Í þessari rannsókn var leitað svara hjá ritstjórum Stundarinnar og Reykjavík Media 

sem áttu hlut að máli og þeir fengnir til að svara þeirri spurningu. Leitað er eftir hvernig 

sjálfsritskoðun birtist víðar í heiminum t.d. í Mexíkó og í Bandaríkjunum. Rætt er hvernig 

sjálfsritskoðun í þeim löndum tengist íslenskum fjölmiðlum og hvernig sjálfsritskoðun birtist 

í þeim. Megin niðurstöður sýna að lögbann getur haft kælingaráhrif á blaðamenn, sem birtist 

með sjálfsritskoðun. Lögbannið gæti hins vegar haft víðtækari áhrif á heimildarmenn sem 

gætu ákveðið að sitja á efni, frekar en að koma fram með það vegna hræðslu um að þeir verði 

nafngreindir. Annað sem kom fram var að lögfræðikostnaður við lögbannsmál af þessu tagi 

geti haft mikil áhrif á ritstjórnir hvaða fjölmiðils sem er vegna mikils kostnaðar við 

lögfræðiferlið.  

Efnisorð: Lögbann, sjálfsritskoðun, blaðamennska, fjölmiðlar.  
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Abstract. 

Cooling effect of injunction on the media 

When the injunction was laid upon Stundin and Reykjavík media, it caused a lot of debate in 

society over whether or not the administrative authority and a bankrupt bank institution could 

put an injunction on the media. The injunction lasted for almost two years, with the related 

legal process going through all the courts of Iceland. The big question is whether the 

injunction, as it was administered, could affect other journalists and cause a cooling effect 

which leads to self-censorship. For this paper, interviews were conducted with two of the 

editors of Stundin and Reykjavík Media. The paper also focuses on how self-censorship 

manifests in other countries, for example in Mexico and in the United States of America. It 

discusses how self-censorship in those countries connects to the Icelandic media and how 

self-censorship appears in Iceland. The main conclusion is that the injunction definitely can 

cause a cooling effect on journalists in the form of self-censorship. The injunction could also 

have a wider affect on sources which could become afraid of coming forth with material 

because they may fear their anonymity might be compromised. The legal bill of the injuncton 

with cases like this could affect any editors on any media with the high legal costs of going to 

court.  

Keywords: Injunction, self-censorship, journalism, media. 
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Inngangur 

Þann 17. október 2017 var lögbann lagt á Stundina og Reykjavík Media. Með því stoppaði öll 

umfjöllun og umræða þessara miðla úr skjölum Glitnis HoldCo (Lögbann á frekari umfjöllun 

um viðskipti forsætisráðherra, 2017). Samkvæmt stjórnarskrá Íslands er bannað að setja í lög 

ritskoðun sem skerðir tjáningarfrelsi (Stjórnarskrá Íslands, nr. 33/1944). Glitnir HoldCo taldi 

að brotin hafi verið bankalög með leka gagnanna til Stundarinnar og Reykjavík Media. Í 

þessu máli stangast á tveir lagaflokkar; annars vegar lög um bankaleynd, sem fela í sér 

þagnar- og trúnaðarskyldu fjármálafyrirtækja gagnvart viðskiptamönnum, og hins vegar lög 

um fjölmiðla þar sem heimildarmenn eru verndaðir í lögum.   

  Stundin og Reykjavík Media voru dregin í gegnum dómskerfið næstu tvö árin með 

tilheyrandi málskostnaði. Það getur þótt reiðarslag fyrir sjálfstætt starfandi fjölmiðil að þurfa 

að standa í lögmannskostnaði þar sem fjölmiðlar á Íslandi eru drifnir áfram af áskriftasölu og 

auglýsingum. Lögfræði- og málskostnaður getur jafnvel verið banahögg fyrir minni og 

fjársvelta fjölmiðla á markaðinum.   

  Ísland situr nú í 14. sæti á árlegum lista Reporters Without Borders yfir vísitölu 

fjölmiðlafrelsis en Ísland hefur fallið um eitt sæti frá því á síðasta ári. Ástæðan sem er gefin 

upp fyrir því að Ísland er í 14. sæti listans er að þrátt fyrir að búið sé að setja tjáningarfrelsi í 

stjórnarskrá landsins og setja á fjölmiðlalög sem vernda heimildarmenn, þá hefur samband 

milli stjórnvalda og fjölmiðla versnað síðustu árin. Þess má geta að löndin sem Ísland jafnan 

miðar sig við, Norðurlöndin, raða sér meðal fimm efstu landanna á listanum. Þar situr 

Noregur á toppnum, Finnland og Svíþjóð fylgja fast á eftir í öðru og þriðja sæti og Danmörk 

rekur lestina í fimmta sæti (Reporters Without Borders, 2019).  

  Ein rannsókn sem var skoðuð var rannsókn González Marcías og Reyna García (2019) 

á sjálfsritskoðun blaðamanna í Mexíkó. Þar eru aðstæður slíkar að fjölmiðlamenn eiga á 

hættu að verða fyrir líkamlegu ofbeldi og sitja undir morðhótunum. Í Bandaríkjunum og víðar 

má finna dæmi um sjálfsritskoðun fjölmiðlamanna sem vilja ekki lenda í lögsóknum og fara 

fyrir dóm vegna starfs síns. Þannig eru til nokkrar gerðir af sjálfsritskoðun og nokkrir 

áhrifavaldar þeirra. Það verður betur skoðað í meginmáli ritgerðarinnar.  

  Megintilgangur þessarar ritgerðar er að kanna kælingaráhrif lögbanns á skrif 

blaðamanna, þ.e. hvort lögbann sé til þess fallið að stuðla að sjálfsritskoðun blaðamanna. Í 

því skyni verður kastljósinu sérstaklega beint að lögbanninu á umfjöllun úr gögnum frá Glitni 

HoldCo og eftirfarandi rannsóknarspurningu varpað fram: Stuðlar möguleikinn á lögbanni á 

umfjöllun fjölmiðla að sjálfsritskoðun blaðamanna? 
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Til að svara spurningunni var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem rætt 

var við ritstjóra Stundarinnar og Reykjavík Media. Í viðtölunum var leitast eftir svörum um 

það hvort lögbannið, eins og það var rekið, stuðli að sjálfsritskoðun almennt og hjá þeim 

persónulega.  

Hvað er ritskoðun?  

 Ritskoðun (e. censorship) er þegar að rit eða efni er skoðað áður en það er birt eða prentað 

(Árni Böðvarsson, 1988). Ritskoðun getur farið fram vegna krafna frá stjórnvöldum, 

áhrifavöldum, eigendum eða jafnvel ritstjórn. Á Íslandi eru í gildi fjölmiðlalög sem segja til 

um að fjölmiðill skal skipa sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem skulu vera unnar í 

samvinnu við starfsmenn og þeirra fagfélög. Með þessari lagasetningu er reynt að tryggja 

ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðilsins gagnvart eigendum hans. Þessar reglur skulu vera 

sendar fjölmiðlanefnd og endurskoðaðar árlega (Lög um fjölmiðla, nr. 38/2011). 

  Með aðskilnaði eigenda og ritstjórnar er eigendum með öllu bannað að ræða við 

viðkomandi blaðamann um fréttir sem skrifaðar voru um eigendur fjölmiðilsins. Allar þær 

umræður verða að fara í gegnum ritstjóra. Blaða- og fréttamenn eiga rétt á að koma með 

fréttaefni til að vinna á ritstjórnarfundi en ef fréttinni er breytt fyrir birtingu hefur höfundur 

rétt á að fá útskýringu á því hvers vegna henni var breytt.   

Ekki er hægt að segja blaða- eða fréttamanni upp án þess að skrifleg skýring fylgi 

uppsögninni. Uppsögnin er ekki trúnaðarmál nema af ósk blaðamanns (Ritstjórnarlegt 

sjálfstæði e.d.). 

Sjálfsritskoðun 

Sjálfsritskoðun (e. self-censorship) er hugtak í blaða- og fréttamennsku sem notað er til að 

lýsa því þegar blaðamaðurinn horfir fram hjá frétt vegna mögulegra afleiðinga. Að 

endurskrifa texta eða frétt, ásamt vali á myndum, er ekki sjálfsritskoðun heldur kallast það 

góð vinnubrögð. Á fréttastofum nú til dags er álagið orðið meira og ýtt er eftir því að vera 

fyrstur með fréttirnar á veraldarvefinn. Sjálfsritskoðun má þó ekki blanda saman við góð 

vinnubrögð og almenna fréttavinnslu. Sjálfsritskoðun er þegar að fréttamaðurinn skrifar ekki 

frétt um ákveðið efni eða viðburð eða horfir framhjá henni af ótta en ekki út frá 

ritstjórnarstefnu. Fréttirnar geta komið úr ólíkum áttum; frá lögreglu, stjórnmálamönnum, 

glæpagengjum eða nánast úr hvaða átt sem er. Út um allan heim stunda blaðamenn ritskoðun 

til þess að komast hjá morðtilræðum eða líkamlegum barsmíðum (White, 2014). 

  Jótlandspósturinn (d. Jyllands-posten) birti skopmynd af Múhameð spámanni, en 
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samkvæmt íslamstrú er óleyfilegt að birta eða búa til myndir af Múhameð. Rökin fyrir 

birtingunni voru byggð á þeirri skoðun Flemming Rose, menningarstjóra blaðsins, að rjúfa 

þyrfti þögnina og þá sjálfsritskoðun sem væri að myndast í dönskum fjölmiðlum í tengslum 

við skrif um íslamstrú. Myndbirtingin var í takt við þær skopmyndir sem áður höfðu birst af 

kristinni trú, búddisma og öðrum trúarbrögðum í Jótlandspóstinum (Rose, 2015). Þetta 

skapaði mikla umfjöllun um sjálfsritskoðun blaðamanna.  

  Sjálfsritskoðun er skipt í tvo flokka; innri sjálfsritskoðun (e. private self-censorship) 

og ytri sjálfsritskoðun (e. public self-censorship). Þegar talað er um innri sjálfsritskoðun er 

enginn utanaðkomandi ritskoðandi, aðeins fjölmiðillinn sjálfur. Cook og Heilman (2013) 

útskýra innri ritskoðun þannig að fjölmiðillinn tekur sjálfstæða afstöðu um ákveðin málefni 

og ákveður að tjá sig ekki um þau. Hann getur til dæmis ákveðið að fjalla ekki um samtök 

sem hann er hluti af. Hin tegundin af innri sjálfsritskoðun sem Cook og Heilman (2013) tala 

um er þegar fjölmiðill tekur sjálfstæða ákvörðun um að nota ekki ljótt orðbragð eða tekur þá 

afstöðu að skrifa ekki um spillingu bæjaryfirvalda þar sem að fjölmiðillin er lítill og 

einkarekinn og vill einblína á jákvæðu hliðarnar í samfélaginu. Það er þá óháð hótunum og 

utanaðkomandi ritskoðendum. Innri ritskoðun er þegar fjölmiðillinn er bæði ritskoðandinn og 

sá ritskoðaði.  

  Ytri sjálfsritskoðun er þegar utanaðkomandi aðilar eða ritskoðendur hafa afskipti af 

fjölmiðli. Fjölmiðillinn bregst við með því að aðgæta skrif sín eða sleppa því að fjalla um 

ákveðin málefni vegna afskipta ritskoðenda. Ritskoðendur geta verið hverjir sem er; 

stjórnmálamenn, yfirmenn, eigendur fréttaveitunnar eða almenningur. Ytri sjálfsritskoðun 

kemur oft í kjölfar hótana utanaðkomandi aðila og skýr skil eru á milli ritskoðenda og þess 

ritskoðaða (Cook og Heilman, 2013). 

Varðhundshlutverk fjölmiðla  

Samkvæmt 24. grein laga um fjölmiðla á Íslandi skal passa upp á ritstjórnarlegt sjálfstæði svo 

ekki verði hagsmunaárekstur milli fjölmiðilsins og eigenda hans (Lög um fjölmiðla nr. 

38/2011). Fjölmiðlar eru með það hlutverk að upplýsa almenning um líðandi stundir, þ.e. 

hvað er að gerast í samfélaginu á hverjum tíma. Fjölmiðlum er skilyrt það hlutverk að 

upplýsa um allar hliðar málefnanna til að skapa umræður í samfélaginu svo almenningur geti 

myndað sér skoðun á málefnunum sem eru til umræðu. Herdís Thorgeirsdóttir (2003, bls. 

227) nefnir að fjölmiðlar eigi að vera sem tvíeggja sverð sem upplýsi almenning um 

misbeitingu valds, yfirvalda eða valdamanna í samfélaginu.  

  Hugmyndin bakvið varðhundshlutverkið er oft tengd við fjölmiðla sem fjórða valdið 
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(e. fourth estate). Þar eru fjölmiðlar settir í lýðræðishlutverk og eina ógnin við vald þeirra er 

ríkisvaldið og lagasetningar (Nebril, J. 2013). Það eru þrír hlutir sem fjórða valdið skal hafa í 

huga; hlutlægni (e. objectivity), staðreyndir (e. factuality) og gagnrýna umfjöllun (e. critical 

coverage). 

  Það erfitt fyrir fjölmiðil að segjast óhlutdrægur en fjölmiðlar reyna að hafa umfjöllun 

sína sanngjarna og rétta. Einstaklingar sem vinna sem fjölmiðlar skrifa fréttir eins og þriðji 

aðili ásamt því að passa að engin persónuleg eða félagsleg bönd tengist viðfangsefninu. Þá 

nota fjölmiðlar ritstjórnarpistla til að koma á framfæri skoðunum sínum. Slíkir pistlar geta 

jafnvel verið birtir undir nafnleynd (Nebril, J. 2013).  

  Staðreyndir sem fjölmiðlar setja fram í varðhundshlutverkinu þurfa að vera 

áreiðanlegar. Hlutlæg blaðamennska er byggð á heimildum (Donsbach og Patterson, 2004). 

Blaðamenn eiga það oft til að hafa eftir ummæli einstaklinga um ákveðnar heimildir eða 

fréttir en varðhundshlutverkið á að greina á milli staðreynda og almennra ummæla. Ummæli 

eru oft skoðanir fólks sem á í hlut eða fólks sem er hlutdrægt (Nebril, J. 2013). 

  Gagnrýnin blaðamennska er einnig lykilatriði í varðhundshlutverki blaðamanna. Þegar 

blaðamenn taka gagnrýna afstöðu gagnvart ríkisstofnunum eru þeir að vissu leyti að taka 

afstöðu sem rödd almennings. Hins vegar er eitt lykilhlutverk blaðamennsku að passa virka 

pólitíska samkeppni og koma öllum sjónarhornum á framfæri með gagnrýnu hugarfari. Þá 

gildir einu hvort um er að ræða flokka í ríkisstjórn eða stjórnarandstöðuflokkar sem um er að 

ræða (Nebril, J. 2013).   

Varðhundshlutverkið sætir árásum  

Varðhundshlutverk blaða- og fréttamanna í Mexíkó hefur verið brotið, þar sem fjölmiðlar 

hafa þurft að þola hótanir, líkamsárásir og blaða- og fréttamenn jafnvel verið myrtir vegna 

fréttaflutnings þeirra. Á árunum 2005 til 2015 voru 172 fjölmiðlamenn myrtir í Mexíkó. 

Ógnir við starfsemi blaða- og fréttamanna koma ekki aðeins frá skipulagðri glæpastarfsemi 

heldur einnig frá ríkistjórninni, hernum, stjórnmálaflokkum og jafnvel óbreyttum borgurum 

(González Marcías og Reyna García, 2019). 

  Mexíkó er eitt hættulegasta land í heimi fyrir fjölmiðlafólk. Þetta gerir starfsfólk 

fjölmiðlana í landinu hrædda fremur en óttalausa þar sem það er að hætta lífi sínu til þess að 

skrifa fréttir og upplýsa almenning. Blaðamenn frá Bandaríkjunum, sem koma til Mexíkó, 

hafa bandarísku ríkistjórnina á bakvið sig og geta skýlt sér í sendiráði Bandaríkjanna en 

heimamenn eru ekki svo heppnir þar sem ríkistjórnin getur einnig verið ógn fyrir blaðamenn. 

   Í rannsókn sem gerð var af González Marcías og Reyna García (2019) voru tekin 
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viðtöl við 93 manneskjur sem vinna í fjölmiðlageiranum. Þar kemur fram að morð á 

fjölmiðlafólki í ákveðnum ríkjum Mexíkó hafa haft áhrif á fréttaflutning af skipulagðri 

glæpastarfsemi. Eftir hvarf blaðamanns árið 2005 í norðvesturhluta Mexíkó hætti 

fjölmiðlafólk að fjalla um skipulagða glæpastarfsemi og stríðið gegn eiturlyfjum vegna þess 

að áhættan var of mikil við fréttaflutninginn. 

  Fjölmiðlar í Mexíkó treysta ekki ríkisstofnunum þannig að þeir standa einir á báti þar 

sem þeir geta ekki treyst neinum. Það hafa jafnvel verið dæmi um morðhótanir frá eigendum 

fjölmiðla sem ýtir undir hræðslu blaðamanna. Almenningur treystir heldur ekki 

blaðamönnunum þar sem þeir eru taldir vera pólitísk stofnun. Sú trú byggir á því að það er 

lítil umfjöllun um stjórnmálamenn og ríkisstofnanir í fjölmiðlum vegna hótana í garð 

blaðamanna. Fólki er alveg sama hvort blaðamenn skrifi um spillingu eða eiturlyfjahringi þar 

sem fólk kaupir frekar slúðurblöðin (González Marcías og Reyna García, 2019). 

  Blaðamenn í Mexíkó hafa um þrennt að velja; að skrifa um þessi málefni og eiga á 

hættu að fá hótanir, stunda sjálfsritskoðun eða hætta blaðamennsku tímabundið eða alveg. Í 

rannsókn González Marcías og Reyna García (2019) höfðu margir viðmælendurnir þurft að 

velja á milli þessara þriggja hluta og einhverjum hafði verið rænt eða þeir orðið fyrir 

barsmíðum. Þetta hefur leitt af sér að margir hafa hætt fjölmiðlun í Mexíkó vegna þessa. 

Aðrir sem hafa ekki lagt fréttamennsku á hilluna hafa hins vegar lagt varðhundshlutverkið til 

hliðar til þess að geta starfað áfram sem fjölmiðill.  

  Morð á blaðamönnum eru algeng. Þá ekki aðeins í Mexíkó heldur eining í 

Bandaríkjunum, Afganistan, Indlandi og fleiri löndum. Áttatíu einstaklingar sem stunduðu 

blaða- eða fréttamennsku voru myrtir árið 2018 á heimsvísu. Frá árinu 2009 hafa yfir 700 

einstaklingar sem unnu við fjölmiðlun verið myrtir. Flest lönd sem eru talin hættuleg fyrir 

fjölmiðla eru stríðshrjáð lönd, nema Bandaríkin og Mexíkó. Eins og fram hefur komið er 

blaðamönnum ógnað dag frá degi vegna umfjöllunar þeirra um skipulagða glæpastarfsemi 

eða stjórnmálamenn. Bandaríkin komust á listann í fyrsta skiptið árið 2018. Það var vegna 

þess að maður gekk inn á skrifstofu ónefnds miðils og skaut starfsfólkið þar vegna 

umfjöllunar þess um hann frá árinu 2011. Þá hafði hann áreitt miðilinn á Twitter síðan fréttin 

um hann kom út árið 2011 (Reporters Without Borders, 2018). Áreiti gagnvart fjölmiðlum í 

Bandaríkjunum hefur aukist í forsetatíð Donalds Trumps með herferð hans gagnvart 

fjölmiðlum og ásökunum um falsfréttir. Trump hefur meðal annars kallað fjölmiðla óvini 

fólksins. Með þessu hefur áreiti og hótanir í garð fjölmiðla í landinu aukist af hálfu 

almennings. Frá ársbyrjun og fram í lok apríl 2019 höfðu fimm blaðamenn í Bandaríkjunum 

verið handteknir og ráðist hafði verið á ellefu blaðamenn. (Reporters Without Borders, 2019). 
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  Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar ógnaði sjálfsritskoðun frelsi 

fjölmiðlapressunnar í Bandaríkjunum. Ekki vegna ofbeldis gagnvart fjölmiðlinum sjálfum 

heldur vegna lögsókna. Á þessum tíma var mikið um að einstaklingar, sem fjallað var um, 

kærðu miðilinn með tilheyrandi lögfræðikostnaði. Á þeim tíma kostuðu lögfræðingar hátt í 

200 dollara á tímann. Lögfræðingar fjölmiðlaveitna voru ekki aðeins að sjá um vörn fyrir rétti 

heldur einnig farnir að taka ritstjórnarlegar ákvarðanir og hvetja blaðamenn til 

sjálfsritskoðunar. Þrátt fyrir að enginn lagalegur grundvöllur væri fyrir lögsóknum gegn 

miðlunum þá var kostnaðurinn mikill. Fólk átti það einnig til að hóta lögsóknum bara til þess 

að fá miðilinn til að hætta skrifum um það (Picard, 1982). 

  Ofbeldi gagnvart fjölmiðlum í Evrópu þekkist líka og þá helst í Austur-Evrópu en 

einnig hafa verið dæmi um ofbeldi gagnvart fjölmiðlum í Frakklandi, á Ítalíu og á Spáni. Á 

árunum 1992-2006 voru 70 fjölmiðlamenn myrtir innan OSCE ríkjanna og á árunum 2006-

2011 voru 30 fjölmiðlamenn myrtir innan sama svæðis. Fáir eftirmálar voru eftir þessi morð 

en aðeins einn tíundi málanna rataði fyrir dómstóla. Hins vegar voru hundruð mála sem 

einkenndust af ofbeldi eða hótunum í garð blaðamanna. Fjölmiðlafólk hefur jafnvel verið sent 

í fangelsi fyrir skrif sín, þá oftast fyrir að skrifa um spillingu stjórnmála- og valdamanna. 

Árið 2011 sátu 60 blaða- og fréttamenn í fangelsi í Tyrklandi fyrir að tala um spillingu 

stjórnvalda. Þetta er bein ritskoðun stjórnvalda (Commissioner for Human Rights, 2011). 

  Önnur mynd ofbeldis og stór partur af öllu saman er andlegt ofbeldi. Það sýnir sig 

helst ef fjölmiðlamaður hættir að skrifa um ákveðin mál en hefur enga líkamlega áverka til að 

sýna fram á ofbeldið. Hótanir í garð fjölskyldumeðlima, vina eða jafnvel nágranna eru dæmi 

um slíkt ofbeldi. Andlegt ofbeldi er jafn alvarlegt og líkamlegt ofbeldi því það getur átt sér 

stað beint frá viðkomandi aðila, í gegnum internetið eða jafnvel getur viðkomandi bara hringt 

í fjölmiðlamanninn og hótað honum (Commissioner for Human rights, 2011). 

   Allar hótanir, hvort sem þær eru líkamlegar eða andlegar, eiga það sameiginlegt að ýta 

undir ótta fjölmiðlafólks og reyna að þvinga það til sjálfsritskoðunar. Á Íslandi kom upp mál 

þar sem reynt var að ógna blaðamönnum til að hætta umfjöllun um ákveðið efni. Það gerðist í 

október árið 2004 þegar þrír menn ruddust inn til ritstjórnar Dagblaðsins Vísis (DV). Þeir 

héldu á blaði dagsins sem innihélt umfjöllun um þá. Þessir menn biðu eftir að fá inngöngu í 

vélhjólaklúbbinn Hells Angels. Þeir vildu ná tali af Mikael Torfasyni, öðrum ritstjóra blaðsins 

og ætluðu þeir að strunsa inn á skrifstofu hans en Reynir Traustason stóð í vegi fyrir þeim. 

Grípur einn þeirra Reyni hálstaki þar til blaðamaður skarst í leikinn. Reynir var eftir þetta 

klóraður og blóðugur. Þegar Reynir ákvað að kæra mennina, hófu þeir að ógna honum fyrir 

utan dómsal og reyna að fá hann til að falla frá kæru. Síðar fékk hann hótanir um að menn 
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myndu koma heim til hans ef að hann drægi ekki kæruna til baka (Reynir Traustason, 2014). 

  Þarna voru gerðar tilraunir til þess að ógna blaðamanni, ekki einungis vegna skrifa 

hans í blaðið, heldur einnig til að fá hann til að falla frá kæru svo mennirnir gætu gengið 

lausir óáreittir meðal almennings. Hins vegar var ekki fallið frá kærunni og fékk Reynir þau 

ráð frá lögreglumanni, sem hann þekkti, að best væri að láta taka í svona menn til að þeir létu 

hann og fjölskyldu hans í friði. Reynir hafði skrifað bókina Skuggabörn (2005) og ákvað að 

nota samböndin sem hann hafði í undirheima Reykjavíkur til þess að fá frið frá þessum 

einstaklingum (Reynir Traustason, 2014). 

  Hægt er draga lærdóm af máli Reynis. Ef að hann hefði ekki leitað til manna í 

undirheimum Reykjavíkur hefði hann lifað í ótta með skrif sín og mögulega sleppt því alfarið 

að skrifa um mennina með það í huga að þeir kæmu heim til hans og yllu honum eða 

fjölskyldu hans skaða. Ólíkt því sem gerist í Mexíkó og annarstaðar í heiminum var erfitt 

fyrir Reyni að leita sér hjálpar hjá lögreglunni þar sem lögreglan gat ekki verið heima hjá 

honum allan sólarhringinn eða fylgt fjölskyldu hans um allt. Þurfti hann því að leita til 

undirheima Reykjavíkur til þess að geta sinnt vinnu sinni sem blaðamaður og viðhaldið 

varðhundshlutverkinu. Reynir þurfti ekki að stunda sjálfsritskoðun þar sem hann fann leið til 

þess að ógna vélhjólamönnunum til baka og gat stundað vinnu sína án þess að hafa áhyggjur 

af því hvort að fjölskylda hans væri örugg eða ekki.  

Sjálfsritskoðun íslenskra blaðamanna 

Í rannsókn Birgis Guðmundssonar (2015) eru tekin viðtöl við íslenskt fjölmiðlafólk. Þar 

kemur fram að íslenskir fjölmiðlar geri sér fulla grein fyrir innri og ytri sjálfsritskoðun og 

telja að hvort tveggja séu til staðar á Íslandi. Þegar kemur að innri ritskoðun eru menn 

sammála um að það sé jákvæð ritskoðun og birtingarmyndir hennar séu í faglegri 

vinnubrögðum; að halda aftur af eigin skoðunum og passa að særa engan svo lengi sem það 

hafi ekki áhrif á sannleiksgildi fréttarinnar. Kom það í ljós í rannsókn Birgis (2015) að innri 

sjálfsritskoðun eða jákvæð ritskoðun er mjög algeng meðal fjölmiðlafólks þar sem að 

fjölmiðlafólk vilji vanda vinnubrögð sín. Þannig að í raun má segja að íslenskir fjölmiðlar 

stundi innri sjálfsritskoðun til þess að koma sem bestu efni frá sér og sá eini sem hindrar þá 

vinnu er fjölmiðillinn sjálfur.  

 Ytri ritskoðun er einnig algeng á Íslandi, þó ekki eins algeng og hún var fyrir 

efnahagshrun og fyrir fjölmiðlalögin. Í rannsókn Birgis (2015) kemur fjölmiðlafólk inn á það 

að fyrir hrun hafi eigendur fjölmiðla reynt að hafa áhrif á skrif blaðamanna og blaðamenn 

verið varir um sig og um hvað þeir skrifuðu. Passað var að styggja ekki eigendur fjölmiðla. 
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Eigendur fjölmiðla áttu oftar en ekki hlut í öðrum fyrirtækjum sem gerði það að verkum að 

blaðamenn þurftu að vera með varan á sér um hvað þeir skrifuðu. Jafnvel létu þeir mál sem 

tengdust félögum eigendanna neðst í blaðabunkann til að mæta afgangi. Töldu viðmælendur 

að ytri sjálfsritskoðun höfðaði til yngri og óreyndari blaðamanna sem væru ekki með bein í 

nefinu og jafnvel eldri og reyndari blaðamenn, sem eru að reyna að þóknast yfirmönnum, 

stunda sjálfsritskoðun (Birgir Guðmundsson, 2015). 

  Tíðarandinn í samfélaginu hefur óbein áhrif á sjálfsritskoðun hjá íslensku 

fjölmiðlafólki. Fyrir efnahagshrunið 2008 voru íslenskir útrásarvíkingar lofaðir í hástert sama 

hvað þeir tóku sér fyrir hendur. Íslenskir fjölmiðlar litu sumir hverjir fram hjá skuggahliðum 

málsins þar sem fjölmiðlar sættu gagnrýni almennings fyrir að draga upp aðrar hliðar á 

útrásarvíkingunum. Jafnvel enn í dag verða fjölmiðlar að passa skrif sín þar sem að ákveðin 

orð sem gætu verið góð og gild eru það ekki innan ákveðinna minnihlutahópa í samfélaginu. 

Hins vegar hafa fjölmiðlar mátt sæta gagnrýni fyrir að skrifa slúður um fræga fólkið þar sem 

þær fréttir fá meiri lestur heldur en stjórnmál og aðrar fréttir úr stjórnsýslunni. Á Íslandi er 

sjálfsritskoðun blaðamanna almennt vegna þess að þeir verða að fylgja tíðarandanum og 

skrifa greinar sem eru lesnar (Birgir Guðmundsson, 2015). 

  Bein áhrif sjálfsritskoðunar geta komið úr öllum áttum samfélagsins. Bein áhrif eru 

gangrýni á fjölmiðlana eða fréttamennina sjálfa. Stjórnmálamenn gagnrýna fréttaflutning 

opinberlega og segja hann dylgjur eða jafnvel hlutdrægan. Starfsmenn fjölmiðlanna hugsa 

jafnvel út í viðmælendur; hvort viðkomandi sé réttur fyrir fréttina, hvort hann hafi verið 

mikið í viðtölum að undanförnu og hvort það sé hægt að finna annan sem hefur nýja nálgun á 

málið. Umræða á ritstjórnarfundum hefur meira að segja farið útá bloggsíður. Þá er oft um að 

ræða fyrrum fjölmiðlafólk sem heldur úti virkum bloggsíðum og „eru það áhrifamiklir 

einstaklingar, að þeir teljast fjölmiðlar út af fyrir sig“ (Birgir Guðmundsson, 2015). Þessar 

gagnrýnisraddir heyrast hátt og vilja blaðamenn ekki vera á verri endanum í umræðunni.  

  Flest allar fréttir í dag eru í gegnum internetið og hægt er að deila þeim áfram á 

samfélagsmiðla með athugasemdum. Fjölmiðlafólk heldur úti persónulegum síðum á 

samfélagsmiðlum, s.s. Facebook og geta setið undir gagnrýni á þeim. Það talar um 

erfiðleikana sem fylgja því að aðskilja sig sem persónu og sem fjölmiðil og að almenningur 

sjái ekki alltaf línuna. Fjölmiðlafólk hefur jafnvel lent í því að frétt frá miðlinum sem það 

vinnur hjá eða skrifaði sjálft birtist á Facebook vegg sínum við hlið fjölskyldumynda og 

afmæliskveðja. Hafa sumir tekið upp á því að birta greinar eftir sig nafnlaust ef að greinin er 

vafamál. Það er sjálfsritskoðun í sjálfu sér þar sem að blaðamaður er ekki tilbúinn að setja 

nafnið sitt við grein sem að hann skrifaði vegna gagnrýni utanaðkomandi aðila á 
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samfélagsmiðlum (Birgir Guðmundsson, 2015). 

  Niðurstöður rannsóknar Birgis (2015) leiða í ljós að fjölmiðlar á markaði leitast eftir 

því að fá lestur. Markaðurinn er lítill og samkeppnin mikil. Þetta leiðir af sér meiri 

götublaðamennsku þar sem fjölmiðillinn hugar meira að því sem almenningur vill frekar en 

því sem hann þarf. Blaðamenn á Íslandi stunda innri ritskoðun til að takmarka eigin skoðanir, 

það er nánast hægt að kalla það faglega blaðamennsku. Ytri sjálfsritskoðun var afmörkuð við 

eigendur fjölmiðlablokka en minna gagnvart almenningi sem fær æ háværari rödd á 

veraldarvefnum. Birgir Guðmundsson (2015) segir að hugtakið sjálfsritskoðun beri að varast 

og forðast ætti að nota það án frekari skilgreininga.  

 

Dómsferli Stundarinnar og Reykjavík Media 

Þann 16. október árið 2017 krafðist þrotabú Glitnis þess að Stundin afhenti öll gögn um 

umfjöllun sína um viðskipti Bjarna Benediktssonar, þáverandi forsætisráðherra og núverandi 

fjármála- og efnahagsráðherra. Stundin átti að láta af hendi öll gögn sem tengdust 

umfjölluninni og eyða öllum fréttum á vefnum Stundin.is. Glitnir réð einnig lögmannstofu á 

Englandi þar sem The Guardian hafði fjallað um gögnin í samvinnu við Stundina og 

Reykjavík Media. Stundin andmælti lögbanninu og kom andmælum sínum á framfæri við 

fulltrúa sýslumanns. Kom þar fram að „lögbannið væri óréttlát valdbeiting gegn 

stjórnarskrárbundnu tjáningarfrelsi“ (Lögbann á frekari umfjöllun um viðskipti 

forsætisráðherra, 2017). Minnti Stundinn einnig á að fordæmi væru fyrir að umfjöllun byggð 

á gögnum sem þessum hafi haft gífurleg áhrif á stjórnmál á síðustu árum. Þar má nefna 

Panamaskjölin sem urðu þáverandi ríkisstjórn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins að falli 

(Lögbann á frekari umfjöllun um viðskipti forsætisráðherra, 2017). 

  Blaðamannafélag Íslands (BÍ) fordæmdi lögbannið og sagði að sýslumaður hefði 

ekkert inn á ritstjórnir íslenskra fjölmiðla að gera (BÍ fordæmir lögbann á Stundina, 2017). 

Einnig fordæmdi Harlem Désir, fulltrúi öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, lögbannið og 

skoraði á stjórnvöld að aflétta því (Baldur Guðmundsson, 2017a). Næsta forsíða Stundarinnar 

var svört í mótmælaskyni við lögbannið. Þegar Stundin fundaði með stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefnd Alþingis gekk Vilhjálmur Bjarnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, brosandi 

út af fundinum þar sem hann vildi ekki „sitja undir svona bulli“ (Baldur Guðmundsson, 

2017b). Þá hafði lögmaður Stundarinnar og Reykjavík Media sagt að réttur blaðamanna 

trompaði öll lagaákvæði um þagnarskyldu í íslenskum lögum (Baldur Guðmundsson, 2017b). 

  Bjarni Benediktsson sagði við Morgunblaðið þann 6. október að umfjöllun 



17 
 

Stundarinnar væri til að koma höggi á sig rétt fyrir kosningar. Svaraði hann ásökunum 

Stundarinnar í viðtali við Morgunblaðið (Sólrún Lilja Ragnarsdóttir, 2017). Hins vegar sagði 

hann í samtali við RÚV að lögbannið væri út í hött og að það komi á óheppilegum tíma fyrir 

hann persónulega; ellefu dögum fyrir kosningar. Sjálfur mundi hann aldrei reyna stöðva 

fréttaflutning um sjálfan sig þar sem fréttir um viðskiptalíf hans hafi verið í tugatali. Nefndi 

hann að gögnin úr Sjóði 9 væru upplýsingar sem væri búið að rífa úr samhengi og sór af sér 

öll óeðlileg viðskipti (Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 2017).  

  Lögbannskrafan var tekin fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í febrúar árið 2018. Lögðu 

stefnendur fyrir sig að ekki hafi verið rætt við aðila sem tengdust frétt Stundarinnar sem 

komu að yfirtöku Engeyinga á Olíufélaginu árið 2006 (Jóhann Páll Jóhannsson, 2018a). 

Höfðu kaupin verið fjármögnuð með kúlulánum og hafði Bjarni Benediktsson persónulega 

tekið 50 milljóna króna kúlulán, sem hann hafi síðar fært yfir á eignarhaldsfélag föður síns, 

Hafsilfur ehf. Einnig seldi hann eignir sínar í Sjóði 9 hjá Glitni örfáum dögum fyrir 

efnahagshrunið. Hafði Bjarni verið í forsvari fyrir fjárfestana og neitaði hann að tjá sig við 

Stundina þegar hún reyndi að ná af honum tali. Þar var farið fram á upplýsingar um Bjarna 

Benediktsson, fjölskyldu hans og viðskiptafélaga (Lögbanni á Stundina hafnað: Umfjöllun 

átti erindi við almenning í aðdraganda kosninga, 2018). Taldi Glitnir HoldCo að þetta hafi 

verið eina leiðin til að verja réttindi og hagsmuni sína. Stundin og Reykjavík Media voru 

sýknuð af lögbannskröfu í Héraðsdómi 2. febrúar árið 2018 (Glitnir HoldCo ehf. gegn 

Útgáfufélaginu Stundinni ehf. og Reykjavík Media ehf., 2018). Þá voru liðnir fimm mánuðir 

frá því að lögbannið var sett á Stundina og Reykjavík Media.  

  Glitnir HoldCo áfrýjaði hins vegar lögbanninu þannig að lögbannið gilti áfram á 

meðan málið fór yfir á næsta dómstig (Glitnir HoldCo áfrýjar í lögbannsmálinu, 2018). 

Landsréttur staðfesti síðar dóm Héraðsdóms Reykjavíkur. Stundinni og Reykjavík Media var 

ekki skylt að afhenda gögn sem þau höfðu undir höndum um viðskipti Bjarna Benedikssonar 

og fjölskyldu hans (Freyr Rögnvaldsson, 2018). Landsréttur staðfesti síðar niðurstöðu 

Héraðsdóms um að hafna staðfestingu lögbanns Sýslumannsins í Reykjavík á fréttaflutning 

gagna sem Stundin og Reykjavík Media höfðu undir höndum. Þegar Landsréttur staðfesti 

dóm Héraðsdóms var liðið eitt ár frá því að lögbannið var sett á. Úrskurði Landsdóms var 

áfrýjað til Hæstaréttar af hálfu Glitnis HoldCo (Lögbanni á Stundina hafnað: Umfjöllun átti 

erindi við almenning í aðdraganda kosninga, 2018). 

  Samkvæmt lögum um lögbann þá fellur lögbann úr gildi þremur vikum eftir að æðra 

dómstig staðfestir dóm Héraðsdóms (Lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990). 

Stundin byrjaði umfjöllun sína um málið 26. október 2019, þá þremur vikum eftir 
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staðfestingu Landsdóms, þrátt fyrir að málið ætti eftir að fara til Hæstaréttar. Benti Stundin á 

það að í lögum um lögbann er eingöngu talað um æðra dómstig en ekki er gert ráð fyrir 

Landsdómi. Lögin höfðu þá ekki verið uppfærð í takt við tilkomu Landsdóms (Jóhann Páll 

Jóhannsson, 2018b). 

  Dómur hæstaréttar féll 22. mars árið 2019. Hæstiréttur synjaði öllum kröfum Glitnis 

HoldCo á hendur Stundinni og Reykjavík Media.  

Er það niðurstaða dómsins að umfjöllun stefnda, Útgáfufélags Stundarinnar ehf., hafi 

ekki gengið nær einkalífi þeirra einstaklinga sem um ræði en óhjákvæmilegt hafi verið 

í opinberri umræðu í lýðræðissamfélagi um málefni sem varðar almenning og að 

nægar ástæður hafi þar af leiðandi verið fyrir hendi sem réttlættu birtingu þessara 

skrifa. Breytir það ekki framangreindri niðurstöðu hvernig umþrætt gögn komust í 

hendur stefndu né heldur að í þeim séu upplýsingar sem undirorpnar séu bankaleynd 

samkvæmt 58. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. (Glitnir HoldCo ehf. gegn 

útgáfufélaginu Stundinni og Reykjavík Media ehf., 2018).  

Með þessu unnu Stundin og Reykjavík Media fullnaðarsigur á öllum dómstigum á Íslandi. 

Glitnir HoldCo var gert að greiða málskostnað Stundarinnar og Reykjavík Media. Þá var 

málið búið að taka 522 daga í dómskerfinu. Gáfu ritstjórarnir þrír frá sér þá yfirlýsingu að 

Glitnir reyndi hvað eftir annað að fá uppgefna heimildarmenn Stundarinnar og Reykjavík 

Media. Því var hafnað á öllum dómstigum. Það sem stendur upp úr í málinu er að málið 

skaðaði blaðamennsku og rétt almennings til upplýsinga (Dómurinn tjáningarfrelsinu í vil, 

2019). Hins vegar gaf Jón Trausti Reynisson, annar ritstjóri Stundarinnar, það út að þau vilji 

standa að breytingum í kerfinu þannig að ekki sé hægt að beita ólögmætum valbeitingum 

gegn fjölmiðlum aftur (Stundin lagði Glitni í Hæstarétti: „Á þessu bara að ljúka svona?“ 

2019). 

Lögbann og Sjálfsritskoðun  

Til að kanna kæliáhrif lögbannsins og hvort að það stuðli að sjálfsritskoðun hjá 

blaðamönnum, voru framkvæmd ítarviðtöl við tvo ritstjóra þeirra miðla sem áttu hlut að máli.  

Tilgangurinn var: a) að athuga hvort að lögbann stuðli að sjálfsritskoðun með tilvísun í 

reynslu þeirra og b) hvort þetta tiltekna lögbann hafi haft áhrif til sjálfsritskoðunar hjá þeim 

sjálfum. Rætt var við Jón Trausta Reynisson, ritstjóra Stundarinnar og Jóhannes Kr. 

Kristjánsson, ritstjóra Reykjavík Media. Það kom fram sterkur samhljómur um ákveðin atriði 

en önnur stór atriði voru ritstjórarnir ekki á sama máli um.   
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 Viðmælendur voru ekki sammála um hvort að lögbannið eins og það var rekið hafi 

áhrif á sjálfsritskoðun. Viðmælandinn Jón Trausti tók það fram að lögbannið gæti haft áhrif á 

sjálfsritskoðun hjá blaðamönnum, þar sem að lögbannið var inngrip og hafði afleiðingar í för 

með sér. Jóhannes var hins vegar ekki á sama máli og sagði að lögbannið hafi verið 

algjörlega tilhæfislaust, hann hafi fengið á sig lögbann áður sem hefði aldrei haft áhrif á 

ritstjórnarlegt sjálfstæði eða ýtt undir sjálfsritskoðun. Taldi hann ólíklegt að lögbannið hafi 

áhrif á blaðamenn almennt þó að það hafi komið til þess.  

  Með lögbanninu fékk málið meiri umfjöllun. „En svo má benda á að það var hörð 

afstaða tekin gegn þessari aðgerð í samfélaginu. Þannig að ég held að gildismatið hafi ekki 

ýtt undir sjálfsritskoðun eða einhverskonar þöggun“ (Jón Trausti Reynisson, munnleg 

heimild, 23. apríl 2019). Tók Jóhannes í svipaðan streng og sagði að þetta hefði ekki nein 

áhrif á sjálfsritskoðun en með umfjölluninni um lögbannið á öðrum miðlum og í samfélaginu 

gefi það fréttinni „meira power“ (Jóhannes Kr. Kristjánsson, munnleg heimild, 26. apríl 

2019) og brýni menn frekar og hvetji þá til að fara út með fréttir sem skipta máli fyrir 

almenning.  

  Báðir voru þeir sammála um að þeir hefðu meiri áhyggjur af því að heimildarmenn 

væru hræddari við að koma fram með gögn ef til lögbanns kæmi. Viðmælandinn Jón Trausti 

sagði að þetta ýti frekar undir ótta hjá heimildarmönnum sérstaklega eins og í máli 

Stundarinnar og Reykjavík Media þar sem að ein af kröfunum var að láta af hendi öll gögn 

innan fjölmiðilins um Glitni HoldCo. Viðmælandinn Jóhannes tók undir með Jóni Trausta og 

fannst þetta ýta frekar undir sjálfsritskoðun heimildarmanna sem mundu hika við að koma 

fram með gögn eða búa yfir upplýsingum sem tengjast einkafyrirtækjum og eiga erindi við 

almenning. „Ef heimildarmaður býr yfir einhverjum upplýsingum sem að sýna fram á 

spillingu eða eitthvað wrong doing um leið og eitthvað stórt kemur upp á eins og þetta 

lögbannsmál og það er verið að krefjast að menn svara því hver heimildarmaðurinn er og 

menn eru að verjast. Þetta hefur fælandi áhrif á heimildarmenn. Frekar heldur en 

blaðamanninn sjálfan“ (Jóhannes Kr. Kristjánsson, munnleg heimild, 26. apríl 2019).  

Samkvæmt 25. grein laga um fjölmiðla þá kemur þar skýrt fram að bannað sé að gefa upp 

heimildarmenn sína, svo lengi sem þeir hafi beðið um nafnleynd (Lög um fjölmiðla, 2011). 

  Jón Trausti tók það fram að um leið og lögbannið var sett á var samskiptaleiðum 

innan miðilsins breytt. „Maður hefur minna traust á yfirvöldum, maður veit ekkert þegar 

svona inngrip er leyft hvað þá með hleranir og svoleiðis“ (Jón Trausti Reynisson, munnleg 

heimild, 23. apríl 2019). Var strax farið í mikla gagnavörslu og öryggi gagnanna tryggt strax í 

upphafi til að þeim yrði ekki lekið út fyrir miðilinn. Í gögnunum voru upplýsingar um fullt af 
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einstaklingum sem tengdust ekki Bjarna Benedikssyni eða hans fjölskyldu og 

viðskiptafélögum. Voru strax teknar ákvarðanir um að afmarka fréttaflutninginn við 

viðskiptagjörninga stjórnmálamanna og helstu starfsmanna Glitnis, hlutabréfa- og 

skuldabréfaviðskipti þeirra. Ákveðið var að fjalla ekki um hvern sem er þar sem það þyrfti að 

vera rík ástæða fyrir þeim skrifum. „Það er ákveðin sjálfsritskoðun auðvitað“ (Jón Trausti 

Reynisson, munnleg heimild, 23. apríl 2019). Jón Trausti tók einnig fram að opinberar 

persónur, eins og stjórnmálamenn hljóta að vera, geta ekki vænst sömu persónuverndar eins 

og hver sem er úti í bæ. Með því er alltaf ákveðin sjálfsritskoðun út á við af málefnalegum 

ástæðum en þetta dómsmál í heildina gaf ekki tilefni til sjálfsritskoðunar, þar sem niðurstaðan 

var Stundinni og Reykjavík Media í hag. Lögfræðikostnaðurinn var hins vegar þáttur sem 

báðir viðmælendur voru sammála um að gæti haft áhrif. Viðmælandinn Jón Trausti sagði að 

raunverulegur kostnaður við lögbannsmálið væri 8 milljónir króna „Fyrir hvaða ritstjórn sem 

er að taka því er mjög erfitt. Þannig að það ætti að öllu að ýta undir einhvern ótta þegar það 

verður svona valdbeiting gegn miðlum“ (Jón Trausti Reynisson, munnleg heimild, 23. apríl 

2019). Stundin og Reykjavík Media áttu á hættu að tapa málinu og samkvæmt Jóni Trausta 

getur svona málskostnaður skipt sköpum fyrir lítil fjölmiðlafyrirtæki. Fyrirtækið geti komist í 

vanskil og róður fjölmiðlafyrirtækja á Íslandi er erfiður fyrir. Þrátt fyrir að Stundin og 

Reykjavík Media hafi fengið dæmdan málskostnað í Hæstarétti er það aðeins brotabrot af 

raunverulegum kostnaði málsins yfir þessi tvö ár. Hvorum miðli voru dæmdar 1,2 milljónir í 

bætur í Hæstarétti en eins og Jón Trausti minntist á í svari sínu þá er það langt frá 

raunkostnaði og getur verið reiðarslag fyrir minni fjölmiðla. Viðmælandinn Jóhannes sagði 

að kostnaður geti haft áhrif en sem blaðamaður fer maður út með fréttina ef að hún er rétt og 

byggð á sterkum heimildum. „Þú ferð fram með fréttina þó miðillin eigi ekki mikla peninga 

og ef að þú færð á þig lögbann eins og þetta, þú hættir ekkert, þú verður að grípa til varna. 

Ég hef haft mestar áhyggjur af peningunum í kringum þetta allt saman, hvernig á ég að 

borga reikninginn? Mikið andlegt álag sem fylgir því“ (Jóhannes Kr. Kristjánsson, munnleg 

heimild, 26. apríl 2019).  

  Viðmælendur töldu ekki að lögbannið myndi hafa áhrif á þá persónulega í starfi.  

Viðmælandinn Jón Trausti orðaði það svo: „Nei, nei ekki hvað varðar sjálfsritskoðun held ég. 

Þetta gæti kannski haft þau áhrif að maður hefur minna traust á yfirvöldum“ (Jón Trausti 

Reynisson, munnleg heimild, 23. apríl 2019). 
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Lagabreytingar   

Nýlega setti dómsmálaráðherra fram frumvarp sem unnið var af nefnd til að breyta lögum um 

lögbann. Í nefndinni sátu auk fulltrúa fjögurra ráðuneyta, fulltrúar Blaðamannafélagsins (BÍ) 

og fulltrúar IMMI (alþjóðleg stofnun um upplýsinga- og tjáningarfrelsi) auk tveggja 

lögfræðinga með sérþekkingu á þessu sviði. Frumvarpið sem nefndin skilaði breytir lögum 

um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990. Með þessum lagabreytingum verður það svo að 

sýslumaður er ekki einn um ákvarðanavald lögbanns. Þegar til lögbanns kemur vegna brota á 

3 mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar sé gerðarþola heimilt að bera ákvörðun sýslumanns undir 

Héraðsdóm. Myndi þá gerðarþoli hætta allri umfjöllun á meðan verið er að skera úr um hvort 

að lögbann verði sett á eða ekki. Ekki verður hægt að setja lögbann á umfjöllun nema með 

úrskurði Héraðsdóms. Er þetta talin betri leið en farin er í dag til að tryggja að sýslumaður 

einn geti ekki sett lögbann á umfjöllun fjölmiðla. Einnig kemur fram í lagafrumvarpinu að 

mikilvægt sé að málin fái flýtimeðferð fyrir dómi svo að málið tefjist ekki í einhver ár eins og 

hjá Stundinni og Reykjavík Media. (Dómsmálaráðuneytið, 2019) 

 

Samantekt úr viðtalsrannsókn 

Ef að teknar eru saman helstu niðurstöður úr viðtölunum við ritstjórana eru fjögur atriði sem 

koma greinilega fram:  

1) Lögbann getur í sjálfu sér haft kælingaráhrif og stuðlað að sjálfsritskoðun þó 

ritstjórarnir séu ekki sammála um þetta.  Hins vegar eru kælingaráhrifin að þeirra mati 

ótvíræð á heimildarmenn. 

2) Lögbannið vakti meiri athygli á málinu. 

3) Lögbannið á birtingu gagna frá Glitni HoldCo var mjög sérstakt mál sem veikti tiltrú á 

stjórnvöldum og var almennt fordæmt í samfélaginu. 

4) Lögbannið kallaði á aukna aðgæslu við meðferð gagna og þá sérstaklega að gætt sé að 

því að ekki sé fjallað um almenna borgara, heldur fjalli fjölmiðlar aðeins um 

opinberar persónur. 
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Umræður  

Þegar litið er yfir mál Stundarinnar og Reykjavík Media, er hægt að segja að samkvæmt 

skilgreiningu falli málið undir ritskoðun af hálfu Glitnis HoldCo og sýslumanns. Lögbannið 

var sett á til að stöðva umræðu um aðila tengda Bjarna Benediktssyni fjölskyldu- eða 

viðskiptaböndum. Með tilheyrandi lögfræðikostnaði og tíma sem hefur farið í málið er 

eðlilegt að skilja að málinu fylgdi mikið álag sem hefur hvílt á ritstjórum miðlanna en það 

hefur þó ekki ýtt undir sjálfsritskoðun hjá þeim sjálfum.  

  Ísland er betur sett gagnvart fjölmiðlum en Mexíkó og önnur lönd þar sem 

blaðamönnum er hótað lífláti eða ofbeldi, bæði gagnvart þeim sjálfum eða öðrum 

fjölskyldumeðlimum. Þó að eitt mál hafi komið upp á Íslandi er þetta ekki viðvarandi ástand. 

Lagaumhverfið á Íslandi og nálægðin við undirheimana (ef þess þarf) gerir það að verkum að 

þetta er ekki raunin á landinu. Aftur á móti er Ísland leiðandi í meiðyrðamálum gegn 

fjölmiðlum á Norðurlöndunum (Auður Jónsdóttir, Bára H. Beck og Steinunn Stefánsdóttir, 

2018 bls. 361). Lögbanni hefur áður verið beitt en ekkert þeirra hefur gengið jafn langt til 

þess að stöðva umfjöllun eins og hjá Stundinni og Reykjavík Media. Þess má geta að 

Jóhannes Kr. Kristjánsson, ritstjóri Reykjavík Media, hefur fengið lögbann á sig áður. „Á 

mínum ferli hef ég fengið á mig lögbann áður, þrisvar eða fjórum sinnum minnir mig, 

tilraunir til þess að stoppa umfjallanir, þær tilraunir gengu aldrei eins langt og þessi tilraun“ 

(Jóhannes Kr. Kristjánsson, munnleg heimild, 26. apríl 2019).  

  Hægt er að tengja niðurstöður viðtalanna við grein Robert G. Picard (1982) þar sem 

lögfræðikostnaðurinn verði það mikill að blaðamenn forðist að skrifa um ákveðin málefni og 

sleppi því jafnvel. Það er erfitt fyrir hvaða ritstjórn sem er eins og Jón Trausti kom inn á í 

viðtalinu. Með það í huga getur lögfræðikostnaður ógnað ritstjórnarlegu sjálfstæði 

blaðamanna og fjölmiðla. Til að komast hjá miklum kostnaði við dómsmál, getur það ýtt 

undir kulnun og sjálfsritskoðun blaðamanna. Sagði Jón Trausti líka að það væri möguleiki á 

að kostnaður fengi blaðamenn til að hugsa sig tvisvar um. Jóhannes kom reyndar inn á það að 

ef fréttin er rétt þá hugsar þú ekki út í möguleikann á að fá á þig kæru eða lögbann. 

Blaðamenn sem hafa góðar heimildir og vita að fréttin er rétt fara fram með fréttina, þá er 

lögfræðikostnaðurinn aukaatriði. Sjálfsritskoðun til að komast hjá lögsóknum er til þess eins 

að leggja varðhundshlutverk fjölmiðla á hilluna.  

 Jón Trausti kom inn á það að vinnsla úr Glitnisgöngunum hafi verið sjálfsritskoðun út 

af fyrir sig þar sem ákveðið var að fjalla ekki um hvern sem er heldur aðallega 

stjórnmálamenn, helstu bankastarfsmenn og opinberar persónur. Þarna kemur greinilega fram 
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innri sjálfsritskoðun eins og Cook og Heilmann (2013) töluðu um. Þarna er verið að vanda 

vinnubrögð í lagalegu umhverfi. Að ekki sé verið að fjalla um hvern sem er út af samræmi 

við bankalög og dómafordæmi mannréttindadómstóla Evrópu (Jón Trausti Reynisson, 

munnleg heimild, 23. apríl 2019). Er þetta í takt við rannsókn Birgis Guðmundssonar (2015) 

þar sem að kom fram að íslenskir blaðamenn líti á jákvæða sjálfsritskoðun sem fagleg 

vinnubrögð. 

  Gengið var út frá því með rannsóknarspurningunni hvort lögbannið hafi kælingaráhrif 

á blaðamenn, það er hvort lögbannið hafi áhrif á sjálfsritskoðun. Lögbannsmálið getur haft 

áhrif á sjálfsritskoðun íslenskra blaðamanna en til að fá afgerandi niðurstöður þyrfti úrtakið 

að vera stærra og innihalda þátttakendur sem eru óháðir miðlunum sem eiga þar í hlut. Þrátt 

fyrir að báðir ritstjórarnir hafi gefið það út að málið hafi ekki bein áhrif á sjálfsritskoðun hjá 

þeim sjálfum þá voru þeir ekki sammála um hvort það hafi áhrif á sjálfsritskoðun blaðamanna 

á Íslandi þegar svona inngrip stjórnsýslunnar á sér stað. Það eru þá helst einstaklingar á 

fjölmiðlinum, sem eru ekki eins reyndir í starfi, eins og kom fram í rannsókn Birgis (2015) en 

þar taldi einn viðmælandinn að yngri og óreyndari blaðamenn væru líklegri til 

sjálfsritskoðunar.  

  Niðurstöður sýna að lögbann ýtir frekar undir ótta heimildarmanna. Ein af kröfum 

Glitnis HoldCo var að heimildarmenn væru gefnir upp en því var hins vegar hafnað á öllum 

dómstigum. Ýtir þetta undir að heimildarmenn sitji frekar á málum einkafyrirtækja eða 

stofnanna sem brýn nauðsyn er að upplýsa almenning um. Þetta hefur bein áhrif á 

varðhundshlutverk fjölmiðla þar sem að heimildarmenn þora ekki að stíga fram með fréttir. 

Lög um heimildarmenn eiga hins vegar að stuðla gegn þessu og verja þá með nafnleynd.  

 Með allsherjar sigri í öllum dómstigum landsins var sett dómafordæmi fyrir framtíðar 

lögbannsmál og með möguleikanum á lagabreytingum, þá er búið að fyrirbyggja að svona 

mál komi upp í framtíðinni, sem hefta varðhundshlutverk fjölmiðla og upplýsingaflæði til 

almennings. Eins og viðmælandinn Jóhannes sagði að með allri umfjölluninni um lögbannið 

brýni það menn frekar og hvetur til að fara út með fréttir sem skipta máli fyrir almenning. 

(Jóhannes Kr. Kristjánsson, munnleg heimild, 26. apríl, 2019). 
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