
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. 
 


