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Útdráttur 

 
Fjölmiðlar eru orðnir gríðarstór hluti af lífi nútímamannsins og stétt fjölmiðlamanna er sú 
stétt sem hefur hvað mest áhrif á hinn almenna borgara með beinum eða óbeinum hætti. 
Þar sem starf fjölmiðlanna er jafn mikilvægt og raun ber vitni er eðlilegt að um þá gildi 
ákveðnar reglur, bæði til að tryggja viðgang þeirra og einnig til að þeir sinni störfum 
sínum á viðeigandi hátt. Mörg blaðamannasamtök, staðbundin jafnt sem alþjóðleg, sem 
og einstakir miðlar komið sér upp skráðum siðareglum til að leiðbeina sínu fólki um 
vandrataða vegi faglegrar fréttamennsku.  

Hér verður leitast við að varpa ljósi á þær siða- og starfsreglur sem íslenskir 
fjölmiðlar starfa eftir í dag og leitað svara við þeim spurningum hvort á þeim sé 
merkjanlegur munur og hvernig reglurnar hafi áhrif á starf fjölmiðlanna. Það verður gert 
með því að taka fyrir nokkur mál sem oft koma upp í starfi fjölmiðla, skoða hvort og þá 
hvernig tekið er á þeim í starfsreglum miðlanna og ákvæði reglnanna að lokum tengd við 
raunveruleikann með dæmum úr starfi þeirra.   

Vinnureglur íslenskra miðla eru nokkuð svipaðar þó svo að greina megi ákveðinn 
áherslumun. Ríkisútvarpið hefur á að skipa langýtarlegustu og reglunum enda er hefðin 
fyrir reglum um fréttaflutning langsterkust þar. Starfsreglur 365 miðla, Morgunblaðsins 
og Fréttablaðsins eru að sama skapi í flestum tilfellum svipaðar og nokkuð strangar. Þrátt 
fyrir að ritstjórnarstefna DV hafi breyst tölvuvert þá er blaðið ennþá nokkuð frábrugðið 
hinum miðlunum, sérstaklega þegar tekið er mið af nafn- og myndbirtingarstefnu 
blaðsins. Ennþá er stefna blaðsins í þeim málum harðari en stefna hinna miðlanna þó svo 
að hún hafi mildast til muna.   
 

Abstract 

Nowadays the media is becoming a bigger and bigger part of our every day life and the 
journalists have a great influence on our life and opinions. Since the media is such an 
important part of the modern society, there have to be some rules about the work of the 
journalists. Many journalist associations as well as individual media companies have their 
own ethics rules and regulations to help their people to become better journalists.  
 The point of this essay was to look at the ethic rules of the Icelandic media, see if 
there is a noticeable difference between them and what affect they have on the work of 
the journalists. This was done by choosing a few matters of opinion that often come up in 
the work of journalists, see how the rules of each media company in question handles 
them and finally connect the rules with some real examples were those matters have 
come up in the Icelandic media world. 
 The ethic rules of the Icelandic media are quite similar although there are some 
slight differences in some matters. The rules of Ríkisútvarpið are most in-depth as well as 
the longest. That is not strange considering that Ríkisútvarpið has a very long tradition 
for ethic rules. The rules of 365, Morgunblaðið and Fréttablaðið are also quite thorough 
and similar to the rules of Ríkisútvarpið. The rules of DV are also similar to the others 
except when it comes to publishing names and photos. DV is much more willing to 
publish names and photos of the people in question, even though their policy about that 
has become softer lately. 
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1. Inngangur 

Hlutverk fjölmiðla í nútímasamfélagi er margþætt og mikilvægt. Þeir eru upplýsingaveita 

fyrir almenning og veita þannig ráðandi mönnum í samfélaginu nauðsynlegt aðhald. Út 

frá þeim upplýsingum sem fjölmiðlar skenkja okkur mótum við heimsmynd okkar og 

skoðanir svo sem á einstaklingum, þjóðfélagshópum, ráðamönnum og einstökum 

málefnum. Þessar skoðanir okkar notum við svo þegar við tökum þátt í 

þjóðfélagsumræðunni og veljum okkur fulltrúa til að stjórna landinu. Það er því ekki 

ofsögum sagt að fjölmiðlar séu fjórða valdið í samfélaginu.  (Páll Sigurðsson, 1997).  

Þar sem starf fjölmiðlanna er jafn mikilvægt og raun ber vitni er eðlilegt að um þá 

gildi ákveðnar reglur, bæði til að tryggja viðgang þeirra og einnig að þeir sinni störfum 

sínum á viðeigandi hátt (Páll Sigurðsson, 1997). 

Fjölmiðlar sem slíkir væru lítilsvirði ef á þeim starfaði ekki fjöldi fólks sem með 

daglegum störfum sínum er ætlað að tryggja það hlutverk sem áður hefur verið lýst. Það 

er í höndum þessara einstaklinga að sinna hlutverkum fjölmiðlanna og gera það í 

samræmi við þau lög og reglur sem gilda í samfélaginu, hvort sem þar er um að ræða 

alþjóðasamninga um friðhelgi einkalífsins eða lög um prentrétt.  

Starf fjölmiðlamannsins mótast ekki aðeins af innlendum og alþjóðlegum lögum 

og reglugerðum heldur einnig af gildandi siðareglum og venjum samfélagsins. Ef 

fjölmiðill ætlar að láta taka sig alvarlega og njóta virðingar í samfélaginu má hann ekki 

fara fram úr þeim siðferðisviðmiðum sem ríkjandi eru í samfélaginu. Því hafa mörg 

blaðamannasamtök og einstakir fjölmiðlar farið þá leið að setja sér ákveðnar siða- eða 

starfsreglur fyrir fjölmiðlafólk til að vinna eftir.  

Hér verður leitast við að varpa ljósi á þær siða- og starfsreglur sem íslenskir 

fjölmiðlar starfa eftir í dag og leitað svara við þeim spurningum hvort á þeim sé 
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merkjanlegur munur og hvernig reglurnar hafi áhrif á starf fjölmiðlanna. Það verður gert 

með því að taka fyrir nokkur mál sem oft koma upp í starfi fjölmiðla, skoða hvort og þá 

hvernig tekið er á þeim í starfsreglum miðlanna og ákvæði reglnanna að lokum tengd við 

raunveruleikann með dæmum úr starfi þeirra. Þessi mál eru auglýsingar, boðsferðir, 

greiðslur fyrir efni, verndun heimildarmanna og nafn- og myndbirtingar. Miðlarnir sem 

teknir verða til skoðunar eru Ríkisútvarpið, 365 miðlar, Morgunblaðið, Fréttablaðið og 

DV.  

 

2. Siðfræði og siðareglur 

,,Siðferði er safn af reglum um það hvernig við tengjum saman athafnir, myndum 

úr þeim ákveðna breytni og umgengni, tökum afstöðu til annarra og metum sjálf okkur og 

umhverfi okkar.” Þannig útskýrir Páll Skúlason (1987) heimspekingur siðferðið. Í 

bernsku er okkur kennt hvað er rétt og rangt og hvernig okkur ber að haga samskiptum 

okkar við náungann. Eftir því sem við eldumst bætist í þennan viskubrunn og 

siðferðiskennd okkar þroskast (Páll Skúlason, 1987). 

Siðferði manna mótast af þeim siðareglum sem viðurkenndar eru í hverju 

samfélagi og hafa m.a. áhrif á daglega hegðun, lifnaðarhætti, ákvarðanir og samskipti 

þeirra sem samfélagið skipa (Geir Þ. Þórarinsson, 2005). Þegar menn taka ákvarðanir um 

hvernig þeir skuli hegða sér eða bregðast við tilteknum aðstæðum nýta þeir sér þá 

siðferðisþekkingu og þær siðareglur sem samfélagið hefur fært þeim. Þessi þekking er 

yfirleitt nýtt umhugsunarlaust og án þess að menn geri sér grein fyrir því að það er 

siðferðisvitund manna sem mótar ákvarðanatökuna. Menn vita einfaldlega í flestum 

tilfellum hvers konar hegðun og breytni er æskileg á hverjum tíma. Að sjálfsögðu geta þó 
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oft komið upp einhvers konar siðferðisleg vandamál þar sem fólk þarf að virkilega að 

íhuga eigið siðferði (Páll Skúlason 1987).  

Siðareglum er ætlað að standa vörð um siðferðisleg gildi og eru þær byggðar á 

siðgæðislegum viðhorfum sem hafa mótast í tímans rás, m.a. af trúarreglum (Ármann 

Snævarr, 1988). Þær eru ekki settar fram af einstaklingum með beinum hætti og að baki 

þeim stendur því ekkert formlegt vald. Það þýðir líka að siðareglum verður ekki breytt 

svo auðveldlega og þaðan af síður verða þær afnumdar líkt og hægt er að gera við 

réttarreglur (Páll Sigurðsson, 1997). Þar sem ekkert vald stendur að baki siðareglum eru 

eðli málsins samkvæmt engin viðurlög við brotum á þeim. Fólki er því í raun í sjálfsvald 

sett hvort það fer eftir ríkjandi siðareglum (Ármann Snævarr, 1988). Gildi siðareglna felst 

því fyrst og fremst í þeim atriðum sem þeim er ætlað að vernda en ekki í afleiðingum sem 

hljótast séu þær brotnar (Páll Sigurðsson, 1997). 

Réttarreglur eiga margar hverjar uppruna sinn í siðareglum og eru margar þeirra 

settar til að standa vörð um siðferðisleg gildi (Ármann Snævarr, 1988). Meginmunurinn á 

siðareglum og réttarreglum liggur í því hvernig þær eru tilkomnar og í viðurlögunum við 

brotum á þeim. Réttarreglur eru settar af ráðamönnum í viðkomandi samfélagi til að 

tryggja skipulag samfélagsins á meðan siðareglurnar hafa myndast og þróast í tímans rás. 

Réttarreglurnar er hægt að endurskoða og breyta eftir því sem þörf þykir á hverjum tíma. 

Öllum þegnum samfélagsins ber að lúta reglunum og til þess að það sé tryggt eru þeir 

sem brjóta þær beittir refsingum. Með réttarreglum er einnig búinn til vettvangur til að 

leysa úr deilumálum meðlima samfélagsins, þ.e. dómstólar (Garðar Gíslason, 1991).  
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2.1. Siðareglur starfsstétta  

Þegar fólk fer út á vinnumarkaðinn og tekur sér ákveðið starf á hendur verður það 

sjálfkrafa hluti af þeirri starfstétt sem viðkomandi starf tilheyrir. Öll störf hafa ákveðinn 

tilgang og ábyrgð gagnvart samfélaginu í heild. Hverri starfstétt má því líkja við lítið 

samfélag sem haldið er saman af venjum og reglum og þar sem hver og einn 

einstaklingur hefur ákveðnum skyldum að gegna í samræmi við þær. Með því að taka að 

sér ákveðið starf gengur starfsmaðurinn inní þetta fyrirfram ákveðna skipulag og gengst 

við þeim venjum og reglum sem þar ríkja. Þó svo að þessar reglur séu í mörgum tilfellum 

líkar almennum siðareglum og ættu því að vera augljósar hefur í mörgum tilfellum þótt 

nauðsynlegt að skrá þær. Sigurður Kristinsson (1991) bendir á sex gildar ástæður fyrir því 

að skrá siðareglur starfsgreina. Í fyrsta lagi gerir slík skráning það að verkum að 

auðveldara verður að brýna fyrir fólki hverjar skyldur þeirra í starfi eru. Þannig minna 

reglurnar starfsmennina á ábyrgðina sem starfinu fylgir og til hvers er ætlast af þeim. Í 

öðru lagi forða fyrirfram skráðar siðareglur starfsmönnunum frá langdregnum 

vangaveltum í hvert sinn sem upp koma siðferðileg álitamál því reglur hverrar 

starfsstéttar eru sniðnar að þeim álitamálum sem hugsanlegt er að komi upp í viðkomandi 

starfsgrein. Ef reglurnar eru skráðar er auðveldara fyrir starfmennina að bregðast við 

þessum álitamálum auk þess sem slíkar reglur eru gott veganesti fyrir nýja starfmenn. 

Þriðja ástæðan fyrir því að skrá siðareglur er að slíkt stuðlar að meiri samheldni innan 

starfsstéttarinnar. Skráðar siðareglur eru eins konar sameign eða sáttmáli sem öll 

starfsstéttin sameinast um, vinnur eftir, ber ábyrgð á, ræðir og hugsanlega breytir. Fjórða 

ástæðan fyrir skráningu siðareglna er að þannig verður til viðurkenndur vettvangur til að 

leysa á skynsamlegan hátt þau ágreiningsmál sem upp kunna að koma. Forsenda þess er 

þó að sett sé á laggirnar siðanefnd sem fjallar um slík mál og sem sátt er um innan 
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starfsstéttarinnar. Í fimmta lagi gerir viðkomandi starfsstétt starfshætti sína opinbera með 

því að skrá siðareglur sínar. Þannig gefst öllum almenningi kostur á að kynnast því 

hvernig viðkomandi starfsstétt skuldbindur sig til að sinna starfi sínu og meta hvernig 

starfsmennirnir standa sig. Í sjötta og síðasta lagi vill Sigurður meina að skráðar 

siðareglur hvetji starfsmenn til að vanda vel til verka sinna. Sú vissa að allir 

starfsmennirnir í viðkomandi starfsgrein hafi sameiginlegar verklagsreglur til að fara eftir 

kemur í veg fyrir að einstakir starfsmenn freistist til að breyta rangt og afsaka sig með 

þeim rökum að engar reglur um viðkomandi mál séu fyrir hendi (Sigurður Kristinsson, 

1991).  

 Ennfremur má segja að skráðar siðareglur tryggi tvennt, annars vegar faglegar 

skyldur og hins vegar bróðurlegar skyldur. Þær fyrrnefndu vísa til þeirra starfa sem unnin 

eru af hendi innan stéttarinnar og hvernig þau er til gagns fyrir samfélagið. Einnig vísa 

þær til ýmissa félagslegra þátta, eins og að stéttin viðurkenni ekki siðferðisleg brot og 

ýmissa þátta sem tengjast hæfi starfsfólksins, svo sem skyldur þeirra til að stunda 

símenntun. Bróðurlegu skyldurnar vísa hins vegar til stuðnings, virðingar og samheldni á 

milli starfsmanna innan stéttarinnar sjálfrar. Sú skoðun er almenn meðal siðfræðinga að 

faglegu skyldurnar skuli setja ofar þeir bróðurlegu þegar kemur að skráningu siðareglna 

enda sé þar um að ræða þætti sem eru mikilvægari fyrir trúverðugleika starfsstéttarinnar 

(Páll Sigurðsson, 1997).  

Þó svo að skráning siðareglna sé mikilvæg fyrir hverja starfsstétt ber að hafa í 

huga að skráðar siðareglur geta aldrei leyst siðferðislega dómgreind og ábyrgð fólks af 

hólmi og þær tryggja ekki heldur að það starf sem unnið er af hendi í viðkomandi 

starfsstétt sé gallalaust. Ennfremur geta skráðar siðareglur aldrei orðið tæmandi listi yfir 

siðferðisleg álitamál og úrlausnir þeirra af þeirri einföldu ástæðu að sífellt koma til 
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sögunnar ný verkefni og álitamál sem leysa þarf úr.  Siðareglurnar eru einungis tæki til að 

hjálpa fólki við að axla siðferðislega ábyrgð sína, almennt vinnuplagg sem menn hafa til 

hliðsjónar við störf sín (Sigurður Kristinsson, 1991).  

 

2.2. Siðareglur blaðamanna 

Fjölmiðlar eru orðnir gríðarstór hluti af lífi nútímamannsins og stétt fjölmiðlamanna er sú 

stétt sem hefur hvað mest áhrif á hinn almenna borgara með beinum eða óbeinum hætti. 

Fjölmiðlarnir móta skoðanir almennings á mönnum og málefnum hverju sinni og þessar 

skoðanir eru lagðar til grundvallar m.a. þegar almenningur gengur að kjörborðinu. Þegar 

ein stétt og það hlutverk sem hún gegnir verður svo stór hluti af lífi almennings verður 

hún um leið mjög umdeild. Ekki eru alltaf allir á eitt sáttir um hvort tiltekin mál eigi 

heima í fjölmiðlum eða hvernig best sé að haga umfjöllunum. Ákvarðanir blaðamanna 

um það hvernig þeir vinna vinnu sína geta því haft margvíslegar afleiðingar og vakið upp 

hörð viðbrögð fólks (Páll Sigurðsson, 1997).  

Christians, Rotzoll og Fackler (1991) halda því fram að ef fjölmiðlamaður vill 

vinna vinnu sína vel verði hann fyrst og fremst að hafa fimm atriði í huga. Í fyrsta lagi að 

vera ávallt heiðarlegur og trúr eigin samvisku. Í öðru lagi að hafa í huga hverjir það eru 

sem nota viðkomandi miðil sér til upplýsingar og miða umfjallanir sínar út frá því. Í 

þriðja lagi að hann starfar í nafni miðilsins og því ber honum að vanda vinnu sína til að 

álit almennings á miðlinum bíði ekki hnekki. Í fjórða lagi hefur fjölmiðlamaðurinn 

fyrrnefndum skyldum að gegna gagnvart starfstétt sinni. Ef hann sinnir ekki starfi sínu af 

kostgæfni á hann á hættu að rýra álit almennings á sér, starfsgreininni og um leið hinni 

opinberu ímynd stéttarinnar. Síðast en ekki síst hefur fjölmiðlamaðurinn skyldum að 

gegna gagnvart samfélaginu í heild. Starf hans felst í því að styrkja samfélagið með því 
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að miðla upplýsingum og veita ráðandi mönnum aðhald. Honum ber að afla upplýsinga 

og koma þeim áfram en má þó ekki valda öðrum skaða með því eða brjóta á rétti fólks 

t.d. til friðhelgi einkalífs þess. Skyldur hans gagnvart samfélaginu geta einnig birst í því 

að miðla ekki efni sem getur haft siðferðislega slæm áhrif þrátt fyrir að eftirspurn sé eftir 

því, t.d. klámi (Christians, Rotzoll og Fackler, 1991) 

Auk þessara atriða litast störf blaðamanna af þeim knappa tíma sem þeim er 

skammtaður til að vinna fréttir sínar og kröfum eigenda og auglýsenda um að miðlarnir 

flytji efni sem almenningi líkar. Allir þessir þættir hafa áhrif á það hvernig blaðamenn 

vinna störf sín og geta í sumum tilfellum komið niður á þeim (Frost, 2000). 

Til að tryggja að blaðamenn inni störf sín af hendi á sem bestan hátt og leiðbeina 

þeim um vandrataða vegi faglegrar fréttamennsku hafa mörg blaðamannasamtök, 

staðbundin jafnt sem alþjóðleg, sem og einstakir miðlar komið sér upp skráðum 

siðareglum. Auk þess að hafa hinn almenna tilgang sem nú þegar hefur verið lýst þá hefur 

skráning siðareglna blaðamanna einnig haft þann tilgang að sýna fram á eindreginn vilja 

stéttarinnar til að vera ábyrg og fagleg. Ef slík viðleitni kemur ekki fram með skýrum 

hætti er sú hætta fyrir hendi að yfirvöld á viðkomandi svæði setji þess í stað einhvers 

konar löggjöf á fjölmiðlun sem jafnvel hefði í för með sér ritskoðun með tilheyrandi 

skerðingu tjáningarfrelsisins (Þorsteinn Gylfason, 2004).  

 

2.3. Siðareglur Blaðamannafélags Íslands 

Blaðamannafélag Íslands setti félagsmönnum sínum siðareglur árið 1965 og á 

sama tíma var komið á fót sérstakri siðanefnd (Þorsteinn Gylfason, 2004). Siðanefndin 

hefur ekkert formlegt vald að lögum en sækir umboð sitt til aðalfundar 

Blaðamannafélagsins (Birgir Guðmundsson, 2005b). Hlutverk hennar er að úrskurða um 



Siða- og starfsreglur íslenskra fjölmiðla 10 

kærur sem nefndinni berast vegna brota á siðareglum félagsins. Í nefndinni eiga fimm 

fulltrúar sæti, þrír þeirra eru kjörnir á aðalfundi Blaðamannafélagsins, einn er tilnefndur 

af útgefendum og einn af Siðfræðistofnun Háskólans (Vinnureglur siðanefndar, 2004). 

Fram til ársins 1980 voru engin viðurlög við brotum á siðareglum Blaðamannafélags 

Íslands en þá var sett sú regla að úrskurðirnir skyldu birtir í Blaðamanninum, 

félagstíðindum blaðamannafélagsins, og einnig í viðkomandi miðli ef brotin teljast 

alvarleg eða mjög alvarleg (Þorsteinn Gylfason, 2004). Rétt er að taka fram að ekki ber 

að líta á siðanefndina sem dómstól heldur frekar sem einhvers konar jafningjaþrýsting 

(Birgir Guðmundsson, 2007).  

 Siðareglur Blaðamannafélags Íslands skiptast í sex greinar, fimm þeirra lúta að 

störfum blaðamanna sjálfra en sú sjötta að störfum siðanefndarinnar. Í fyrstu grein 

reglnanna er vikið að skyldum blaðamannsins gagnvart stétt sinni, þ.e. bróðurlegu 

skyldunum sem áður hefur verið minnst á. Í annarri greininni er vikið að ábyrgð 

blaðamannsins á því efni sem frá honum kemur og að hann skuli virða nauðsynlegan 

trúnað við heimildarmenn sína. Jafnframt er bent á að blaðamenn verði að hafa starf sitt í 

huga þegar þeir koma fram á öðrum vettvangi þar sem athæfi hans þar getur haft áhrif á 

hlutleysi hans og trúverðugleika. Þriðja greinin samanstendur af ákvæðum um 

upplýsingaöflun, úrvinnslu efnis og framsetningu þess. Þar kemur og fram að blaðamenn 

skuli ávallt vera tillitssamir og forðast að valda saklausu fólki óþarfa sársauka. Í fjórðu 

greininni er vikið að nafnbirtingum og þrír þættir lagðir þeim til grundvallar, þ.e. almennt 

öryggi borgaranna, sérstakir hagsmunir almennings eða almannaheill. Í fimmtu greininni 

eru blaðamenn m.a. varaðir við því að láta hagsmuni sína rekast á við fréttaflutning sinn 

og að rugla ekki saman ritstjórnarefni og auglýsingum. Þar kemur einnig fram að 

blaðamenn gæti fyrst og fremst hagsmuna lesenda og blaðamannastéttarinnar. Sjötta og 
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síðasta greinin snýst eins og áður sagði um störf siðanefndarinnar. Þar er tíundað hvernig 

almenningur hagar kærum til siðanefndar, hvernig siðanefnd starfar, hvernig brotin eru 

flokkuð og hvar úrskurðir nefndarinnar birtast (Blaðamannafélag Íslands, e.d). 

Þorsteinn Gylfason (2004) sem var um árabil formaður siðanefndarinnar, benti á 

að draga mætti nokkur ákvæði reglnanna saman í tvær meginreglur sem væru oftast í 

umræðunni og sem kærur til siðanefndar snertu oftast. Þessar reglur kallaði Þorsteinn 

annars vegar tillitssemisregluna og hins vegar vandvirknisregluna. ,,Vandvirknisreglan 

krefst þess að blaðamaður skýri rétt frá, afli upplýsinga samvizkusamlega, virði heimildir 

sínar og haldi trúnað við heimildarmenn. Tillitssemisreglan krefst þess að einstaklingar 

eða hópar fólks séu ekki særðir eða vanvirtir að tilefnislausu í fjölmiðlum.” (Þorsteinn 

Gylfason, 2004). Jónas Kristjánsson sem m.a. ritstýrði DV á árunum 1981-2001 hefur 

haldið því fram að tillitssemisreglan eigi ekki rétt á sér eða eigi að minnsta kosti ekki að 

vera eins veigamikill hluti af reglunum og raunin er. Hann telur að í tillitsemisreglunni 

felist að ekki megi segja allan sannleikann ef sá sannleikur geti sært eða komið illa við 

ákveðna einstaklinga. Með þessu væri verið að skammta almenningi upplýsingar sem 

væri óviðunandi (Blaðamannafélag Íslands, 2005d) 

Sigurður Kristinsson (1991) gagnrýnir Blaðamannafélagið fyrir að setja skyldur 

blaðamanna við starfsstéttina ofar skyldum þeirra við samfélagið og lesendur, sbr. fyrsta 

greinin. Ekki er minnst á skyldur blaðamannsins við lesendurna fyrr en í fimmtu greininni 

en þar er um leið hnykkt á skyldum blaðamanna við stéttina. Af því leiðir að 

Blaðamannafélagið setur skyldur blaðamanna við stéttina í fyrsta sæti en skyldur þeirra 

við almenning í annað sæti. Sigurði finnst einnig athugavert að hlutverk blaðamanna er 

hvergi skilgreint í reglunum eins og t.d. er gert í norsku reglunum. Slík ákvæði ættu að 
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vera höfð með svo og ákvæði um hvernig stéttin hyggst sinna þessum skilgreindu 

hlutverkum sínum á sem bestan hátt (Sigurður Kristinsson, 1991).  

 Þorsteinn Gylfason (2004) vildi aftur á móti meina að siðareglur starfsstétta og 

þar með taldar siðareglur Blaðamannafélags Íslands væru ekki allar siðareglur í 

strangasta skilningi þess orðs. Siðareglur starfsstétta væru einfaldlega reglur sem hver 

starfsstétt setur sjálfri sér og gætu þær í raun snert hvað sem er. Ástæða þess að þessar 

sjálfsreglur gengju í daglegu tali undir nafninu siðareglur væri sú að þannig mætti 

aðgreina þær frá réttarreglum sem settar eru af yfirvöldum. Þar sem reglurnar snúast ekki 

bara um siðferðisleg málefni ætti því að vera í lagi að hafa ákvæði um bróðurlegar 

skyldur í fyrsta sæti. Hvað hlutverk blaðamanna varðaði þá taldi Þorsteinn slík ákvæði 

óþörf enda lægju hlutverk þeirra nokkuð í augum uppi auk þess að vera breytileg í tímans 

rás (Þorsteinn Gylfason, 2004).  

 

2.4. Siðareglur blaðamanna á alþjóðlegum vettvangi 

Eins og áður hefur komið fram hafa flest blaðamannasamtök komið sér upp skráðum 

siðareglum fyrir félagsmenn sína. Gildir það bæði um staðbundin samtök sem og 

alþjóðleg. International Federation of Journalism (IFJ) er eitt þeirra alþjóðlegu samtaka 

sem sett hafa saman siðareglur fyrir félagsmenn sína. Samtökin voru stofnuð árið 1926 og 

eru meðlimir þeirra nú í kringum 500.000 í 100 löndum, félagar í Blaðamannafélagi 

Íslands þar á meðal (International Federation of Journalism, 2004a).  

Siðareglur samtakanna samanstanda af níu greinum sem innihalda ákvæði um 

hvernig fjölmiðlamenn skuli haga störfum sínum. Þar er lögð þung áhersla á að 

blaðamaðurinn skuli fyrst og fremst að bera virðingu fyrir sannleikanum sem og rétti 

almennings til að fá að vita sannleikann jafnframt því að standa vörð um hina frjálsu 
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fjölmiðlun. Þar kemur einnig fram að blaðamaðurinn skuli vanda efnisöflun sína og 

kanna bakgrunn allra upplýsinga sem honum berast. Honum ber að virða nauðsynlegan 

trúnað við heimildarmenn sína, gera sitt besta til að leiðrétta misfærslur og hann skal 

forðast að ala á hvers kyns fordómum. Í reglunum eru einnig listuð nokkur atriði sem stétt 

blaðmanna lítur alvarlegum augum, má þar nefna ritstuld, mistúlkun, ærumeiðingar, 

rógburð, órökstuddar ásakanir og mútur. Í síðustu grein reglnanna kemur fram að hver sá 

blaðamaður sem vilji taka sig alvarlega verði að tileinka sér þessar reglur  (International 

Federation of Journalism, 2004b). 

 Blaðamannafélag Íslands er eins og áður sagði aðili að IFJ og því ber því að lúta 

þessum reglum. Reglur blaðamannafélagsins sjálfs samræmast þessum reglum að 

stærstum hluta. Þó er að finna í siðareglum IFJ eitt mikilvægt atriði sem ekki er í 

siðareglum Blaðamannafélags Íslands. Það er ákvæðið um að fyrst og fremst skuli 

blaðmenn bera virðingu fyrir sannleikanum og rétti fólks til að fá að vita sannleikann. 

Slíkt ákvæði er ekki að finna í íslensku siðareglunum þó þar séu ákvæði þess efnis að 

blaðamönnum beri að vanda upplýsingaöflun sína. Samkvæmt þessu ættu íslenskir 

blaðamenn að geta birt hvaða ósannindi sem er svo lengi sem þau séu rétt höfð eftir og að 

upplýsingaöflunin hafi verið vönduð (Blaðamannafélag Íslands, 2005b).  

Ef siðareglur Blaðamannafélags Íslands eru bornar saman við siðareglur 

blaðamannasamtaka á Norðurlöndunum og í Bretlandi kemur í ljós að íslensku reglurnar 

eru mjög frábrugðnar þeim. Skandínavísku og bresku reglurnar eiga það sameiginlegt að 

vera mun lengri og ítarlegri en þær íslensku.  

Sænsku reglurnar eru settar sameiginlega af félagi útgefenda, sænska 

blaðamannafélaginu, samtökum blaðaútgefenda, sænska útvarpinu, sænska sjónvarpinu, 

fræðsluútvarpinu og félagi útvarpsstöðva. Reglurnar hefjast á umfjöllun um hlutverk 



Siða- og starfsreglur íslenskra fjölmiðla 14 

fjölmiðla í samfélaginu, mikilvægi tjáningarfrelsisins og frjálsrar fjölmiðlunar og tilgang 

reglnanna. Eftir það er reglunum skipt í þrjá kafla, í fyrsta lagi reglur um birtingu efnis 

þar sem fjallað er um skyldur blaðamanna til að flytja nákvæmar fréttir, leiðrétta 

staðreyndavillur á réttan hátt, virða friðhelgi einkalífsins, vanda myndanotkun, flytja allar 

hliðar mála og fara varlega í nafnbirtingar í viðkvæmum málum. Annar kaflinn 

inniheldur faglegar reglur svo sem um heiðarleika og efnisöflun. Í þriðja kaflanum er svo 

að finna ítarlegar reglur varðandi mörkin milli auglýsinga og ritstjórnarefnis. Alls er um 

að ræða í kringum 40 greinar (Code of ethics for the press, radio and television, e.d). 

Norsku reglurnar eru settar af norska blaðamannafélaginu og er þeim skipt upp í 

fjóra kafla. Sá fyrsti skiptist í fimm greinar sem snúast um hlutverk fjölmiðla í 

samfélaginu, annar kaflinn fjallar um heiðarleika og ábyrgð fjölmiðlamanna og skiptist í 

níu greinar, sá þriðji fjallar í tíu greinum um heimildaöflun og tengsl við heimildarmenn 

og í síðasta kaflanum er tekið á reglum um birtingu efnis á svipaðan hátt og gert er í 

sænsku reglunum, í 15 greinum (Code of ethics of the norwegian press, e.d.). 

 Dönsku reglurnar eru nokkuð frábrugðnar hinum tveimur hvað eðli og efnistök 

varðar. Um er að ræða reglur sem settar voru af danska þinginu með samþykki danska 

blaðamannafélagsins. Því má ætla að þær hafi nokkuð meira gildi en aðrar reglur sem hér 

eru til umræðu. Í byrjun þeirra er farið ítarlega í mikilvægi fjölmiðla og hvaða hlutir falla 

undir reglurnar sem á eftir fylgja. Því næst koma reglurnar sjálfar sem skiptast í þrjá 

kafla, í fyrsta lagi sjö greinar um upplýsingaöflun, því næst koma fimm greinar um hvað 

beri að varast við birtingu efnis og að lokum koma átta greinar um hvernig haga beri 

umfjöllunum um dóms- og sakamál (The national code of conduct, e.d.). 

Siðareglur blaðamanna í Bretlandi eru að sama skapi nokkuð frábrugðnar því sem 

þekkist á Íslandi. Þar er um að ræða tvær reglugerðir, annars vegar siðareglur sem breska 
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blaðamannafélagið setti sér árið 1994 og hins vegar starfsreglur sem breska siðanefndin 

setti árið 1997 (Code of conduct, 1994 og Code of practice, 1997). 

Siðareglurnar samanstanda af tólf greinum og eru þær í meginatriðum svipaðar 

íslensku siðareglunum þó að þær bresku séu ítarlegri og taki á fleiri atriðum. Í reglunum 

er breskum blaðamönnum gert að halda í heiðri gildum faglegrar og góðrar 

blaðamennsku jafnframt því að standa vörð um frjálsa fjölmiðlun. Hann skal vanda 

upplýsingaöflun sína og leitast við að leiðrétta hvers kyns misfærslur. Hann skal forðast 

að valda saklausu fólki skaða með vinnu sinni, virða trúnað við heimildarmenn, ekki 

þiggja mútur, ekki láta hagsmuni auglýsenda hafa áhrif á störf sín, varast að ala á 

fordómum og ekki misnota þær upplýsingar sem hann fær í starfi (Code of conduct, 

1994).  

Starfsreglurnar sem siðanefndin setti eru mun lengri og ýtarlegri. Tilgangur þeirra 

er að hjálpa blaðamönnum að standa undir þeim kröfum sem til þeirra eru gerðar í 

siðareglunum. Þar eru listuð nokkur veigamikil atriði sem oft koma upp í starfi 

blaðamanna, sagt hvernig blaðamenn ættu að bregðast við þeim og greint frá afstöðu 

siðanefndarinnar gagnvart þeim. Þetta eru atriði eins og friðhelgi einkalífsins, hagsmunir 

almennings, tillitsemi gagnvart börnum, tillitsemi gagnvart þeim sem eiga um sárt að 

binda, nákvæmni og mistúlkun upplýsinga, umfjallanir um sakamál, verndun 

heimildarmanna, greiðslur fyrir efni og fleira (Code of practice, 1997). 

 Helsti munurinn á íslensku siðareglunum og þeim bresku og skandinavísku er að 

þær síðarnefndu eru mun ítarlegri og lengri. Þar er reynt eftir megni að ná til flestra 

aðstæðna og álitamála sem upp kunn að koma í starfi fjölmiðla. Hér á landi hefur aftur á 

móti verið farin sú leið að hafa reglurnar fáar en um leið almennar. Með því móti skapast 

ákveðið svigrúm sem hægt er að nýta til að fjalla um ólík mál. Þannig hefur siðanefndin 
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getað úrskurðað um mörg mismunandi mál þrátt fyrir að reglurnar hafi ekki innihaldið 

ákvæði um nákvæmlega þannig aðstæður. Þetta fyrirkomuleg gerir það einnig að verkum 

að reglurnar úreldast síður þó svo að umfjöllunarefni fjölmiðlanna kunni að breytast í 

tímans rás (Blaðamannafélag Íslands, 2003).  

 

3. Greining 

Flestir starfandi blaðamenn á Íslandi eru félagar í Blaðamannafélagi Íslands og starfa því 

eftir siðareglum Blaðamannafélagsins. Auk þess hafa stjórnendur sífellt fleiri fjölmiðla 

farið þá leið að setja starfsfólki sínu sínar eigin siða- eða starfsreglur þar sem farið er 

nánar út í atriði sem aðeins eru reifuð á almennan hátt í siðareglum félagsins (Páll 

Sigurðsson, 1997). Í dag hafa allir stærstu fjölmiðlar landsins komið sér upp skráðum 

siða- eða starfsreglum að Morgunblaðinu undanskyldu.  

Með því að skrá reglur sem þessar fá miðlarnir eins konar framlengingu á 

siðareglum Blaðamannafélags Íslands. Eins og áður sagði eru þær nokkuð almennar og 

taka ekki með beinum hætti á einstökum málaflokkum eða álitamálum sem koma oft upp 

í starfi fjölmiðla. Innanhússreglum miðlanna er því frekar ætlað að vera leiðbeinandi 

viðbót við almennu siðareglurnar (Blaðamaðurinn, 2004). 

Til að bera saman innanhússreglur íslensku miðlanna var farin sú leið að draga 

fram nokkur mikilvæg grunnatriði og bera þau saman sérstaklega. Þessi atriði voru 

auglýsingar, borðsferðir, greiðslur fyrir efni og viðtöl, verndun heimildarmanna og að 

lokum mynd- og nafnbirtingar annars vegar í sakamálum og hins vegar í umfjöllunum um 

slys. Miðlarnir sem teknir voru til skoðunar voru Ríkisútvarpið, 365 miðlar,  Fréttablaðið, 

Morgunblaðið og DV.  
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3.1 Miðlarnir 

Ríkisútvarpið hefur nokkra sérstöðu þegar kemur að siða- og starfsreglum en þar 

er hefðin fyrir slíkum reglugerðum langsterkust af öllum íslenskum miðlum. 

Ríkisútvarpið sem var stofnað árið 1930 hefur næstum alla sína starfstíð haft ákveðnar 

reglur um fréttaflutning sinn en fyrstu slíku reglurnar voru settar árið 1931. Ástæðu þess 

að svo mikilvægt þótti að hafa skýrar reglur um fréttaflutning Ríkisútvarpsins má fyrst og 

fremst rekja til þeirrar viðleitni manna að halda hlutleysi miðilsins. Á þeim tíma sem 

Ríkisútvarpið var stofnað voru flokksblöðin allsráðandi og vildu menn koma í veg fyrir 

að útvarpið yrði málssvari ákveðinna stjórnmálaafla. Lengi vel var því ekki talið við hæfi 

að útvarp allra landsmanna flytti fréttir af stjórnmálum. Með tímanum breyttust áherslur 

miðlanna sem og kröfur almennings og hafa reglur Ríkisútvarpsins verið endurnýjaðar í 

samræmi við þær breytingar, fyrst árið 1945, næst árið 1976 og nú síðast árið 1989 

(Birgir Guðmundsson, 2006). Núgildandi innanhússreglur Ríkisútvarpsins innihalda 

annars vegar Reglur um fréttaflutning Ríkisútvarpsins sem settar voru 1. mars 1989 af 

Markúsi Erni Antonssyni þáverandi útvarpsstjórna og hins vegar Leiðbeiningar fyrir 

starfsfólk fréttastofu Sjónvarps sem eru eins konar vinnureglur skrifaðar af Boga 

Ágústssyni árið 1990 og endurskoðaðar árið 1995. Þessar tvær reglugerðir gilda bæði 

fyrir fréttastofu útvarps og sjónvarps (Birgir Guðmundsson, 2006).  

Fjölmiðlasamsteypan 365 hefur á að skipa fyrirtækjum á sviði fjölmiðlunar, 

kvikmyndagerðar, afþreyingar og upplýsingatækni. Starfsreglur þær sem hér eru til 

skoðunar gilda fyrir fréttastofu Stöðvar tvö, Vísis og Bylgjunnar (365, e.d.). Til 

hægðarauka er þó yfirleitt vísað til þessarar fréttastofu sem 365 miðla í þessari ritgerð en 

hafa ber í huga að Fréttablaðið heyrir einnig undir 365 miðla þó svo að blaðið heyri ekki 

undir þá fréttastofu sem hér um ræðir (365, e.d.). Fréttastofa Stöðvar tvö, Vísis og 
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Bylgjunnar setti sér starfsreglur árið 2007. Þar er því um að ræða nýjustu reglunar af 

þeim sem hér eru til umfjöllunar (Starfsreglur fréttastofu Stöðvar tvö, Vísis og 

Bylgjunnar, 2007). 

Morgunblaðið hefur nokkra sérstöðu þar sem það er eini fjölmiðillinn sem hér er 

til umræðu sem ekki hefur sett sér skrifaðar siðareglur. Þrátt fyrir það eru þar í gildi 

ákveðnar starfsreglur sem starfsfólki blaðsins er gert að fara eftir. Þær eru í flestum 

tilfellum í samræmi við siðareglur Blaðamannafélags Íslands en þó hafa 

Morgunblaðsmenn sett sér ítarlegri reglur um ýmis atriði sem reglur félagsins ná ekki 

almennilega yfir (Björn Vignir Sigurpálsson, 2007). 

Innanhússreglur Fréttablaðsins voru upphaflega skrifaðar af Jónasi Kristjánssyni 

þegar hann ritstýrði blaðinu árið 2002. Þó reglur Fréttablaðsins séu nokkuð nýlegar eru 

þær þó elstu skráðu starfsreglurnar sem hér eru til umræðu, að reglum Ríkisútvarpsins 

undanskyldum (Blaðamaðurinn, 2004) en gildandi reglur þar á bæ eru um 12 árum eldri 

(Birgir Guðmundsson, 2006). 

DV hefur ákveðna sérstöðu í þessari umræðu um innanhússreglur íslenskra 

fjölmiðla. Blaðið varð á tímabili eitt helsta bitbein í umræðunni um siðareglur 

blaðamanna og hefur á tiltölulega stuttum tíma sett sér siðareglur og endurnýjað þær með 

nokkrum breytingum. Vegna þeirra áhrifa sem blaðið hefur haft á umræðuna um 

siðareglur blaðamanna er nauðsynlegt að fjalla um báðar þessar siðaskrár og hvernig þær 

eru tilkomnar.  

DV varð til árið 1981 við sameiningu Dagblaðsins og Vísis. Árið 2003 varð 

blaðið gjaldþrota en stuttu síðar endurreist af þeim Mikael Torfasyni, Illuga Jökulssyni og 

Jónasi Kristjánssyni sem ritstýrðu blaðinu og Kristjáni Burges sem varð fréttastjóri þess. 

Með endurreisninni var komið á nýrri ritstjórnarstefnu sem fólst í því að birta alltaf nafn 
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og mynd þeirra sem til umfjöllunar voru hverju sinni. Gilti þá einu hvort um var að ræða 

venjulegt fólk, stjórnmálamenn eða fólk sem grunað var um glæpi (Íris Alma 

Vilbergsdóttir, 2006). Þessi nýja stefna vakti mikla athygli og umtal bæði innan stéttar og 

utan. Árið 2005 setti Jónas Kristjánsson saman siðaskrá sem var í flestum tilfellum 

keimlík starfsreglum Fréttablaðsins sem hann hafði sett saman nokkrum árum áður 

(Blaðamannafélag Íslands, 2005a). Helsti munurinn snéri að mynd- og 

nafnbirtingarákvæðunum (Blaðamannafélag Íslands, 2005a). Það er sú siðaskrá sem vísað 

er til hér sem siðaskrá gamla DV og sjá má í töflu 8.

Stefnan í nafn- og myndbirtingarmálum var einföld, myndir- og nöfn þeirra sem 

til umfjöllunar voru á hverjum tíma voru alltaf birt svo lengi sem blaðið komst yfir þær 

upplýsingar. Einu undantekningarnar frá þessu voru ef slíkar birtingar gætu komið niður 

á brotaþola eða ef um var að ræða fólk sem látist hafði af slysförum. Þessi stefna DV 

hristi rækilega upp í blaðamannastéttinni og þjóðinni allri og var af mörgum talin stangast 

á við bæði vandvirknis- og tillitsemisreglu Blaðamannafélags Íslands sem DV var aðili að 

(Birgir Guðmundsson, 2007).  

Svo virtist sem svona blaðamennska félli ekki í kramið hjá þjóðinni til lengdar því 

slæm afkoma blaðsins á fyrsta ársfjórðungi ársins 2006 varð til þess að blaðinu var breytt 

í helgarblað (Rúv.is, 2006). Tæpu ári síðar var blaðið endurvakið sem dagblað með nýrri 

stefnu og nýrri siðaskrá (Vísir.is, 2007). Það er sú siðaskrá sem hér er vísað til sem nýja 

DV og gert er grein fyrir í töflu 9.  
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3.2. Almennur samanburður 

Eins og sjá má í töflu 1 taka miðlarnir á flestum þeim málum sem hér eru til skoðunar. 

Dagblöðin þrjú eru þó einu miðlarnir sem taka á öllum þáttunum í sínum siðareglum. 

Ljósvakamiðlarnir sleppa báðir einu atriði, Ríkisútvarpið fjallar ekki sérstaklega um 

greiðslur fyrir efni og 365 miðlar hafa ekki sett sér sérstakar reglur um nafn- og 

myndbirtingar í umfjöllunum um slys.  

 

Tafla 1: Miðlar sem taka afstöðu til þeirra atriða sem skoðuð voru 
 

Auglýs. Boðsferðir Greitt fyrir 
viðtöl/uppl.

Verndun 
heimildarm.

Mynd-og/eða 
nafnbirt: slys 

Mynd- og/eða 
nafnbirt: 
sakamál 

RÚV X X  X X X 
356 miðlar X X X X  X 
Fréttabl. X X X X X X 

Morgunbl. X X X X X X 
Gamla DV X X X X X X 
Nýja DV X X X X X X 

Ákvæði um mynd- og nafnbirtingar eru í flestum tilfellum nefnd í sömu andránni og 

sumir miðlarnir láta nákvæmalega sömu reglur gilda um báða þessa hluti. Flestir 

miðlarnir hafa sérstök ákvæði um slíkar birtingar í umfjöllunum um sakamál annars vegar 

og slys hins vegar enda er þar um að ræða mjög viðkvæm mál þar sem erfitt getur verið 

að meta hvort birta skuli nöfn og mynd. Í töflum 2 og 3 má sjá hvaða miðlar það eru sem 

hafa sérstök ákvæði um mynd- og nafnbirtingar í þessum tveimur málaflokkum 

 



Siða- og starfsreglur íslenskra fjölmiðla 21 

 
Tafla 2: Ákvæði um nafn og myndbirtingar í umfjöllunum um slys 

 
Myndbirting Myndir af 

vettvangi 
Nafnbirting

RÚV  X X 
356 miðlar  X
Fréttabl. X  X 

Morgunbl. X X X
Gamla DV X  X 
Nýja DV X  X 

Eins og tafla 2 gefur til kynna þá hafa flestir miðlarnir einhver ákvæði um mynd- og 

nafnbirtingar í umfjöllunum um slys. Þó virðist vera ákveðinn skilgreiningarmunur hér á 

ferð. Bæði Fréttablaðið og DV hafa ákveðnar reglur um nafnbirtingar á einstaklingum 

sem lenda í slysum og segja svo að sömu reglur gildi um myndbirtingar. Þar er því fyrst 

og fremst verið að vísa til einstaklinganna sem tengjast slysinu. Ljósvakamiðlarnir hafa 

aftur á móti ekki slík ákvæði um myndir af einstaklingum en hafa báðir ákvæði um að 

varast skuli að birta myndir af vettvangi.  Morgunblaðið hefur bæði ákveðnar reglur um 

nafn- og myndbirtingar í umfjöllunum um slys og um myndir af vettvangi. 

 Meiri samstaða virðist vera með miðlunum þegar kemur að nafn- og 

myndbirtingum í tengslum við sakamál. Allir miðlarnir hafa sérstök ákvæði um 

nafnbirtingar í slíkum málum og allir nema tveir, 365 miðlar annars vegar og 

Morgunblaðið hins vegar hafa sérstök ákvæði um myndbirtingar í slíkum málum. 
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Tafla 3: Ákvæði um nafn og myndbirtingar í umfjöllunum um sakamál 

 
Myndbirting Nafnbirting

RÚV X X 
356 miðlar  X
Fréttabl. X X 
Morgunbl.  X
Gamla DV X X 
Nýja DV X X 

3.3. Ríkisútvarpið 

Þeim þáttum sem hér voru sérstakleg teknir til skoðunar eru í flestum tilfellum 

gerð ítarlegri skil í siðareglum Ríkisútvarpsins en í siðareglum hinna miðlanna eins og sjá 

má í töflu 4. Þannig eru ákvæði um heimildir og verndun heimildarmanna langlengst og 

ítarlegust hjá Ríkisútvarpinu svo dæmi sé tekið. Ákvæði um fréttaflutning af vettvangi 

slysa sem og mynd- og nafnbirtingar því tengdar eru einnig ströng og ítarleg. Þá er einnig 

tekið fram að ekki skuli birta myndir af vettvangi slysa nema fréttagildi þess sé ótvírætt 

og eru Ríkisútvarpið og 365 miðlar einu miðlarnir sem geta þess í reglum sínum auk þess 

sem Morgunblaðið hefur þá reglu að fara varlega í slíkar birtingar. 

Ákvæði um mynd- og nafnbirtingar þegar um sakamál er að ræða eru einnig einna 

ströngust hjá RÚV. Þar kemur fram að mynd- og nafnbirtingar skuli almennt ekki 

viðhafðar í sakamálum og þá aðeins þegar dómur hefur fallið og ef sá dómur er þyngri en 

tvö ár. Undantekningar frá þessu fást aðeins ef málið vekur óvenjumikla athygli, ef aðrir 

fjölmiðlar hafa þegar birt nöfnin, ef ætla má að það geti valdið misskilningi að birta 

nöfnin ekki eða ef ekki verður hjá því komist af öðrum orsökum. Þrátt fyrir að reglurnar 

séu strangar þá rýmkar síðastnefnda undantekningarákvæðið heimildir fréttamanna 

Ríkisútvarpsins nokkuð. Athygli vekur að Ríkisútvarpið tekur ekki fram að nöfn 
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sakborninga séu ekki birt ef slíkt getur valdið brotaþola skaða en það gera allir hinir 

miðlarnir að 365 miðlum undanskyldum.  

Hvað auglýsingarnar varðar þá eru sett fram þau tilmæli að fréttamenn 

Ríkisútvarpsins varist auglýsingar dulbúnar sem upplýsingar. Þá er bannað að birta 

auglýsingar í fréttatímum nema um sé að ræða auglýsingar sem varða starfsemi 

Ríkisútvarpsins sjálfs.  

Það sem hins vegar vekur athygli er að hvergi í siðareglum Ríkisútvarpsins er að 

finna ákvæði um greiðslur fyrir viðtöl eða annað efni. Hlýtur það að teljast nokkuð 

merkilegt þar sem um er að ræða mikilvægt álitamál sem allir hinir miðlarnir gera skil í 

reglum sínum.  

Annað sem vekur athygli er að þegar ákvæði um boðsferðir eða önnur hlunnindi 

eru skoðuð kemur í ljós að þar er aðeins talað um utanlandsferðir. Svo virðist því sem 

leyfilegt sé að þiggja ferðir innanlands. Þess ber þó að geta að ákvæði um greiðslur til 

starfsmanna frá utanaðkomandi aðilum, framkoma í auglýsingum og greiðslur fyrir störf í 

þágu annarra en Ríkisútvarpsins eru mjög ítarleg og ströng. 



Siða- og starfsreglur íslenskra fjölmiðla 24 

Tafla 4: Reglur Ríkisútvarpsins varðandi þau atriði sem hér voru tekin til skoðunar 
 
Auglýsingar Varast skal auglýsingar dulbúnar sem upplýsingar. 

Beinar auglýsingar eru ekki birtar í fréttum. 
Undantekning: 
- Auglýsingar sem varða starfsemi Ríkisútvarpsins 

sjálfs.  
 

Boðsferðir Fréttamönnum er ekki heimilt að þiggja boð um 
utanlandsferðir sem þeir fá sem fréttamenn án samráðs 
og leyfis fréttastjóra.  
 

Greiðslur fyrir viðtöl   
Ekkert er fjallað um greiðslur fyrir efni eða viðtöl 
 

Verndun heimildarmanna Fréttamönnum ber að virða það ef heimildarmenn óska 
eftir nafnleynd. Þó ber fréttamönnum að gefa fréttastjóra 
upp nöfn heimildarmanna óski hann þess. Slíkar 
upplýsingar eru trúnaðarmál.  
 

Nafn- og myndbirtingar. Slys Ekki skal birta nöfn þeirra sem látast af slysförum fyrr en 
ætla má að allir aðstandendur hafi verið látnir vita og skal 
það þá gert í samráði við lögreglu og rétt yfirvöld 
Undantekningar: 
- Ef meira en sólarhringur er liðinn frá slysinu 
 
Myndir frá vettvangi slysa skulu ekki sýndar nema að 
fréttagildi krefjist þess og þá að vel athuguðu máli. Auk 
þess ber fréttamönnum að sýna sérstaka varkárni við 
beinar útsendingar af vettvangi slysa og óhappa.  

Nafn og myndbirtingar. 
Sakamál 

Mynd- og nafnbirtingar skulu ekki viðhafðar í 
sakamálum og þá aðeins eftir að dómur hefur fallið. 
 Þó eru nöfn almennt ekki birt nema að refsingin sé 
þyngri en tvö ár.  
Undantekningar: 
- Ef mál vekur óvenjulega mikla athygli og aðrir 

fjölmiðlar hafa þegar birt nöfn hlutaðeigandi.  
- Ef ætla má að nöfnin séu öllum kunn og að það geti 

valdið misskilningi að birta þau ekki. 
- Ef ekki verður komist hjá því af öðrum orsökum.  
 
Nafnbirtingar grunaðra eða kærðra manna skulu ekki 
birtar nema með samþykki fréttastjóra eða staðgengils 
hans.  

(Blaðamaðurinn, 2004). 
 



Siða- og starfsreglur íslenskra fjölmiðla 25 

3.4. 365 Miðlar  

Reglurnar fréttastofu 365 eru um margt svipaðar reglum Ríkisútvarpsins hvað 

varðar þau mál sem hér eru tekin til skoðunar þó að reglur 365 séu mun styttri eins og sjá 

má í töflu 5. Það sem einna helst greinir reglurnar frá öðrum er að fréttamönnum 365 er 

gert að bera undir fréttastjóra hvort nota skuli efni frá tilteknum heimildarmanni ef hann 

vill ekki láta nafns síns getið. Með öðrum orðum, fréttamönnum er gert að gæta sérstakrar 

varúðar í meðhöndlun upplýsinga frá heimildarmönnum sem vilja ekki koma fram undir 

nafni.  

Annað sem vekur athygli er að í reglunum er ekki að finna nein ákvæði um mynd- 

og nafnbirtingar í umfjöllunum um slys. Hlýtur það að teljast nokkuð sérstakt, sérstaklega 

í ljósi þess að allir hinir miðlarnir sjá ástæðu til að fjalla um slík tilfelli. Þó ber að nefna 

að 365 og Ríkisútvarpið eru einu miðlarnir sem nefna sérstaklega að varast skuli að birta 

myndir af vettvangi slysa.  

Í reglunum er ekki heldur minnst á myndbirtingar í umfjöllunum um sakamál en 

þar er fjallað sérstaklega um nafnbirtingar í slíkum málum. Þau ákvæði eru í samræmi við 

reglur hinna miðlanna, nöfn sakborninga eru aðeins birt ef viðkomandi hafa fengið 

tveggja ára dóm eða lengri og/eða dæmdir til að greiða sektarupphæð sem nemur fimm 

milljónum eða meira. Undantekningu frá þessari reglu má gera ef um er að ræða 

þjóðþekkta einstaklinga, almannapersónur, síbrotamenn eða ef aðrar góðar ástæður eru 

fyrir hendi. Síðastnefnda undantekningin gefur fréttamönnum nokkuð mikið svigrúm 

hvað þetta varðar. Ekki er tekið sérstaklega fram að nöfn eða myndir sakborninga séu 

ekki birtar ef slíkt gæti vísað á brotaþola en það gera allir hinir miðlarnir að 

Ríkisútvarpinu undanskyldu. 
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Önnur ákvæði eru eins og áður sagði í samræmi við þær reglur sem gilda á öðrum 

miðlum, hagsmunir auglýsenda eru ekki látnir hafa áhrif á ritstjórnarefni, fréttastjóri 

ákveður hvort boðsferðir eru þegnar, ekki er greitt fyrir viðtöl (ekki minnst á annars 

konar efni og upplýsingar) og nafnleynd heimildarmanna er virt.  
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Tafla 5: Reglur 365 miðla varðandi þau atriði sem hér voru tekin til skoðunar 
 
Auglýsingar Hagsmunir auglýsenda skulu ekki hafa áhrif á það 

hvort eða hvernig fjallað er um vöru eða þjónustu.  
 

Boðsferðir Fréttastjóri ákveður hvort boðsferðir eru þegnar. 
Fréttamönnum er ekki heimilt að lofa umfjöllun ef 
farið er í ferð á vegum utanaðkomandi aðila. 

Greiðslur fyrir viðtöl   
Ekki er greitt fyrir viðtöl.  
 

Verndun heimildarmanna Ef heimildarmanni er lofað nafnleynd þá er það virt.  
 
Ef heimildarmaður óskar eftir nafnleynd skal það 
borið undir fréttastjóra hvort efnið frá honum er  
notað. 
 

Nafn- og myndbirtingar. Slys Ekkert fjallað um nafn- og myndbirtingar í 
umfjöllunum um slys. 
 
Almennt skal ekki sýna myndir af vettvangi slysa. 
 

Nafn og myndbirtingar. 
Sakamál 

Ekkert fjallað um myndbirtingar í umfjöllunum um 
sakamál. 
 
Nöfn sakborninga eru aðeins birt ef viðkomandi eru 
dæmdir í tveggja ára fangelsi eða meira og/eða 
dæmdir til að greiða sektarupphæð sem nemur fimm 
milljónum eða meira.  
 
Undantekningar: 
- þjóðþekktur einstaklingur 
- almannapersónu  
- síbrotamenn 
- aðrar ríkar ástæður 
 

(Starfsreglur fréttastofu Stöðvar tvö, Vísis og Bylgjunnar, 2007)
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3.5. Morgunblaðið 

Eins og áður hefur komið fram þá er Morgunblaðið eini miðill sem hér er til 

umræðu sem ekki hefur komið sér upp skráðum siða- eða starfsreglum. Samt sem áður 

eru þar í gildi ákveðnar vinnureglur. Flestar eru þessar reglur í samræmi við það sem 

almennt gerist á miðlunum og í siðareglum Blaðamannafélags Íslands. Þannig virða 

blaðamenn Morgunblaðsins nauðsynlegan trúnað við heimildarmenn sína og greiða ekki 

fyrir efni og viðtöl nema um sé að ræða aðkeypt efni frá svokölluðum lausapennum og er 

það þá ýmist blaðið eða lausapenninn sem hefur frumkvæði að þeim viðskiptum. Um 

nafn- og myndbirtingar í umfjöllunum um sakamál gildir tveggja ára reglan sem áður 

hefur verið minnst á. Undantekningar eru gerðar á henni ef um er að ræða stórfelld 

afbrotamál þar sem játning liggur fyrir, mál þar sem nöfn einstaklinga eru þegar komin í 

hámæli og ef nafn- og myndbirting getur vísað á brotaþola. Ekki er minnst á þjóðþekkta 

einstaklinga í þessu sambandi eins og t.d. er gert hjá 365 miðlum. 

Hvað varðar mynd- og nafnbirtingar í fréttum af slysum þá hefur Morgunblaðið 

þá reglu að birta hvorki nöfn né myndir nema að höfðu samráði við aðstandendur og þá 

aðeins ef allir nánustu aðstandendur hafa verið látnir vita af slysinu. Morgunblaðið hefur 

auk þess ákveðnar reglur varðandi myndir af vettvangi slysa. Slíkar myndir eru ekki 

birtar nema að auðkenni eins og bílnúmer hafi verið afmáð og þess jafnframt gætt í 

myndvali að ekki sjáist ef vettvangur slyss er mjög blóði drifinn. 

Reglur Morgunblaðsins varðandi kostaðar umfjallanir og auglýsingar eru í eðli 

sínu svipaðar því sem gerist og gengur á hinum miðlunum en nálgun Morgunblaðsins á 

þau mál er þó örlítið öðruvísi. Flestir hinna miðlanna segja að hagsmunir auglýsenda séu 

ekki látnir hafa áhrif á ritstjórnarefni en ákvæði Morgunblaðsins hljóða á þá leið að öllum 

erindum sem varða auglýsingar og berast ritstjórn sé vísað beint til 
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auglýsingadeildarinnar. Þannig þýði ekki fyrir aðila utan blaðsins að setja sig í samband 

við ritstjórn og ef erindið tengist auglýsingum á einhvern hátt. Hvort auglýsingadeildinni 

er heimilt að setja auglýsingar fram á sama formi og ritstjórnarefni kemur ekki fram.  

Þegar kemur að boðsferðum hefur Morgunblaðið sett sér nokkuð ítarlegar reglur. 

Almenna reglan er sú að þiggja ekki boðsferðir frá einkafyrirtækjum en stundum eru 

ferðir á vegum opinberra aðila eða stofnana þegnar. Hvort það skuli gert er metið í hverju 

tilfelli fyrir sig. Einnig hefur Morgunblaðið þá reglu að borga sjálft fyrir sitt fólk í 

sérstökum fjölmiðlaferðum og er blaðið eini miðillinn sem tekur slíkt sérstaklega fram í 

reglum sínum. 

 Ein allsérstök undantekning er þó á reglum Morgunblaðsins um boðsferðir 

einkafyrirtækja og eru það boðsferðir á vegum bílaframleiðenda. Þá bjóða 

bílaframleiðendur blaðamönnum að prufukeyra nýja bíla við ólíkar aðstæður vítt og breitt 

um heiminn. Morgunblaðið þiggur slíkar ferðir og lítur á það sem þjónustu við lesendur. 
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Tafla 6: Reglur Morgunblaðsins varðandi þau atriði sem hér voru tekin til skoðunar 
 
Auglýsingar Öllum erindum, sem varða auglýsingar í blaðinu, ber 

starfsmönnum ritstjórnar að vísa til 
auglýsingadeildar. 
 

Boðsferðir Almenna reglan er að þiggja ekki boðsferðir frá 
einkafyrirtækjum. 
Boðsferðir á vegum opinberra aðila eða stofnana eru 
stundum þegnar.  
Ef Morgunblaðið sendir fólk í sérstakar 
fjölmiðlaferðir borgar blaðið fyrir sitt fólk. 
 
Undantekningar: 
- Bílaboðsferðir. Litið á slíkt sem þjónustu við 

lesendur 
 

Greiðslur fyrir viðtöl   
Ekki er greitt fyrir efni nema um sér að ræða aðkeypt 
efni lausapenna. 
 

Verndun heimildarmanna  
Blaðamönnum ber að virða nauðsynlegan trúnað við 
heimildarmenn sína 
 

Nafn- og myndbirtingar. Slys Nöfn og myndir þeirra sem látast í slysum eru ekki 
birt nema að höfðu samráði við aðstandendur, oft í 
gegnum presta og/eða lögreglu og ekki fyrr en náðst 
hefur í alla aðstandendur. 
 
Þegar birtar eru myndir af vettvangi er þess gætt að 
bílnúmer sjáist ekki.  

Nafn og myndbirtingar. 
Sakamál 

Almenna reglan: Nöfn manna eru ekki birt nema 
eftir að dómur er fallinn og þá aðeins ef hann felur í 
sér tveggja ára fangelsi eða meira.  
 
Undantekningar: 
- Stórfelld afbrotamál þar sem játning liggur fyrir 
- Stór mál þar sem nöfnin eru hvort eð er komin í 

hámæli. 
- Nöfn eru ekki birt ef það getur vísað á brotaþola. 
 

(Blaðamaðurinn, 2004 og Björn Vignir Sigurpálsson, 2007).  
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3.6. Fréttablaðið 

Reglurnar Fréttablaðsins eru stuttar en ítarlegar og taka á öllum þeim hlutum sem 

hér eru til skoðunar eins og sjá má í töflu 7. Þar kemur skýrt fram að hagsmunir 

auglýsenda eru ekki látnir hafa áhrif á vinnslu eða birtingu efnis í blaðinu og Fréttablaðið 

greiðir ekki fyrir efni nema um sé að ræða viðurkennda aðila á því sviði. Væntanlega er 

þar verið að vísa til pistlahöfunda og gagnrýnenda en það kemur þó hvergi fram. 

Ennfremur gætir starfsfólk trúnaðar við heimildarmenn sína en hvetur þá til að koma 

fram undir nafni.  

Þrátt fyrir að flest ákvæði innanhússreglna Fréttablaðsins séu stutt og almenn þá 

eru ákvæðin um boðsferðir nokkuð ítarleg. Þar kemur fram að það sé í höndum 

yfirmanna ritstjórnar að ákveða hverju sinni hvort starfsfólki sé heimilt að þiggja 

boðsferðir og að slíkum tilboðum sé hafnað ef þau feli í sér einhverjar skuldbindingar. 

Sérstaklega er tekið fram að ef efni sem tengist slíkum ferðum ratar inná síður blaðsins þá 

skuli gerð sérstök grein fyrir því í texta. Jafnframt er tekið fram að starfsmönnum sé 

óheimilt að taka vini og vandamenn með í slíkar ferðir. Fréttablaðið og DV eru einu 

miðlarnir sem taka þessi tvö atriði fram í reglum sínum um boðsferðir.  

Þegar kemur að nafn- og myndbirtingum eru engin ákvæði í siðareglum 

Fréttablaðsins um myndir af vettvangi slysa. Eðlilegt væri að slíkar reglur væru settar 

samhliða reglum um nafnbirtingar þar sem mynd af slysstað getur hæglega vísað á hverjir 

þar áttu í hlut.  

Hvað nafnbirtingar í slíkum tilfellum varðar þá eru ákvæði þess efnis að stundum 

sé nafnbirtingum frestað og þá sérstaklega þegar um er að ræða dauðsföll. Þó er settur inn 

sá fyrirvari að nafnbirtingu sé ekki frestað ef það getur valdið aðstandendum þeirra sem 



Siða- og starfsreglur íslenskra fjölmiðla 32 

komust af í slysinu óþægindum. Þessi fyrirvari er líka settur hjá DV en ekki hjá öðrum 

miðlum.  

Þegar kemur að nafn- og myndbirtingum í umfjöllunum um sakamál þá eru reglur 

Fréttablaðsins nokkuð frjálslegri en reglur þeirra miðla sem þegar hafa verið skoðaðir. 

Almenna reglan hjá Fréttablaðinu er að birta ekki nöfn þeirra sem sæta kæru á því stigi 

málsins. Undantekningar gerir blaðið þegar um er að ræða kærur á hendur margdæmdum 

síafbrotamönnum, forsvars- eða talsmönnum nafngreindra fyrirtækja auk þess sem meiri 

líkur eru á að birta nöfn manna sem sæta kæru í opinberum málum. Tvær síðastnefndu 

undantekningarnar er ekki að finna hjá Ríkisútvarpinu, 365 miðlum eða Morgunblaðinu 

en aftur á móti nefnir Fréttablaðið ekki opinberar persónur í þessu sambandi eða tilfelli 

þar sem nöfn hlutaðeigandi eru hvort sem er komin í hámæli. Ennfremur birtir blaðið 

frekar nöfn manna í líkamlegum ofbeldismálum heldur en í málum af fjárhagslegum toga 

auk þess sem aðilar mála eru yfirleitt nafngreindir þegar dómar eru fallnir, sama hversu 

þungir þeir eru, nema ef slíkt getur valdið brotaþola skaða.  
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Tafla 7: Reglur Fréttablaðsins varðandi þau atriði sem hér voru tekin til skoðunar 
 
Auglýsingar Hagsmunir auglýsenda eru ekki látnir hafa áhrif á 

vinnslu og birtingu efnis í blaðinu. 
 

Boðsferðir Yfirmenn ritstjórnar taka ákvarðanir um hvort slíkar 
ferðir skuli þegnar, hafnað ef þær fela í sér 
skuldbindingar. Ef efni er birt í tengslum við síkar 
ferðir er þess getið í texta. Vinir eða 
fjölskyldumeðlimir starfsmanna fara ekki með í 
slíkar ferðir.  

Greiðslur fyrir viðtöl  Ekki er greitt fyrir efni nema viðurkenndum aðilum 
á því sviði.  
 

Verndun heimildarmanna Starfsfólk ritstjórnar gætir trúnaðar við 
heimildamenn og heimildamenn eru hvattir til að 
koma fram undir nafni. 
 

Nafn- og myndbirtingar. Slys Stundum er nafnbirtingu frestað um tíma einkum ef 
um dauðsföll er að ræða. Slíkt er þá gert í samráði 
við aðra aðila sem koma að málinu, svo sem presta. 
Frestunin kemur þó síður til greina ef hún getur 
valdið óþægindum hjá aðstandendum þeirra sem 
komust af í slysinu.  
 
Sömu reglur gilda um myndbirtingar.  

Nafn og myndbirtingar. 
Sakamál 

Birtir frekar nöfn manna í líkamlegum 
ofbeldismálum heldur en málum af fjárhagslegum 
toga.  
Þegar menn sæta kæru er almenna reglan að birta 
ekki nöfn á því stigi málsins.  
Undantekningar:  
- Margdæmdir síafbrotamenn 
- Forsvarsmenn eða talsmenn nafngreindrar 

fyrirtækja.  
- Meiri líkur á að nöfn séu birt í opinberum 

málum. 
Þegar dómar eru birtir eru aðilar málsins yfirleitt 
nafngreindir 
Undantekningar: 
- Ef slíkt getur valdið brotaþola skaða, t.d. í 

sifjaspellsmálum.  
- Nöfn þolenda kynferðisafbrota. 
 
Sömu reglur gilda um myndbirtingar 

(Blaðamaðurinn, 2004). 
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3.7. DV 

Siðaskrám DV er lýst í töflum 8 og 9. Siðaskrá gamla DV var í flestum tilfellum í 

samræmi við starfsreglur Fréttablaðsins enda voru þær samdar af sama aðila eins og áður 

hefur komið fram. Þannig voru ákvæði um auglýsingar og boðsferðir eins og hjá 

Fréttablaðinu og það sama var að segja um ákvæðin um greiðslur fyrir efni nema að hjá 

DV voru viðurkenndir aðilar skilgreindir sem gagnrýnendur eða dálkahöfundar.  

Ákvæðin um verndun heimildarmanna voru nokkuð ýtarlegri hjá DV en gerist og 

gengur. Auk þess að blaðamönnum hafi verið gert að virða nauðsynlegan trúnað við 

heimildarmenn sína var tekið fram að blaðamönnum væri heimilt að vernda nafnleynd 

viðmælenda, sem talað var við í beinni ræðu, ef öryggi hans var talið ógnað með 

nafnbirtingu. Þess konar ákvæði var ekki að finna hjá hinum miðlunum. 

 Þegar kom að ákvæðum um nafn- og myndbirtingu í umfjöllunum um slys og 

sakamál voru ákvæði gamla DV einföld, nöfn þeirra sem blaðið fjallað um hverju sinni 

voru alltaf birt svo lengi sem blaðið komst yfir þau og það sama átti við um myndir. Einu 

undantekningarnar voru gerðar ef nafnbirting gæti vísað á brotaþola í sakamálum, ef um 

var að ræða nöfn fórnarlamba kynferðisofbeldis auk þess sem nafnbirtingu var stundum 

frestað ef um var að ræða fólk sem látið hafði óvænt. Eins og hjá Fréttablaðinu er ekkert 

fjallað um myndir af vettvangi slysa.  

Siðaskrá nýja DV er í öllum meginatriðum eins og siðaskrá gamla DV ef frá eru 

talin mynd- og nafnbirtingarákvæðin. Ákvæði þess efnis að alltaf skyldi birta nafn- og 

mynd með fréttum DV voru tekin út en þrátt fyrir það helst nafnbirtingarstefnan harðari 

hjá DV. Þannig er almenna reglan áfram sú að birta nöfn þeirra sem sæta kæru,

sérstaklega þegar um er að ræða síafbrotamenn og forsvars- eða talsmenn nafngreindra 

fyrirtækja og stofnana. Sé þetta borið saman við Fréttablaðið kemur þessi áherslumunur 
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berlega í ljós en þar er almenna reglan sú að birta ekki nöfn þeirra sem sæta kæru en 

hugsanlegar undantekningar eru síafbrotamennirnir og forsvars- og talsmennirnir sem 

einnig er minnst á í ákvæðum DV.   

Hvað önnur ákvæði snertir þá hafa þau haldist svipuð í siðareglum nýja DV nema 

að í ákvæðum um greiðslur fyrir efni eru aðrir aðilar ekki skilgreindir nánar sem 

gagnrýnendur eða dálkahöfundar eins og gert hafði verið í gömlu reglunum. Einnig hefur 

verið bætt inní ákvæðin um boðsferðir að það sé í höndum yfirmanna ritstjórnar að 

ákveða hvort slíkar ferðir séu þegnar.   
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Tafla 8: Reglur gamla DV varðandi þau atriði sem hér voru tekin til skoðunar 
 
Auglýsingar Hagsmunir auglýsenda eru ekki látnir hafa áhrif á 

vinnslu og birtingu efnis í blaðinu. 
 

Boðsferðir Starfsmenn ritstjórnar nota ekki ókeypis ferðir eða 
gistingu, ef því fylgja skuldbindingar. Ef efni tengt 
slíku er birt er sagt frá því í textanum. Starfsmönnum 
er óheimilt að bjóða fjölskyldumeðlimum eða vinum 
með þeim í slíkar ferðir. 
 

Greiðslur fyrir viðtöl  Ekki er greitt fyrir rétt til efnis nema viðurkenndum 
aðilum á því sviði, svo sem gagnrýnendum og 
dálkahöfundum. 
 

Verndun heimildarmanna Starfsmenn ritstjórnar gæta trúnaðar við 
heimildarmenn og eru heimildarmenn hvattir til að 
koma fram undir nafni. Í reglum um beina ræðu 
kemur fram að ritstjóri getur ákveðið í sérstökum 
tilfellum að vernda nafnleynd viðmælenda, sem talað 
er við í beinni ræðu, ef öryggi hans er talið ógnað 
með nafnbirtingu.  
 

Nafn- og myndbirtingar. Slys Birtir jafnan nöfn og myndir fólks sem er í fréttum 
blaðsins, svo framarlega sem blaðið kemst yfir 
þessar upplýsingar. 
 
Stundum er frestað birtingu nafna um tíma, einkum 
fólks sem látist hefur óvænt. Þetta gerir blaðið í 
samráði við aðra aðila, sem koma að málinu. Slík 
frestum kemur síður til greina ef hún gæti valdið 
óþægindum hjá aðstandendum annarra, sem af 
komust í slysinu. 
 
Sömu reglur gilda um myndbirtingar. 

Nafn og myndbirtingar. 
Sakamál 

Birtir jafnan nöfn og myndir fólks sem er í fréttum 
blaðsins, svo framarlega sem blaðið kemst yfir 
þessar upplýsingar. 
Undantekningar: 
- Ef slíkar birtingar geta komið niður á 

hagsmunum brotaþola. 
- Nöfn og myndir afþolendum kynferðisafbrota. 
 
Sömu reglur gilda um nafnbirtingar. 

(DV, 2005)
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Tafla 9: Reglur nýja DV varðandi þau atriði sem hér voru tekin til skoðunar 
 
Auglýsingar  

Óbreytt frá gömlu reglunum 
 

Boðsferðir Óbreytt frá gömlu reglunum nema að sett eru inn 
ákvæði þess efnis að það sé í höndum yfirmanna 
ritstjórnar að ákveða hvort menn þiggja slíkar ferðir. 
 

Greiðslur fyrir viðtöl  Ekki er greitt fyrir efni nema viðurkenndum aðilum 
á því sviði.  
 

Verndun heimildarmanna  
Óbreytt frá gömlu reglunum 
 

Nafn- og myndbirtingar. Slys Nafnbirtingu er stundum frestað, sérstaklega ef um 
er að ræða fólk sem látist hefur í slysum. Þetta er 
gert í samráði við aðra aðila málsins, t.d. presta.  
Undantekningar: 
- ef slík frestun getur komið sér illa fyrir 

aðstandendur þeirra sem komust af í viðkomandi 
slysi 

 
Sömu reglur gilda um myndbirtingar 

Nafn og myndbirtingar. 
Sakamál 

Nöfn manna í líkamlegum ofbeldismálum eru frekar 
birt heldur en í fjárhagslegum málum  
 
Þegar menn sæta kæru er almennareglan að birta 
nöfn þeirra á því stigi málsins, sérstaklega þegar um 
er að ræða síbrotamenn eða forsvarsmenna og 
talsmenn nafngreindara fyrirtækja svo og ef um 
opinbera ákæru er að ræða.  
 
Þegar dómar hafa fallið eru aðilar málsins 
nafngreindir: 
Undantekningar: 
- Ef nafnbirtingin kemur niður á hagsmunum 

brotaþola 
- Nöfn þolenda í kynferðisbrotamálum.  
 
Sömu reglur gilda um myndbirtingar 

(DV, 2007).  
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4. Álitamál í dagsins önn 

Eins og fram hefur komið hafa allir stóru miðlarnir sett sér ákveðnar siða-  eða 

starfsreglur og allir nema einn hafa ákveðið að skrá þær niður sér til hægðarauka. Að 

miðlarnir skuli allir hafa ákveðnar starfsreglur er merki um að ritstjórnir viðkomandi 

fjölmiðla vilji láta taka sig alvarlega og að þar séu viðhöfð fagleg vinnubrögð (Þorsteinn 

Gylfason, 2004). En er þörf á slíkum reglum og koma þær eitthvað við sögu í daglegum 

störfum fjölmiðlamannsins? Til að svara þeirri spurningu verða nú rakin nokkur 

raunveruleg dæmi um álitamál sem upp hafa komið í tengslum við þau ákvæði siða- og 

stafsreglna sem hér hafa verið til skoðunar.  

 

4.1. Auglýsingar 

Flestir fjölmiðlar hafa tvær megin tekjulindir, annars vegar áskriftartekjur og hins vegar 

auglýsingatekjur. Sumir miðlar byggja þó tilveru sína alfarið á auglýsingum. Þegar ein 

tekjulind er svo mikilvæg er sú hætta ávallt fyrir hendi að auglýsendur reyni að hafa áhrif 

á umfjallanir fjölmiðlanna eða að stjórnendur þeirra sníði störf sín á þann hátt sem best 

hentar auglýsendum. Það getur átt sér stað þannig að ritstjórn ákveði að fjalla eða fjalla 

ekki um mikilvægan auglýsanda til að styggja hann ekki, að auglýsing fyrir vöru eða 

þjónustu sé sett fram á formi ritstjórnarefnis og ekki merkt sem auglýsing eða að fyrirtæki 

gefi vinninga í ýmsum fjölmiðlaleikjum og hljóti þannig kynningu (Birgir Guðmundsson, 

2005a). 

Yfirleitt reyna stjórnendur fjölmiðla að halda auglýsingum og fréttatengdu efni 

algjörlega aðskildu og hafa margir talað um Kínamúr milli ritstjórna og auglýsingadeilda 

í því sambandi. Þó virðist stundum sem kvarnast vilji úr múrnum þegar á reynir. Afstaða 
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ritstjórna miðlanna til þessara hluta er því mikilvæg vísbending um trúverðugleika þeirra 

(Birgir Guðmundsson, 2005a). 

Í grein sem Arna Schram núverandi formaður Blaðamannafélags Íslands ritaði í 

Morgunblaðið árið 2003 bendir hún á nokkur dæmi um hvernig fyrirtæki geta keypt sér 

umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum. Nefndi hún í því sambandi þáttinn Ísland í bítið sem 

sýndur var á Stöð 2. Um var að ræða fréttatengdan morgunþátt þar sem fjallað var um 

málefni líðandi stundar í sem víðustum skilningi, allt frá tísku til stjórnmála. Fyrirtækjum 

gafst kostur á að kaupa umfjallanir í þættinum, án þess að þær væru auðkenndar sem 

kynningar eða auglýsingar. Stjórnendur þáttarins litu á þetta sem þjónustu við neytendur 

(Arna Schram, 2003).  

Annað dæmi sem Arna tiltók voru ýmsir ,,leikir” sem viðhafðir væru á Rás 2. Þá 

gæfist hlustendum kostur á að hringja inní beina útsendingu og hljóta að launum vinninga 

á borð við miða á tónleika eða bíómyndir. Þessir leikir væru yfirleitt keyptir af 

fyrirtækjum, þ.e. þau fengju nokkrar mínútur til að kynna sig og sína vöru með því að 

standa fyrir svona leik án þess að hlustendum væri kunnugt um að um kostað efni væri að 

ræða (Arna Schram, 2003). 

Arna telur að með svona vinnubrögðum séu fjölmiðlar að blekkja neytandann sem 

stendur í þeirri trú að umfjallanir fjölmiðlanna séu hlutlausar. Kostaðar umfjallanir geti 

aldrei verið hlutlausar því sá sem borgar vill eðlilega hafa áhrif á hvernig vara hans er 

kynnt. Til lengri tíma litið myndi þetta því rýra trúverðugleika viðkomandi fjölmiðla 

mjög (Arna Schram, 2003).  

Þegar þessi dæmi áttu sér stað voru starfsreglur þær sem nú eru í gildi á 365 

miðlum ekki komnar til og því eiga þær ekki við hér. Hins vegar voru í gildi 

innanhússreglur fréttastofu Stöðvar tvö og Bylgjunnar sem settar voru árið 1995.  Þar 
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kom fram að fréttastofan fjallaði óhikað um vörur, þjónustu, tilboð og annað þess háttar 

sem óumdeilanlega varðaði þorra almennings. Hins vegar væri auglýsingamennsku og 

kynningarstarfsemi hafnað (Blaðamaðurinn, 2004). Skilin milli þessarar tveggja þátta 

verða að teljast afar óskýr og algjört matsatriði í hvorn flokkinn umfjallanir Íslands í bítið 

falla. Í hinum nýju starfsreglum fréttastofunnar er þessari óvissu eytt og skýrt tekið fram 

að hagsmunir auglýsenda skuli ekki hafa áhrif á umfjallanir fréttastofunnar.  

Í reglum Ríkisútvarpsins kemur fram að mönnum beri að varast auglýsingar 

dulbúnar sem upplýsingar (Blaðamaðurinn, 2004). Því má segja að þessir leikir sem 

viðhafðir eru á Rás tvö brjóti í bága við reglur Ríkisútvarpsins. Þó má geta þess, 

Ríkisútvarpinu til málsbóta, að í þeirra tilfelli var ekki um að ræða fréttatengda þætti eins 

og raunin var hjá Stöð tvö.  

Allir hinir miðlarnir sem hér voru teknir til skoðunar hafa skýr ákvæði um að ekki 

skuli láta hagsmuni auglýsenda hafa áhrif á ritstjórnarefni (Björn Vignir Sigurpálssin, 

2007; Blaðamaðurinn, 2004; DV, 2005; DV, 2007). Ef mál sem þessi kæmu upp hjá þeim 

væri því um að ræða brot á gildandi reglum miðlanna. Ákvæði Morgunblaðsins skera sig 

þó úr að vissu leyti. Þar kemur fram að öllum fyrirspurn um auglýsingar sem berast 

ritstjórn sé vísað til auglýsingadeildar (Björn Vignir Sigurpálsson, 2007). Hins vegar 

kemur ekki fram hvort auglýsingadeildinni sé heimilt að setja auglýsingarnar fram á 

formi ritstjórnarefnis óski auglýsandinn þess.  

 

4.2. Boðsferðir 

Boðsferðir og önnur fríðindi sem blaðamönnum standa til boða hafa ávallt verið umdeild 

enda margir á þeirri skoðun að slík tilboð séu til þess fallin að hafa áhrif á umfjallanir 

blaðamanna og megi því flokka sem mútur. Því sé mikil hætta á hagsmunaárekstrum 
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þegar blaðamenn vinna fréttir uppúr efni sem þeir viða að sér á slíkum ferðum. Um þetta 

eru þó skiptar skoðanir. Sumir sjá ekkert að því að þiggja gjafir svo lengi sem það hefur 

ekki áhrif á umfjallanir þiggjandans á meðan aðrir halda því fram að slíkar gjafir hafi 

alltaf einhver áhrif á störf manna og því eigi blaðamenn að forðast þær (Frost, 2000).  

 Dæmi um mál af þessum toga er mál Ólafs Sigurðssonar fréttamanns hjá 

Ríkisútvarpinu vegna umfjallana hans um málefni Ísraels og Palestínu. Ólafur vann fjóra 

fréttapistla fyrir Sjónvarpið upp úr efni sem hann hafði viðað að sér á ferð sinni um 

viðkomandi svæði sem farin var í boði Ísraelsstjórnar.  

Félagið Ísland-Palestína kærði þessar umfjallanir Ólafs til siðanefndar 

Blaðamannafélagsins. Í reglum félagsins er þó ekki að finna ákvæði sem snúa beinlínis að 

boðsferðum en þar er blaðamönnum gert að vanda upplýsingaöflun sína og varast að 

lenda í hagsmunaágreiningi sem vissulega getur komið til þegar um boðsferð sem þessa 

er að ræða. Niðurstaða siðanefndar var þó að Ólafur hefði ekki brotið gegn siðareglum 

Blaðamannafélagsins vegna þess að hagsmunum Ísraelsstjórnar hafi ekki verið 

sérstaklega komið á framfæri í fréttapistlunum sem hér um ræðir og að málflutningur 

Ísraelsmanna í þáttunum hefði ekki verið til þess fallinn að þjóna málstað þeirra 

(Þorsteinn Gylfason, 2004).  

Í reglum Ríkisútvarpsins um boðsferðir kemur fram að slíkar ferðir skuli ekki 

þegnar nema með leyfi fréttastjóra. Ekki er minnst sérstaklega á að fréttamenn skuli taka 

fram í fréttum tengdum boðsferðum að upplýsinganna hafi verið aflað í slíkri ferð. Ólafur 

var því ekki að brjóta gegn starfsreglum Ríkisútvarpsins (Blaðamaðurinn, 2004).  

Reglur Morgunblaðsins eru í samræmi við reglur Ríkisútvarpsins hvað þetta 

varðar. Þar er almenna reglan að þiggja ekki boðsferðir frá einkafyrirtækjum (nema um sé 

að ræða bólafyrirtæki) en boðsferðir á vegum opinberra aðila, eins og í þessu tilfelli, eru 



Siða- og starfsreglur íslenskra fjölmiðla 42 

frekar þegnar. Þar er fréttamönnum ekki heldur skylt að taka fram að um boðsferðarefni 

sé að ræða. Hjá DV, Fréttablaðinu og 365 miðlum eru settar inn ákveðnir fyrirvarar til að 

tryggja hlutleysi miðlanna ef ferðir sem þessar eru þegnar. Hjá 365 er tekið fram að 

fréttamenn megi ekki lofa umfjöllun þó þeir fari í boðsferð og fréttamenn DV og 

Fréttablaðsins verða að geta þess í texta ef þeir hafa viðað að sér umræddu efni í boðsferð 

(Björn Vignir Sigurpálssin, 2007; Blaðamaðurinn, 2004; DV, 2005; DV, 2007; 

Starfsreglur fréttastofu Stöðvar tvö, Vísis og Bylgjunnar, 2007). Því má ætla að reglur 

365, Fréttablaðsins og DV tryggi frekar hlutleysi blaðamanna í umfjöllunum sem þessum 

en reglur Ríkisútvarpsins og Morgunblaðsins og myndu þær því frekar koma í veg fyrir 

að álitamál eins og mál Ólafs, komi upp.   

 

4.3. Greiðslur fyrir upplýsingar og viðtöl  

Svokölluð ávísanablaðamennska er vel þekkt fyrirbæri í heimi blaðamennskunnar. Felst 

hún í því að viðmælendum er greitt fyrir að koma fram með sögu sína eða vitneskju. Þetta 

er sérstaklega þekkt hjá fjölmiðlum sem sérhæfa sig í fréttum af ríka og fræga fólkinu, en 

þá er rétturinn til að fjalla um tiltekna viðburði í lífi þeirra eða á viðtölum við þau keyptur 

og þannig tryggt að engir aðrir miðlar verði með sömu söguna (McLeod, 2005). Í slíkum 

tilfellum má segja að greiðslurnar séu réttlætanlegar. Þar er ekki um að ræða harða 

blaðamennsku þar sem jafnvel almanna hagsmunir eru í húfi. Í slíkum tilfellum eru 

greiðslur fyrir upplýsingar og viðtöl frekar litnar hornauga. Tilgangurinn með því að 

borga fyrir viðtöl er að sjálfsögðu að hvetja fólk með mikilvægar upplýsingar til að koma 

fram með þær. En slíkt getur líka virkað sem hvatning til að koma fram með upplýsingar 

sem ekki eiga við rök að styðjast eða að koma ekki fram með allan sannleikann í einu 

heldur skipta frásögninni upp í von um fleiri greiðslur. Eins og með öll önnur álitamál ber 
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þó að vega og meta hvert tilfelli fyrir sig, því stundum eru greiðslur fyrir mikilvægar 

upplýsingar eina leiðin til að nálgast þær og koma þeim áfram til almennings (Frost, 

2000).  

 Umræðan um greiðslur fyrir upplýsingar og viðtöl hafði ekki verið mikil hér á 

landi en fór á flug í desember 2006 í kjölfar umfjöllunar fréttaskýringaþáttarins Kompáss 

á Stöð 2 um meðferðarheimilið Byrgið og forstöðumann þess Guðmund Jónsson. Ekki er 

ástæða til að rekja efni þáttarins hér en í umræðunum sem sköpuðust í fjölmiðlum í 

kjölfar hans kom fram að einstaklingar hefðu fengið greitt fyrir að koma fram í öðrum 

þáttum Kompáss þar sem fjallað var um efni þessu tengt. Þetta staðfesti Jóhannes síðar í 

dægurmálaþættinum Kastljósi í Ríkissjónvarpinu. Í kjölfarið sköpuðust miklar umræður 

um hvaða fjölmiðlar legðu það í vana sinn að borga fyrir efni, hvers konar efni væri 

borgað fyrir og hvort slíkt háttalag væri siðferðislega rétt (Mbl.is, 2006).  

 Sigmar Guðmundsson (2006) þáttastjórnandi Kastljóssins hjá Ríkisútvarpinu 

benti á mikilvægi þess að tala ekki um skemmtiefni og fréttaefni í sömu andránni í 

þessari umræðu. Fréttaefni lyti allt öðrum lögmálum en almennt efni hvað þetta varðaði 

og því yrðu menn að gera greinarmun þar á. Greiðslur fyrir efni ættu miklu síður rétt á sér 

þegar um væri að ræða gagnrýnið fréttaefni (Sigmar Guðmundsson, 2006).  

 Þórir Guðmundsson (2006), varafréttastjóri hjá 365 miðlum, benti á að greiðslur 

fyrir efni og viðtöl mætti í sumum tilfellum réttlæta og þá aðeins ef umfjöllunin væri ekki 

eingöngu byggð á umræddum upplýsingum. Líkti hann slíkum upplýsingum við 

fréttaskotin sem lengi hefur viðgengist að fjölmiðlar greiði fyrir. Þrátt fyrir að það tíðkist 

að greiða fyrir fréttaskot myndu fæstir blaðamenn byggja fréttir sínar alfarið á þeim 

upplýsingum. Efni sem greitt er fyrir ætti því stundum rétt á sér en aldrei sem eina 

heimild fréttar (Þórir Guðmundsson, 2006).  
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Í starfsreglum fréttastofu 365 miðla er skýrt kveðið á um að ekki sé greitt fyrir 

viðtöl. Þessar reglur voru reyndar ekki tilkomnar þegar umræddur þáttur var unninn. Í 

fyrri innanhúsreglum fyrir fréttastofu Stöðvar tvö og Bylgjunnar voru engin ákvæði um 

greiðslur fyrir viðtöl. Því má ætla að Kompás hafi ekki brotið gegn gildandi 

innanhúsreglum fréttastofunnar með því að greiða fyrir þessi viðtöl (Blaðamaðurinn, 

2004). 

Hinir miðlarnir taka allir fram í sínum reglum að þeir greiði ekki fyrir viðtöl eða 

upplýsingar að Ríkisútvarpinu undanskyldu. Í þeirra reglum er ekkert slíkt ákvæði (Björn 

Vignir Sigurpálssin, 2007; Blaðamaðurinn, 2004; DV, 2005; DV, 2007). Ef þetta mál 

hefði komið upp þar á bæ hefði því ekki verið um brot á starfsreglum að ræða en það 

hefði eflaust verið tilefni til umræðu um hvort ekki væri eðlilegt að setja slík ákvæði inní 

reglurnar.  

 

4.4. Verndun heimildarmanna 

Réttur blaðamanna til að halda heimildarmönnum sínum leyndum er eitt veigamesta 

skilyrði þess að blaðamenn geti sinnt hlutverki sínu í lýðræðisþjóðfélögum sem aðhald 

fyrir ráðandi öfl og upplýsingaveitur fyrir almenning (Bryndís Hlöðversdóttir, 2004). Ef 

ekki er hægt að tryggja heimildarmönnum að nafn þeirra fái að fara leynt getur það orðið 

til þess að menn veigri sér við að láta af hendi viðkvæmar upplýsingar sem mikilvægt er 

að komist fyrir sjónir almennings, einfaldlega vegna þess að þeir óttast afleiðingarnar 

(Páll Sigurðsson, 1997). Í íslenskri löggjöf er gert ráð fyrir því að fjölmiðlamönnum sé 

leyfilegt að vernda heimildarmenn sína, bæði í lögum um prentrétt nr. 57/1956 og í 

lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 (Birgir Guðmundsson, 2004) auk þess 

sem ýmsir dómar hafa gefið fordæmi fyrir því (Páll Sigurðsson, 2007).  
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 En það er ekki nóg að fjölmiðlum sé tryggður lagalegur réttur til að vernda 

heimildarmenn sína, þeir verða líka að sýna fram á að þeir séu tilbúnir til þess ef á þarf að 

halda. Í annarri grein siðareglna Blaðamannafélagsins er að finna ákvæði þar sem 

blaðamönnum er gert að virða nauðsynlegan trúnað við heimildarmenn sína 

(Blaðamannafélag Íslands, e.d) og allir miðlarnir sem hér eru til skoðunar hafa skýr 

ákvæði um verndun heimildarmanna í starfsreglum sínum.  

 Hjá íslenskum fjölmiðlum hafa í gegnum tíðina komið upp nokkur mál þar sem 

reynt hefur á tryggð blaðamanna við heimildarmenn sína. Þeirra frægast er líklega mál 

Agnesar Bragadóttur blaðamanns á Morgunblaðinu. Árið 1995 skrifaði Agnes ítarlega 

umfjöllun um endalok Sambands íslenskra samvinnufélaga og tengsl Landsbankans við 

þau. Í kjölfarið var þess krafist að Agnes gæfi upp hverjir heimildarmenn hennar væru 

þar sem grunur lék á að þeir væru úr röðum Landsbankans og hefðu þar af leiðandi brotið 

gegn þagnarskyldu opinberra starfsmanna sem og bankalöggjöfinni. Agnes neitaði að 

gefa upp nöfn heimildarmanna sinna og var málinu þá beint til Héraðsdóms Reykjavíkur 

þar sem niðurstaðan varð að Agnesi bæri skylda til að láta af hendi umræddar 

upplýsingar. Málinu var þá áfrýjað til hæstaréttar sem felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi 

og komst að þeirri niðurstöðu að Agnesi bæri ekki að gefa upp heimildarmenn sýna. Þrátt 

fyrir að gefa sterkar vísbendingar þá getur þessi dómur ekki talist fordæmisgefandi að 

öllu leyti þar sem um var að ræða fyrirtæki sem ekki var lengur í rekstri (Páll Sigurðsson, 

1997). 

 Annað gott dæmi um verndun heimildarmanna er mál frá árinu 1989 sem snerti 

Arnar Pál Hauksson fréttamann hjá RÚV. Forsaga málsins er sú að þann 24. nóvember 

árið 1988 flutti Arnar í kvöldfréttatíma Ríkisútvarpsins frétt um kaup Magnúsar 

Toroddsen þáverandi forseta Hæstaréttar á áfengi á kostnaðarverði til einkanota þegar 
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hann var handhafi forsetavalds. Í kjölfarið höfðaði ríkisvaldið mál á hendur Magnúsi á 

grundvelli þess að hann hefði brotið gegn gildandi reglum um kaup á áfengi á sérstökum 

kjörum, hann nyti ekki lengur trúnaðar almennings af þeim sökum og því bæri að víkja 

honum úr embætti forseta Hæstaréttar. Jón Steinar Gunnlaugsson, verjandi Magnúsar, 

kallaði Arnar Pál til vitnis og krafðist þess að Arnar gæfi upp hver eða hverjir hefðu veitt 

honum þær upplýsingar sem hann byggði frétt sína á. Í ljósi þess að frétt Arnars hafði 

orðið til þess að almenningur felldi þungan áfellisdóm yfir forseta Hæstaréttar taldi Jón 

mikilvægt að fá fram hvort einhverjir háttsettir embættismenn hefðu haft frumkvæði að 

því að koma málinu á framfæri (Morgunblaðið, 1989a; Morgunblaðið, 1989b; DV, 1989 

og Arnar Páll Hauksson, 2007). 

 Í yfirlýsingu sem Arnar Páll flutti fyrir dómi kom fram að hans persónulega 

starfsregla væri að virða trúnað við heimildarmenn sína og veita ekki undir neinum 

kringumstæðum neinar upplýsingar um þá. Jafnframt kom fram að hann teldi sig með 

þessu vera að framfylgja bæði siðareglum blaðamanna og reglum fréttastofu 

Ríkisútvarpsins þar sem fram kemur að fréttamönnum beri að virða trúnað við 

heimildarmenn, bæði hvað varðaði nöfn þeirra og aðrar trúnaðarupplýsingar (Arnar Páll 

Hauksson. 2007). Jón Steinar krafðist þess þá að Borgardómur úrskurðaði um hvort 

Arnari væri heimilt að neita að svara spurningum hans og komst dómurinn að þeirri 

niðurstöðu að svo væri (Morgunblaðið 1989a og DV, 1989). Búist var við því að Jón 

Steinar myndi áfrýja þessum úrskurði til Hæstaréttar en til þess kom ekki þar sem það 

myndi tefja málið um of, einkum vegna tengsla Magnúsar við réttinn (DV, 1989).  

En mál Arnars er ekki aðeins merkilegt fyrir þær sakir að þar er réttur fréttamanna til að 

gefa ekki upp heimildarmenn sína staðfestur. Það er einnig merkilegt í ljósi þess á hvaða 

tíma það kemur upp. Reglur fréttastofu Ríkisútvarpsins sem áður hefur verið fjallað um 
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og Arnar vísaði til í yfirlýsingu sinni fyrir dómi voru settar í mars 1989. Arnar vann hins 

vegar fréttina sem hér um ræðir í nóvember 1988. Það voru því í raun aðrar reglur í gildi 

á þeim tíma, nánar tiltekið reglur sem Andrés Björnsson skrifaði árið 1976. Í þeim eimdi 

enn eftir af gömlum reglum og venjum Ríkisútvarpsins sem áttu rætur sínar að rekja til 

þeirra tíma þegar hver einasti fjölmiðill var málsvari ákveðinna flokka eða 

stjórnmálaskoðana. Á þeim tíma þótti mikilvægt að halda Ríkisútvarpinu, sameign 

þjóðarinnar, algjörlega hlutlausu hvað stjórnmál varðaði og einkenndust reglur útvarpsins 

af því. Á gildistíma reglnanna frá 1976 voru flokksblöðin að líða undir lok og kröfur um 

óháða blaðamennsku urðu æ háværari. Þessar reglur Ríkisútvarpsins urðu því fljótt úreltar 

og voru beinlínis farnar að há fréttamönnum á sumum sviðum. Það átti t.d. við um 

verndun heimildarmanna, en í reglunum frá 1976 var að finna ákvæði þess efnis að 

fréttamenn þyrftu að vera tilbúnir til að gera grein fyrir heimildum frétta, sérstaklega ef 

líklegt væri að fréttin yrði véfengd. Árið 1989 voru settar nýjar reglur sem tóku mið af 

þessum breyttu áherslum fjölmiðlanna og Ríkisútvarpsins (Birgir Guðmundsson, 2006). 

 Áhugavert er að velta því fyrir sér hver þróun máls Arnars hefði orðið hefðu 

núverandi reglur Ríkisútvarpsins ekki verið tilkomnar þegar málið fór fyrir dóm. Með því 

að neita að gefa upp heimildarmann sinn var Arnar vissulega að fylgja siðareglum 

Blaðamannafélags Íslands en ef til vill að brjóta gegn þeim reglum Ríkisútvarpsins sem 

voru í gildi þegar fréttin var skrifuð (Birgir Guðmundsson, 2006). 

Afstaða lögregluyfirvalda til réttar blaðamanna til að halda heimildarmönnum 

sínum leyndum er æði misjöfn eftir löndum. Yfirvöld í Evrópu og í Bandaríkjunum hafa í 

vaxandi mæli neitað að viðurkenna þennan rétt og reynt að knýja fram nöfn 

heimildarmanna. Slík viðhorf virðast ekki vera ríkjandi hérlendis, að minnsta kosti ekki 

ef tekið er mið af nýlegum dæmum. Þorvaldur Gylfason pistlahöfundur á Fréttablaðinu 
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skrifaði árið 2005 grein um Baugsmálið svokallaða þar sem m.a. kom fram hverjir yrðu 

ákærðir í málinu en þær upplýsingar höfðu þá ekki verið gerðar opinberar. Var talið að 

þessum upplýsingum hefði verið lekið frá lögreglu og því væri um að ræða brot á 

þagnarskyldu opinberra starfsmanna. Málið var tekið til rannsóknar en þeirri rannsókn 

var hætt þegar Þorvaldur neitaði að gefa upp heimildarmann sinn. Ekki var talin forsenda 

fyrir því að beina málinu til dómstóla þar sem að það krefðist þess að Þorvaldur gæfi upp 

hver heimildarmaður hans væri (Blaðamannafélag Íslands, 2005c).  

 Mál Agnesar og Arnars, afstaða lögregluyfirvalda og hin skýru ákvæði 

starfsreglna miðlanna um að fréttamenn þeirra skuli virða trúnað við heimildarmenn sína 

benda til þess að hér á landi séu mál heimildarmanna í góðum farvegi. Það ætti því ekkert 

að vera því til fyrirstöðu að fólk komi upplýsingum um áleitin mál áfram til fjölmiðla.  

 

4.5. Mynd- og nafnbirtingar, slys og sakamál 

Mynd- og nafnbirtingar eru líklega sá málaflokkur siða- og starfsreglna fjölmiðla sem 

hvað mest hefur verið í umræðunni undanfarin ár. Í siðareglum Blaðamannafélags Íslands 

er fjallað um nafnbirtingar í fjórðu greininni. Þar eru þrír þættir lagðir til grundvallar fyrir 

slíkri birtingu: sérstakir hagsmunir, almennt öryggi borgaranna eða almannaheill 

(Blaðamannafélag Íslands, e.d.).  

Elías Snæland Jónsson (2004) skipti svokölluðum fórnarlömbum myndbirtinga 

fjölmiðla upp í fjóra hópa. Í fyrsta lagi er þar um að ræða stjórnmálamenn, í öðru lagi 

fólk sem er áberandi vegna starfa sinna eða stöðu, t.d. kvikmyndastjörnur og kóngafólk, í 

þriðja lagi fólk sem á um sárt að binda og að lokum sakborningar í dómsmálum. Þeir sem 

tilheyra fyrstu tveimur flokkunum eru oftar en ekki einstaklingar sem sækjast sjálfir eftir 

kastljósi fjölmiðlanna. Undantekningar frá því eru helst þeir sem fæðst hafa inní frægar 
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fjölskyldur. Tveir síðastnefndu flokkarnir eiga það aftur á móti sameiginlegt að þá skipa 

einstaklingar sem vilja yfirleitt forðast kastljós fjölmiðlanna en vegna þeirrar stöðu sem 

þeir eru í hafa fjölmiðlarnir áhuga á þeim (Elías Snæland Jónsson, 2004).  

Þrátt fyrir að ákvæði siðareglna Blaðamannafélagsins séu nokkuð skýr (að 

minnsta kosti hvað varðar nafnbirtingar) þá hefur afstaða fjölmiðla til þess hvort birta eigi 

nöfn þeirra sem grunaðir eru um glæpi verið æði misjöfn í gegnum tíðina. Segja má að 

ríkjandi séu tvö sjónarmið, annars vegar að vernda eigi þá sem eru grunaðir um glæpi 

fyrir opinberri umfjöllun, a.m.k. þangað til dómur hefur fallið og hins vegar að það sé 

hagsmunum almennings fyrir bestu að segja sem fyrst og á sem nákvæmastan hátt frá 

alvarlegum sakamálum þó rannsókn þeirra sé aðeins á byrjunarstigi. Eins og fram hefur 

komið þá fara flestir íslenskir miðlar bil beggja. Hjá öllum miðlunum nema DV gildir sú 

þumalfingursregla að birta ekki nöfn og myndir sakborninga nema eftir að dómur hefur 

fallið. DV fór aftur á móti á tímabili þá leið að fylgja síðarnefnda sjónarmiðinu alfarið 

(Elías Snæland Jónsson, 2004). 

Í tjáningarfrelsisákvæðum Mannréttindasáttmál Evrópu sem hefur verið lögfestur 

hér á landi kemur m.a. fram að öllum sé frjálst að ,,taka við og skila áfram upplýsingum”. 

Þó má setja tjáningarfrelsinu skorður m.a. til verndar mannorðs annarra (Lög um 

Mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994). Einmitt þess vegna verða fjölmiðlar að fara 

varlega þegar kemur að mynd- og nafnbirtingu því slíkt getur hæglega haft slæm áhrif á 

mannorð viðkomandi manneskju, t.d. ef hún er grunuð um glæp sem síðar sannast að hún 

er saklaus af. Þar kemur önnur tenging við siðareglur Blaðamannafélags Íslands því þar 

er að finna ákvæði þess efnis að blaðamaður skuli ekki valda öðrum óþarfa skaða 

(Blaðamannafélag Íslands, e.d.).  
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 Umræðan um þessi mál hefur undanfarin ár næstum einskorðast við DV enda 

hefur blaðið skorið sig úr hvað þetta varðar eins og áður hefur komið fram. Blaðið hefur 

gengið langharðast fram í þessum efnum og verið kært margoft til siðanefndar af þeim 

sökum (Róbert H. Haraldsson og Steinar Örn Atlason, 2006). Auk þess hefur sú umræða 

sem skapast í kringum DV náð að teygja sig yfir á aðra miðla og afstöðu þeirra til þessara 

mála.  

Frægasta seinni tíma dæmið um mynd- og nafnbirtingu hjá DV án efa mál 

Ísfirðings nokkurs sem svipti sig lífi í kjölfar fréttar DV um hann. Málavextir voru þeir að 

DV birti á forsíðu mynd og nafn mannsins undir fyrirsögninni “Einhentur kennari sagður 

nauðga drengjum”. Þar var maðurinn bendlaður við kynferðisbrot gegn drengjum en 

rannsókn málsins var á frumstigi. Sama dag svipti maðurinn sig lífi (Vísir.is, 2006). Í 

kjölfar atburðanna var sett af stað undirskriftarsöfnun á netinu þar sem skorað var á 

ritstjórn DV að ,,endurskoða ritstjórnarstefnu sína og sýna ábyrgð og virðingu í umfjöllun 

um menn og viðkvæm málefni”. Alls skrifuðu um 32.000 manns undir áskorunina á 

tveimur sólarhringum (Áskorun til blaðamanna, ritstjóra og útgefenda DV, 2006). Hér 

verður ekki tekin afstaða til þess hvort það var frétt DV sem fékk manninn til að taka líf 

sitt enda er ómögulegt um það að segja. Hins vegar er þetta gott dæmi um þau áhrif og 

tilfinningar sem nafn- og myndbirtingar í viðkvæmum málum geta vakið, ekki bara hjá 

hlutaðeigandi aðilum heldur einnig hjá almenningi öllum.  

DV er þó ekki eini miðillinn sem hefur vakið athygli fyrir mynd- og nafnbirtingar 

í einstökum málum. Eins og ákvæði siðareglna miðlanna gefa til kynna geta ákvarðanir 

um hvort viðeigandi sé að birta nafn og mynd af þeim einstaklingi sem til umræðu er 

verið á mjög gráu svæði. Slíkt dæmi kom m.a. upp hjá Morgunblaðinu í líkfundarmálinu 

svokallaða. Forsaga þess máls var sú að árið 2004 fannst lík í höfninni á Neskaupsstað og 
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kom síðar í ljós að maðurinn hafði látist eftir að hafa reynt að smygla fíkniefnum 

innvortis til landsins. Þrír vitorðsmenn hans höfðu látið hjá líða að koma honum undir 

læknishendur og síðar sökkt líkinu í höfnina á Neskaupsstað. Málið vakti gríðarlega 

athygli og fékk mikla fjölmiðlaumfjöllun enda um frekar óvenjulegt sakamál að ræða 

(Mbl.is, 2005).  

Þegar málið var enn í rannsókn birti Morgunblaðið nafn og mynd eins þeirra 

þriggja sem grunaðir voru og nokkrum dögum síðar birti blaðið nöfn þeirra allra. Þessi 

vinnubrögð vöktu athygli vegna þess að stefna Morgunblaðsins er eins og áður hefur 

komið fram, að birta ekki nöfn manna í sakamálum nema eftir að dómur hefur fallið og 

þá aðeins ef um er að ræða tveggja ára dóm eða lengri. Ennfremur er það stefna blaðsins 

að birta ekki þekkjanlegar myndir af sakborningum. Forsvarsmenn Morgunblaðsins 

útskýrðu nafnbirtingarnar með því að um mjög sérstakt mál hefði verið að ræða auk þess 

sem nöfn mannanna hefðu þegar verið komin fram í öðrum fjölmiðlum. Hér hefði því 

verið um að ræða eina af þeim undantekningum sem fjallað er um í starfsreglum blaðsins. 

Hvað myndbirtinguna varðaði þá hafði sakborningurinn beinlínis stillt sér upp fyrir 

ljósmyndara blaðsins og boðið honum að taka mynd. Því hefði verið ákveðið að birta 

myndina, í þessu tilfelli (Blaðamannafélag Íslands, 2004).  

 Að síðustu má nefnda dæmi um hvernig eðli mála getur skipt sköpum þegar 

kemur að því að ákveða hvort birta eigi nafn eða mynd. Í umfjöllun Kompás um Byrgið 

sem áður hefur verið minnst á ákváðu stjórnendur þáttarins að birta bæði mynd og nafn 

Guðmundar Jónssonar þó að hann hefði ekki verið kærður, ákærður eða dæmdur. Sú 

ákvörðun var í samræmi við núgildandi starfsreglur fréttastofu 365 sem og gömlu reglur 

fréttastofu Stöðvar tvö og Bylgjunnar þar sem segir að gera megi undantekningar á 

almennu reglunni þegar um þjóðþekkta einstaklinga er að ræða. Þessi nafn- og 
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myndbirting vakti ekki eins mikla athygli og reiði meðal almennings eins og í 

Ísafjarðarmálinu hjá DV sem áður hefur verið rakið enda var hér um að ræða persónu 

sem var landsþekkt (Birgir Guðmundsson, 2005a).  

 Af þeim dæmum sem hér hafa verið rakin má sjá að þrátt fyrir að ákvæði 

Ríkisútvarpsins, 365 miðla, Morgunblaðsins og Fréttablaðsins séu strangari en ákvæði 

DV þegar kemur að nafn- og myndbirtingarmálum þá geta alls staðar komið upp álitamál 

sem kalla á undantekningar frá reglunni. Reglur miðlanna eru því ekki algildar hvað þetta 

varðar ena innihalda þær allar undantekningar sem gefa blaðamönnunum ákveðið 

svigrúm í hverju tilfelli fyrir sig.  

 

5. Lokaorð 

Siða- og starfsreglur íslenskra fjölmiðla eru í meginatriðum svipaðar þó svo að greina 

megi á þeim ákveðinn áherslumun. Ríkisútvarpið hefur á að skipa langítarlegustu og 

lengstu reglunum enda er hefðin fyrir reglum um fréttaflutning þar sterk. Starfsreglur 365 

miðla, Morgunblaðsins og Fréttablaðsins eru að sama skapi í flestum tilfellum svipaðar 

og nokkuð strangar. Þrátt fyrir að DV hafi breytt ritstjórnarstefnu sinni töluvert eftir að 

það var endurreist þá er blaðið ennþá nokkuð frábrugðið hinum miðlunum, sérstaklega 

þegar tekið er mið af nafn- og myndbirtingarstefnu blaðsins. Ennþá er stefna blaðsins í 

þeim málum harðari en stefna hinna miðlanna þó svo að hún hafi mildast og ætti því að 

vera almenningi meira að skapi.  

 Þrátt fyrir að stjórnendur allra miðlanna hafi sett starfsfólki sínu ákveðnar reglur 

til að vinna eftir þá tryggir það ekki að miðlarnir séu lausir við hverskyns álitamál sem 

upp kunna að koma í starfi fjölmiðlanna. Þegar slík mál koma upp reynir fyrir alvöru á 

reglurnar og undantekningarnar frá þeim og þá sést einnig hvaða miðlar það eru sem taka 
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reglur sínar alvarlega og hvaða máli þær skipta þá. Allir miðlarnir sem hér eru til umræðu 

taka á öllum þeim álitamálum sem voru tekin til skoðunar nema Ríkisútvarpið sem fjallar 

ekki sérstaklega um greiðslur fyrir efni og viðtöl og 365 miðlar sem ekki hafa sérstök 

ákvæði um nafn- og myndbirtingar í umfjöllunum um slys. Þar fyrir utan eru ákvæði 

reglna miðlanna í flestum tilfellum svipuð, bæði í eðli sínu og framkvæmd. Þó má merkja 

ákveðinn áherslumun eins og áður hefur komið fram. Þannig má ætla að ákvæði 365, 

Fréttablaðsins og DV varðandi boðsferðir tryggi frekar hlutleysi miðlanna í umfjöllunum 

sem tengjast boðsferðum en ákvæði hinna miðlanna. 365 tekur fram að blaðamönnum sé 

óheimilt að lofa umfjöllun í tengslum við slíkar ferðir og dagblöðin tvö gera 

fréttamönnum sínum að taka fram ef um efni tengt boðsferð er að ræða. Einnig má finna 

ákveðinn áherslumun þegar kemur að nafn-og myndbirtingum. Flestir eru miðlarnir á 

svipuðu róli í þeim efnum, fyrir utan DV sem sker sig úr því þar á bæ eru menn mun 

viljugri til að birta nöfn og myndir þeirra sem blaðið fjallar um hverju sinni. Á Hinum 

miðlunum eru nöfn sakborninga ekki birt nema eftir að dómur hefur fallið og þá aðeins ef 

hann er þyngri en tvö ár, nema hjá Fréttablaðinu þar sem þyngd dóms er ekki látin hafa 

áhrif á nafnbirtingu. Allir setja miðlarnir þó fram ákveðnar undantekningar sem veita 

blaðamönnunum nokkuð mikið svigrúm til að vega og meta hvert tilfelli fyrir sig. DV er 

því langt því frá að vera eini miðill sem hefur verið umdeildur vegna nafn- og 

myndbirtinga eins og dæmin sanna.   

Þess eru dæmi að álitamál sem þessi hafi orðið til þess að reglum einstakra miðla 

hafi verið breytt til samræmis við þau viðhorf sem almennt ríktu í samfélaginu eða á 

öðrum miðlum. Má í því sambandi nefna reglur 365 miðla. Forveri þeirrar, starfsreglur 

Fréttastofu Stöðvar tvö og Bylgjunnar, innihélt ekki reglur um greiðslur fyrir efni og 

viðtöl og ákvæðin um kostaðar umfjallanir og auglýsingar voru frekar óljós. Í nýjum 
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starfsreglum fréttastofunnar eru þessi mál aftur á móti tekin fastari tökum og skýrð betur. 

Í milli tíðinni höfðu nefnilega komið upp mál þar sem reyndi á þessi atriði, annars vegar 

kostaðar umfjallanir í Íslandi í bítið og hins vegar greiðslur þáttastjórnenda Kompáss fyrir 

viðtöl. Annað slíkt dæmi eru mynd- og nafnbirtingarákvæði gamla DV sem ekki voru í 

samræmi við reglur annarra miðla og hlutu ekki náð fyrir augum almennings enda var 

þeim breytt til muna þegar blaðið var endurreist og nýjar reglur settar. 

Þegar ljóst er hversu svipaðar reglur miðlanna eru í meginatriðum og þróun þeirra 

skoðuð má draga þá ályktun að almennt séð ríki sátt um hvernig taka skuli á 

siðferðislegum álitamálum ef frá eru taldar mynd- og nafnbirtingar. Hlýtur það að teljast 

nokkuð jákvætt og benda til þess að íslenskir fjölmiðlar taki störf sín hátíðlega og vilji 

fyrirbyggja að gera mistök sem myndu skaða ímynd þeirra og stéttarinnar. Þó er ljóst að 

reglurnar tryggja ekki að álitamál eins og þau sem hér hefur verið fjallað um muni ekki 

koma upp annað slagið. Þau eru fjölmörg dæmin úr fjölmiðlaheiminum sem sýna að 

blaðamenn verða oft að beita óhefðbundnum aðferðum til að standa undir þeim kröfum 

sem til þeirra eru gerðar. Fjölmiðlamenn verða einnig stundum uppvísir að því að beita 

vafasömum aðferðum til að tryggja sér fréttir eða koma sér á framfæri. Því er mikilvægt 

að halda umræðunni um starfsreglur fjölmiðla gangandi bæði til að veita 

fjölmiðamönnunum sjálfum nauðsynlegt aðhald við störf sín og til að upplýsa almenning 

um hvers konar kröfur þeir geta gert til fjölmiðlanna.  
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Viðauki I 

 
Siðareglur Blaðamannafélags Íslands 

 
1. grein 
Blaðamaður leitast við að gera ekkert það, sem til vanvirðu má telja fyrir stétt 
sína eða stéttarfélag, blað eða fréttastofu. Honum 
ber að forðast hvaðeina sem rýrt gæti álit almennings á starfi blaðamanns eða 
skert hagsmuni stéttarinnar. Blaðamaður skal jafnan 
sýna drengskap í skiptum sínum við starfsfélaga. 
 
2. grein 
Blaðamanni er ljós persónuleg ábyrgð á öllu sem hann skrifar. Hann hefur í huga 
að almennt er litið á hann sem blaðamann þó að 
hann komi fram utan síns eiginlega starfssviðs, í riti eða ræðu. Blaðamaður virðir 
nauðsynlegan trúnað við heimildarmenn sína. 
 
3. grein 
Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu svo sem 
kostur er og sýnir fyllstu tillitssemi í vandasömum 
málum. Hann forðast allt, sem valdið getur saklausu fólki, eða fólki sem á um sárt 
að binda, óþarfa sársauka eða vanvirðu. 
 
4. grein 
Það telst mjög alvarlegt brot þiggi blaðamaður mútur eða hafi í hótunum vegna 
birtingar efnis. Blaðamenn skulu hafa ríkt í huga 
hvenær almennt öryggi borgaranna, sérstakir hagsmunir almennings eða 
almannaheill krefst nafnbirtingar. Í frásögnum af dóms- 
og refsimálum skulu blaðamenn virða þá meginreglu laga að hver maður er talinn 
saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð. 
 
5. grein 
Blaðamaður varast að lenda í hagsmunaágreiningi, til dæmis með því að flytja 
fréttir eða frásagnir af fyrirtækjum eða hagsmunasamtökum 
þar sem hann á sjálfur aðild. Hann skal fyrst og síðast gæta hagsmuna lesenda 
og sóma blaðamannastéttarinnar í hverju 
því sem hann tekur sér fyrir hendur í nafni starfs síns. Blaðamaður hefur í skrifum 
sínum sannfæringu sína að leiðarljósi. Hann 
gætir þess að rugla ekki saman ritstjórnarlegu efni, sem hefur augljóst 
upplýsinga- og fræðslugildi, og auglýsingum í myndum 
og/eða máli. Siðareglur þessar setja ekki hömlur á tjáningafrelsi blaðamanna 
sem skrifa undir fullu nafni afmarkaða þætti í 
fjölmiðlum, til dæmis gagnrýni, þar sem persónulegar skoðanir höfundar eru í 
fyrirrúmi. 
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6. grein 
Hver sá sem telur að blaðamaður hafi brotið framangreindar reglur og á 
hagsmuna að gæta, getur kært ætlað brot til Siðanefndar 
BÍ innan 2ja mánaða frá birtingu enda sé mál vegna birtingarinnar ekki rekið fyrir 
almennum dómstólum á sama tíma. 
Áður skal hann þó leita leiðréttingar mála sinna hjá viðkomandi fjölmiðli. Þó getur 
Siðanefnd úrskurðað um undanþágur frá 
leiðréttingarkröfum vegna annarra aðstæðna. 
Siðanefndin tekur kæruna fyrir á fundi innan viku og kveður upp rökstuddan 
úrskurð svo fljótt sem kostur er. 
Taki Siðanefnd kærumál til efnislegrar athugunar skal hún kanna heildarumfjöllun 
um málið í hinum kærða fjölmiðli. Kærða skal 
gefinn kostur á að gera grein fyrir sjónarmiði sínu. 
 
Siðanefnd greinir brot í flokka eftir eðli þeirra: 
a) ámælisvert 
b) alvarlegt 
c) mjög alvarlegt 
 
Úrskurði Siðanefndar verður ekki áfrýjað. Úrskurð Siðanefndar ásamt 
rökstuðningi skal birta í heild í Félagstíðindum BÍ svo fljótt 
sem verða má. Úrskurð Siðanefndar skal senda viðkomandi fjölmiðli við fyrsta 
hentugleika og með ósk um birtingu ef um brot 
samkv. skilgreiningu b) og c) er að ræða. Þremur dögum seinna skal senda 
úrskurðinn öðrum fjölmiðlum. 
Meginniðurstaða nefndarinnar skal birt orðrétt. Við framsetningu frétta af 
úrskurðum Siðanefndar sýna blaðamenn alla þá aðgát 
sem reglur þessar ætlast til. sbr. 1. og 2. grein að framan. 
Nú telur stjórn BÍ að gengnum úrskurði Siðanefndar að brot sé svo alvarlegt að 
frekari ráðstafana sé þörf og getur hún þá borið 
undir félagsfund tillögu um vítur á viðkomandi blaðamann enda sé þeirrar ætlunar 
getið í fundarboði. 
Nú bera ummæli ekki með sér hver sé höfundur þeirra eða viðkomandi 
blaðamaður er utan BÍ og gengur þá úrskurður svo sem 
ritstjóri og/eða ábyrgðarmaður eigi beina aðild að. Þótt enginn þessara aðila sé í 
BÍ getur Siðanefnd allt að einu lagt fram rökstutt 
álit um kæruefni. 
Samþykkt með síðustu breytingum á aðalfundi BÍ 1991 
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Viðauki II 

Reglur um fréttaflutning Ríkisútvarpsins 
 
Ríkisútvarpið skal leggja rækt við íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og menningarafleið. 
Ríkisútvarpið skal stuðla að almennri menningarþróun. 
Ríkisútvarpið skal halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og mannréttindi og frelsi 
til orðs og skoðana. 
Ríkisútvarpið skal gæta fyllstu óhlutdrægni í frásögn, túlkun og dagskrárgerð. 
Ríkisútvarpið skal veita almenna fréttaþjónustu og vera vettvangur fyrir mismunandi 
skoðanir á þeim málum, sem efst eru á baugi hverju sinni eða almenning varða. Allt 
íslenskt tal og texti í dagskrám Ríkisútvarpsins skal vera á lýtalausu máli. 
 

I. REGLUR UM FRÉTTAFLUTNING 
1. gr. Ríkisútvarpið flytur fréttir og fréttaskýringar um hvaðeina, sem að dómi fréttastofa 
þess hefur almennt fréttagildi. Fréttir skal flytja eins skjótt og framast er unnt. Þó má 
hraði hvorki vera á kostnað nákvæmni né tillitssemi sbr. 8.-10. gr. Fréttir skulu skrifaðar 
og fluttar á lýtalausri íslensku. 
 
2. gr. Í fréttum, sem Ríkisútvarpið flytur, mega ekki felast neins konar ádeilur eða 
hlutdrægar umsagnir, heldur skal gætt fyllstu óhlutdrægni gagnvart öllum flokkum og 
stefnum í opinberum 
málum, stofnunum, félögum og einstaklingum. Við birtingu frétta af deilum eða 
víðtækum ágreiningsmálum skal leita upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum og leitast 
við að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast. 
 
3.gr. Fréttaskýringar ber að afmarka greinilega frá fréttum og skulu ávallt kynnt nöfn 
höfunda slíkra skýringa. Eins skal farið með umsagnir, sem fluttar eru í fréttatímum um 
menningar- og listviðburði. Í fréttaskýringum og umsögnum skal gæta sömu sjónarmiða 
um óhlutdrægni og fylgja ber í fréttum. 
 
4.gr. Fréttamenn skulu jafnan gæta þess, að heimildir séu sem fyllstar og óyggjandi. 
Virða ber trúnað við heimildarmenn, bæði að því er varðar nafnleynd þeirra og 
trúnaðarupplýsingar. Birting upplýsinga í öðrum fjölmiðlum leysir fréttamenn 
Ríkisútvarpsins ekki undan kvöð um gagnrýnið mat á sömu upplýsingum eða heimildum 
fyrir þeim. 
 
5. gr. Fréttamönnum ber að vera á verði gagnvart hvers kyns tilraunum heimildarmanna 
og annarra utanaðkomandi aðila til að hafa áhrif á fréttamat og vinnslu frétta. Fréttamenn 
skulu vera á verði gagnvart hugsanlegum tengslum milli veittra upplýsinga og hagsmuna 
heimildarmanna. 
 
6. gr. Varast skal óbeinar auglýsingar í formi upplýsinga, sem til þess eru sérstaklega 
fallnar að hvetja eða letja til kaupa á tiltekinni vöru eða þjónustu umfram aðra sama eðlis. 
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7. gr. 
Beinar auglýsingar mega ekki birtast í fréttum, nema þær varði starfsemi sjálfs 
Ríkisútvarpsins. 
 
8. gr. Fréttamönnum ber að sýna fyllstu tillitssemi í viðkvæmum málum. Þeim ber að 
forðast allt, sem valdið getur saklausu fólki eða þeim, sem eiga um sárt að binda, óþarfa 
sársauka eða vanvirðu. 
 
9. gr. Alla jafna skulu ekki birt nöfn þeirra, sem farast af slysförum, fyrr en ætla má, að 
nánustu vandamenn viti um atburðina. Ekki er þó skylt að bíða með birtingu lengur en 
sólarhring. 
 
10. gr. Sýna ber sérstaka gát, þegar rætt er við fólk, sem ætla má, að geri sér ekki grein 
fyrir áhrifum eða afleiðingum þeirra orða, sem það lætur falla. Sem dæmi má taka fólk, 
sem er í uppnámi eða geðshræringu vegna atburða, sem það hefur blandast í eða orðið 
vitni að. Fréttamönnum ber að sýna sérstaka varkárni í beinum sendingum af vettvangi, 
þar sem slys eða óhöpp hafa átt sér stað, og í öðrum beinum útsendingum, þegar rás 
viðburða snýst á annan og verri veg en ætlað var í upphafi. 
 
11. gr. Í frásögnum af dóms- og refsimálum skal ávallt virt sú meginregla, að hve maður 
skuli talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð þar sem það er hlutverk dómstóla, 
en ekki fjölmiðla að fella refsidóma yfir mönnum. 
 
12. gr. Viðhafa skal sérstaka varúð varðandi nafn- og myndbirtingar í fréttum um dóms- 
og refsimál. Ekki skal birta nöfn eða myndir grunaðra manna eða kærðra nema með 
samþykki fréttastjóra eða staðgengils hans. 
 
13. gr. Sjálfsvíg og tilraunir til sjálfsvíga eru ekki fréttaefni að öllu jöfnu. 
 
14. gr. Óheimilt er að flytja ummæli manns, hvort sem er í frásögn, hljóð- eða myndritun, 
nema sá hafi vitað, að fréttamaður var viðstaddur, er orð hans féllu, eða ummælin hafi 
verið viðhöfð á mannfundi, sem öllum var heimill aðgangur að. Óheimilt er og að útvarpa 
án leyfis samtali, ef viðmælandi fréttamanns vissi ekki að það var hljóð- eða myndritað. 
Þeim, sem fréttamaður á viðtal við, skal gert ljóst, að hugsanlega verði aðeins fluttur hluti 
samtalsins. Þegar viðtöl eða önnur ummæli manna eru stytt í fréttavinnslu eða endursögð, 
skal þess gætt, að þau slitni ekki úr samhengi og verði óljós eða villandi. 
 
15. gr. Við val fréttamynda skal þess vandlega gætt, að þær gefi sem sannasta mynd af 
þeim atvikum eða atburðum, sem sýna á, og forðast ber hvers konar afmyndun. Sama 
regla gildir um hvers konar hljóðnotkun. Þegar notaðar eru myndir úr safni Sjónvarps 
með nýjum fréttum skal þess getið, að um safnefni sé að ræða, ef ætla má, að þær geti 
ella valdið misskilningi. 
 

II. UM EFNISÞÆTTI FRÉTTA 
 
16. gr. Ríkisútvarpið leggur áherslu á að flytja sem fyllstar frásagnir um atvinnuvegi 
landsins á hverjum tíma, afkomu þeirra, nýjungar, ástand á vinnumarkaðiog afkomu 
þjóðarbúsins í heild. Ennfremur um félags- og  



Siða- og starfsreglur íslenskra fjölmiðla 64 

fræðslumál, heilbrigðis- og menningarmál og aðra helstu þætti þjóðmála. 
 
17. gr. Ríkisútvarpið flytur fréttir og fréttaauka af störfum Alþingis eftir almennu 
fréttagildi. 
 
18. gr. Ríkisútvarpið flytur eftir atvikum fréttir af helstu athöfnum og ákvörðunum 
ríkisstjórnar og sveitarstjórna, svo og um afstöðu stjórnarandstöðuflokka í veigamestu 
málum. Ríkisútvarpið flytur frásagnir af þingmálafundum, stjórnmálafundum, opnum eða 
lokuðum flokksfundum eða ráðstefnum, aðalfundum, fundum stéttarfélaga eða annarra 
samtaka og félaga eftir almennu fréttagildi. 
 
19. gr. Um rannsókn á opinberum málum vegna brota á almennum hegningarlögum, 
öðrum lögum eða lögreglusamþykktum, svo og um opinberar ákærur og í kjölfar þeirra 
dómsniðurstöður, er getið í fréttum, ef mál þykir mikils varðandi og hafa fréttagildi. 
Sömu sjónarmið skulu gilda um fregnir af málshöfðunum og málsúrslitum í öðrum 
dómsmálum. 
 
20. gr. Ríkisútvarpið skal kappkosta að flytja fréttir og fréttaskýringar af erlendum 
vettvangi. 
 
21. gr.  Ríkisútvarpið segir fréttir af hvers konar vísindastörfum, lista- og menningarlífi, 
útgáfu nýrra bóka,  hljóðritana, blaða og tímarita, allt með hliðsjón af hinum lögbundnu 
meginreglum um hlutverk Ríkisútvarpsins og samkvæmt almennu fréttamati. 
 
22. gr. Ekki má geta í fréttum Ríkisútvarpsins afmælis manns fyrr en hann nær 
sjötugsaldri, nema til komi sérstakar aðstæður. Heimilt er að geta um hjúskaparafmæli, 
minnst 50 ára. 
 

III LEIÐRÉTTINGAR 
23. gr. Fréttastofur Ríkisútvarpsins skulu leiðrétta ranghermi um staðreyndir, sem fram 
kemur í fréttum eða  fréttaskýringum. Leiðréttingu skal birta svo fljótt sem auðið er og 
skal leitast við að birta hana í sambærilegum fréttatíma. Ef um er að ræða tilvitnun í orð 
nafngreinds manns, þá skal viðkomandi  heimilt að orða sjálfur stutta athugasemd. Ef 
unnt er, skal forðast að endurtaka í leiðréttingu það, sem rangfært var. 
 
24. gr. Skylt er að láta þeim, sem telur misgert við sig í fréttum, í té afrit af upptöku 
þeirrar útsendingar, ef hann krefst þess skriflega meðan varðveisluskylda á viðkomandi 
efni helst, enda greiði hann kostnaðarverð mynd- eða hljóðbands þess, sem honum er 
látið í té. 
 
----------- 
Reglur þessar um fréttaflutning Ríkisútvarpsins skulu gilda fyrir fréttastofur 
Ríkisútvarpsins og jafnframt eftir því, sem við á um fréttatengt efni, sem unnið er og 
útvarpað á vegum annarra deilda Ríkisútvarpsins. 
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Leiðbeiningar fyrir starfsfólk fréttastofu 
 

I. ALMENN ATRIÐI  
Fréttastofa Sjónvarpsins annast fréttaflutning í Sjónvarpi skv. Því sem útvarpslög og 
reglugerðir þar að lútandi kveða á um og skal birta svo sannar og réttar fréttir af atburðum 
sem nokkur kostur er. Marktækar skoðanakannanir sýna að fréttastofan nýtur almenns 
trausts sem áreiðanlegur fréttamiðill. Slík tiltrú er mikilsverð til þess að Fréttastofan fái 
sinnt hlutverki sínu sem best. Þess vegna skal kappkosta að því að viðhalda henni. 
Nákvæmni, hlutlægni og heiðarleiki í starfi eru nokkrar forsendur þess að fréttastofan og 
þættir á vegum hennar haldi trausti og virðingu almennings. Fréttagildi, eins og það er 
metið á hverjum tíma, skal ráða hvort mál er tekið upp eða ekki. Fréttastofan skal ekki 
taka upp mál til umfjöllunar í þeim tilgangi að hafa áhrif á þróun þjóðfélagsins né 
einstakra þátta þess. Á hinn bóginn má það ekki koma í veg fyrir umfjöllun að fréttamenn 
viti að frétt um málið muni óhjákvæmilega hafa áhrif, hvort sem er til góðs eða ills fyrir 
einhverja aðila, né heldur hvort einhverjir aðilar geti hagnast eða skaðast fjárhagslega. 
Fréttagildið er og verður það sem ræður því hvort fréttastofa Sjónvarps fjallar um mál eða 
ekki. 
 
II. FRAMKOMA, SIÐIR, VENJUR 
Fréttamenn skulu kynna sér vel og virða útvarpslög og reglugerð stofnunarinnar um 
fréttaflutning. Fréttamenn skulu hafa í huga og taka mið af siðareglum Blaðamannafélags 
Íslands eftir því sem við á.Þegar fréttamenn eru í fréttaöflun skulu þeir ætíð kynna sig í 
síma og gera grein fyrir að þeir séu að vinna fyrir Fréttastofu Sjónvarps. Viðmælanda 
skal ætíð fyrirfram gerð grein fyrir því ef símtal er tekið 
upp. Samkvæmt landslögum er bannað að taka upp samtal í síma án þess að viðmælandi 
viti af því. Fréttamenn skulu ætíð gæta þess að koma fram við viðmælendur af fyllstu 
kurteisi og reyna að halda stillingu sinni þó að framkoma viðmælenda gefi tilefni til 
annars. Þegar fréttamenn eru á vettvangi í fréttaöflun skulu þeir og gæta þess að koma 
fram við alla af fyllstu kurteisi og muna að litið er á þá sem fulltrúa Fréttastofunnar og 
Ríkisútvarpsins í heild. Fréttamenn skulu skýra viðmælendum og heimildarmönnum frá 
því með hvaða hætti viðtöl eða upplýsingar frá þeim verði notaðar, um hvað fréttin 
(þátturinn) snúist. Jafnframt skal skýrt frá því að viðtöl verði hugsanlega stytt. Setji 
viðmælendur eða heimildarmenn skilyrði fyrir þátttöku sinni verður að gera þeim 
undanbragðalaust grein fyrir því ef Fréttastofan getur ekki fallist á skilyrta þátttöku. Ekki 
má fá fólk í viðtöl eða til að gefa upplýsingar á fölskum forsendum. Fólk hefur fullan rétt 
til að neita viðtölum eða þátttöku. Fréttastofan hefur einnig fullan rétt til að skýra frá 
slíkri neitun, en sé það gert verður að gæta fulls réttlætis gagnvart þeim sem undan 
skorast. Óski viðmælandi eftir því að endurtaka viðtal vegna mismæla eða missagnar skal 
orðið við þeirri beiðni, ef mögulegt er. Fréttamanni er þó heimilt að nota atriði úr fyrri 
töku, komi mikilvæg efnisatriði ekki fram í þeirri síðari. Óski viðmælandi eftir því að 
tiltekin hluti viðtals verði ekki birtur skal orðið við slíkri ósk, nema að þar komi fram 
mikilvæg efnisatriði að dómi fréttamanns. Sé ekki lengur tilefni til að birta viðtal sem 
þegar hefur verið tekið skal viðmælanda gerð grein fyrir því. Fréttastofan virðir ætíð 
tímamörk (embargo) á fréttum/upplýsingum. Hafi aðrir fjölmiðlar hinsvegar birt 
fréttir/upplýsingar fyrir sett tímamörk, verður að vega og meta hvort rétt sé að 
Fréttastofan telji sig áfram bundna af tímamörkunum. Þegar fréttamenn taka við 
kvörtunum og athugasemdum frá áhorfendum skulu þeir kynna sig og biðja viðmælendur 
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um slíkt hið sama. Fréttamönnum ber ekki skylda til að taka við aðfinnslum frá 
áhorfendum sem ekki vilja kynna sig. 
 
III. FRÁSAGNIR AF SLYSUM OG VIÐKVÆMUM MÁLUM 
Fréttamenn þurfa oft að afla upplýsinga um og segja frá erfiðum og viðkvæmum málum, 
slysum, dómsmálum og fleiri. Í fréttaöflun í slíkum málum, sem og raunar öðrum, ber 
fréttamönnum að forðast að valda hlutaðeigandi óþarfa hugarangri. Nærvera fréttamanna 
á erfiðum stundum getur í sjálfu sér valdið fólki angri, en fréttamenn skulu forðast að 
gera það erfiðara fyrir hlutaðeigandi en nauðsynlegt er. Nærfærni, skilningur og kurteisi 
sem eru nauðsynleg á slíkum stundu þurfa ekki að spilla fyrir fréttaöflun. Mikilsvert er að 
frásagnir af slíkum viðkvæmum málum valdi heldur ekki óþarfa sársauka og því er 
skynsamlegt fyrir fréttamenn sem um slík mál fjalla og hafa t.d. þurft að fara á vettvang 
slyss, að ráðgast við fréttastjóra eða vaktstjóra um frásögnina og leita aðstoðar og ráða 
hjá öðrum um frágang og klippingu. Fréttamenn á vettvangi slysa eru oft undir miklu 
tilfinningalegu álagi og hafa stundum mjög skamman tíma til að undirbúa sig fyrir 
upptöku eða spurningar og því skapast hætta á að fréttamaður segi í hugsunarleysi 
eitthvað sem getur verið særandi fyrir hlutaðeigandi. Fréttamenn verða og að hafa í huga 
að lögregla, björgunarsveitir og sjúkralið á slysavettvangi eru einnig undir miklu álagi og 
að aðgerðir þeirra og samskipti við fjölmiðla geta stjórnast af því. Myndir af 
slysavettvangi skulu ekki sýndar nema að vel athuguðu máli og því aðeins að fréttagildi 
krefjist þess ótvírætt. Fréttastofan segir almennt frá banaslysum á Íslandi, en frásögnin 
skal vera eins stutt og kostur er. Nöfn þeirra sem látast má aðeins birta í samráði við 
lögreglu og rétt yfirvöld og aldrei fyrr en nánustu ættingjum hefur verið skýrt frá slysinu, 
ef minna en sólarhringur er liðinn frá atburðunum. 
 
IV. DÓMS- OG LÖGREGLUMÁL 
Umfjöllun um dóms- og refsimál krefst einnig mikillar aðgætni, varúðar og nærfærni. 
Fréttastofan fjallar um dóms- og lögreglumál eins og aðra fréttnæma atburði í 
þjóðfélaginu og skal fréttamat ráða því hvort tiltekin 
mál eru tekin fyrir eða ekki. Fréttastofan er ekki dómstóll og má aldrei taka efnislega 
afstöðu til mála sem eru í rannsókn eða fyrir rétti. Viðtöl við saksóknara og/eða 
sakborninga/verjendur skulu metin út frá því. Ætíð skal hafa í huga þá meginreglu 
íslensks réttarfars að sakborningur skoðast saklaus uns sekt hans er sönnuð. Nafnbirtingar 
skulu almennt ekki tíðkaðar í sakamálum, nema nauðsyn beri til og þá aðeins að 
gengnum dómi. Undantekningar geta þó verið á því þegar mál vekja óvenjumikla athygli 
og aðrir fjölmiðlar hafa þegar birt nöfn sakborninga og ætla megi að þau séu flestum 
kunn eða að það gæti valdið misskilningi að birta ekki nöfnin eða að ekki verði hjá því 
komist af öðrum orsökum. Oft má miða við þá þumalfingursreglu að séu dómar þyngri en 
tveggja ára fangelsi sé nafnbirting réttlætanleg. Myndbirtingar af sakborningum lúta 
sömu reglum. Fréttastofan skal skýra frá dómsuppkvaðningu og/eða lyktum þeirra 
dómsmála sem fjallað  hefur verið um og annarra eftir því sem ástæða þykir til. Dómsorð 
skal birt og getið hvort áfrýjað verði. Ekki skal fjalla um dóminn í viðtali við hinn dæmda 
eða hina dæmdu nema rík ástæða liggi til, t.d. þegar ætla má að dómar séu 
fordæmisskapandi. Ef rætt er við lögmann/ menn skal hafa í huga að sjónarmið gagnaðila 
komist einnig á framfæri með sambærilegum hætti. Í umfjöllun um sum viðkvæm mál 
getur verið erfitt eða ómögulegt að heyra sjónarmið beggja aðila, opinberir aðilar eru ef 
til vill bundnir þagnarskyldu og geta ekki tjáð sig. Þetta gildir t.d. um 
barnaverndarnefndir hvað varðar einstök mál, sem þær hafa til meðferðar. Við slíkar 
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aðstæður skulu fréttamenn gæta sérstakrar varúðar í umfjöllun sinni. Kappkosta skal að 
hafa gott samband við lögreglu, sem og önnur yfirvöld. Þannig skal fréttastofan birta nöfn 
fólks sem saknað er æski lögreglan þess, sem og aðrar tilkynningar sem varða 
almannaheill. 
 
V. FRIÐHELGI EINKALÍFS 
Fjölskyldumál fólks eru að öllu jöfnu ekki fréttaefni í Sjónvarpi. Fréttamenn skulu reyna 
að forðast að trufla einkalíf manna eins og kostur er og reyna að hafa samband við menn 
sem þeir vilja ná tali af á vinnustað þeirra. Forðast skal að hringja heim til manna, nema 
nauðsyn beri til. 
 
VI. HLUTLÆGNI, HLUTLEYSI OG LEIÐRÉTTINGAR 
Fréttamenn skulu ætíð gæta fyllstu mögulegu hlutlægni í störfum sínum og forðast að láta 
persónulegar skoðanir hafa áhrif á störf sín og fréttamat. Fréttamenn skulu ætíð gæta 
fyllstu sanngirni gagnvart mönnum og málefnum, sem fjallað er um. Andstæð sjónarmið 
verða að koma fram, séu þau til staðar í málum sem Fréttastofan fjallar um. Stefnt skal að 
því að þau komi fram í sama fréttatíma,ef þess er kostur. Í þeim tilvikum sem það er ekki 
hægt skulu hin andstæðu sjónarmið koma fram á sambærilegum vettvangi. Í þáttum, 
Kastljósinnslögum eða lengri fréttaskýringum skulu öll sjónarmið koma fram í einu. Sé 
um að ræða alvarlegar ásakanir, t.d. um lögbrot eða vanhæfi, verður að gefa viðkomandi 
möguleika til andsvara í sama fréttatíma eða geta þess að frásagnar af hans sjónarmiðum 
sé að vænta, náist ekki í viðkomandi eða hann kjósi að bíða með svör. Geri Fréttastofan 
mistök og skýri rangt frá ber að leiðrétta þau svo fljótt sem auðið er á sambærilegum 
vettvangi og biðjast afsökunar á mistökunum. Aldrei skal reyna að fela, breiða yfir eða 
draga úr mistökum og/eða rangfærslum. 
 
VII. SIÐAREGLUR OG HAGSMUNAÁREKSTRAR 
Fréttamönnum er algerlega óheimilt að þiggja greiðslur frá utankomandi aðilum, í hvaða 
formi sem er, fyrir störf sem þeir vinna sem fréttamenn á Fréttastofu Sjónvarps. 
Fréttamönnum er ekki heimilt að nota sér starf sitt eða aðstöðu sér til tekna eða ávinnings. 
Fréttamönnum er ekki heimilt að þiggja boð um utanlandsferðir sem þeir fá sem 
fréttamenn án samráðs við fréttastjóra og að fengnu leyfi hans. Fréttamönnum er ekki 
heimilt að vinna aukavinnu eða stök verkefni fyrir keppinauta Ríkisútvarpsins. Hvað 
varðar önnur aukastörf á sviði fjölmiðlunar (svo sem vinnu fyrir blöð, tímarit, 
bókaútgáfur, námskeiðahald og kennslu) ber fréttamönnum að ráðfæra sig við fréttastjóra 
áður en þeir taka slík störf að sér. Fréttamenn skulu hafa í huga hagsmuni Ríkisútvarpsins 
og fréttastofu Sjónvarps þegar þeir taka að sér slík störf. Leyfi til slíkra aukastarfa verður 
ekki veitt skaði þau eða geti skaðað möguleika fréttastofunnar til gagnrýninnar 
fréttaöflunar eða skapi óeðlileg tengsl við fyrirtæki, stofnanir, samtök eða einstaklinga 
sem ætla má að fréttastofan þurfi að fjalla um. Það fer ekki saman að vera fréttamaður á 
Sjónvarpinu og annast kynningar- eða p.r.-starfsemi fyrir aðra aðila. Sama gildir um eign 
eða rekstur fyrirtækja sem fást við slíkt. Það fer heldur ekki saman að 
koma fram í auglýsingum og vera fréttamaður á Sjónvarpinu. Einu undantekningarnar eru 
auglýsingar fyrir Ríkisútvarpið sjálft, góðgerðarstofnanir eða aðra slíka aðila, en þá að 
höfðu samráði við fréttastjóra.Fréttamenn skulu forðast að fjalla um mál, sem þeir eru 
tengdir á einhvern hátt, pólitískt, persónulega eða fjárhagslega, þannig að um 
hagsmunaárekstra eða meinta hagsmunaárekstra gæti verið að ræða. Séu fréttamenn í 
vafa varðandi þessi atriði skulu þeir hafa samráð við fréttastjóra. Fréttamenn skulu ekki 
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taka virkan þátt í starfi stjórnmálafélaga eða samtaka né annarra hagsmunasamtaka, nema 
með leyfi fréttastjóra. Samkvæmt reglum Ríkisútvarpsins um kostun er ekki heimilt að 
aðrir aðilar en Ríkisútvarpið sjálft kosti dagskrárgerð fréttastofu Sjónvarps. 
Fréttamönnum er ekki heimilt aðstarfa við gerð þátta eða dagskrár fyrir aðrar deildir 
Ríkisútvarpsins eða aðra aðila sé dagskráin eða þættirnir kostaðir af öðrum en 
Ríkisútvarpinu. Bréfsefni Sjónvarpsins skal aðeins nota þegar um opinber erindi 
stofnunarinnar er að ræða og skal þá afrit af bréfinu geymt og sent til fréttastjóra eða 
aðalskrifstofu. 
 
VIII. HEIMILDIR, UPPLÝSINGAÖFLUN OG NÁKVÆMNI 
Almenningur á að geta treyst því að rétt sé farið með efnisatriði í fréttum Sjónvarpsins. 
Til að svo geti verið þurfa heiðarleiki, agi, nákvæmni og sanngirni að ríkja í 
vinnubrögðum. Fréttamönnum ber ætíð að fullvissa sig um að upplýsingar þeirra séu 
réttar og þurfa að vera viðbúnir því að leita til fleiri en eins aðila til að sannreyna þær 
upplýsingar sem þeir hafa undir höndum. Sérstaklega skal bent á hættuna á villum úr 
öðrum fjölmiðlum, ekki skal nota frásagnir annarra fjölmiðla nema að fréttamaður 
sannreyni sjálfur að efnisatriði í þeirri frásögn séu rétt. Sé það ekki mögulegt og aðrir 
fjölmiðlar eru einu heimildir fyrir fréttum í Sjónvarpi,  skal þess getið, sömuleiðis komi 
einhver tiltekin efnisatriði, ummæli eða þess háttar fram í öðrum fjölmiðlum, en ekki í 
viðtölum eða upplýsingum fréttamanns. Fer þá vel á að sýna tiltekin atriði ef þau hafa 
birst í dagblaði eða tímariti. Varúð skal viðhöfð í meðferð efnisúr öðrum fjölmiðlum, 
einkum þegar um ræðir pólitísk atriði í flokksmálgögnum. Slúðurdálkar dagblaða/tímarita 
eru ekki fréttaefni í Sjónvarpi nema í undantekningartilvikum og þá aðeins með leyfi 
fréttastjóra. Ef ætla má að tilteknar upplýsingar séu óvæntar eða efnisatriði umdeild fer í 
mörgum tilfellum vel á því að geta um heimild og stundum er það nauðsynlegt. Hin 
almenna regla er að heimilda skuli getið nema fréttamaður meti að sérstakar ástæður séu 
til þess að gera það ekki. Um fréttir eða upplýsingar, sem ekki fást opinberlega staðfestar, 
skal gilda sú regla að minnst tveir óháðir aðilar hafi gefið upplýsingarnar eða staðfest 
fréttina. Að öðrum kosti skulu upplýsingar/fréttir ekki birtar, nema að fengnu leyfi 
fréttastjóra og slíkt getur aðeins orðið í undantekningartilfellum. Óski heimildarmaður 
eftir því að nafni hans sé haldið leyndu skal fréttamaður skilyrðislaust gæta fullrar 
nafnleyndar, nema fréttamanni ber ætíð að gera fréttastjóra grein fyrir 
heimildarmönnum/manni sínum, sé þess óskað. Fréttastjóri fer með þær upplýsingar sem 
trúnaðarmál. Ætíð skal fara mjög varlega í sakirnar þegar um er að ræða heimildarmenn 
sem óska nafnleyndar. Sama gildir um stjórnmálamenn og hagsmunaaðila sem vilja leka 
fréttum. Sé fréttamaður í minnsta vafa um sannleiksgildi fréttarinnar eða telji tilgang 
lekans á einhvern hátt vafasaman, skal hann hafa samráð við fréttastjóra eða vaktstjóra. 
Forðast skal, þegar mögulegt er, að styðjast einungis við heimildarmenn sem óska 
nafnleyndar og ætíð skal leita opinberrar staðfestingar á frétt eða efnisatriði sem 
nafnlausir heimildarmenn koma á framfæri við fréttamenn. Ekki skal gera undantekningu 
frá þessu nema með leyfi fréttastjóra eða vaktstjóra og hann gefur ekki slíkt leyfi, nema 
hann telji að það spilli fyrir fréttaöfluninni eða vinnslu fréttarinnar að leita opinberrar 
staðfestingar. 
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Viðauki III 

STARFSREGLUR FRÉTTASTOFU STÖÐVAR TVÖ, VÍSIS OG 
BYLGJUNNAR 

Við segjum fréttir… 
við segjum fréttir af 
áhuga  

á viðfangsefninu 

við segjum fréttir af 
nákvæmni   

í meðferð staðreynda 
við segjum fréttir af 
hlutleysi  

gagnvart 
hagsmunaaðilum 

við segjum fréttir af 
virðingu  

fyrir fólki 

við segjum fréttir af 
yfirvegun  

og æsingalaust 

við segjum fréttir af 
skilningi  

á samhengi hlutanna 

við segjum fréttir af 
gagnrýni  
á fullyrðingar og viðhorf 

Við segjum fréttir. 

Siðareglur Blaðamannafélags Íslands gilda á Fréttastofu Stöðvar tvö, Vísis 
og Bylgjunnar. Starfsreglur þessar kveða nánar á um ýmis álitamál og eru 

fréttamönnum til leiðsagnar í starfi.  
 
Heimildir 
Ef heimildarmaður óskar eftir því að koma ekki fram undir nafni ráðfærir 
fréttamaður sig við vaktstjóra um það hvort upplýsingar frá honum verði notaðar. 
Sé nafnleynd lofað er staðið við það.  
 
Sé byggt á heimildum frá öðrum fjölmiðli er vísað til þess í fréttinni. Sannreyni 
fréttamaður sjálfur upplýsingarnar, er ekki nauðsynlegt að vísa til fjölmiðilsins 
sem upphaflega birti fréttina.  
 
Leynilegar upptökur eru háðar samþykki fréttastjóra. Í samræmi við íslensk lög 
eru samtöl um síma ekki tekin upp nema viðmælanda sé gerð grein fyrir 
upptökunni. Allar tillögur um annað skulu bornar upp við fréttastjóra.  
 
Fréttastofan veitir ekki aðgang að efni sem ekki hefur verið sent út. Tillögur um 
annað skulu bornar upp við fréttastjóra.  
 
Starfsaðferðir 
Fréttamenn starfa í umboði lesenda sinna, hlustenda eða áhorfenda og hafa 
hagsmuni þeirra í fyrirrúmi.  
 
Fréttamenn sigla ekki undir fölsku flaggi. Ef almannahagsmunir krefjast leyndar 
ber að leita samþykkis fréttstjóra fyrirfram.  
 
Viðmælendur eiga rétt á að vita fyrirfram um hvað viðtalið fjallar. Þó er leyfilegt 
að ganga að opinberum persónum, fyrirvaralaust, ef um er að ræða málefni sem 
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almenningur á rétt á upplýsingum um og viðkomandi hefur forðast að ræða við 
fréttastofuna.  
 
Viðmælandi á ekki rétt á því að það sem hann segir í viðtali sé þurrkað út eða 
lagt til hliðar. Sjálfsögð sanngirni er þó sýnd fólki sem mismælir sig í viðtali og vill 
fá að velja orð sín betur.  
 

Fólk sem er gagnrýnt í frétt eða viðtali er boðið að bera af sér blak, helst í sömu 
frétt eða umfjöllun en annars svo fljótt sem verða má.  
 
Ekki er greitt fyrir viðtöl. Ef greitt er fyrir fréttaskot, er fyrst leitað annarra heimilda 
áður en upplýsingarnar eru sendar út.   
 
Framsetning 
Fréttir eru ekki sviðsettar. Sé nauðsynlegt að myndskreyta fréttir með sviðsettu 
efni skal það tekið skýrt fram eða gert með svo áberandi hætti að ekki leiki vafi á.  
 
Þegar fólk, sem ekki tengist fréttinni, sést í mynd skal forðast að hafa það 
áberandi í myndfletinum, einkum ef fjallað er um viðkvæm mál. Þó er óþarfi að 
afmá andlit í slíkum tilfellum, nema sérstaklega megi ætla að myndbirtingin geti 
valdið misskilningi um að viðkomandi tengist fréttinni.  
 
Fréttamenn birta ekki vísvitandi myndir eða viðtöl sem verða fólki til minnkunar. 
Þetta á sérstaklega við um einstaklinga undir lögaldri, til að mynda við 
skemmtanahald. 
 
Fréttamenn skulu vanda mál sitt, nota orðfæri sem er einfalt og auðskilið, forðast 
óþarfa gífuryrði og hástemmd lýsingarorð.  
 
Fréttamenn skulu vera snyrtilega til fara við vinnu sína. 
 
Fréttamenn varast sérstaklega að skrifa innganga, helst punkta og fyrirsagnir 
sem ganga lengra en fréttin gefur tilefni til.  
 
Heiti fréttar í handriti á að sýna virðingu fyrir viðfangsefninu.  
 
Mistök 
Fréttastofan leiðréttir mistök sín. Ef staðhæfingar reynast rangar er sagt frá því. 
Vaktstjóri metur hvar og hvernig leiðrétt er með það að leiðarljósi að ná til þeirra 
sem upphaflega fengu hinar röngu upplýsingar. 
 
Hagsmunir 
Fréttamenn skulu ekki vera virkir þátttakendur í stjórnmálaflokki eða öðrum 
pólitískum samtökum. Fréttastjóri tekur ákvarðanir um vafaatriði.  
 
Fréttamaður sem hefur beinna persónulegra hagsmuna að gæta, af einhverju 
tagi, í sambandi við frétt sem hann kemur nálægt skal bera slíkt undir vaktstjóra. 
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Fréttamanni er óheimilt að auglýsa vöru eða þjónustu. Leita skal leyfis fréttastjóra 
ef um vafaatriði er að ræða.  
 
Fréttamanni er heimilt að styðja góð málefni opinberlega að fengnu leyfi 
fréttastjóra.  
 
Auglýsingahagsmunir skulu engin áhrif hafa á það hvort eða hvernig fjallað er um 
vöru eða þjónustu. 
 
Óheimilt er að nota merki og umhverfi fréttastofunnar í öðrum tilgangi en að segja 
fréttir. 
 
Fréttamaður skal ráðfæra sig við fréttastjóra áður en hann þiggur launað starf 
eða verkefni utan fréttastofunnar. 
 
Gjafir 
Fréttamanni er óheimilt að þiggja gjöf í tengslum við starf sitt frá aðila sem hann 
fjallar um eða tengist í gegnum starfið. Undantekningar eru ódýr skriffæri og 
annað sem hefur nánast ekkert verðgildi. Gjöf sem nýtist fréttastofunni má þiggja 
með samþykki fréttastjóra.  
 
Ekki er heimilt að lofa umfjöllun ef farið er í ferð á vegum utanaðkomandi aðila. 
Fréttastjóri ákveður hvenær farið er í boðsferðir. Fréttamat byggist ekki á gjöfum 
eða greiðum.   
 
Fréttamaður hefur ekki samband við fyrirtæki í því skyni að njóta ókeypis eða 
ódýrrar þjónustu, til dæmis flugferða í tengslum við fréttaumfjöllun.  
 
Nærgætni 
Nafnbirtingar í sakamálum miðast almennt við að viðkomandi hafi verið dæmdur í 
tveggja ára fangelsi eða meira og/eða sektarupphæð nemur fimm milljónum 
króna eða meira. Sé um þjóðþekktan einstakling, almannapersónu eða 
síbrotamann að ræða, eða ef aðrar ríkar ástæður eru fyrir hendi, getur vaktstjóri 
ákveðið nafnbirtingu þó að ofangreindum skilyrðum sé ekki fullnægt.  
 
Almennt er ekki vísað til kynþáttar, þjóðernis, kynhneygðar eða trúar einstaklings 
nema það sé fréttnæmt í sjálfu sér eða komi fréttinni við með beinum hætti.  
 
Áður en viðtal er tekið við barn eða ósjálfráða einstakling skal fréttamaður meta 
hvort viðtalið sé þess eðlis að leita beri leyfis hjá forráðamanni. Í viðkvæmum 
málum skal það fortakslaust gert.  
 
Almennt skal ekki sýna nærmyndir af slysavettvangi, nema sérstök ástæða sé til. 
Vara skal áhorfendur við áður en birtar eru myndir sem valdið geta óhug. 
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Viðauki IV 

 
Siðaskrá Fréttablaðsins 

 
Auglýsendur: Hagsmunir auglýsenda eru ekki hafðir til hliðsjónar við vinnslu og birtingu 
efnis í blaðinu. 
 
Bein ræða: Bein ræða er aðeins notuð, þegar heimild er nafngreind. 
Fjölmiðill eða hluti hans telst heimild í þessu samhengi. Ummæli fólks 
í skoðanakönnunum Fréttablaðsins mega birtast nafnlaus, enda eru nöfnin ekki þekkt. 
Málfar er stundum lagað í beinni ræðu, en ekki breytt merkingu hennar. 
 
Blekkingar: Starfsfólk ritstjórnar villir ekki á sér heimildir, þegar það aflar frétta. 
 
Bréfsefni: Starfsfólk ritstjórnar notar ekki bréfsefni eða önnur einkenni blaðsins í 
óviðkomandi 
skyni. 
 
Börn: Sérstök aðgát er viðhöfð, þegar myndir eru teknar af börnum eða talað við þau. 
Yfirmenn ritstjórnar eru látnir vita. Sérstök áherzla er lögð á hagsmuni barna í 
kynferðisbrotamálum. 
 
Efnisflokkun: Greint er á milli frétta,skoðana og afþreyingar í blaðinu og efnið birt á 
mismunandi stöðum í blaðinu. Auglýsingar eru aðgreindar frá öðru efni blaðsins. 
 
Einkamál: Ekki eru birtar upplýsingarum einkahagi fólks, svo sem um kynhegðun þess, 
lyfjanotkun, vímuefnanotkun og félagsleg og fjárhagsleg vandamál, nema viðkomandi 
aðilar séu opinberar persónur eða vilji sjálfir skýra mál sitt á vegum fjölmiðla. Fyrirtæki 
teljast ekki til persóna í þessum skilningi. Til dæmis er fjallað um fjárhagsleg vandamál 
fyrirtækja. 
 
Fjölmæli: Starfsfólk ritstjórnar forðast efnistök, sem stríða gegn lögum um fjölmæli. 
 
Fríferðir: Yfirmenn ritstjórnar taka ákvarðanir um, hvort þiggja skuli ókeypis ferðir eða 
gistingu, og hafna slíkum boðum, ef þeim fylgja skuldbindingar. Ef efni er birt í tengslum 
við ókeypis ferðir eða gistingu starfsmanna ritstjórnar, er sagt frá því í textanum. Makar, 
fjölskylda eða vinir starfsmanna ritstjórnar fara ekki með þeim í ofangreindar fríferðir. 
 
Frægð: Starfsmenn og helztu aðstandendur blaðsins eru ekki frægðarfólk til umfjöllunar í 
blaðinu. 
 
Gjafir: Starfsfólk ritstjórnar þiggur sem slíkt ekki persónulegar gjafir og segir 
yfirmönnum frá tilraunum til þeirra. fyrir rétt til efnis nema viðurkenndum aðilum á því 
sviði. 
 
Hagsmunir: Starfsfólk ritstjórnar lætur yfirmenn vita um hugsanlega hagsmunaárekstra 
vegna fjölskyldna 
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sinna og tengdafólks, áhugamála sinna, félagstengsla og fjármála. Starfsfólk ritstjórnar 
notar ekki upplýsingar úr starfi í eiginhagsmunaskyni, t.d. til viðskipta með hlutabréf, og 
skrifar ekki um fyrirtæki, sem það á hlut í. Starfsfólk ritstjórnar getur ekki vinnustaðar 
síns til að afla sér betri þjónustu úti í bæ. 
 
Happdrætti: Starfsmenn og nánustu skyldmenni þeirra geta ekki unnið til verðlauna í 
uppákomum fyrir lesendur. 
 
Heimildamenn: Starfsfólk ritstjórnar gætir trúnaðar við heimildamenn. Heimildamenn eru 
hvattir til að koma 
fram undir nafni. 
 
Hlutverk: Starfsfólk ritstjórnar ber undir yfirmenn sína, ef það hefur áhuga á að taka að 
sér opinbert hlutverk, svo sem að stjórna fundum og vera falið að taka þátt í umræðu á 
fundum eða taka að sér önnur verkefni, sem gætu haft áhrif á starf þess á ritstjórn. 
 
Hugbúnaður: Starfsfólk ritstjórnar safnar ekki ólöglega fengnum hugbúnaði á tölvur 
blaðsins. 
 
Höfundaréttur: Orðréttra heimilda er jafnan getið. 
 
Leiðréttingar: Efnislegar villur eru leiðréttar í stuttu máli við fyrsta tækifæri á föstum stað 
í blaðinu. Starfsfólk ritstjórnar lætur yfirmenn sína vita af gagnrýni á texta blaðsins. 
 
Ljósmyndir: Breyttar og samsettar ljósmyndir eru sérstaklega auðkenndar 
sem slíkar.  
 
Málfar: Texti blaðsins er skrifaður á góðri íslenzku, sem er skiljanleg öllum almenningi, 
en ekki á sérmáli stofnana eða stétta.  
 
Meðmæli: Starfsfólk ritstjórnar mælir ekki með vörum og þjónustu í auglýsingum án 
leyfis yfirmanna. 
 
Myndbirtingar: Sömu reglur gilda og um nafnbirtingar (sjá hér að neðan). 
 
Nafnbirtingar: Í tengslum við kærur, ákærur og dóma eru fremur birt nöfn manna í 
líkamlegum ofbeldismálum heldur en í málum af fjárhagslegum toga. Hafa verður þó í 
huga, að í síðara tilvikinu er nafnleynd oft marklítil, af því mörg fjárhagsleg mál tengjast 
atvinnurekstri á þann hátt, að nöfn manna eru þegar kunn þeim, sem vita vilja eða nota 
viðskiptahandbækur. Þegar persónur sæta kæru, fer eftir mikilvægi málsins og 
kringumstæðum þess, til dæmis brotasögu viðkomandi aðila, hvort aðilar eru 
nafngreindir. Almenna reglan er sú, sem notuð er í yfirgnæfandi meirihluta tilvika, að 
birta ekki nöfn á slíku 
stigi. Undantekningar gætu verið margdæmdir síbrotamenn í ofbeldismálum eða 
forsvarsmenn og aðrir talsmenn nafngreindra fyrirtækja Ef um opinbera ákæru er að 
ræða, eru meiri líkur á, að aðilar séu nafngreindir, en eigi að síður þurfa birtingarástæður í 
því tilviki að vera nokkuð knýjandi. Dæmi um það væri ákæra á mann með brotasögu í 
ofbeldismálum eða lykilmaður í nafngreindu fyrirtæki. Þegar dómar eru birtir, eru aðilar 
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málsins yfirleitt nafngreindir, enda er þá ekki lengur um einkamál að ræða. 
Undantekningar byggjast einkum á hagsmunum brotaþola í málinu. Dæmi um það gætu 
verið í sifjaspellsmálum. Stundum er frestað birtingu nafna um tíma, einkum fólks, sem 
farizt hefur í slysum. Þetta gerir blaðið í samráði við aðra aðila, sem koma að málinu, svo 
sem presta. Slík frestun kemur síður til greina, ef hún gæti valdið óþægindum hjá 
aðstandendum annarra, sem af komust íslysinu. Ekki eru birt nöfn þolenda 
kynferðisbrota. Ekki verðu komið í veg fyrir, að þessa reglur skilji eftir grá svæði. Í 
slíkum tilvikum ræða yfirmenn á ritstjórn sín á milli, áður en ákvörðun er tekin. 
Nákvæmni: Starfsfólk ritstjórnar gætir þess, að rétt sé farið með hvert smáatriði í blaðinu. 
 
Nýbúar: Sérstök aðgát er höfð við að geta uppruna eða þjóðernis fólks, ef það varðar ekki 
málsefni. 
 
Orðaval: Ekki eru notuð móðgandi orð eða blótsyrði utan beinnar ræðu nema málefnið 
kalli beinlínis á slíkt. Um slík atriði er rætt við yfirmenn ritstjórnar. 
 
Óhlutdrægni: Ekki er dreginn taumur málsaðila í fréttum. Gætt er jafnvægis milli 
sjónarmiða innan skamms tímabils.Forðast er að skrúfa einhliða frá krana eins sjónarmiðs 
í einu tölublaði án þess að geta hinna sjónarmiða málsins í leiðinni. 
 
Rannsóknir: Hafa þarf tvo sjálfstæða heimildarmenn frá fyrstu hendi að sérhverri 
viðkvæmri frétt, sem fæst 
með aðferðum rannsóknablaðamennsku. Viðkomandi yfirvald getur talizt vera næg 
heimild, þótt það sé eitt til frásagnar. Það telst ekki vera heimildarmaður, sem ber frétt 
milli heimildarmanns og rannsóknablaðamanns. Viðkvæm er sú frétt, sem hlutaðeigendur 
reyna af einhverjum ástæðum að halda leyndri fyrir fjölmiðlum eða getur orðið tilefni 
málsóknar á hendur fjölmiðlinum eða starfsfólki hans. Reglan nær ekki aðeins til frétta, 
sem ætlunin er að halda leyndum yfirleitt, heldur líka til þeirra frétta, sem ætlunin er að 
gefa frjálsar að ákveðnum umþóttunartíma liðnum. 
 
Ritskoðun: Enginn fær send afrit af óbirtu efni. Ef viðmælendur óska, eru lesnir upp fyrir 
þá þeir kaflar, þar sem vitnað er í þá sjálfa í beinni eða óbeinni ræðu. Ekki er aflað viðtals 
með því að gefa kost á ritskoðun viðtalsins. 
 
Segulbönd: Starfsfólk ritstjórnar notar ekki leyndan hlerunarbúnað. Viðtöl eru tekin á 
segulband til a tryggja nákvæmni í efni blaðsins. 
 
Sjálfsvíg: Ekki er sagt frá sjálfsvígum sem slíkum í blaðinu. 
 
Sorg: Farið er varlega að fólki, sem hefur orðið fyrir áfalli. 
 
Traust: Starfsfólk ritstjórnar gætir þess í öllum sínum verkum að efla traust lesenda á 
fjölmiðlinum og starfsfólki hans. 
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Viðauki V 

Siðaskrá ritstjórnar DV frá árinu 2005 
 

DV er ágengur fréttamiðill. 
 
Hver gerði hvað, hvar, hvenær, hvernig, hvers vegna og hvað svo? 
 
------ 
 
Auglýsendur: 
Hagsmunir auglýsenda eru ekki hafðir til hliðsjónar við vinnslu og birtingu efnis í 
blaðinu. 
 
Bein ræða 
Bein ræða er aðeins notuð, þegar heimild er nafngreind. Fjölmiðill eða hluti hans telst 
heimild í þessu samhengi. Ritstjóri getur ákveðið í sérstökum tilvikum að viðhalda 
nafnleynd viðmælanda, sem talað er við í beinni ræðu, ef öryggi hans er talið ógnað með 
nafnbirtingu. Ummæli fólks í skoðanakönnunum mega birtast nafnlaus, enda eru nöfnin 
ekki þekkt. Málfar viðmælenda er stundum lagað í beinni ræðu þeirra, en merkingu 
hennar ekki breytt. 
 
Blekkingar 
Starfsmenn ritstjórnar villa ekki á sér heimildir, þegar þeir afla frétta. Blaðamenn DV 
kynna sig ávallt sem blaðamenn DV við fréttaöflun. 
 
Bréfsefni 
Starfsmenn ritstjórnar nota ekki bréfsefni eða önnur einkenni blaðsins í óviðkomandi 
skyni. 
 
Börn 
Sérstök aðgát er viðhöfð, þegar myndir eru teknar af börnum eða talað við þau. Yfirmenn 
ritstjórnar eru látnir vita. Sérstök áherzla er lögð á hagsmuni barna í 
kynferðisbrotamálum. 
 
Efnisflokkun 
Greint er milli frétta, skoðana og afþreyingar í blaðinu og efnið birt á mismunandi 
stöðum í blaðinu. Skoðanir eru einkum birtar í fyrstu opnu blaðsins og stundum á 
næstsíðustu síðu þess. Auglýsingar eru aðgreindar frá öðru efni blaðsins. 
 
Einkamál 
Ekki eru birtar upplýsingar um persónulega einkahagi fólks á heimili þess, svo sem um  
viðkvæm atriði á borð við kynhegðun þess, lyfjanotkun, vímuefnanotkun og félagsleg 
vandamál, nema heimilið lendi í útistöðum við umhverfið eða fólk vilji sjálft skýra mál 
sitt á vegum fjölmiðla. Mál utan heimilis eru opinber. Fyrirtæki teljast ekki til persóna í 
þessum skilningi. Til dæmis er fjallað um fjárhagsleg vandamál fyrirtækja. 
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Fjölmæli 
Starfsmenn ritstjórnar forðast efnistök, sem stríða gegn lögum um fjölmæli. 
 
Fríferðir 
Starfsmenn ritstjórnar nota ekki ókeypis ferðir eða gistingu, ef því fylgja skuldbindingar. 
Ef efni er birt í tengslum við ókeypis ferðir eða gistingu starfsmanna ritstjórnar, er sagt 
frá því í textanum. 
Makar, fjölskylda eða vinir starfsmanna ritstjórnar fara ekki með þeim í ofangreindar 
fríferðir. 
 
Gagnrýni 
Ritstjórar DV svara gagnrýni á blaðið. 
 
Gjafir 
Starfsmenn ritstjórnar þiggja ekki persónulegar gjafir og segja yfirmönnum frá tilraunum 
til þeirra. 
 
Greiðslur 
DV greiðir ekki fyrir rétt til efnis nema viðurkenndum aðilum á því sviði, svo sem 
gagnrýnendum og dálkahöfundum. DV greiðir fastar og auglýstar upphæðir fyrir  
fréttaskot. 
 
Hagsmunir 
Starfsmenn ritstjórnar láta yfirmenn vita um hugsanlega hagsmunaárekstra vegna 
áhugamála sinna, félagstengsla og fjármála. Starfsmenn ritstjórnar nota ekki upplýsingar 
úr starfi í eiginhagsmunaskyni, t.d. til viðskipta með hlutabréf, og skrifa ekki um 
fyrirtæki, sem þeir eiga í. Starfsmenn ritstjórnar geta ekki vinnustaðar síns til að afla sér 
betri þjónustu úti í bæ. Starfsmenn og helztu aðstandendur þeirra eru ekki til umfjöllunar  
í blaðinu nema að sérstaklega gefnu tilefni. Starfsmenn og helztu aðstandendur þeirra  
geta ekki unnið til verðlauna í leikjum á vegum blaðsins. 
 
Heimildarmenn 
Starfsmenn ritstjórnar gæta trúnaðar við heimildarmenn. Heimildarmenn eru hvattir til að 
koma fram undir nafni. 
 
Hlutverk 
Starfsmenn ritstjórnar bera undir yfirmenn sína, ef þeir hafa áhuga á að taka að sér 
opinbert hlutverk, svo sem að stjórna fundum og vera falið að taka þátt í umræðu á 
fundum eða taka að sér önnur verkefni, sem gætu haft áhrif á starf þeirra á ritstjórn. 
 
Höfundarréttur 
Orðréttra heimilda er jafnan getið. 
 
Leiðréttingar 
Efnislegar villur eru leiðréttar stuttaralega við fyrsta tækifæri, alltaf á sama stað í blaðinu. 
Starfsmenn ritstjórnar láta yfirmenn sína vita af gagnrýni á texta blaðsins. 
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Ljósmyndir 
Breyttar og samsettar ljósmyndir eru sérstaklega auðkenndar sem slíkar. 
 
Málfar 
Texti blaðsins er skrifaður á góðri íslenzku, sem er skiljanleg öllum almenningi, en ekki á 
sérmáli stofnana eða stétta.  
 
Meðmæli 
Starfsmenn ritstjórnar mæla ekki með vörum og þjónustu í auglýsingum 
 
Myndbirtingar 
Sömu reglur gilda og um nafnbirtingar (sjá hér að neðan). 
 
Nafnbirtingar 
DV birtir jafnan nöfn og myndir fólks, sem er í fréttum blaðsins, svo framarlega sem 
blaðið kemst yfir þessar upplýsingar. Undantekningar byggjast einkum á hagsmunum 
brotaþola. Ekki eru birt nöfn og myndir þolenda kynferðisbrota. Ef fleiri en ein er 
höfuðpersóna fréttar, tengja myndatextar eða fyrirsagnir saman nöfn og myndir. Ef fréttin 
er stutt og höfuðpersóna hennar er aðeins ein, þarf ekki myndatexta. Stundum er frestað 
birtingu nafna um tíma, einkum fólks, sem látizt hefur óvænt. Þetta gerir blaðið í samráði 
við aðra aðila, sem koma að málinu. Slík frestun birtingar kemur síður til greina, ef hún 
gæti valdið óþægindum hjá aðstandendum annarra, sem af komust í slysinu. Ekki eru birt 
nöfn þolenda kynferðisbrota. Ekki verður komið í veg fyrir, að þessar reglur skilji eftir 
grá svæði. Í slíkum tilvikum ræða yfirmenn á ritstjórn sín á milli, áður en ákvörðun er 
tekin. 
 
Nákvæmni 
Starfsmenn ritstjórnar gæta þess, að rétt sé farið með hvert smáatriði í blaðinu. 
Starfsmenn ritstjórnar gæta þess í öllum sínum verkum að efla traust lesenda á blaðinu og 
starfsfólki þess. 
 
Nýbúar 
Sérstök aðgát er höfð við að geta uppruna eða þjóðernis fólks, ef það varðar ekki 
málsefni. 
 
Orðaval 
Ekki eru notuð móðgandi orð eða blótsyrði utan beinnar ræðu nema málefnið kalli 
beinlínis á slíkt. Um slík atriði er rætt við yfirmenn ritstjórnar. 
 
Óhlutdrægni 
Ekki er dreginn taumur málsaðila í fréttum. Gætt er jafnvægis milli sjónarmiða innan 
skamms tímabils. 
Ekki er skrúfað einhliða frá krana eins sjónarmiðs í einu tölublaði án þess að geta hinna 
sjónarmiða málsins í leiðinni. 
 
Rannsóknir 
Hafa þarf tvo sjálfstæða heimildarmenn frá fyrstu hendi að sérhverri viðkvæmri frétt, sem 
fæst með aðferðum rannsóknarblaðamennsku. Viðkomandi yfirvald getur talizt vera næg 
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heimild, þótt það sé eitt til frásagnar. Það telst ekki vera heimildarmaður, sem ber frétt 
milli heimildarmanns og rannsóknarblaðamanns. Viðkvæm er sú frétt, sem 
hlutaðeigendur reyna af einhverjum ástæðum að halda leyndum fyrir fjölmiðlum eða 
getur orðið tilefni málsóknar á hendur fjölmiðlinum eða starfsfólki hans.Reglan nær ekki  
aðeins til frétta, sem ætlunin er að halda leyndum yfirleitt, heldur líka til þeirra frétta, sem 
ætlunin er að gefa frjálsar að ákveðnum umþóttunartíma liðnum. 
 
Ritskoðun 
Enginn fær send afrit af óbirtum fréttum. Stundum eru kaflar lesnir upp fyrir fólk, þar 
sem vitnað er í það sjálft. Ekki er aflað viðtals með því að gefa kost á ritskoðun 
viðtalsins. 
 
Segulbönd 
Starfsmenn ritstjórnar nota ekki leyndan hlerunarbúnað. Viðtöl eru tekin upp á segulband 
til að tryggja nákvæmni í efni blaðsins. 
 
Sorg 
Farið er varlega að því fólki, sem hefur orðið fyrir áfalli. 
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Viðauki VI 

Siðaskrá ritstjórnar DV frá árinu 2007 
 

DV leitar sannleikans 
 
Hver gerði hvað, hvar, hvenær, hvernig, hvers vegna og hvað svo? 
 
----- 
 
Auglýsendur: 
Hagsmunir auglýsenda eru ekki hafðir til hliðsjónar við vinnslu og birtingu efnis í 
blaðinu. 
 
Bein ræða: 
Bein ræða er aðeins notuð, þegar heimild er nafngreind. Fjölmiðill eða hluti hans telst 
heimild í þessu samhengi. Vernda má nafnleynd viðmælenda, sem talað er við í beinni 
ræðu, ef öryggi hans er talið ógnað með nafnbirtingu. Ummæli fólks í skoðanakönnunum 
mega birtast nafnlaus, enda eru nöfnin ekki þekkt. Málfar viðmælenda er stundum lagað í 
beinni ræðu þeirra, en merkingu hennar ekki breytt. 
 
Blekkingar: 
Starfsmenn ritstjórnar villa ekki á sér heimildir þegar þeir afla frétta. Starfsmenn 
ritstjórnar kynna sig ávallt sem blaðamenn DV við fréttaöflun. Starfsmenn ritstjórnar nota 
ekki faldar myndavélar. 
 
Bréfsefni: 
Starfsmenn ritstjórnar nota ekki bréfsefni eða önnur einkenni blaðsins í óviðkomandi 
skyni. 
 
Börn: 
Sérstök aðgát er viðhöfð, þegar myndir eru teknar af börnum eða talað við þau. Yfirmenn 
ritstjórnar eru látnir vita. Sérstök áherzla er lögð á hagsmuni barna í 
kynferðisbrotamálum. 
 
Efnisflokkun: 
Greint er milli frétta, skoðana og afþreyingar í blaðinu og efnið birt á mismunandi 
stöðum í blaðinu. Skoðanir eru einkum birtar í fyrstu opnu blaðsins og stundum á 
næstsíðustu síðu þess. Auglýsingar eru aðgreindar frá öðru efni blaðsins. 
 
Einkamál: 
Ekki eru birtar upplýsingar um persónulega einkahagi fólks á heimili þess, svo sem um  
kynhegðun þess, lyfjanotkun, vímuefnanotkun og félagsleg vandamál, nema viðkomandi 
aðilar séu opinberar persónur eða vilji sjálft skýra mál sitt á vegum fjölmiðla. Mál utan 
heimilis eru opinber. Fyrirtæki teljast ekki til persóna í þessum skilningi. Til dæmis er 
fjallað um fjárhagsleg vandamál fyrirtækja. 
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Fjölmæli:  
Starfsmenn ritstjórnar forðast efnistök, sem stríða gegn lögum um fjölmæli. 
 
Fríferðir:  
Yfirmenn ritstjórnar taka ákvarðanir um hvort þiggja skuli ókeypis ferðir eða gistingu og 
hafna slíkum boðum ef þeim fylgja skuldbindingar. Ef efni er birt í tengslum við ókeypis 
ferðir eða gistingu starfsmanna ritstjórnar, er sagt frá því í textanum. 
Makar, fjölskylda eða vinir starfsmanna ritstjórnar fara ekki með þeim í ofangreindar 
fríferðir. 
 
Frægð: 
Starfsmenn og helstu aðstandendur blaðsins eru ekki frægðarfólk til umfjöllunar í 
blaðinu. 
 
Gjafir: 
Starfsmenn ritstjórnar þiggja ekki persónulegar gjafir og segja yfirmönnum frá tilraunum 
til þeirra. 
 
Greiðslur: 
DV greiðir ekki fyrir rétt til efnis nema viðurkenndum aðilum á því sviði. DV greiðir 
fastar og auglýstar upphæðir fyrir fréttaskot, það er ábendingar um fréttir sem reynast 
réttar.  
 
Hagsmunir: 
Starfsmenn ritstjórnar láta yfirmenn vita um hugsanlega hagsmunaárekstra vegna 
áhugamála sinna, félagstengsla og fjármála.  
Starfsmenn ritstjórnar nota ekki upplýsingar úr starfi í eiginhagsmunaskyni, t.d. til 
viðskipta með hlutabréf, og skrifa ekki um fyrirtæki, sem þeir eiga í.  
Starfsmenn ritstjórnar geta ekki vinnustaðar síns til að afla sér betri þjónustu úti í bæ.  
Starfsmenn og helstu aðstandendur þeirra eru ekki til umfjöllunar  í blaðinu nema að 
sérstaklega gefnu tilefni. Starfsmenn og helztu aðstandendur þeirra  geta ekki unnið til 
verðlauna í leikjum á vegum blaðsins. 
 
Heimildarmenn: 
Starfsmenn ritstjórnar gæta trúnaðar við heimildarmenn. Þeir eru eindregið hvattir til að 
koma fram undir nafni. 
 
Hlutverk: 
Starfsmenn ritstjórnar bera undir yfirmenn sína, ef þeir hafa áhuga á að taka að sér 
opinbert hlutverk, svo sem að stjórna fundum og vera falið að taka þátt í umræðu á 
fundum eða taka að sér önnur verkefni sem gætu haft áhrif á starf þeirra á ritstjórn. 
 
Hugbúnaður: 
Starfsfólk ritstjórnar safnar ekki ólöglega fengnum hugbúnaði á tölvur blaðsins.  
 
Höfundarréttur: 
Orðréttra heimilda er jafnan getið. 
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Leiðréttingar:  
Efnislegar villur eru leiðréttar stuttlega við fyrsta tækifæri, alltaf á sama stað í blaðinu. 
Starfsmenn ritstjórnar láta yfirmenn sína vita af gagnrýni á texta blaðsins. 
 
Ljósmyndir: 
Breyttar og samsettar ljósmyndir eru sérstaklega auðkenndar sem slíkar. 
 
Málfar: 
Texti blaðsins er skrifaður á góðri íslenzku, sem er skiljanleg öllum almenningi, en ekki á 
sérmáli stofnana eða stétta.  
 
Meðmæli: 
Starfsmenn ritstjórnar mæla ekki með vörum og þjónustu í auglýsingum án eyfis 
yfirmanna. 
 
Myndbirtingar: 
Sömu reglur gilda og um nafnbirtingar (sjá hér að neðan). 
 
Nafnbirtingar: 
Í tengslum við kærur, ákærur og dóma eru fremur birt nöfn manna í líkamlegum 
ofbeldismálum heldur en í málum af fjárhagslegum toga. Hafa verður þó í huga að í 
síðara tilvikinu er nafnleynd oft marklítil, af því mörg fjárhagslega mál tengjast 
atvinnurekstri á þann hátt að nöfn manna eru þegar kunn þeim sem vilja eða nota 
viðskiptahandbækur. 
Þegar persónur sæta kæru fer eftir mikilvægi málsins og kringumstæðum þess, til dæmis 
brotasögu viðkomandi aðila, hvort aðilar eru nafngreind. Almenna reglan er að birta nöfn 
á slíku stigi, einkum nöfn síbrotamanna og forsvarsmanna og annarra talsmanna 
nafngreindra fyrirtækja og stofnana.   
Ef um opinbera ákæru er að ræða eru aðilar nafngreindir. 
Þegar dómar eru birtir eru aðilar málsins nafngreindir. Undantekningar byggjast einkum á 
hagsmunum brotaþola í málinu. Dæmi um það gætu verið í sifjaspellsmálum. 
Stundum er frestað birtingu nafna um tíma, einkum fólks sem farist hefur í slysum. Þetta 
gerir blaðið í samráði við aðra aðila, sem koma að málinu, svo sem presta. Slík frestun 
kemur síður til greina ef hún gæti valdið óþægindum hjá aðstandendum annarra, sem af 
komust í slysinu.  
Ekki eru birt nöfn þolenda kynferðisafbrota. 
Ekki verður komið í veg fyrir, að þessar reglur skilji eftir grá svæði. Í slíkum tilvikum 
ræða yfirmenn á ritstjórn sín á milli, áður en ákvörðun er tekin.  
 
Nákvæmi: 
Starfsmenn ritstjórnar gæta þess, að rétt sé farið með hvert smáatriði í blaðinu.  
 
Nýbúar: 
Sérstök aðgát er höfð við að geta uppruna eða þjóðernis fólks, ef það varðar ekki 
málsefni. 
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Orðaval: 
Ekki eru notuð móðgandi orð eða blótsyrði utan beinnar ræðu nema málefnið kalli 
beinlínis á slíkt. Um slík atriði er rætt við yfirmenn ritstjórnar. 
 
Óhlutdrægni: 
Ekki er dreginn taumur málsaðila í fréttum. Gætt er jafnvægis milli sjónarmiða innan 
skamms tímabils. Forðast er að skrúfa einhliða frá krana eins sjónarmiðs í einu tölublaði 
án þess að geta hinna sjónarmiða málsins í leiðinni. 
 
Rannsóknir: 
Hafa þarf tvo sjálfstæða heimildarmenn frá fyrstu hendi að sérhverri viðkvæmri frétt, sem 
fæst með aðferðum rannsóknarblaðamennsku.  
Viðkomandi yfirvald getur talizt vera næg heimild, þótt það sé eitt til frásagnar.  
Það telst ekki vera heimildarmaður, sem ber frétt milli heimildarmanns og 
rannsóknarblaðamanns. Viðkvæm er sú frétt, sem hlutaðeigendur reyna af einhverjum 
ástæðum að halda leyndum fyrir fjölmiðlum eða getur orðið tilefni málsóknar á hendur 
fjölmiðlinum eða starfsfólki hans. 
Reglan nær ekki  aðeins til frétta, sem ætlunin er að halda leyndum yfirleitt, heldur líka til 
þeirra frétta, sem ætlunin er að gefa frjálsar að ákveðnum umþóttunartíma liðnum. 
 
Ritskoðun: 
Enginn fær send afrit af óbirtum fréttum. Stundum eru kaflar lesnir upp fyrir fólk, þar 
sem vitnað er í það sjálft. Ekki er aflað viðtals með því að gefa kost á ritskoðun 
viðtalsins. 
 
Segulbönd: 
Starfsmenn ritstjórnar nota ekki leyndan hlerunarbúnað. Viðtöl eru tekin upp á segulband 
til að tryggja nákvæmni í efni blaðsins. 
 
Sjálfsvíg: 
Ekki er saft frá sjálfsvígum sem slíkum í blaðinu. 
 
Sorg: 
Farið er varlega að því fólki, sem hefur orðið fyrir áfalli. 
 
Traust: 
Starfsfólk ritstjórnar gætir þess í öllum sínum verkum að efla traust ledenda á 
fjölmiðlinum og starfsfólki hans.  
 


