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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og upplýsingahegðun einstaklinga sem hlaða 

afþreyingarefni niður með jafningjanetum (p2p network). Þó dreifing og niðurhal 

höfundarvarins efnis með jafningjanetum sé ólöglegt velja margir þá leið til að nálgast 

afþreyingarefni. Notuð var eigindleg aðferðafræði við rannsóknina og opin viðtöl tekin við 

sex notendur jafningjaneta á aldrinum 25-35 ára. Viðtölin voru þemagreind og þeim beitt til 

að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða hlutverki gegnir ólöglegt niðurhal í 

upplýsingahegðun viðmælenda? Hvaða viðhorf hafa viðmælendur til samfélagsins í tengslum 

við ólöglegt niðurhal? Í ljós kom að viðmælendur beittu ólöglegu niðurhali vegna þeirra 

takmarkana sem stóðu í vegi fyrir löglegum aðgangi að afþreyingarefninu. Má þar nefna hátt 

verð þess, lítið úrval, hár aldur efnisins sem dreift var löglega og takmarkaður tími 

viðmælenda til að fylgjast með afþreyingarefninu. Viðmælendur gerðu sér einnig grein fyrir 

ókostum ólöglegs niðurhals sem fólust í lögbroti og tilfinningunni fyrir því að vera að stela frá 

þeim sem bjó verkið til. Viðmælendum þótti auðveldara að horfa framhjá ókostum ólöglegs 

niðurhals heldur en að sætta sig við takmarkanir löglegra leiða. Ólöglegt niðurhal hefur lítil 

áhrif á viðtökur íslensks afþreyingarefnis hjá viðmælendum nema í formi aukinnar samkeppni 

um athygli þeirra. Þá hefur mótast umræða og endurvinnsla á afþreyingarefni á netinu sem 

viðmælendur geta tekið þátt í vegna jafningjanetanna. 
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1 Inngangur 

Nú á dögum er Internetið aðal uppspretta afþreyingarefnis hjá ungu fólki. Má í þeim efnum 

benda á skýrslu mennta- og menningarráðuneytisins, Ungt fólk 2010: Menntaskólar en þar 

kemur fram að 67,2 % nemenda í menntaskólum hleður efni niður vikulega eða oftar af netinu 

(2011). Mikill hluti þess afþreyingarefnis sem sóttur er af netinu er í gegnum jafningjanet 

(peer to peer network eða p2p). Á jafningjanetum er mögulegt að nálgast gífurlegt magn af 

tölvuskrám, hvort sem um er að ræða margmiðlunarefni, tölvuforrit, tónlist, rafbækur, 

kvikmyndir eða sjónvarpsefni. En hvað vitum við um jafningjanetin? Í gegnum þau er 

höfundaréttarvörðu efni dreift ólöglega.  Ef marka má þær stofnanir sem koma að vernd 

höfundaréttar, til dæmis Smáís, Stef, Wipo (World Intellectual Property Rights Organization) 

eða RIAA (Recording Industry Association of America) eru jafningjanetin að sarga sundur 

lífæð afþreyingariðnaðarins. 

Ritgerð þessi byggir á eigindlegri rannsókn á upplýsingahegðun sex einstaklinga á 

aldrinum 25 til 35 ára sem nota jafningjanet til þess að nálgast afþreyingarefni. Tilgangurinn 

er að kafa nokkru dýpra í notkun 25-35 ára fólks á jafningjanetum. Komast að því hvaða 

ástæður liggja að baki því að það kýs að nálgast afþreyingarefnið (tónlist, kvikmyndir, 

sjónvarpsþætti) sem verndað er með höfundarétti með hjálp jafningjaneta. Leitast er við að 

leiða í ljós þá helstu þætti sem valda því að viðmælendur nota jafningjanet og fá með því 

skýra mynd af upplýsingahegðun þeirra í tengslum við jafningjanetin. Athygli er sérstaklega 

beint að því hvaða hlutverki ólöglegt niðurhal og jafningjanetin gegna í lífi viðmælenda. Þar 

verða leitaraðferðir viðmælenda til að finna efni sem er í höfundarétti skoðaðar og hvaða 

samfélagslegu og siðferðislegu viðhorf koma fram hjá þáttakendum í tengslum við 

jafningjanetin.  

Rannsóknin byggir á aðferðum grundaðrar kenningar þar sem gögnin verða notuð sem 

grunnur að kenningu um ástæður fyrir notkun á jafningjanetum og ólöglegu niðurhali. 

Sjónarhorn viðmælenda er í fyrirrúmi auk túlkunar minnar sem rannsakanda.  

Ritgerðin skiptist í átta meginkafla að inngangi og lokaorðum meðtöldum. Kaflar tvö til 

fjögur eru helgaðir fræðilegri umfjöllun um efnið en þar verða teknar fyrir fjórar kenningar 

um upplýsingahegðun. Upphaf og þróun jafningjanetsins verður rakin sem og saga brota á 

hugverkarétti og viðbrögð höfundarétthafa við þeim brotum. Að lokum verður sagt frá 
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nokkrum rannsóknum sem gerðar hafa verið á ólöglegri dreifingu höfundarvarins efnis 

íslenskum sem erlendum. 

Kafli fimm lýsir framkvæmd rannsóknarinnar og segir frá rannsóknarspurningunum. Kafli 

sex dregur saman viðhorf og skoðanir viðmælenda. Þar verður gerð tilraun til að greina þá 

þætti sem hafa áhrif á upplýsingahegðun þeirra og horft til þess hvaða hindranir og tækifæri 

þeir takast á við þegar þeir velja þá leið að hlaða efni niður ólöglega. Sjöunda kaflanum er 

ætlað að reifa niðurstöður rannsóknarinnar og fjalla um þær út frá fræðlegri nálgun. Þar verða 

niðurstöðurnar ræddar og þær bornar saman við kenningar og niðurstöður annarra rannsókna á 

þessu sviði. Með því vonast ég til þess að fram komi skýr mynd af þeim ástæðum sem liggja 

að baki þeirri upplýsingahegðun sem leiðir til þess að viðmælendur mínir nota jafningjanet 

fremur en aðrar upplýsingaleiðir til að nálgast afþreyingarefni. Lokaorð og heimildaskrá 

fylgja í kjölfarið. 
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2 Upplýsingahegðun 

Hér verður sagt frá fjórum kenningum sem er ætlað að skýra upplýsingahegðun fólks, ýmist 

almennt eða í hversdagslegum aðstæðum. Hér er um að ræða kenningar Tom D. Wilson 

(2000) sem byggði endurskoðað líkan um almenna upplýsingahegðun, vinnulíkan Söndu 

Erdelez (2006) um hvað á sér stað þegar fólk rekst á upplýsingar en það gerist oft í 

upplýsingaríku umhverfi á borð við Internetið. Einnig verður tekin til umfjöllunar 

meginreglan um minnstu fyrirhöfnina sem málfræðingurinn George Kingsley Zipf (1965) setti 

fram og hefur verið beitt til að skýra upplýsingahegðun fólks. Þá verður fjallað um kenningu 

Elfredu Chatman (1991) um smáa heima. 

Þegar fólk nálgast afþreyingarefni er það að leita ákveðinna upplýsinga. Þekkingarlegt 

virði þesskonar upplýsinga kann að vera lítið en þessar upplýsingar geta haft tilfinningalegt 

gildi fyrir einstaklinginn og gegnt hlutverki í einkalífi hans, þar sem margir byggja til dæmis 

félagslíf sitt utan um afþreyingarefni og það er til umræðu milli fólks og í fjölmiðlum. 

Wilson (2000) skilgreinir hugtakið upplýsingahegðun á eftirfarandi hátt: 

 

Upplýsingahegðun er öll sú hegðun mannsins sem tengist uppsprettu og leiðum 

upplýsinga, þar sem innifalið er bæði virk og hlutlaus upplýsingaleit sem og 

notkun upplýsinganna. Þannig inniheldur hugtakið samskipti tveggja aðila sem og 

hlutlausar viðtökur upplýsinga líkt og til dæmis þegar horft er á 

sjónvarpsauglýsingar án þess að ætlunin sé að bregðast við þeim upplýsingum 

sem þar koma fram (Wilson, 2000, s. 50)
1
. 

 

Með hugtakinu upplýsingahegðun er átt við það hvernig fólk umgengst og nálgast 

upplýsingar. Hugtakið nær ekki aðeins til þess hvernig fólk leitar sér upplýsinga, heldur 

einnig hvaða þættir það eru í umhverfi og hegðun þess sem veldur því að fólk ýmist verður 

sér úti um upplýsingar eða ekki. Tekið er tillit til þeirra þátta sem takmarka upplýsingaflæði 

til einstaklinga en það geta jafnframt verið sömu þættirnir og koma upplýsingaleit annarra af 

stað. Þannig getur til dæmis fátækt og bág staða eins einstaklings orðið honum hvati til að 

                                                      
1
 Information Behavior is the totality of human behavior in relation to sources and channels of information, 

including both active and passive information seeking, and information use. Thus, it includes face to-face 

communication with others, as well as the passive reception of information as in, for example, watching TV 

advertisements, without any intention to act on the information given. 
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leita upplýsinga um réttindi sín en sömu aðstæður geta virkað letjandi á upplýsingahegðun 

annars einstaklings. Þeir þættir sem móta upplýsingahegðun fólks geta verið 

einstaklingsbundnir, af félagslegum orsökum eða jafnvel lýðfræðilegir. Tom D. Wilson er 

einn þeirra sem gert hafa tilraun til að skilgreina upplýsingahegðun fólks á víðum grundvelli 

með hjálp líkans. Líkan hans, endurskoðað líkan fyrir almenna upplýsingahegðun, þykir 

gagnlegt tæki sem mögulegt er að beita og byggja á þegar upplýsingahegðun einstaklinga og 

hópa er rannsökuð (Wilson, 1997).  

2.1 Endurskoðað líkan fyrir almenna upplýsingahegðun  

Þegar fólk velur að hlaða höfundarvörðu efni niður eftir ólöglegum leiðum má ætla að sú 

hegðun sé hluti af upplýsingahegðun þeirra sem stjórnast mögulega af einstaklingsbundnum, 

félagslegum eða lýðfræðilegum orsökum. Því er kjörið að kanna hvernig þeirri 

upplýsingahegðun er háttað. Endurskoðað líkan Wilson fyrir almenna upplýsingahegðun lítur 

þannig út:  

 

 

Mynd 1: Endurskoðað líkan fyrir almenna upplýsingahegðun (Wilson, 2000) 

 

Með þessu líkani gerir Wilson tilraun til að setja fram grunn sem byggja má á hvað varðar 

almenna upplýsingahegðun. Líkan hans er byggt á ýmsum kenningum úr ólíkum 

fræðigreinum en auk þess telur hann að ýmsar rannsóknir innan upplýsingafræðinnar megi 

fella inn í líkanið og þróa það þannig áfram. Líkanið er ekki línulegt en samanstendur af 

þáttum sem hafa áhrif á upplýsingahegðunina og upplýsingahegðunin getur að sama skapi 

haft áhrif á þessa þætti. Helstu þættir líkansins eru: 1. „Context of information need“ sem hér 
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verður þýtt sem samhengi upplýsingaþarfar. 2. „Activating mechanism“ eða hvati fyrir 

upplýsingahegðun, sem kemur fyrir á tveimur stöðum í líkani Wilson en hann hefur þó sagt að 

það geti verið virkt allan þann tíma sem upplýsingahegðunin er virk. 3. „Intervening 

variables“ eða breytur sem hafa áhrif á upplýsingahegðunina. Í þeim efnum getur bæði verið 

um hindranir að ræða sem gera einstaklingum erfiðara fyrir að nálgast upplýsingar en þessar 

breytur geta einnig virkað hvetjandi og auðveldað einstaklingum upplýsingaleitina. 4. 

„Information seeking behaviour“ sem þýða má sem upplýsingarleitarhegðun og að lokum 5. 

„Information processing and use“ eða úrvinnsla og hagnýting upplýsinganna.  

Samkvæmt líkani Wilsons upplifa einstaklingar upplýsingaþörf í samhengi við eitthvað 

annað í umhverfi sínu. Hann segir upplýsingaþörf í raun vera tilfengna þörf (e. secondary 

need), hún er ekki grunnþörf á borð við þörf fyrir næringu eða húsaskjól, en upplýsingaþörfin 

rís hins vegar yfirleitt af lönguninni til að fullnægja grunnþörfunum. Upplýsingaþörf vaknar 

hjá einstaklingi af ýmsum ástæðum. Ástæðan getur verið líffræðileg (t.d. veikindi), eðlislæg 

(e. unlearned) svo sem forvitni og örvun skilningarvita. Þá getur upplýsingaþörfin verið 

tilkomin af félagslegum ástæðum. Ástæða þess að upplýsingaþörf vaknar hjá einstaklingi 

getur einnig verið til að svala tilfinningalegum þörfum hans eða styðja við veruleikaflótta (e. 

escapism). Ástæðan getur einnig verið að losa um tilfinningar og dreifa huganum eða að 

styðja við félagslegt sjálf og styrkingu skoðana og gilda sem einstaklingurinn hefur áður 

tileinkað sér (Wilson, 1997). Þegar litið er til sóknar fólks í afþreyingarefni mætti áætla að 

upplýsingaþörfin sé oftast nær tengd örvun skilningarvita, svölun á tilfinningalegum þörfum 

og veruleikaflótti. 

Upplýsingaþörfin tengist sterklega þeim þáttum sem móta einstaklinginn (person-in-

context), þeir þættir eru í raun allir þeir persónulegu og félagslegu þættir sem einstaklingurinn 

lifir við, hvort sem það eru umhverfislegir þættir á borð við vinnuumhverfi, félagslegt- og 

menningarlegt umhverfi, menntun og atvinna hans og hæfni hans til að sinna því hlutverki. 

Nemandi hefur til dæmis aðra upplýsingaþörf heldur en verkamaður og leitar því líklegast í 

aðrar upplýsingaveitur en verkamaðurinn. Persónulegir þættir móta einnig einstaklinginn og 

má þar nefna líkamlegar þarfir, þekkingarlegar þarfir og langanir. Upplýsingahegðun 

einstaklingsins getur haft áhrif á þessa þætti og breytt þeim en einnig er mögulegt að þessir 

þættir móti upplýsingahegðun einstaklingsins ýmist á jákvæðan eða neikvæðan hátt (Wilson, 

2000). Sem dæmi um mótandi þætti hjá einstaklingum sem nota ólöglegt niðurhal til að 

nálgast afþreyingarefni mætti nefna áhugasvið sem ekki fellur að því afþreyingarefni sem 

boðið er upp á með öðrum hætti, staða hans á vinnumarkaði að því leyti hvort hann telur sig 
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hafa efni á að borga fyrir afþreyingarefni eða ekki, félagslegt- og menningarlegt umhverfi, þar 

má til dæmis velta fyrir sér hvort ólöglegt niðurhal sem upplýsingaleið sé viðurkennt sem 

ásættanleg upplýsingalind eða ekki í umhverfi einstaklingsins. Þá þarf einstaklingurinn að búa 

yfir tölvukunnáttu og aðgengi að Interneti til að geta nýtt upplýsingalindina. Siðferði 

einstaklingsins skiptir einnig máli, þar sem það getur ýmist ýtt undir eða komið í veg fyrir að 

hann noti upplýsingalindina. Þessir mótandi þættir geta verkað hvetjandi eða letjandi á 

einstaklinginn til að leita sér upplýsinga.  

Wilson talar um að það sé alltaf einhver ástæða fyrir því að fólk hefji leit að upplýsingum 

og viðhaldi upplýsingahegðuninni. Ein ástæða þess að fólk tekur ákvörðun um að leita 

upplýsinga er streita. Ef einstaklingur fær á tilfinninguna að hann geti ekki höndlað aðstæður 

veldur það streitu og óþægindum hjá honum. Ein leið til að draga úr streitunni er með því að 

leita upplýsinga sem ýmist styðja þá afstöðu sem viðkomandi hefur eða ýta undir að 

afstöðunni sé breytt. Wilson bendir á að gagnlegt geti verið að nota kenningar sem útskýra 

streitu og hvernig fólk vinnur úr henni til að skilja upplýsingahegðun (Wilson, 1997). Þegar 

kemur að upplýsingahegðun fólks sem beitir jafningjanetum til að nálgast afþreyingarefni er 

hugsanlega fremur ólíklegt að um streituviðbragð sé að ræða. Þar er mun líklegra að 

upplýsingaþörfin og ákvörðunin um að fara að leita afþreyingarefnis ákvarðist af skorti, 

græðgi eða vöntun á viðeigandi afþreyingarefni í umhverfi einstaklingsins. 

Breytur sem geta haft áhrif á upplýsingahegðunina (e. intervening variables) eru atriði í 

hegðun og umhverfi einstaklingsins sem ýmist hindra eða virka hvetjandi á upplýsingahegðun 

viðkomandi. Þessar breytur eru að flestu leyti þær sömu og móta hann sem einstakling. Þær 

geta verið sálfræðilegar, félagslegar, tengst stöðu hans í samfélaginu, stafað af þáttum í 

umhverfi hans og tengst áreiðanleika þeirra upplýsingalinda sem standa einstaklinginum til 

boða. Sem dæmi um breytu sem hefur hvetjandi áhrif á upplýsingahegðun einstaklings sem 

sækir í ólöglegt niðurhal væri til dæmis forvitni. Einnig hefur greiður aðgangur að uppsprettu 

upplýsinganna og næg tækniþekking til að leita þeirra hvetjandi áhrif. Að sama skapi geta 

breyturnar virkað sem hindranir í upplýsingahegðun einstaklingsins. Hann gæti ekki haft 

aðgengi að öruggri uppsprettu upplýsinga og mögulegt er að samfélagið setji honum skorður 

við upplýsingahegðun hans þar sem ólöglegt niðurhal er ekki samfélagslega samþykkt 

hegðun. Ef breyturnar virka sem hvatar fyrir upplýsingahegðun einstaklingsins eru miklar 

líkur á því að hann geti leitað sér upplýsinga. Virki breyturnar hins vegar sem hindranir þarf 

einstaklingurinn að yfirstíga þessar þær ætli hann sér að nálgast upplýsingarnar. Þegar fólk 

tekur ákvörðun um að leita upplýsinga eða ekki er mögulegt að setja þá ákvörðun í samhengi 
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við kenningar um áhættu – ágóða til að spá fyrir um hvort einstaklingur grípur til aðgerða og 

leitar upplýsinga eða ekki. En samkvæmt þeim hefur áhættan og ágóðinn sem felst í því að 

grípa til aðgerða eða ekki áhrif á ákvarðanatökuna. Ef ágóðinn af því að grípa til aðgerða er 

meiri en áhættan, þá mun fólk taka áhættuna. Ef áhættan er hins vegar meiri eða ef ágóðinn er 

lítill, þá mun einstaklingurinn að öllum líkindum ekki gera það. Inn í þetta spilar einnig trú 

einstaklingsins á eigin getu (e. self-efficacy). Ef einstaklingurinn hefur mikla trú á að hann 

geti framkvæmt ákveðið verk eða athöfn þannig að útkoman verði jákvæð, þá eru taldar meiri 

líkur á að hann geri það en ef hann hefur litla trú á eigin getu (Wilson, 1997).  

Leit og viðtaka upplýsinga hjá einstaklingum getur verið á mismunandi hátt. Einstaklingar 

leita stundum upplýsinga af ásetningi, til dæmis með því að fara á bókasafn og fá aðstoð við að 

finna upplýsingarnar en einnig getur verið um það að ræða að þeir rekist á upplýsingar sem þeir 

höfðu annað hvort ekki ætlað sér að leita að eða höfðu ekki gert ráð fyrir að væru að finna þar 

sem þeir rákust á þær. Jafnframt beitir fólk stundum viðvarandi leit (e. ongoing search), þar sem 

það leitast við að bæta við þekkingu sína á einhverju sviði í lengri tíma. Í tilviki þess sem notar 

jafningjanet til að nálgast upplýsingar má ætla að stór hluti upplýsingaleitarinnar sé af ásetningi. 

Þá er einnig til í dæminu að fólk rekist á upplýsingar sem það var ekki að leita að. 

Þegar upplýsingunum hefur loks verið safnað þarf einstaklingurinn að taka ákvörðun um 

hvort hann ætlar að nota þær og hvað hann vill gera við þær. Allt þetta ferli 

upplýsingahegðunar hefur áhrif á einstaklinginn, hvort sem hann tekur ákvörðun um að leita 

upplýsinga og hagnýta sér þær eða ekki. Upplýsingahegðunin getur haft áhrif á skoðanir 

einstaklingsins og félagslega stöðu (Wilson, 1997). 

Endurskoðað líkan Wilson er að því leyti nytsamlegt að það tekur mjög almennt til 

upplýsingahegðunar og er ætlað að skýra hana hvort sem við á í daglegu lífi fólks eða í 

sérhæfðari geirum. Upplýsingahegðunin mótast samkvæmt því að miklu leyti af því umhverfi 

sem fólk lifir í og þeim möguleikum sem þar standa til boða. Mögulegt er að greina þá þætti í 

upplýsingahegðun fólks sem koma fram í líkaninu og getur það því reynst góður grunnur að 

greiningu, líkt og Wilson (1997) hélt fram.  

2.2 Að rekast á upplýsingar – vinnulíkan Söndu Erdelez  

Sanda Erdelez (2006) rannsakaði hvað á sér stað þegar fólk rekst á upplýsingar sem það er 

ekki endilega að leita að. Internetið er dæmi um umhverfi þar sem mjög miklar upplýsingar 

eru til staðar og þar rekst fólk oft á aðrar upplýsingar en þær sem það er að leita að. Erdelez 

lagði fram vinnulíkan sem ætlað var að greina hvað á sér stað þegar fólk rekst á upplýsingar. 

Erdelez skilgreindi það að rekast á upplýsingar sem tilvik þar sem einstaklingur rekst óvænt á 
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upplýsingar á meðan hann leitar af ásetningi að einhverjum öðrum upplýsingum, en þesskonar 

upplýsingaöflun er mjög algeng á Internetinu. Að rekast á upplýsingar er í raun upplýsinga-

hegðun sem einkennist af tækifærismennsku, þar sem fólk grípur tækifærið og nálgast upp-

lýsingar þegar þær bjóðast þótt þær séu ekki endilega þær upplýsingar sem það var að leita að. 

Erdelez greindi nokkur skref sem eiga sér stað þegar fólk rekst á upplýsingar. Þau skref eru:  

 

1. Að taka eftir upplýsingunum. 2. Nema staðar í þeirri upplýsingaleit sem var í 

gangi. 3. Skoða upplýsingarnar sem rekist var á. 4. Vista upplýsingarnar eða 

leggja þær á minnið. 5. Halda fyrri upplýsingaleit áfram (Erdelez, 2004, s.1015).  

 

Mögulegt er að tengja vinnulíkanið við líkan Wilson (1997, 2000) um upplýsingahegðun en 

að rekast á upplýsingar er þá dæmi um upplýsingaleit sem er ekki af ásetningi heldur 

tækifærissinnuð söfnun upplýsinga. Þesskonar upplýsingahegðun tengist meginreglunni um 

minnstu fyrirhöfnina sem málfræðingurinn George Kingsley Zipf (1965) setti fram árið 1949. 

Að rekast á upplýsingar er leið sem verðlaunar notendur jafnvel þótt þeir hafi ekki lagt neitt á 

sig til að finna upplýsingarnar (Erdelez, 2006). 

2.3 Meginreglan um minnstu fyrirhöfnina 

George Kingsley Zipf var prófessor við Harward háskóla. Fræðasvið hans var málfræði en 

hann nálgaðist fræðin með því að skoða hegðun fólks. Zipf (1965) setti fram meginreglu um 

minnstu fyrirhöfnina í bókinni Human behavior and the Principle of least effort þar sem hann 

skýrir allt frá máltöku barna og þróun tungumálsins til alþjóðasamskipta og skipulags 

heimsvelda út frá meginreglunni um minnstu fyrirhöfnina. Meginreglan segir að nánast allar 

ákvarðanir fólks byggi á tilhneigingu þess að velja þá leið sem minnst fyrirhöfn fylgir. Í þeim 

efnum skilgreinir Zipf fyrirhöfn sem áætlað meðaltal vinnu sem einstaklingur þarf að reiða af 

hendi. Einstaklingurinn byggir val sitt á því sem hann telur líklegast til að vera minnsta 

fyrirhöfnin í heildina. Þannig getur til dæmis verk sem hann þarf að leggja mikla vinnu í til að 

byrja með verið leið minnstu fyrirhafnarinnar til lengri tíma litið ef sú vinna skilar honum 

vinnusparnaði síðar. Að ýta á undan sér verkum eða leggja litla vinnu í verk sem fyrirséð er 

að veldur þannig meiri vinnu síðar er því ekki leið hinnar minnstu fyrirhafnar. Til að útskýra 

val fólks á minnstu fyrirhöfninni tekur Zipf dæmi um mann sem þarf að ferðast milli borga 

sem eru aðskildar með fjallgarði. Stysta leiðin milli borganna sem einstaklingurinn gæti valið 

væri að grafa bein göng í gegnum fjallgarðinn. Sú leið er styst, en henni fylgir mjög mikil 
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vinna. Einstaklingurinn gæti einnig valið þá leið sem væri fljótlegust, en sú leið gæti falið það 

í sér að hann klífi beina leið yfir fjallatoppanna, sem gæti falið í sér mikið erfiði og mikla 

áhættu. Auðveldasta leið ferðamannsins gæti verið undinn stígur sem liggur langa leið fram 

og til baka um fjallgarðinn sem tæki hann langan tíma að fara. Því má sjá að stysta leiðin, 

auðveldasta leiðin og fljótlegasta leiðin eru ekki alltaf þær sömu. Zipf telur því að val fólks á 

þeirri leið sem það fer sé sú leið sem í heildina veldur lágmarks álagi allra viðkomandi þátta í 

framkvæmd, það er að segja, með tillitil til tíma, vinnu og erfiðleika þá verður sú leið fyrir 

valinu sem hefur að teknu tilliti til allra þessara þátta lægsta samanlagða gildið (Zipf, 1965). 

Meginreglan um minnstu fyrirhöfnina er kenning sem byggir á megindlegum 

rannsóknaraðferðum félagsfræða. Zipf skoðar hegðun fólks með tilliti til samfélagsins og sér 

það sem hluta af heild, kerfi þar sem val einstaklingsins stjórnast af utanaðkomandi aðstæðum 

en byggir ekki á persónulegum tilfinningum, hugsunum eða ákvörðunum einstaklingsins. Í 

tilfelli ferðalangsins sem vill ferðast milli borganna tveggja er meginreglan þannig hugsuð til 

að skýra hegðun flestra þeirra sem eiga leið milli þeirra en ekki til dæmis fjallgöngumannsins 

sem langar til að klífa toppana eða vegagerðarmannsins sem sér fjárhagslegan hagnað í því að 

grafa göng undir fjallgarðinn þrátt fyrir ærið erfiði og tíma. Þrátt fyrir þetta má ætla að 

meginreglan um minnstu fyrirhöfnina skýri ýmsa þætti í vali og hegðun fólks.  

Meginreglunni um minnstu fyrirhöfnina hefur verið beitt á upplýsingahegðun hjá fólki. Má 

þar nefna að Sanda Erdelez (2006) minnist á hana í tengslum við kenningu sína um það þegar 

fólk rekst á upplýsingar. Donald O. Case fjallar sérstaklega um hana í greininni Principle of 

Least effort (2006) þar sem fjallað er um meginregluna og notkun hennar við að skýra 

upplýsingahegðun fólks. Meginreglan hefur einna helst verið notuð til að skýra hvers vegna 

notendur nýta fremur upplýsingaveitur sem þeir hafa notað áður heldur en að prófa nýja 

upplýsingaveitu jafnvel þótt í því felist að þeir fái minni gæði eða færri upplýsingar (Case, 

2006). Þá má ætla að ef einstaklingur notar þekkta upplýsingaveitu er hann fljótari að finna 

það sem hann leitar að þar sem hann þekkir upplýsingaveituna. Að sama skapi þarf hann ekki 

að læra á hana, þar sem hann þekkir hana fyrir og því eyðir hann bæði minni vinnu við að 

finna upplýsingar og erfileikastigið við notkun hennar er lægra en ef hann veldi sér nýja 

upplýsingaleið sem hann þyrfti að læra að nota. Meginreglan um minnstu fyrirhöfnina bendir 

því til þess að einstaklingar velji fremur að nota upplýsingaveitur sem þeir þekkja fyrir, 

jafnvel þótt gæði upplýsinganna séu ekki jafn mikil og ef þeir leituðu í nýjar upplýsingaleiðir. 

Í þeim efnum er áhersla þeirra sem leita upplýsinga ekki á að fá bestu niðurstöðurnar, heldur 

að lágmarka kostnaðinn við leitina hvað varðar kostnað, tíma og vinnu.  
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Meginreglan á þó ekki alltaf við, og dæmi eru um að kostnaðar – ágóða kenningin skýri 

upplýsingahegðun fólks betur. Í greininni The application of cost – benefit and least effort 

theories in studies of information seeking behavior of humanities scholars: the case of Jewish 

studies scholars in Israel fjalla Bronstein og Baruchson-Arbib um val fræðimanna á sviði 

gyðingdóms á upplýsingaveitum byggt á tveimur kenningum. Annars vegar er litið til 

kostnaðar – ágóða kenningarinnar þar sem áhersla var lögð á gæði upplýsinganna í 

upplýsingaveitunum og hins vegar var litið til meginreglunnar um minnstu fyrirhöfnina þar 

sem litið var til aðgengis að upplýsingaveitunum. Í rannsókninni voru hindranir sem stóðu í 

veg fyrir notkun á upplýsingaleiðum greindar og kannað hvort þær leiddu til þess að 

fræðingarnir nýttu frekar þekkta upplýsingaleið eða legðu meira á sig til að nálgast betri 

upplýsingar. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að kostnaðar – ágóða kenningin ætti 

betur við upplýsingahegðun fræðimannanna heldur en meginreglan um minnstu fyrirhöfnina 

þar sem fræðimennirnir létu fyrirstöðuna ekki hafa áhrif á val sitt á upplýsingaleiðum heldur 

leituðust við að fá sem bestar upplýsingar (Bronstein og Baruchson-Arbib, 2011). Vera má að 

meginreglan um minnstu fyrirhöfnina eigi þó betur við þegar kemur að því að kanna 

upplýsingahegðun fólks í tengslum við afþreyingarefni. Þar er ekki á ferðinni sama krafan um 

gæði upplýsinga eða áreiðanleika uppsprettu upplýsinga og er til staðar í fræðilegu starfi og 

ekki ólíklegt að hún kunni að skýra upplýsingahegðun sem snýr að ólöglegu niðurhali. 

Ef meginreglan um minnstu fyrirhöfnina er sett í samhengi við endurskoðað líkan um 

almenna upplýsingahegðun Wilson (2000) er mögulegt að tengja hana við þær breytur sem 

hafa áhrif á upplýsingahegðun einstaklinga. Ef fleiri en ein upplýsingaleið stendur til boða 

mun einstaklingurinn líklegast velja þá leið sem hefur fæstar hindranir í veginum. Það er að 

segja, þar sem fleiri hvatar en hindranir eru fyrir því að upplýsingalindin sé notuð. Þá skipta 

gæði upplýsinganna minna máli heldur en aðgengi og þægindin sem upplýsingalindin býður 

upp á. 

2.4 Smáir heimar – kenning Elfredu Chatman 

Fleiri fræðimenn hafa fjallað um upplýsingahegðun, má þar nefna Elfreda Chatman sem 

kannaði upplýsingahegðun fólks sem hafði veika stöðu innan samfélagsins. Meðal þess sem 

Chatman komst að var að upplýsingahegðun þessa fólks mótast mjög af stöðu þeirra. Þannig 

vantreysti það mun fremur upplýsingum og upplýsingaleiðum en aðrir. Félagslegt umhverfi 

þess hindraði einnig aðgang að upplýsingalindum sem standa oft opnar öðrum. Þá komst 

Chatman að því að kenningin um að fólk deili upplýsingum meðal jafningja sinna ætti ekki 

við rök að styðjast hjá þeim aðilum sem stóðu félagslega veikt. Það fólk taldi jafnvel 
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nauðsynlegt að leyna upplýsingum til að vernda stöðu sína eða viðhalda eigin sjálfsímynd 

innan samfélagsins. Umhverfi þessara einstaklinga var því það sem Chatman kallar 

upplýsingasvelt umhverfi. Út úr rannsóknum sínum myndaði Chatman kenningu sem þekkist 

undir nafninu smáir heimar (e. Small world) þar sem umhverfi, aðstæður og sá heimur sem 

einstaklingurinn þrífst í er skilgreindur á aðskildan hátt frá hinum „stóra heimi“. Á milli þess 

litla heims sem einstaklingurinn þrífst í og hins stóra heims eru einskonar skil sem takmarka 

upplýsingaflæði til einstaklingsins. Þessi skil geta verið af félagslegum, þekkingarlegum, 

sálfræðilegum eða öðrum orsökum og stjórnast af þeirri stöðu sem einstaklingurinn hefur í 

samfélaginu. Upplýsingar innan litla heimsins geta stangast á við upplýsingar í stóra 

heiminum, en einstaklingar hins litla heims vantreysta upplýsingum sem koma utan að. Ef 

upplýsingarnar sem koma utan frá stangast á við heimsmynd fólksins, hefur það tilhneygingu 

til að hafna þeim í stað þess að skipta um skoðun (Chatman, 1991). Þó Chatman hafi sett 

kenningu sína fram til að skýra upplýsingahegðun þeirra sem standa höllum fæti í 

samfélaginu má eflaust yfirfæra ýmsa þætti hennar á upplýsingahegðun fólks sem tilheyrir 

öðrum samfélagshópum. Í þeim málum má nefna þá tortryggni sem snýr að upplýsingum sem 

koma utan úr hinum stóra heimi og tilhneyginguna til þess að hafna frekar nýjum 

upplýsingum en að skipta um skoðun vegan þeirra. Þannig mætti til dæmis yfirfæra 

vantraustið á utanaðkomandi upplýsingar upp á afstöðu fólks í stjórnmálum, þar sem enginn 

virðist treysta upplýsingum nema þær falli að flokkslínunum. Vera má að kenning Chatman 

komi að notum þegar afstaða og viðhorf einstaklinga, sem nýta sér ólöglegt niðurhal, til 

höfundaréttarlaga er skoðuð. 
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3  Brot á höfundarétti og jafningjanetin 

Sagt verður frá upphafi og þróun jafningjanetsins en með tilkomu þess hefur möguleikinn á að 

hlaða niður efni ólöglega orðið að raunhæfri upplýsingaleið í augum fólks sem vill nálgast 

afþreyingarefni. Viðbrögð höfundarétthafa við þessari nýju tækni verða einnig rakin og gerð 

verður tilraun til að setja þau í samhengi við þróun laga um höfundarétt í áranna rás. 

3.1 Upphaf og þróun jafningjanetsins 

Á árabilinu 1990 til 2000 leiddi þróun veraldarvefsins og aukinn hraði í gagnaflutningi til þess 

að fólk tók að sjá netið sem raunhæfan valkost til að deila milli sín ýmsum skrám. Meðal 

framþróunar sem átti sér stað í þessum efnum er tilkoma Napster árið 1999 sem gerði 

notendum kleift að sækja tónlist af netinu og deila því með sér sem þeir geymdu á 

heimilistölvunum sínum. Napster markaði upphaf þróunar sem leitt hefur til jafningjanetsins, 

þar sem gögn eru ekki sótt í miðlægan gagnabanka, heldur deila notendur gögnunum sín á 

milli innan stórs hóps af heimilistölvum. Eftir því sem fleiri deila sömu skránni verður 

fljótlegra að sækja gögnin, enda takmarkast gagnahraðinn ekki við eina vefsíðu með 

takmarkað aðgengi, heldur dreifist á sístækkandi net einkatölva með nánast ótakmarkaðan 

gagnaflutning. Í kjölfar Napster spruttu fram á sviðið fleiri jafningjanet sem þróuðu tæknina 

áfram. Má þar nefna The Pirate bay sem stofnað var árið 2003 og byggir á BitTorrent 

tækninni. Þar eru stór skjöl brotin niður í minni einingar og þeim síðan dreift milli notenda 

netsins með þeim afleiðingum að sá tími sem það tekur að deila hverju skjali fyrir sig er 

margfalt styttri. Notendur tóku þessari tækni fagnandi og hafa notað hana til að deila öllum 

gerðum af gögnum, hvort sem það eru tölvuforrit, ljósmyndir, kvikmyndir, sjónvarpsefni, 

tónlist eða rafbækur (Milojicic, o.fl., 2003). Vegna þess hversu stuttan tíma tekur að deila 

stórum skjölum með hjálp jafningjanetsins jafnast til dæmis gæði kvikmynda sem deilt er oft 

fyllilega á við þau gæði sem fást ef sama mynd er spiluð á DVD spilara, eða jafnvel í 

háskerpu (HD). Vinsældir niðurhals löglegs sem ólöglegs hefur einnig stigið gríðarlega og má 

sem dæmi nefna að á einni íslenskri jafningjanetsíðu eru skráðir meira en 30.000 notendur 

(Deildu.net, e.d.), en það jafnast á við um það bil tíu prósent þjóðarinnar.  

3.2 Viðbrögð höfundarétthafa 

Handhafar höfundaréttar og stofnanir sem hafa um hann að segja brugðust fljótt við 

jafningjanetunum með því að auglýsa að niðurhal á höfundarvörðu efni væri ólöglegt. Auk 

þess voru einstaklingar víða um heim ákærðir fyrir þjófnað á höfundarvörðu efni og sumir 
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þeirra voru dæmdir til að borga himinháar sektir. Eitt þekktasta dæmið um lögsókn vegna 

ólöglegrar dreifingar höfundarvarins efnis á netinu var þegar Lars Ulrich, trommari 

hljómsveitarinnar Metallica gerðist fulltrúi höfundarétthafa og lögsótti aðstandendur Napster 

fyrir ólöglega dreifingu laga hljómsveitarinnar (Cesarini og Cesarini, 2008). Viðtökur 

tónlistariðnaðarins voru því samstundis neikvæð, líkt og raunin hefur verið í öðrum geirum 

iðnaðar sem byggir á höfundarétti. Síðan þessi mál áttu sér stað hefur liðið rúmur áratugur en 

ekkert hefur dregið úr ólöglegu niðurhali, Recording Industry Association of America áætlar 

til dæmis að sala á tónlist hafi fallið um 53 % frá tilkomu Napster og að í dag sé kringum 24% 

allrar bandvíddar Internetsins notað til dreifingar á höfundarvörðu efni með hjálp 

jafningjaneta (RIAA, 2012).  

Viðbrögð höfundarétthafa við ólöglegu niðurhali hafa ekki öll snúið að því að banna, 

skamma og lögsækja fólk fyrir brot á höfundarétti. Til að koma til móts við breytta tíma hafa 

tónlistarbúðir í auknum mæli sprottið upp á netinu þar sem mögulegt er að hlaða niður 

löglegum eintökum af tónlist, má þar nefna www.tonlist.is, www.gogoyoko.is og hina 

gríðarstóru Itunes búð. Þær tónlistabúðir sem bjóða upp á íslenska tónlist á netinu borga 8% 

heildartekna starfseminnar til Stefs fyrir dreifingu tónlistarinnar en að lágmarki 12 kr. fyrir 

hvert eintak (Stef, 2012). Jafningjanetin bjóða upp á nýja tækni til þess að deila og nálgast 

hverskonar efni, hvort sem það er hugsað til afþreyingar eða fræðslu á mun hraðari hátt en 

áður hefur þekkst. Höfundarétthafar eru smátt og smátt að bregðast við þessari nýju tækni og 

taka hana í þjónustu sína. Má þar til dæmis nefna Netflix (2012) sem er einskonar videoleiga á 

netinu. Netflix gerir viðskiptavinum sínum kleyft að horfa á kvikmyndir á netinu með aðstoð 

tækni sem kallast að streyma (e. streaming). Sú tækni byggir á því að mögulegt er að hefja 

áhorf á kvikmynd áður en henni hefur verið að fullu hlaðið niður. Þessi nýja tækni hefur ýmsa 

kosti í för með sér fyrir notendur og er til að mynda mun hraðvirkari en jafningjanetin. Ef litið 

er til áhrifa tækninnar á sjónvarpsáhorf má til dæmis nefna að fólk þarf ekki lengur að fara að 

heiman til að sjá nýja kvikmynd eða fylgja vali sjónvarpsstöðvanna á því sem sýnt er. Úrval 

efnisins er auk þess nánast ótakmarkað og skorðast í raun aðeins við þau mörk sem notendur 

setja sér sjálfir.  

3.3 Áhrif niðurhals höfundarvarins efnis 

Skilningur manna á því hvaða áhrif ólöglegt niðurhal hefur á sölu efnis hefur aukist nokkuð á 

þeim áratug síðan jafningjanet spruttu upp. Þannig hafa verið gerðar kannanir á áhrifum 

niðurhals á sölu á tónlistardiskum. Auk þess hafa æ fleiri höfundarétthafar stigið fram og tjáð 

sig um áhrif niðurhals á útbreiðslu og hagnað af útgáfu sinni. Sumir lýsa neikvæðri reynslu, 
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segja frá því hvernig verkum þeirra var lekið á netið áður en þau komu út og hvernig það hafi 

í raun eyðilagt hagnaðarvon þeirra af sölu þess. Má sem dæmi nefna að Páll Óskar 

Hjálmtýsson talaði um þá reynslu sem hann hafði af ólöglegu niðurhali þegar plötu hans, Allt 

fyrir ástina var lekið á netið. Í fyrstu var aðeins um einstök lög að ræða og listamaðurinn taldi 

það jafnvel geta verið ágætis kynningu á væntanlegri plötu. Þegar sjálfri plötunni var hins 

vegar lekið á netið í heild sinni þótti honum aftur á móti nóg um og ákvað að grípa til aðgerða 

líkt og hann lýsti í fyrirlestri sínum sem haldinn var á ráðstefnu Einkaleyfastofunnar í ágúst 

árið 2011 en hann taldi að með ólöglegu niðurhali væri vegið að möguleikum hans til að 

standa straum af töluverðum kostnaði sem útgáfa verksins leiddi af sér. 

Á Íslandi er markaðurinn fyrir íslenska menningu lítill og ef höfundarétthafi ætlar að geta 

lifað á verkum sínum skiptir hver króna máli. Úti í heimi geta áhrif niðurhals hins vegar verið 

þveröfug, líkt og rithöfundurinn Neil Gaiman lýsti vel í viðtali við Richard Millington 8. 

febrúar 2011. Þar lýsir hann því hvaða áhrif það hafði að hafa opinn aðgang að öllum verkum 

sínum á heimasíðu útgefanda síns í einn mánuð. Sala á verkum hans jókst í kjölfarið, 

sérstaklega á stöðum þar sem hann hafði ekkert selt áður (Gaiman, 2011). Auk þessa dæmis 

má nefna að fjöldi hljómsveita og tónlistarmanna hafa náð vinsældum langt út fyrir 

heimahagana með hjálp Internetsins þar sem fleira fólki gefst kostur á að kynnast verkum 

þeirra og ákveða jafnvel út frá því að kaupa þá afurð sem boðið er upp á. Má í þeim efnum 

nefna hljómsveitina Of Monsters and Men.  

Árið 2010 kom út markaðsrannsókn á áhrifum ólöglegs niðurhals á hagnað framleiðenda 

rafræns efnis. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að á markaði þar sem viðkomandi 

framleiðandi hafði mikla dreifingu fyrir voru áhrifin neikvæð en á markaði þar sem 

framleiðandinn hafði ekki mikla dreifingu eða þar sem um lítið þróað markaðssvæði var að 

ræða, voru áhrifin jákvæð og framleiðendur gátu vænst meiri hagnaðar af völdum ólöglegs 

niðurhals (Minniti og Vergari, 2010). Út úr þessu má í raun lesa það að ef höfundur verks er 

lítið þekktur eru allar líkur á að hann muni hagnast á þeirri kynningu sem felst í ólöglegu 

niðurhali en ef höfundur verks er vel þekktur fyrir má hann eiga von á því að ólöglegt 

niðurhal skerði hagnað hans. Efni sem dreift er með hjálp jafningjanets hlýtur oft mun meiri 

útbreiðslu en annað efni. Þar sem jafningjanetin firra sig yfirleitt ábyrgð á því efni sem dreift 

er með tækni þeirra verður útbreiðslan í raun meiri. Hún er ekki bundin lögum ákveðinna 

landa og samningum rétthafa við dreifingaraðila innan hvers markaðar fyrir sig heldur er 

efninu dreift af notendum til hvers sem áhuga hefur á að verða sér út um það.  
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Mikið hefur verið skrifað um ólöglegt niðurhal og eru skiptar skoðanir á þeim málum. 

Annars vegar mætti nefna þá sem einblína á það tap sem eigendur höfundaréttar standa 

frammi fyrir vegna ólöglegs niðurhals. Þeir telja oft að hugarfarsbreyting og vitundarvakning 

þurfi að eiga sér stað hjá þeim sem hlaða niður efni ólöglega og má sem dæmi benda á vefsíðu 

sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, Tollstjóri, 

Einkaleyfastofa, Lyfjastofan, Neytendastofa, SMÁÍS, STEF, SFH, Myndstef og 

Hönnunarmiðstöð Íslands standa að og kallast Falsanir.is en þar segir:  

 

Það sem neytandinn þarf að hafa í huga varðandi höfundarétt er að rétthafar 

tónverka hafa lagt töluverða vinnu og fjármagn í að skapa verkin og koma þeim á 

framfæri. Það er því eðlilegt að greitt sé sanngjarnt gjald fyrir þá vinnu. Fari svo 

að enginn rétthafi fái greitt er eins víst að þessi lind sköpunar muni þorna upp og 

ungir tónlistarmenn sem eru að koma fram á sjónarsviðið geti ekki komið sér á 

framfæri vegna fjárskorts í öllum greinum tónlistarinnar (Falsanir.is, 2010).  

 

Þó vissulega sé ljóst að listamenn þurfi að fá greitt fyrir vinnu sína er engu að síður ákveðinn 

heimsslitatónn í þessum orðum. Miðlun tónlistar á netinu þarf ekki að vera eins neikvæður 

þáttur og af er látið þrátt fyrir þá staðreynd að oft séu engin stefgjöld greidd. Á móti kemur að 

Internetið hefur einnig gert tónlistarfólki mögulegt að miðla list sinni víðar og finna markhópa 

á stöðum sem hefðu annars verið þeim lokaðir. Það að fólk getur nálgast efnið ókeypis getur 

hjálpað til við kynningu á efninu, en mun líklegra er að fólk staldri við og skoði efnið ef það 

þarf ekki að borga fyrir það. Þetta getur síðar leitt af sér aukin tækifæri fyrir tónlistarmennina, 

til dæmis í sölu tónlistar til þessa nýja áheyrendahóps, eða með tónleikahaldi fyrir þá. 

Annar hópur sem látið hefur heyra í sér telur að afnema eigi höfundarétt að mestu og gera 

ólöglegt niðurhal þar með frjálst. Þessi hópur stækkar óðum og má nefna að stofnaðar hafa 

verið stjórnmálahreyfingar utan um boðskapinn, meðal annars í Svíþjóð (Pirat partiet) og 

Þýskalandi og hafa flokkarnir notið mikilla vinsælda, meðal annars komið mönnum á þing 

víða í Þýskalandi (Evans, 2012). Þess má geta að stefnuskrá flokkanna snýr ekki aðeins að 

afnámi eða takmörkun höfundaréttarins, heldur er hvatt til opins og gagnsæs stjórnkerfis. Stutt 

er síðan Birgitta Haldórsdóttir talaði um að stofnaður yrði slíkur flokkur hér heima.  

Hér verður ekki tekin afstaða til þess hvort dreifing á höfundarvörðu efni með jafningjaneti 

eigi að vera lögleg eða ólögleg. Hitt er víst að lögin þurfa að aðlagast nýrri tækni líkt og gerst 

hefur í gegnum tíðina þegar ný tækni hefur komið fram á sviði dreifingar hugverka og 
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mikilvægt er að vandað sé til verka, enda um mikla hagsmuni að ræða bæði fyrir 

höfundarétthafa og neytendur. 

3.4 Þróun brota á höfundarétti 

Ólögleg útgáfa verka og brot á hugverkarétti er ekki ný iðja og eru Íslendingar væntanlega 

lítið skárri í þeim efnum en aðrir. Hér á landi er þekkt að erlend dægurlög séu þýdd og 

staðfærð án þess að vísa til upprunalegs höfundar eða að nokkurt leyfi liggi fyrir um notkun. 

Raunar má segja að undir þennan flokk falli fjöldi dægurlaga sem hafa verið hvað vinsælust 

hér á landi á tuttugustu öld og má þar til dæmis nefna lög á borð við Þrjú tonn af sandi, sem 

er þýðing á Return to sender og Sveitapiltsins draumur með Hljómum sem er samið við lag 

California dreamin eftir The Mamas and the Papas. Stef eru höfundaréttarsamtök sem ætlað 

er að gæta hagsmuna tónhöfunda. Á heimasíðu samtakanna er undirsíða sem kallast „Íslenskir 

textar við erlend lög“. Þar segir frá því að Stef hafi breytt verklagi sínu árið 1996 hvað varðar 

skráningu íslenskra texta við erlend lög á þann hátt að þá fyrst var farið fram á skriflegt leyfi 

hins erlenda tónhöfundar fyrir íslenska textanum. Fram að þeim tíma lágu engin leyfi fyrir 

íslenskun á erlendum dægurtextum. Auk þess hefur Stef greitt þýðendum þessara texta 

höfundarlaun sem þeir höfðu í raun ekki rétt á. Stef sér fram á aukin málaferli í framtíðinni af 

þessum ástæðum (Stef, e.d.a). Það að brotið hafi verið á höfundarétti einhvers þegar nýir 

textar voru settir við erlend dægurlög er í raun aðeins eitt dæmi af mörgum þar sem 

menningin auðgast af höfundaréttarbrotinu. Raunar má finna þess dæmi langt aftur í aldir að 

ný menningarfyrirbæri verði til með hjálp brota á höfundarétti. Má þar til dæmis nefna Mikka 

mús, en fyrsta teiknimynd Walt Disney um músina, Steam boat Willie, er skopstæling á 

kvikmynd sem naut mikilla vinsælda á sama tíma, Steam boat Bill Jr. Þá má rekja upphaf 

Hollywood kvikmyndasamsteypunnar til þess að kvikmyndafyrirtækin flúðu undan einkaleyfi 

sem Thomas Edison hafði á kvikmyndatækninni (Lessig, 2004).  

Tækniframfarir hafa alla tíð orðið til þess að auðvelda þeim sem hug hafa á að brjóta lögin 

verk sitt. Höfundaréttarlög og alþjóðlegar samþykktir á því sviði hafa í raun þróast til að 

bregðast við ólöglegum eintakagerðum eftirá, ýmist með því að herða lögin eða setja hinni 

nýju tækni ákveðnar skorður sem gera hana löglega en koma þó um leið til móts við 

höfundarétthafa. Allt frá því að prentlistin varð til, í gegnum þróunina sem leiddi meðal 

annars af sér ljósritunarvélina, myndbandsspóluna, snælduna og Internetið hafa 

höfundaréttarlögin verið aðlöguð til að bregðast við þessari nýju tækni. Ísland á sér meira að 

segja mikilvægan lagastaf í þessari þróun þegar höfundalögum var breytt hér á landi árið 1984 

til að bregðast við snældum og myndbandsspólum (Lög um höfundalög nr. 73/1972). Í stað 
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þess að banna þessa nýju tækni var tekið upp á því að taka skatt sem stjórnvöld ákveða af 

hverju seldu eintaki af tómum snældum og myndbandsspólum. Þessi aðferð þótti nýlunda og 

varð fyrirmynd annarra ríkja til að bregðast við tækninni. Í Bandaríkjunum hefur svipuðum 

aðferðum verið beitt þegar komið hafa upp mál vegna nýrrar tækni. Má þar nefna 

kapalsjónvarpið en ýmsar kapalstöðvar endursýndu og dreifðu sjónvarpsþáttum frá 

sjónvarpsstöðvum. Í stað þess að láta iðnaðinn sjálfan ákveða hversu hátt gjald á að greiða 

fyrir höfundarvarið efni tók þingið ákvörðun um gjald með það að markmiði að 

hugverkarétturinn hamlaði ekki tækniframförum en þó kæmi einhver greiðsla fyrir til 

höfundarétthafa (Lessig, 2004).  

Með tilkomu Internetsins opnaðist nýr kafli í sögu þjófnaðar á höfundarvörðu efni. Þá varð 

umhverfi glæpsins alþjóðlegra, auðveldara var að dreifa höfundarvörðu efni án samþykkis 

rétthafa og útbreiðslan jókst til muna. Enn sem komið er hefur lögum um höfundarétt ekki 

verið breytt nægilega til að koma til móts við þessa nýju tækni, nema helst með því að herða 

reglur til að koma í veg fyrir ólöglega dreifingu höfundarvarins efnis. Nú má hins vegar spyrja 

hvort lögin séu ekki farin að standa í vegi fyrir tækniframförum á þessu sviði. 

3.5 Jafnast notkun jafningjaneta á við sjóræningjastarfsemi? 

Fram að okkar tímum hafa brot á höfundarétti fyrst og fremst stafað af völdum annarra 

fyrirtækja í hverskyns útgáfustarfsemi. Frá upphafi prenttækninnar hefur sjóræningjastarfsemi 

í útgáfubransanum verið skilgreind þannig að sjóræningi sé sá sem gefur út höfundarverndað 

efni án leyfis í því skyni að hagnast á því og í ljósi sögunnar er sú skýring skiljanleg. Efni sem 

dreift er ólöglega með hjálp jafningjanetanna á vissulega uppruna sinn hjá hópum sem stunda 

það að brjóta þær afritunarvarnir sem rétthafar hafa sett upp og dreifa því sín á milli á netinu, 

jafnvel í hagnaðarskyni. Hins vegar má segja að þegar efnið er komið á jafningjanetin er því 

yfirleitt ekki dreift þar í hagnaðarskyni. Lögfræðingurinn Lawrence Lessig (2004) talar um að 

sjóræningjastarfsemi eins og hún er skilgreind í dag sé ekki eins svarthvítt hugtak og ætla 

mætti. Lessig segist sjálfur vera á móti eiginlegri sjóræningjastarfsemi í þeim skilningi að það 

að taka verk annarrar manneskju og selja það áfram gegn gróða sé rangt. Hins vegar falli 

ýmsir þættir undir sjóræningjahugtakið sem eigi í raun ekki við rök að styðjast og séu jafnvel 

til góðs fyrir höfunda og útgefendur. Þannig sé deiling á efni, án þess að fyrir það komi 

greiðsla á gráu svæði, þar sem enginn sé að græða á efninu. Lessig skilgreinir fjórar ástæður 

fyrir ólöglegu niðurhali.  
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A. Efni sótt í staðinn fyrir að kaupa sömu vöru. Sumir nota jafningjanet í staðinn 

fyrir að kaupa efnið.  

B. Efni ætlað til kynningar. Sumir nota jafningjanet til að prófa áður en þeir 

kaupa. Þesskonar notkun gæti aukið sölu efnisins. 

C. Efni sem er í höfundarétti en er ekki lengur mögulegt að kaupa eða neytendur 

hefðu ekki keypt að öðrum kosti. Þetta er vissulega brot á höfundarrétti en þar 

sem rétthafinn er ekki að selja efnið lengur er fjárhagslegur skaði hans enginn. 

D. Efni sem ekki er í höfundarétti. Sumir nota jafningjanet til að nálgast efni sem 

er ekki í höfundarétti eða sem höfundarétthafi vill gefa frá sér
2
 (Lessig, 2004, s. 

68-69). 

 

Séu þessar fjórar ástæður skoðaðar kemur í ljós að í raun er aðeins ein þeirra skaðleg 

útgefendum (A), en hinar eru ýmist til góðs fyrir höfundinn (B) eða til góðs fyrir menninguna 

(C og D) þar sem þær auka á útbreiðslu efnisins án þess að skaða útgefendur eða höfunda á 

nokkurn hátt. Skaðvænleg áhrif ólöglegs niðurhals stjórnast því af því hversu mikill hluti 

niðurhals sé af ástæðu A (Lessig, 2004).  

Ólöglegt niðurhal sker sig því að vissu leyti frá sjóræningjastarfsemi, þar sem ekki er alltaf 

um gróðahugsjón að ræða og ekki eru allar gerðir ólöglegs niðurhals skaðlegar útgefandanum. 

Þó teljast allar þessar gerðir niðurhals ólöglegar jafnvel þegar tekið er niður efni sem hvergi er 

til sölu og jafnvel með öllu ófáanlegt eftir öðrum leiðum.  

3.6 Lög um höfundarétt 

Höfundaréttur er tvíþættur. Annars vegar er höfundaréttur hugsaður sem sæmdarréttur, þar 

sem höfundur hefur vald til að ákveða hvernig farið er með verk hans. Hins vegar er 

                                                      
2
 A. there are some that use sharing networks as substitutes for purchasing content. Thus, 

when a new Madonna CD is released, rather than buying the CD, these users simply take it. ... 

B. There are some who use sharing networks to sample music before purchasing it. [...]The 

net effect of this sharing could increase the quantity of music purchased. 

C. There are many who use sharing networks to get access to copyrighted content that is no longer 

sold or that they would not have purchased because the transaction costs off the Net are too high. 

[...]For content not sold, this is still technically a violation of copyright, though because the 

copyright owner is not selling the content anymore, the economic harm is zero – the same harm that 

occurs when I sell my collection of 1960s 45-rpm records to a local collector. 

D. Finally, there are many who use sharing networks to get access to content that is not 

copyrighted or that the copyright owner wants to give away (Lessig, 2004, s. 68-69). 
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höfundaréttur flokkaður undir fjármunarétt og snúast reglurnar þá einkum um eignarrétt og er 

ætlað að koma í veg fyrir að einhverjir aðrir en höfundurinn sjálfur eða það útgáfufyrirtæki 

sem höfundur velur geti hagnast á verkum hans eða skert tekjumöguleika hans á þeim (Páll 

Sigurðsson, 1994). Sjóræningjastarfsemi og ólögleg dreifing efnisins á netinu brýtur í raun 

báðar þessar meginreglur. Höfundur getur ekki ákveðið hvað almenningur gerir við verk hans 

en auk þess eru vísbendingar um að dreifingin dragi í ýmsum tilvikum úr tekjum útgefenda á 

verkunum. Árið 1886 var stigið stórt skref í því að samræma reglur og auka alþjóðlegt 

samstarf á sviði hugverkaréttinda með Berne samkomulaginu. Á vefsíðu WIPO má lesa Berne 

samkomulagið. Á undirsíðunni „Summary of the Berne Convention for the Protection of 

Literary and artistic work (1886)“ eru meginatriði samkomulagsins dregin fram. Kveðið er á 

um að öll framleiðsla á bókmennta-, vísinda- og listasviðinu sama í hvaða formi eða tjáningu 

skuli njóta verndar. Þá er verndin skilgreind á eftirfarandi hátt.  

 

Leyfi verður að koma frá höfundarétthafa til að: þýða, gera staðfæringar og 

uppfærslur á verkinu, flytja á opnum vettvangi, réttinn til að miðla verkinu til 

almennings, réttinn til að flytja á öldum ljósvakans, réttinn til að fjölfalda á hvaða 

formi sem er, réttinn til að nota verk sem grunn fyrir hljóðrænt og/eða sjónrænt 

verk og réttinn til að flytja það verk fyrir almenning
3
 (WIPO, 1979).  

 

                                                      
3
 Subject to certain permitted reservations, limitations or exceptions, the following are among 

the rights which must be recognized as exclusive rights of authorization: 

 the right to translate, 

 the right to make adaptations and arrangements of the work, 

 the right to perform in public dramatic, dramatico-musical and musical works, 

 the right to recite in public literary works, 

 the right to communicate to the public the performance of such works, 

 the right to broadcast (with the possibility of a contracting State to provide for a mere 

right to equitable remuneration instead of a right of authorization), 

 the right to make reproductions in any manner or form (with the possibility of a 

contracting State to permit, in certain special cases, reproduction without authorization 

provided that the reproduction does not conflict with the normal exploitation of the 

work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author, and 

with the possibility of a contracting State to provide, in the case of sound recordings of 

musical works, for a right to equitable remuneration), 

 the right to use the work as a basis for an audiovisual work, and the right to reproduce, 

distribute, perform in public or communicate to the public that audiovisual work 

(www.wipo.int, Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and 

artistic work). 
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Samkomulagið kveður einnig á um sæmdarrétt (e. moral rights), en undir þann lið fellur 

rétturinn til að kallast höfundur verksins og rétturinn til að mótmæla hverskyns afskræmingu 

eða úrkynjun eða öðrum breytingum á verkinu eða öðrum niðurníðandi verknaði sem tengist 

verkinu og gæti skaðað heiður eða nafn höfundar. Þá kveður samkomulagið á um 50 ára vernd 

höfundaréttar eftir dauða höfundar. Hljóð- sjónverk (t.d. kvikmyndir) njóta verndar í 50 ár 

eftir útgáfu þeirra og ljósmyndir og nytjalist (e. applied art) njóta verndar í 25 ár eftir útgáfu 

(WIPO,1979). 

World Intellectual Property Organisation stofnunin var sett á laggirnar af Sameinuðu 

þjóðunum árið 1967. Á vefsíðu WIPO, „What is WIPO?“, kemur fram að eitt af verkefnum 

stofnunarinnar er að halda utan um, endurskoða og framfylgja samningum um 

hugverkaréttindi á alþjóðlegum vettvangi. Árið 2002 var ný viðbót við Berne samkomulagið 

gerð að lögum hjá WIPO sem kallast WIPO Copyright Treaty. Þar voru tölvuforrit og 

gagnabankar settir undir vernd Berne samkomulagsins en auk þess var skilgreint hvað átt var 

við með réttinum til að dreifa, lána og deila verki með almenningi. Samkomulagið skyldar 

undirritaðar þjóðir til að gera það ólöglegt að fara fram hjá afritunarvörnum sem höfundar 

nota til verndar réttinda sinna (WIPO, 1996). Þessari viðbót var ætlað að bregðast við þeirri 

þróun sem tölvur og Internetið hafa haft í för með sér á því hvernig verkum er dreift, en 

sjóræningjastarfsemi á netinu byggir að stærstum hluta á því að einhver aðili taki að sér að 

fara framhjá afritunarvörnum og dreifa síðan verkinu ólöglega. 

Lög um höfundarétt mynda ákveðinn lagaramma utan um útgáfustarfsemi. Þeim er ætlað 

að vernda réttindi höfunda hugverka og gera útgefendum og framleiðendum þess kleift að 

vernda framleiðslu sína. Þó má telja gagnrýnivert, með tilliti til þess hversu langur 

réttartíminn er, að lögin setja höfundarétthöfum engar skyldur um útgáfu á eldri verkum og 

getur það orðið til þess að ýmis hugverk týnast eða hverfa áður en þau komast í almannaeign. 

Fyrstu eiginlegu höfundalögin, Statute of Queen Anne, voru gerð að lögum í Englandi árið 

1710. Ákvæði þessara fyrstu höfundarlaga voru engin stundarhugdetta, heldur var um 

ígrunduð lög að ræða. Fyrsta uppkastið að lögunum kom fram stuttu eftir að Gutenberg fann 

upp prenttækni sína í stjórnartíð Henry VI (1422-1461) en var hafnað, meðal annars vegna 

þess að í uppkastinu sem var lagt fram að frumkvæði útgefenda var talað um að útgefendur 

hefðu ótímabundinn einkarétt á útgáfu verka. Þessi einkaréttur á útgáfu þótti færa útgefendum 

of mikil völd á kostnað almennings. Það tók breska þingið tvöhundruð og fimmtíu ár að 

samþykkja lögin og þegar það loks gerðist árið 1709 var tilgangurinn að takmarka einkarétt 

útgefenda á útgáfu verks við 14 ár eftir útgáfu þess. Fram að því höfðu útgefendur farið með 
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einkaleyfi á útgáfu verka líkt og þar væri um ótímabundið einkaleyfi að ræða. Fyrstu 

höfundalögin voru því sett með það að takmarki að tryggja almenningi réttinn til upplýsinga 

og gera það að verkum að verk yrðu aðgengileg öllum en ekki háð dreifingu og verðlagningu 

útgefenda (Hart, 2010). Frá því þessi lög voru samþykkt hafa réttindi útgefenda aukist 

gífurlega líkt og sjá má á Berne samkomulaginu þar sem verk eru oft vernduð langt út fyrir 

dauða og gröf höfundar. Afleiðing þess er til dæmis sú að fá verk hafa bæst við sem 

almenningseign síðustu öldina, en á það má líta sem skerðingu á réttindum almennings til 

upplýsingar.  

Niðurhal á höfundarvörðu efni er á gráu svæði gagnvart lögunum hér á Íslandi þó það 

teljist ólöglegt víða erlendis. Torrent tæknin sem nýtt er á jafningjanetunum í dag byggir á því 

að efni er deilt sjálfkrafa um leið og það er tekið niður og telst niðurhalið þess vegna vera 

lögbrot (STEF, e.d.b). Þó má segja að lögbrotið sé á gráu svæði, en samkvæmt Lögum um 

öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum sem samþykkt voru 13. júní 

2006 stendur í þriðju grein að: 

 

Sönnunargagna verður ekki aflað á grundvelli laganna:  

a. vegna brota sem talin verða minni háttar ef beiðni beinist að einstaklingi og þau 

hafa ekki verið liður í atvinnustarfsemi (Lög um öflun sönnunargagna vegna 

ætlaðra brota á hugverkaréttindum nr. 53/2006).  

 

Þar sem fólk nýtir jafningjanetin yfirleitt ekki í atvinnustarfsemi hlýtur að teljast ólíklegt að 

hugverkarétthafar geti sótt fólk til saka hérlendis á þeim grundvelli að það hafi brotið lögin 

við það að hlaða efni niður af jafningjanetum. Réttarstaða hugverkarétthafa er mun skýrari 

þegar kemur að dreifingu efnisins og hefur fólk verið sótt til saka á grundvelli þess hér á 

Íslandi.  
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4 Rannsóknir sem beinast að notendum jafningjaneta 

Ólögleg dreifing afþreyingarefnis hefur verið rannsökuð erlendis sem á Íslandi. Hér á landi 

hafa þrjár meistaraprófsritgerðir verið skrifaðar um jafningjanet og ólöglega dreifingu 

höfndarvarins efnis. Tvær ritgerðanna taka efnið fyrir á grundvelli laganna (Sonja 

Gunnarsdóttir, 2011; Hafliði Hjartarson, 2011). Ritgerð Þorsteins Ólafssonar (2010) fjallar 

um hópa tölvuþrjóta sem stunda að brjóta afritunarvarnir og koma efni í dreifingu sín á milli. 

Þessir hópar ganga undir nafninu Senan (e. The Scene). Þá verða þrjár erlendar rannsóknir 

teknar fyrir. Tvær þeirra fjalla um ástæður fólks fyrir að hlaða ólöglega niður efni (Wang og 

McClung, 2011; Cenite, Wang, Peiwen og Chan, 2009). Sú þriðja fjallar um fælingarmátt 

aðferða tónlistariðnaðarins gegn ólöglegu niðurhali (Levin, Dato-on og Manolis, 2007).  

Í meistaraprófsritgerð sinni í lögfræði, Ólögmæt dreifing tónlistar á Internetinu leggur 

Sonja Gunnarsdóttir (2011) áherslu á að kanna hvaða úrræði standa rétthöfum höfundaréttar 

til boða í baráttunni gegn ólöglegu niðurhali en Sonja telur það vera ein mesta hindrunin í 

þróun tónlistariðnaðarins. 

Hafliði Hjartarson tekur efnið einnig fyrir í meistaraprófsritgerð sinni í lögfræði. Hann 

leggur áherslu á að kanna ábyrgð þjónustuveitenda í ritgerð sinni, Ábyrgð vegna 

höfundaréttarbrota sem framin eru á jafningjanetum, með áherslu á þjónustuveitendur 

(2011). 

Þorsteinn Ólafsson tekur efnið einnig fyrir í meistaraprófsritgerð sinni Sjóræningjar: 

Frumkvöðlar eða sníkjudýr sem hann vann í viðskiptafræði árið 2010. Rannsókn hans byggir 

á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þorsteinn vildi ná sambandi við einstaklinga innan 

neðanjarðarsamfélags sem kallast Senan. Í þeim tilgangi sendi hann spurningarlista í 

tölvupósti á fjölda netfanga í þeirri von að fá einhver viðbrögð við spurningum sínum. 

Nokkrir einstaklingar svöruðu Þorsteini. Flest það sjóræningjaefni sem dreift er á netinu má 

rekja til hópa í Senunni. Tilgangur rannsóknar hans var að fá betri skilning á hvata, 

hugmyndafræði og siðferðislegum skoðunum sjóræningja. Auk þess eru áhrif 

sjóræningjastarfsemi á rekstarumhverfi hugverka rakin. Bæði neikvæð sem og jákvæð. En 

kenningin sem Þorsteinn gekk út frá í rannsókninni var að skoða hvort sjóræningjastarfsemi 

geti verið það sem kallast skapandi eyðilegging (e. Creative destruction) þar sem nýr iðnaður 

rís úr ösku gamals úrelts iðnaðar. Tekur Þorsteinn dæmi úr sögunni um það hvernig 

sjóræningjastarsemi hefur áður legið að baki sköpun á nýjum iðnaði. Þá talar Þorsteinn einnig 
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um hvernig hakkarar og sjóræningjastarfsemi hefur orðið til þess að tölvuleikjabransinn hafi 

þróast. Meðal þess sem Þorsteinn talar um er að sjóræningjar séu á þeirri skoðun að hugverk 

eigi að vera aðgengilegt til reynslu og ef einhverjum líkar við vöruna þá ætti sá hinn sami að 

kaupa hana (Þorsteinn Ólafsson, 2010). Auk þess fer Þorsteinn ýtarlega í sögu 

sjóræningjastarfsemi á netinu allt frá upphafi þess þegar notendur gátu átt samskipti með hjálp 

BBS (Bulletin board system) til þeirra jafningjaneta sem til eru í dag. Senurnar eru samkvæmt 

Þorsteini skipulagðir hópar sem lúta stjórn leiðtoga og innan þeirra eru aðilar sem hafa 

hæfileika eða aðgengi sem gagnast hópunum. Markmið hópanna er að sigrast á 

afritunarvörnum og koma efni í dreifingu innan Senunnar, en ekki á almennum 

jafningjanetum. Rannsókn Þorsteins snýr að þátttakendum í hópum sem brjóta afritunarvarnir 

og deila sín á milli efni. Þess skal getið að viðhorf þeirra til almennra jafningjaneta eru 

neikvæð og eru ekki bein tengsl á milli þess efnis sem kemur á almenn jafningjanet og þess 

efnis sem meðlimir hópanna deila sín á milli. Efni sem kemst á almenn jafningjanet eru 

vanalega lekar frá Senunni. Rannsókn Þorsteins er athyglisverð og ýtarleg og þar má lesa sér 

til gagns um helstu lög, tækniþróun og aðra hluti sem koma að sjóræningjum og þeim aðilum 

sem opna fyrir aðgengi annarra að höfundarvörðu efni. 

Fræðilegar rannsóknir á ólöglegu niðurhali hafa að miklu leyti verið framkvæmdar með 

það að leiðarljósi að ólöglegt niðurhal sé lögbrot og því rangt. Nokkuð er til af erlendum 

rannsóknum þar sem fjallað er um ástæður fólks fyrir því að hlaða efni niður ólöglega. Xiao 

Wang og Steven R. McClung framkvæmdu megindlega rannsókn á ástæðum fyrir ólöglegu 

niðurhali árið 2010 sem kallaðist „Toward a detailed understanding of illegal digital 

downloading intentions: An extended theory of planned behavior approach“. Viðmælendur 

voru 552 námsmenn og var meðalaldurinn 20 ára. Í rannsókninni voru þættir á borð við 

fjárhag, áhættusækni fólks og siðferði metnir með tilliti til þess hversu líklegir viðmælendur 

væru til að stunda ólöglegt niðurhal. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að margir 

hvatar lægju að baki hegðuninni. Þessir hvatar væru ýmist siðferðislegir, sneru að sjálfsmynd 

fólks og stjórnuðust einnig af mismunandi sýn á eðlilega hegðun. Niðurstöður bentu til þess 

að hagkvæm atriði á borð við kostnað og framboð hefðu áhrif til niðurhals en ólögmæti 

aðgerðarinnar hefði þau áhrif að fólk hlæði ekki niður. Nemendur beittu einnig ólöglegu 

niðurhali fyrir sig til að styrkja eigin sjálfsímynd (e. ego-defensive) en þeir töldu að aðrir álitu 

þá hrædda eða huglausa ef þeir hlóðu ekki niður efni. Nemendur sem sáu ólöglegt niðurhal 

sem félagslega viðurkennda athöfn innan eigin hóps voru einnig líklegri til að nota 

jafningjanet til að nálgast efni. Þá voru flestir viðmælendur á þeirri skoðun að rafrænt efni 

væri of dýrt og því í lagi að hlaða því niður ólöglega (Wang og McClung, 2011). Styrkleiki 
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þessarar rannsóknar liggur í því að þýðið er stórt og rannsóknarspurningarnar gera ráð fyrir 

mjög mörgum þáttum sem geta haft áhrif á hegðun fólks í þá átt að það hlaði niður efni 

ólöglega. Einnig eru niðurstöður rannsóknarinnar marktækar. Rannsóknin gengur sjálfkrafa út 

frá því að ólöglegt niðurhal sé neikvæð hegðun sem þurfi að leiðrétta.  

Aron M. Levin, Mary Conway Dato-on og Chris Manolis framkvæmdu tvær megindlegar 

rannsóknir til að rannsaka hversu áhrifaríkar mismunandi aðferðir væru við að koma í veg 

fyrir að fólk hlaði ólöglega niður tónlist. Í þeim voru í fyrsta sinn rannsakaðar fjórar aðleiður 

og áhrif þeirra á niðurhal. Þátttakendur voru grunnnemar í háskóla, í fyrri rannsókninni voru 

388 þátttakendur og í þeirri síðari voru þeir 211. Niðurstöður rannsóknanna birtust 2007 í 

greininni „Deterring illegal downloading: The effects of threat appeals, past behavior, 

subjective norms, and attributions of harm“. Í rannsókninni var athyglinni sérstaklega beint að 

þeim aðferðum sem tónlistariðnaðurinn hefur beitt til að koma í veg fyrir ólöglegt niðurhal. 

Annars vegar ógnin sem stafar að niðurhalandanum (að hann verði dæmdur, þurfi að greiða 

bætur eða sitja í fangelsi fyrir brotið). Hins vegar skaðinn sem niðurhalandinn veldur öðrum 

(þar sem neitendur eru upplýstir um hversu miklum fjármunum listamenn og útgáfufélög tapa 

vegna ólöglegs niðurhals). Auk þess var horft til þess hvort fyrri reynsla af því að hlaða efni 

niður ólöglega minnki áhrifamátt þessara aðferða. Þá var einnig kannað hvort viðhorf fólks til 

þess hvort það teldi hegðun sína viðurkennda meðal jafningja sinna hefði áhrif. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að marktækur munur væri á því hversu mikil ógnin væri á því 

að vera dæmdur í þá átt að mikil ógn dró meira úr niðurhali en lítil. Eftirfarandi fullyrðing var 

valin til að skilgreina óverulega ógn: Ef þú næst þarftu að henda allri tónlist af tölvunni 

þinni
4
. Fyrir miðlungsógn var fullyrðingin: Ef þú næst þarft þú að vinna allt að 25 tíma 

samfélagsþjónustu
5
. Fyrir mikla ógn var fullyrðingin: Þú þarft að borga sekt að upphæð 2.500 

dollara fyrir hvert lag
6
. Rannsóknin sýndi einnig fram á að fyrri reynsla af niðurhali hafði ekki 

áhrif til að draga úr áhrifamætti aðferða tónlistariðnaðarins.  

Hugmyndin um fjárhagslegt tjón listamannsins eða útgáfufélagsins virtist ekki hafa áhrif á 

niðurhal fólks, en í rannsókninni var tapið orðað á eftirfarandi hátt: Fyrir hvert lag sem 

einstaklingur hleður niður án þess að borga fyrir það hverfur einn dollari af hagnaði 

útgáfufyrirtækisins (listamannsins)
7
. Veikleiki rannsóknarinnar kann að liggja í orðalagi 

                                                      
4
 You will be required to delete all music files from your computer 

5
 You will have to perform community service of up to 25 hours 

6
 For each song, you will have to pay a fine of $2,500 

7
 For each song that an individual downloads without paying, one dollar is removed from 

the music company's (the recording artist's) profit. 
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þeirra fullyrðinga sem lagðar voru fyrir nemendur. Þannig er sú ógn sem listamönnum og 

útgáfufyrirtækjum stafar af ólöglegu niðurhali varla komið á framfæri með því að segja að 

hagnaður þeirra skerðist um einn dollara fyrir hvert lag sem hlaðið er niður. Þá er þýði 

rannsóknanna nokkuð einsleitt þótt um stóran hóp sé að ræða. Allir þátttakendur voru 

grunnnemar í viðskiptafræði og því varlegt að alhæfa út frá því (Levin o.fl., 2007).  

Árið 2008 var framkvæmd eigindleg rannsókn á ástæðum þess að fólk notar jafningjanet í 

Singapore. Rannsóknin náði til 40 þátttakenda á aldrinum 16-31 ára, flestir stúdentar í 

Singapore á aldrinum 20-22 ára. Henni var ætlað að kanna hverjar helstu ástæður notenda 

jafningjarneta væru fyrir því að hlaða efni niður af netinu. Einnig var kannað hverjar 

ástæðurnar væru fyrir því að fólk hlæði efni inn á jafningjanetin þar sem ekki væri neinn 

augljós ávinningur af því fyrir viðkomandi. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að 

niðurhal er álitið valkostur sem uppfyllir þörf sem markaðurinn sem fyrir er mætir ekki. 

Viðmælendur sögðust hlaða niður til að forðast að þurfa að bíða lengi eftir að efnið komi til 

Singapore enda vildu þeir sjá efnið á sama tíma og allir aðrir. Viðmælendur nutu þess að vera 

hluti af alþjóðlegu aðdáendasamfélagi sem skiptist á upplýsingum og talar saman um efnið. 

Jafningjanet voru einnig notuð til að nálgast efni sem erfitt var að finna og var oft komið úr 

dreifingu annars staðar enda ber höfundarétthöfum engin skylda til þess að dreifa efninu eftir 

að líftíma þess sem söluvöru líkur. Jafningjanetið þótti auk þess gott tæki til að komast hjá 

mikilli ritskoðun sem á sér stað í Singapore. Viðmælendur töldu upp fleiri kosti 

jafningjanetsins, svo sem að oft væru þýðingar á sjónvarpsefni og kvikmyndum mjög illa 

unnar og hægt að finna betri þýðingar sem aðdáendur myndanna hefðu gert á jafningjanetum. 

Þá notuðu þeir jafningjanetin til þess að prófa efni sem var utan áhugasviðs þeirra. Á þann 

hátt gátu þeir kynnst menningu ýmissa þjóða, tónlistarstefnum og listamönnum sem þeir 

hefðu að öðrum kosti ekki kynnst enda þætti ólíklegt að fólk væri tilbúið til að eyða peningum 

í efni sem það vissi ekkert um. Mjög mikilvægur hvati í notkun jafningjaneta var einnig að 

þau voru ókeypis. Sem ástæður fyrir að hlaða inn nýju efni á jafningjasíður töluðu 

viðmælendur um að þar réði oft tilfinningin fyrir að vera hluti af samfélagi. Rannsakendur 

bentu á að jafningjanetin féllu að skilgreiningu á gjafasamfélögum (e. gifting-community) þar 

sem samfélagið byggir á því að meðlimir þess skiptast á gjöfum og styrkja þannig innviði 

þess. Rannsakendurnir bentu reyndar á að í þessum samfélögum netsins væru 

samfélagsböndin ansi losaraleg en þar sem fjöldi þátttakenda væri það mikill í þeim dygðu 

böndin þó til þess að sjá samfélaginu fyrir nægu efni (Cenite o.fl., 2009).  
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Þar sem þessi rannsókn er eigindleg er ekki mögulegt að alhæfa niðurstöður hennar. Auk 

þess var um stýrt val að ræða, þar sem snjóboltaaðferð hafði verið beitt til að nálgast 

viðmælendur. Leitað var eftir viðmælendum sem keyptu enn efni á geisladiskum þrátt fyrir að 

þeir nýttu sér jafningjanetin (Cenite o.fl., 2009). Því er mögulegt að svör viðmælenda geti 

verið einsleit og inn í rannsóknina vanti viðhorf annarra notenda jafningjaneta sem ekki kaupa 

sér lengur efni heldur styðjast einvörðungu við jafningjanetin. Það er líklegt að þessi rannsókn 

kallist á við rannsókn mína enda sennilegt að þær ástæður sem einstaklingar gefa fyrir 

ólöglegu niðurhali séu svipaðar í Singapore og hér á landi. Þó er ritskoðun á efni ekki eins 

greinileg á Íslandi og í Singapore og því athyglisvert að spyrja hvort munur sé á viðhorfi 

viðmælenda til ólöglegs niðurhals á þeim forsendum.  
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5 Rannsóknin 

Hér verður fjallað um markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar skilgreindar 

Ennfremur verður sagt frá rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknar og viðmælendum. Þá 

eru takmarkanir og mikilvægi rannsóknarinnar tíunduð.  

5.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar er að fá skilning á upplýsingahegðun og viðhorfum 25-35 ára 

notenda jafningjanetsíðna og skilja hvaða ástæður liggja að baki ákvörðun þeirra um að hlaða 

höfundarvörðu efni niður af netinu. Megin rannsóknarspurningarnar eru:  

Rannsóknarspurning 1. Hvaða hlutverki gegnir ólöglegt niðurhal í upplýsingahegðun 

viðmælenda? 

1.a Hvað varð til þess að viðmælendur fóru að nota jafningjanet til að nálgast 

hugverkavarið efni? 

1.b Hvaða ástæður eru fyrir ólöglegu niðurhali viðmælenda 

Rannsóknarspurning 2. Hvaða viðhorf hafa viðmælendur til samfélagsins í tengslum við 

ólöglegt niðurhal? Með þessari rannsóknarspurningu verður leitast við að skilja tengsl 

ólöglegs niðurhals við viðhorf viðmælenda til laga og reglna samfélagsins. Einnig verður 

leitast við að skilja hvort ólöglegt niðurhal sé neikvæður eða jákvæður þáttur í samskiptum 

við fjölskyldu og vini viðmælenda, en ólöglegt athæfi getur valdið ýmsum 

samskiptaörðugleikum, til dæmis ef einhver nákominn er ósáttur við að viðkomandi sé að 

brjóta lögin. Þá má að sama skapi einnig búast við því að því að ólöglegt niðurhal sé 

virðisaukandi þáttur í samskiptum fólks þar sem sá sem hleður efni niður færir þekkingu og 

afþreyingarefni til vina eða fjölskyldu. Þá verður spurt að því hvort ólöglegt niðurhal sé þáttur 

í viðtökum og framþróun íslenskrar menningar hjá viðmælendum.  

2.a Hvaða viðhorf hafa viðmælendur til laga um höfundarétt? 

Viðhorf fólks til laga er líklegt til þess að tengjast því hvort það fer eftir þeim eða ekki. 

Auk þess er spurning hvort endurtekin brot á lögum valdi því að viðhorf fólks til þeirra 

breytist . 

2.b Setja viðmælendur sér siðferðileg mörk við niðurhal sitt? 

Siðferðisleg mörk geta virkað sem hindranir gegn því að beita ólöglegu niðurhali. Verið 

getur að þau hafi áhrif á fólk á þann hátt að mörkin stýri því hvað fólk tekur niður.  
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2.c Gegnir ólöglegt niðurhal einhverju menningarlegu hlutverki hjá viðmælendum? 

Ég tel þessa rannsóknarspurningu mikilvæga. Áður hefur ekki verið kannað á fræðilegan 

hátt hvort ólöglegt niðurhal sé eitthvað meira en brot á höfundarrétti. Líkan Wilson bendir 

til þess að upplýsingar geti haft áhrif á stöðu einstaklingsins í samfélaginu og að hann verði 

að taka ákvörðun um hvort og hvernig hann nýtir upplýsingarnar. Ein leið til að nýta 

afþreyingarefni er að horfa eða hlusta á það og láta þar við sitja. En verið getur að ólöglegt 

niðurhal bjóði upp á fjölbreyttari notkun almennings á afþreyingarefni en áður hefur 

þekkst.  

5.2 Rannsóknaraðferð  

Rannsóknaraðferðin er eigindleg. Gert er ráð fyrir því að ákvarðanir einstaklinga mótist af 

mismunandi lífsreynslu og viðhorfi þeirra til umhverfisins. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

þykja hentugar við að rannsaka hegðun fólks út frá einstaklingsbundnum þáttum. Litið er til 

einstaklingsins sem sjálfstæðrar persónu sem stjórnast af eigin ákvörðunum og byggir þær oft 

á eigin gildismati. Ólíkt megindlegum rannsóknaraðferðum er ekki gerð tilraun til að alhæfa 

niðurstöður eigindlegra rannsókna á þýðið, heldur er fremur gerð tilraun til að gefa dæmi um 

einstaklinga innan ákveðins samfélags. Ég vel þessa rannsóknaraðferð vegna þess hún hentar 

vel til þess að rannsaka upplýsingahegðun einstaklinga. Þess má geta að ólöglegt niðurhal og 

notkun á jafningjanetum hefur ekki verið rannsakað með tilliti til upplýsingahegðunar 

einstaklinga áður hér á landi. 

Rannsóknin byggði á hálfopnum einstaklingsviðtölum við notendur jafningjaneta á 

aldrinum 25-35 ára þar sem spurt var opinna spurninga. Opnar spurningar eru spurningar sem 

ekki er mögulegt að svara aðeins með já eða nei, heldur þarf viðmælandi að skýra frá afstöðu 

sinni í svari sínu. Spurningarnar mótast oft af því hvernig viðtalið þróast til þess að 

viðmælandi fái kost á því að koma sínum viðhorfum til skila. Stuðst var við fyrir fram 

ákvarðaðan spurningalista til að móta viðtölin en vikið var frá honum þar sem þurfa þótti auk 

þess sem viðtölin fengu að þróast eftir áherslum viðmælenda. Viðtölin voru kóðuð og 

þemagreind til að ná fram helstu ástæðum viðmælenda fyrir notkun jafningjanetsíðna strax og 

þeim var lokið.  

Úrtakið var markvisst, þar sem viðmælendur þurftu að vera notendur jafningjanetsíðna og 

á aldrinum 25 til 35 ára, en auk þess var notast við snjóboltaúrtak, þar sem einn þátttakandi 

vísaði á annan sem var reiðubúinn til að taka þátt í rannsókninni.  
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Í byrjun auglýsti ég á opnum samskiptavef eftir fyrstu þátttakendunum og fékk strax 

nokkur svör. Ég gætti þess að samband mitt við viðmælendur væri ekki það náið að það gæti 

haft áhrif á niðurstöðurnar, ég þekkti engan viðmælanda persónulega þótt ég kannaðist við 

nokkra af förnum vegi. Eftir það vísuðu viðmælendur á aðra notendur jafningjarneta sem ég 

kannaðist ekkert við en auk þess var nokkuð um að fólk í nánasta umhverfi mínu benti mér á 

kunningja sína sem stunduðu ólöglegt niðurhal. Úrtakið var því að miklu leyti 

hentugleikaúrtak þótt snjóboltaaðferðinni hefði verið beitt. Fólk var almennt opið um notkun 

sína á jafningjanetum og viðhorfi til ólöglegs niðurhals og þótti það ekkert feimnismál. Flestir 

viðmælendur reyndust viljugir til að koma skoðunum sínum á efninu á framfæri.  

5.3 Framkvæmd  

Viðtöl fóru fram ýmist heima hjá viðmælendum eða á hlutlausum stað sem viðmælendur 

stungu upp á, oftast voru viðtölin framkvæmd á háskólasvæðinu að kvöldi til þegar lítið var af 

fólki á staðnum. Rannsóknin fór fram á tímabilinu september 2011 til ágúst 2012. 

Undirbúningur og gagnasöfnun hófst í september með að fundnir voru þáttakendur í viðtöl. 

Tekin voru sex hálfopin viðtöl við viðmælendur. Viðtölin voru tekin upp á diktafón og 

afrituð. Gagnaöflun lauk í júlí 2012 þegar síðasta viðtalinu lauk. Viðtölin voru skrifuð upp og 

þemagreind um leið og þeim var lokið og stuðst var við upplýsingar úr fyrri viðtölum til að 

móta þau sem síðar komu. Fjöldi viðtala ákvarðaðist af stærð lokaverkefnisins sem er aðeins 

30 einingar en fyrst og fremst því að mjög fljótlega tók að bera á mettun í svörum 

viðmælenda þar sem svör þeirra voru oft á tíðum mjög áþekk, til dæmis um ástæður fyrir 

niðurhali. Því tók ég ákvörðun um að kafa frekar dýpra í ástæður þeirra viðmælenda sem tóku 

þátt fremur en fá fleiri viðtöl sem hefðu sennilega skilað svipuðum svörum og voru þegar 

komin. Þar sem um eigindlega rannsókn var að ræða er einnig ljóst að fjöldi viðtala hefur 

engin áhrif á áreiðanleika eða sannleiksgildi rannsóknarinnar. 

5.4 Viðmælendur 

Þáttakendum var gefið dulnefni og eru eftirfarandi í stafrófsröð 

Bárður er 29 ára og starfar á bókasafni. Hann hefur lokið háskólanámi. Bárður er í sambúð 

en barnlaus. Hann hefur tekið niður efni af jafningjarnetum í kringum 10 ár. 

Emilía er 28 ára og er í sambúð með manni sem á börn. Hún hefur lokið háskólanámi úr 

fleiri en einni grein Hún hefur tekið efni niður af jafningjarnetum í nærri 12 ár.  

Gvendur er 28 ára námsmaður sem vinnur með skóla. Gvendur er í sambúð en barnlaus. 

Hann hefur notað jafningjanet í rúm 5 ár. 
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Margrét er 28 ára nemi. Hún hefur lokið grunnnámi í háskóla og er í framhaldsnámi 

erlendis. Hún hefur tekið niður efni af jafningjanetum í rúm 13 ár. 

Milla er 35 ára. Hún hefur lokið háskólaprófi úr fleiri en einni grein. Hún er gift og á börn. 

Milla hefur tekið niður efni af jafningjanetum í kringum 13 ár. 

Rósa er 30 ára. Hún hefur lokið meistaranámi í háskóla. Hún er einhleyp og býr hjá móður 

sinni. Hún hefur notað jafningjanet í kringum 10 ár.  

5.5 Vandamál og takmarkanir rannsóknar 

Engin vandamál komu fram við framkvæmd rannsóknarinnar. Þar sem umfjöllunarefnið 

taldist samkvæmt lögum ólöglegt er möguleiki á að viðmælendur séu ekki fullkomlega 

heiðarlegir um niðurhalshegðun sína. Það er hins vegar ólíklegt þar sem viðmælendum þótti 

almennt ekkert feimnismál að tala um ólöglegt niðurhal og sögðust þeir allir hafa svarað 

spurningunum eins heiðarlega og þeir gætu. Fullum trúnaði var auk þess heitið með það að 

markmiði að minnka líkurnar á því að viðmælendur breyttu svörum sínum. Snjóboltaúrtakið 

skilaði hópi viðmælenda sem allir höfðu mikla menntun. Verið getur að fólk sem hefur aðra 

menntun hafi önnur viðhorf og nýti jafningjanet á annan hátt, en þar sem um eigindlega 

rannsókn er að ræða er athyglinni beint að ástæðum einstaklingsins fyrir ólöglegu niðurhali. 

Flestir viðmælendur voru ýmist enn í námi eða nýútskrifaðir og því voru tekjur allra 

viðmælenda í lægri kantinum. Verið getur að ástæður tekjuhærri einstaklinga séu aðrar fyrir 

ólöglegu niðurhali en þeirra sem hér var talað við. Ekki verður mögulegt að alhæfa neitt út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Henni er fremur ætlað að vera lýsandi rannsókn sem varpar 

ljósi á það hvers vegna þessir viðmælendur hlaða efni niður ólöglega með hjálp jafningjaneta. 

5.6 Mikilvægi rannsóknar  

Hér er á ferðinni rannsókn á fyrirbæri sem þróast hefur í rúman áratug. Rannsókn sem snýr að 

ástæðum notkunar jafningjaneta ætti að vera þarft innlegg í umræðu um ólöglegt niðurhal og 

áhrif þess. Hérlendis hafa ástæður niðurhals lítið verið rannsakaðar nema út frá lagalegum 

hliðum málsins og það varpar því nýrri sýn á efnið að skoða það með tilliti til 

upplýsingahegðunar. Þá hefur notkun jafningjaneta ekki minnkað þrátt fyrir mikinn áróður 

yfirvalda og höfundarétthafa gegn síðunum. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á 

upplýsingahegðun fólks á aldrinum 25-35 ára sem hleður niður efni ólöglega á Íslandi og sem 

slík gæti hún gagnast öllum þeim áhuga hafa á að fræðast um fyrirbærið. Þegar viðhorf 

höfundarétthafa og stofnana sem hafa um þau mál að segja eru könnuð kemur í ljós að flestir 

telja að meirihluti notenda jafningjaneta séu unglingar sem ekki vita betur. Vera má að 
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rannsóknin nýtist höfundarétthöfum til að skilja betur hverjir nota jafningjanet og hvers 

vegna. Rannsóknin gæti einnig gagnast viðmælendum þar sem hún dregur fram viðhorf þeirra 

og ástæður fyrir notkun á jafningjanetum og ástæður þess að þeir ganga á svig við lögin í 

þessum efnum.  
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6 Viðtöl við 25-35 ára notendur jafningjaneta 

Í þessum kafla verður greining á niðurstöðum um viðhorf viðmælenda tekin saman og þau 

notuð til að varpa ljósi á upplýsingahegðun þeirra. Kaflinn deilist í tvo yfirkafla sem hvor um 

sig skiptist niður í nokkra undirkafla. Skipulagi kaflans er ætlað að fylgja þeim 

rannsóknarspurningum sem ég leitast við að fá svör við. 

6.1 Hvaða hlutverki gegnir ólöglegt niðurhal í upplýsingahegðun 
viðmælenda? 

Að baki þeim leiðum sem fólk notar til að nálgast upplýsingar er meðvitað val um að beita 

þeirri upplýsingalind sem valin er. Ákvörðun fyrir notkun á þeirri upplýsingalind getur verið 

persónubundin en einnig geta ytri aðstæður spilað þar inn í. Upplýsingahegðun getur mótast 

af þessum ákvörðunum og festist í sessi við endurtekna upplýsingaleit þar sem hegðuninni er 

viðhaldið. Til þess að greina hlutverk ólöglegs niðurhals í upplýsingahegðun viðmælenda 

minna leitaðist ég við að skoða hvað varð kveikjan að því að þeir fóru að nota jafningjanet og 

hverjar væru helstu ástæðurnar fyrir ólöglegu niðurhali þeirra. 

6.1.1 Hvað varð til þess að viðmælendur fóru að nota jafningjanet til að 
nálgast hugverkavarið efni? 

Einhver upplýsingaþörf hlýtur að búa að baki því að fólk byrjar að nota ólöglega leið til að 

nálgast afþreyingarefni. Ég vildi komast að því hverjar væru helstu ástæður þess að fólk 

byrjaði að nota jafningjanet. Flestir viðmælendur í rannsókninni hafa stundað ólöglegt 

niðurhal í lengri tíma, einn sagðist hafa notað jafningjanet í rúm fimm ár, en flestir aðrir höfðu 

notað jafningjanet lengur, eða í rúman áratug. Af þeim sökum hafa viðmælendurnir mikla 

reynslu af ólöglegu niðurhali og hvernig það hefur þróast með tímanum. Rósa talaði um að 

hún hefði hlaðið efni niður í fyrsta skipti í kringum árið 1999-2000. Þá notaði hún Napster 

sem hún hafði heyrt af í fjölmiðlum og ákvað að prófa það. Hún hlóð niður tónlist og það tók 

hana kringum klukkutíma að ná í eitt lag. Þegar Napster var lokað í kringum 2001 fór hún að 

nota forritið Kaza og önnur forrit. Flestir viðmælendur byrjuðu á því að hlaða niður efni af 

netinu með því að sækja tónlist. En eftir því sem tækninni hefur fleytt fram tóku viðmælendur 

að hlaða meiru niður af kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Emilía talaði um að hún hefði í 

fyrstu farið að skrifa efnið niður á diska til að eiga, sérstaklega tónlist. Þegar diskarnir voru 

hins vegar orðnir of margir og hún var farin að taka niður bíómyndir og sjónvarpsefni hefði 

hún fengið sér sjónvarpsflakkara til að tengja beint í sjónvarpið. Þannig þróaðist tæknin áfram 
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hjá viðmælendum mínum. Algengt er að fyrstu skrefin í ólöglegu niðurhali hafi verið til þess 

að nálgast efni sem ekki var aðgengilegt annars staðar. En þegar það skref var tekið komu 

fram aðrir kostir jafningjaneta sem halda í notendurna.  

Ég spurði viðmælendur hvort þeir þekktu marga sem notuðu jafningjanet og einnig grófst 

ég fyrir um það hvernig fólk hefði kynnst jafningjanetum. Allir viðmælendur sögðust þekkja 

marga sem notuðu jafningjanetin og töldu raunar að stærstur hluti fólks undir 40 ára aldri 

stundaði ólöglegt niðurhal. Rósa talaði um að hún þekkti mjög marga sem hlæðu efni niður 

grimmt og það væri helst eldra fólk sem notaði ekki jafningjanetin. Flest ungt fólk notaði 

jafningjanetin nema um algjörlega tölvufatlað fólk væri að ræða sem kynni einfaldlega ekki 

að gera það. Þegar gengið var á hana sagði Rósa að hún teldi að flestir undir 40 ára aldri 

stunduðu niðurhal. Hún sagðist þó einnig þekkja eldra fólk sem notaði jafningjanet:  

 

Og hérna, en það er yfirleitt, svona það fólk hefur minni tíma til að glápa á 

sjónvarpið og svona sækist minna í þetta og þess vegna er það kannski síður að 

downloada og þá á það kannski frekar börn sem það biður um að redda einhverju 

fyrir sig held ég. 

 

Hér skal athygli vakin á síðustu setningunni í tilvitnuninni hérna fyrir ofan, „...og þá á það 

kannski frekar börn sem það biður um að redda einhverju fyrir sig held ég.“ Þetta 

samhjálparviðhorf kom nánast alltaf fram í því að einstaklingur sem bjó yfir þekkingunni gat 

aðstoðað og hjálpað þeim sem ekki kunni á jafningjanetin til að nálgast afþreyingarefni. 

Þekkingin á notkun jafningjaneta er því verðmæt þekking í samskiptum við fjölskyldu og vini, 

þar sem mögulegt er að hjálpa þeim sem á þurfa að halda og styrkja þar með fjölskyldutengsl 

sem og ýta undir samhjálp innan samfélagsins. Flestir viðmælendur höfðu auk þess lært að 

nota jafningjanet af einhverjum nákomnum sér, svo sem eldra systkini. Þá minntust tveir 

viðmælendur, Milla og Rósa á að þær hefðu alist upp við það hjá foreldrum sínum að 

upptökur úr sjónvarpi og útvarpi væru stundaðar og þótti sú hegðun mjög svipuð ólöglegu 

niðurhali. Raunar töldu þær að þar hefðu þær lært þessa hegðun. Að auki höfðu allir 

viðmælendur kennt eða leiðbeint einhverjum öðrum aðilum um hvernig átti að hlaða niður 

efni og dreift þannig þekkingunni áfram innan samfélagsins. Hér er því um lærða 

upplýsingahegðun að ræða. Fólk sem notar ólöglegt niðurhal til að nálgast það efni sem það 

sækist eftir hefur lært hegðunina af jafningjum sínum og miðlar henni áfram. 

Upplýsingahegðunin og sú þekking sem hún krefst er því áunnin þekking sem dreifir sér 
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innan samfélagsins vegna þess að hún þykir eftirsóknarverð og verðmæt meðal þeirra sem búa 

yfir henni.  

6.1.2 Hvaða ástæður eru fyrir ólöglegu niðurhali viðmælenda 

Til að kanna hvaða hlutverki ólöglegt niðurhal gegnir í upplýsingahegðun viðmælenda 

leitaðist ég við að grafast fyrir um ástæður þess að þeir notuðu niðurhalið en einnig kannaði 

ég hvernig upplýsingahegðun þeirra var innan jafningjaneta. Ég grófst fyrir um hvort þeir 

notuðu mismunandi jafningjanet til að leita að mismunandi efni. Þá spurði ég að því hvernig 

efni viðmælendur leituðu að á jafningjanetum og hvort viðmælendur tækju niður meira efni 

en þeir notuðu. Flestir viðmælenda notuðu fleiri en eitt jafningjanet og byggðist val þeirra á 

jafningjanetum á mismunandi ástæðum.  

Milla 

Milla kynntist fyrst ólöglegu niðurhali á tónlist fyrir 13 árum síðan þegar tónlist var dreift á 

hörðum diskum tölva í vinnunni hjá henni. Hún fór að nota jafningjanet til þess að nálgast 

afþreyingarefnið sem hún hafði mestan áhuga á en það voru þættir sem byggja á 

vísindaskáldskap. Ástæður hennar fyrir því að nota jafningjanet voru því í fyrstu til að nálgast 

efni sem hún hafði ekki aðgang að, en enginn þeirra þátta sem hún vildi sjá var sýndur í 

íslensku sjónvarpi og fæstir þeirra til sölu hér á landi. Milla hefur gert tilraun til að fá 

dreifingaraðila sjónvarpsefnis hér á landi til þess að sýna þá þætti sem hana langar að sjá, en 

alltaf fengið neitun. Þegar Milla var búin að læra á jafningjanetið og átta sig á tækninni fór 

hún að hlaða meira efni niður en sjónvarpsþáttum sem byggðu á vísindaskáldskap. Hún 

viðurkennir að hún hafi hlaðið niður efni sem sýnt er á íslenskum sjónvarpsstöðvum, svo sem 

raunveruleikaþáttum á borð við Americas next top model. Ástæðan sem hún gefur upp fyrir 

því er að hún vill geta farið eftir eigin tímaramma, horft á efnið þegar henni sýnist en vill ekki 

bíða eftir tímaáætlun sjónvarpsstöðvanna. Önnur ástæða sem Milla gefur fyrir því að nota 

jafningjanet er að þá getur hún séð efnið á meðan það er enn nýtt. Henni finnst 

sjónvarpsstöðvarnar oftast vera allt of seinar að sýna nýja erlenda þætti. Milla notar mest 

jafningjanet sem kallast eztv.it og er sérhæft í sjónvarpsþáttum. Henni þykir það vera besta 

jafningjanetið. Ef hún finnur ekki það sem hún leitar að þar eða ef fáir þættir eru í sýningum 

sem hana langar að sjá hefur hún önnur jafningjanet í bakhöndinni. Þó notar hún ekki öll 

jafningjanetin því hún forðast þau net sem hún telur vera í umræðunni, svo sem The Pirate 

bay eða íslensku jafningjanetin, enda telur hún meiri líkur á því að fá á sig lögsókn ef hún 

notar þau net:  
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Ég reyni svona að passa að halda mig á þessum síðum sem eru ekki undir 

radarnum eins og pirate bay eða þessum íslensku síðum sem en ja auðvitað gæti 

alltaf verið bankað upp hjá mér ég meina... þá er ég bara í djúpum, bara í djúpum 

skít.  

 

Notkun Millu á jafningjanetum er því sprottin upp af löngun til þess að nálgast 

afþreyingarefni sem ekki er mögulegt fyrir hana að nálgast með öðrum hætti. Þjónustan er 

ekki til staðar fyrir hana og viðbragð við þeim skorti er að hún velur jafningjanet til að nálgast 

afþreyingarefnið. Þegar upplýsingaleiðin hafði fest sig í sessi hjá henni sem þægileg og örugg 

leið til að nálgast afþreyingarefni fór hún að beita því á annað efni og stjórnaðist sú 

upplýsingahegðun af öðrum kostum jafningjanetanna, sérstaklega hversu nýtt efnið var og að 

mögulegt var að horfa á það eftir hentugleika. 

Emilía 

Emilía byrjaði fyrir tíu árum að hlaða meiru niður af afþreyingarefni en hún keypti. Sú 

ákvörðun var tekin af fjárhagslegum ástæðum, en henni þótti verðið á afþreyingarefninu of 

dýrt fyrir sig. Fyrstu kynni hennar af ólöglegu niðurhali voru í gegnum bróður hennar sem 

lánaði henni sjónvarpsflakkara fullan af þáttum sem hlaðið hafði verið niður. Þar sá hún þátt 

sem nefnist Roswell og var ekki sýndur hér á landi. Hana langaði til að geta fylgst með 

þættinum á sama tíma og hann var sýndur erlendis og því fór hún að hlaða honum niður með 

hjálp jafningjaneta. Emilía tók þó fram að seinna hefði hún keypt allar seríurnar af þættinum 

eftir löglegum leiðum. Emilía hleður fyrst og fremst niður þáttum og kvikmyndum. Hún vill 

helst kaupa tónlist og tölvuforrit eftir löglegum leiðum. Helstu ástæður hennar fyrir að nota 

jafningjanet er að hana langar til að geta prófað og kynnst nýju efni áður en hún tekur 

ákvörðun um hvort hún vilji kaupa það eða ekki og með jafningjanetinu býðst góður kostur til 

að gera það. Margir þeirra þátta sem Emilía fylgist með eru ekki sýndir á Íslandi en Emilía á 

ekki sjónvarp eins og stendur og hleður því niður öllum þeim þáttum og kvikmyndum sem 

hana langar til að horfa á. Emilía talaði um að hún notaði nánast aðeins The Pirate bay 

jafningjanetið og íslenska jafningjanetið Deildu.net til að nálgast allt efni. Hún taldi The 

Pirate bay vera best vegna áreiðanleika en það jafningjanet hefur verið á netinu í langan tíma. 

Sömu söguna hafði hún að segja um Deildu.net. Emilía sagðist ekki nenna að setja sig inn í 

önnur net, heldur treysti á stöðugleika The Pirate bay. Val hennar á jafningjaneti stjórnaðist 

einnig af því að á vefnum eru ummæli annarra notenda um efnið sem gagnast við ákvörðun 

um val á efninu. Á thepirtaebay jafningjanetinu er mun meira úrval efnis en á íslenska netinu 
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og því notaði Emilía það jafningjanet mest. Emilía á skjávarpa sem hún notar til að horfa á 

afþreyingarefni. Stafræn gæði þess efnis sem hægt er að kaupa á DVD duga ekki til þess að 

myndin verði skýr á skjávarpanum. Því sækist Emilía eftir afþreyingarefni sem er í háskerpu 

(HD), þetta efni er dýrt og kallar á tækjakaup ætli Emilía að kaupa það eftir löglegum leiðum. 

Með jafningjaneti kemst hún hins vegar hjá því að þurfa að fjárfesta í nýrri afspilunartækni en 

getur spilað þættina beint úr tölvunni sinni. Ástæður Emilíu fyrir að nota jafningjanet eru því 

svipaðar og hjá Millu. Emilía byrjaði að nota jafningjanet til þess að nálgast efni sem var ekki 

aðgengilegt fyrir hana nema með þessari aðferð, auk þess sem henni þótti kostnaðurinn við að 

nálgast efnið eftir öðrum leiðum of mikill. En síðan komu fram aðrir kostir jafningjaneta, svo 

sem gæði efnisins. Hún beitir tiltölulega fáum jafningjanetum til að finna afþreyingarefnið, en 

reiðir sig þess í stað á þau net sem hafa verið uppi lengst og njóta því trausts hennar fyrir 

áreiðanleika.  

Flestir viðmælendur mínir notuðu mismunandi jafningjanet til að nálgast mismunandi efni. 

Þeir notuðu til dæmis eztv.it til að nálgast sjónvarpsefni, The Pirate bay eða Izohunt til að 

nálgast kvikmyndir og tónlist. Þá voru flest allir viðmælendur með önnur jafningjanet í 

bakhöndinni ef þeir fundu ekki það efni sem þeir leituðu að á þeim síðum sem þeir notuðu 

mest. Ástæður þeirra fyrir vali á jafningjanetum hverju sinni byggðist mikið á framboði á efni, 

en einnig á skipulagi netanna og hversu auðvelt var að leita að efninu á þeim.  

Bárður 

Bárður hefur hlaðið efni niður í kringum 10 ár. Hann hleður helst niður sjónvarpsþáttum og 

kvikmyndum. Áður hlóð hann niður mikið af tónlist en hann er eiginlega alveg hættur því nú. 

Helstu ástæður Bárðar fyrir því að nota jafningjanet eru kostnaðurinn við niðurhalið, mikið 

úrval efnis og gott og þægilegt aðgengi. Í fyrstu hlóð Bárður mun meiru niður en hann gerði 

síðar. Hann talaði um að í fyrstu hefði spennan yfir því að geta náð í eitthvað sem var ekki 

aðgengilegt áður orðið til þess að hann hefði hlaðið niður mun meiru en hann notaði síðan. 

Bárður fylgist ekki lengur með sjónvarpsdagskrá, hann vill horfa á það sem hann langar að sjá 

á þeim tíma sem hentar honum. Stór hluti þeirra þátta sem hann fylgist með á þennan hátt eru 

þættir sem sýndir eru í sjónvarpinu. Þó þykir Bárði þeir yfirleitt orðnir of gamlir þegar þeir 

eru sýndir á Íslandi. Bárður notast við nokkurn fjölda jafningjaneta til að finna 

afþreyingarefnið sem hann fylgist með. Hann notar jafningjanetið eztv.is til þess að finna 

sjónvarpsþætti en hann talaði um að honum þætti viðmót þess nets mjög þægilegt: 
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En ... bara það er mjög þægilegt þar sem að þeir pósta þáttum nokkurn veginn um 

leið og þeir koma út úti. Maður þarf heldur ekkert að leita, það kemur bara svona 

dagatal dag eftir dag, þannig að ef að maður er að fylgjast með einhverjum 

ákveðnum þáttum þá fær maður bara allt strax upp. 

 

Bárður notar auk þess The Pirate bay til þess að leita uppi kvikmyndir. Þar að auki er hann 

skráður á tvö íslensk jafningjanet sem hann notar lítið. Ástæður Bárðar fyrir því að nota 

jafningjanet eru helst þær að hann getur stjórnað með því eigin tíma og þetta er ódýr leið fyrir 

hann. Bárður notar því nokkur jafningjanet til að finna afþreyingarefnið sitt. Hann leitar að 

efni á mismunandi stöðum eftir því um hvernig efni er að ræða.  

Sum jafningjanet eru sérhæfð í ákveðnum gerðum efnis. Eztv.it er til dæmis eingöngu með 

sjónvarpsþætti, en önnur jafningjanet hafa margar gerðir efnis aðgengilegt. Það er athyglisvert 

að sjá hvernig það hefur áhrif á leitarhegðun viðmælendanna. Viðmælendur leita að efni á 

mismunandi hátt eftir því hvernig efni er um að ræða. Upplýsingaleit þeirra er þróuð, þeir nota 

fleiri en eitt tæki til að finna efnið og leita að efninu af ásetningi, líkt og Tom D. Wilson lýsir í 

líkani sínu um upplýsingahegðun.  

Rósa 

Rósa hefur hlaðið niður efni í um 13 ár. Hún kynntist niðurhali fyrst hjá bróður sínum. Rósa 

hleður nánast eingöngu niður sjónvarpsþáttum en þó kemur fyrir að hún taki niður kvikmynd 

og tónlist. Í upphafi hlóð hún niður mun meiri tónlist en nú er hún eiginlega alveg hætt því og 

kýs fremur að kaupa hana löglega. Ástæður Rósu fyrir að hlaða ólöglega niður efni eru helst 

þær að mun meira úrval er af þáttum sem hún getur hlaðið niður heldur en mögulegt er að sjá í 

íslensku sjónvarpi. Þeir sjónvarpsþættir sem þó eru sýndir hér eru að hennar sögn sýndir 

löngu eftir að þeim var sjónvapað erlendis. Þá talar hún einnig um að hún uppgötvi stundum 

eitthvað nýtt með jafningjanetunum sem hún hefði ekki uppgötvað annars. Rósa notar mest 

þrjú jafningjanet til þess að nálgast það afþreyingarefni sem hún horfir á, það eru eztv.it, The 

Pirate bay og Izohunt. Ef allt bregst og hún finnur ekki það efni sem hún leitar að á þessum 

netum þá grípur hún til þess ráðst að nota google leitarvélina til að finna efnið. Með þessum 

hætti nær hún að finna nánast allt sem hana langar að sjá. Leitarhegðunin hjá öllum 

viðmælendum mínum er ekki aðeins þróuð, þar sem þeir hafa búið sér til ákveðin 

leitarmynstur sem þeir fylgja til að hámarka líkurnar á að þeir finni efnið sem þeir leita að, 

heldur einnig víðtæk, þar sem þeir leita víða að efninu. Að baki þessari leitarhegðun býr fullur 

ásetningur um að finna tiltekið efni.  



44 

Margrét 

Margrét notar jafningjanetið Izohunt og Nzbmatrix, sem er „Usenet“ en svipuð tækni býr að 

baki því og jafningjanetum. Nzbmatrix krefst þess að notendur greiði gjald fyrir aðgang að 

efninu sem þar er dreift. Margrét fór að hlaða niður efni fyrir 11 árum. Hún hleður mest niður 

af þáttum, en einnig hleður hún niður tónlist og kvikmyndum. Val fólks á jafningjanetum 

stýrist ekki eingöngu af leitarástæðum, heldur einnig af tækniástæðum. Þannig talaði Margrét 

um að hún hefði valið jafningjanet eftir því hversu þægileg tæknihliðin væri. Ef hún ætlaði að 

ná til dæmis í eitt lag veldi hún Izohunt jafningjanetið vegna þess að þar væri auðveldast að 

ná niður stöku lagi. Ef hún ætlaði hins vegar að hlaða heilli plötu niður, þá notaði hún 

Nzbmatrix. Val hennar á hvaða aðferð hún notaði hverju sinni stýrðist því af því hvernig efni 

hún vildi nálgast. Hjá öllum viðmælendum kom fram svipað val á jafningjanetum til leitar 

eftir því að hverju var verið að leita.  

Gvendur 

Gvendur notar mest jafningjanetin The Pirate bay og Ez.tv til að nálgast afþreyingarefni. 

Hann fór að sækja efni af jafningjavefum fyrir fimm árum en þá ofbauð honum verðið á 

videoleigum og í kvikmyndahúsum. Gvendur hleður mest niður af sjónvarpsþáttum líkt og 

aðrir viðmælendur mínir, en auk þess tekur hann niður hljóðbækur og kvikmyndir. Hann kýs 

að nota jafningjanetin vegna þess að þá getur hann ráðið hvenær hann horfir á efnið en vegna 

mikilla anna bæði í námi og vinnu reynist honum erfitt að fylgja eftir dagskrá og því þykir 

honum þægilegast að taka efnið niður með hjálp jafningjaneta. Gvendur velur að hlaða niður 

efni sem hann hefur áhuga á. Gvendur horfir eða hlustar ekki endilega á það strax heldur þykir 

honum gott að eiga það til staðar þegar hann langar til að horfa eða hlusta á afþreyingarefni. 

Val Gvendar á jafningjanetum markast af úrvali, en honum þykir það mikla úrval sem býðst á 

The Pirate bay og Ez.tv einn helsti kostur þeirra. 

6.1.2.1 Auðvelt aðgengi 

Þrír viðmælendur töluðu um að jafningjanetin biðu upp á mjög þægilega leið til að ná í 

afþreyingarefni. Þeir töluðu um að það væri auðvelt að nálgast afþreyingarefni með hjálp 

tækninnar. Margrét talaði um að hún hefði heyrt lag sem hana langaði í. Hún hefði leitað að 

laginu á Itunes og öðrum löglegum tónlistarbúðum en ekki fundið. Hún taldi því auðveldustu 

leiðina fyrir sig til að nálgast tónlistina væri að finna hana ólöglega.  
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Ég á reikning á Itunes og af því það var lag sem ég sá á popptíví, myndband og ég 

hugsaði „vá mig langar í þetta lag“ og ég var bara í Iphoninum og uppi í rúmi og 

af því að það var slökkt á tölvunni þá hugsaði ég, „ég bara kaupi það af því mig 

langar að fá það hvort sem er á símann“ og þá var það ekkert á Itunes þannig að 

sko ég efast um að það sé komið á einhverja plötu hérna svo ég geti farið út í búð 

og keypt það á plötu eða eitthvað svona þannig að ef ég vil eiga lagið þá er eina 

leiðin fyrir mig til að nálgast það að finna það ólöglega þannig að þó að maður 

myndi vilja borga fyrir það þá er aðgengi ólöglega er bara minna mál, auðveldara. 

 

Gvendur talaði um að það væri hægt að nálgast mikið af efni á mjög auðveldan hátt af 

veitum sem hann þekkti og vissi að hann gæti notað hvenær sem hann vildi. Um sjónvarpsefni 

gilti að hann gat sótt það á þessum veitum stuttu eftir að búið var að sýna það erlendis. Þá 

talaði hann um að hann þyrfti í raun aðeins að ýta á einn takka til að nálgast efnið, og bíða 

síðan eftir að það kæmi niður. Bárði þótti þægilegt að geta sótt heilu þátttaraðirnar af 

sjónvarpsefni í einu á jafningjanetin sem hann gat horft á í einni lotu. 

6.1.2.2 Prufuhegðun 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir horfðu eða hlustuðu á allt það efni sem þeir tækju 

niður kom í ljós að fólk horfði á flest það sem það tók niður, þó væri sumt efni sem biði 

lengur en annað, jafnvel í heilt ár. Nokkrir viðmælendur töluðu um að þeir notuðu niðurhalið 

til þess að prófa efni, svo sem tónlist eða sjónvarpsþætti. Þá hlóðu þeir niður fyrsta þættinum í 

sjónvarpsseríu og horfðu á hann. Ef þeim fannst þátturinn góður hlóðu þeir allri seríunni niður 

eða keyptu hana eftir löglegum leiðum. Emilía, Bárður, Margrét, Milla og Rósa töluðu um að 

þau beittu þess konar prufuhegðun. Emilía sagði að hún hlæði efni niður til að sjá hvernig það 

væri: „Stundum vildi maður líka bara prófa og sjá hvort eitthvað leit vel út áður en maður 

mundi velja að kaupa það“. Margrét talaði einnig um að hún veldi sér alltaf þætti að horfa á að 

haustlagi en endaði síðan alltaf á að fylgjast með sömu þáttunum þegar á liði: „Ég er rosalega 

virðist vera pikkí að byrja á nýjum þáttum. Ég prófa fullt af þáttum hvert haust en ég gefst 

alltaf upp.“ Þessi prufuhegðun er einnig tengd notkun viðmælenda á jafningjanetum. Þannig 

finna þeir þar ábendingar um annað efni sem gæti fallið þeim í geð og þar sem það kostar ekki 

að skoða efnið þá er mun líklegra að þeir geri það. Þannig kynntust þeir einnig leikurum sem 

þeir vissu ekki af og efni sem þeir hefðu ekki annars talið að þeir hefðu áhuga á. Liður í 

þessum nýju kynnum var að viðmælendur gátu kynnt sér efnið án þess að borga fyrir það, en 

einnig að á jafningjanetunum voru notendur að mæla með öðru efni í umræðu um 
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afþreyingarefni sem viðmælendur þekktu fyrir. Emilíu þótti það vanmetið hversu mikla 

dreifingu og kynningu afþreyingarefnið fengi vegna jafningjaneta, en hún taldi möguleikann á 

því að kynnast efninu áður en tekin var ákvörðun um að kaupa hann mikilvægur kostur fyrir 

jafningjanet:  

 

Önnur ástæða er sú, [...] að geta kynnt mér eitthvað áður en ég vil kaupa það eða 

sem sagt horfa meira á það, hlusta meira á það. Mér finnst þetta einmitt vanmetið 

hvað þetta er, út af því að það er einmitt búið að koma í ljós að það er ekkert búið 

að hrapa sala á myndum og tónlist eftir að þessar torrent síður urðu virkar. Það 

gefur í raun bara fleirum kost á að kynnast hlutunum, einhverju sem þú hefðir 

ekki kynnst áður. 

6.1.2.3 Verð á afþreyingarefni 

Fimm viðmælendur töluðu um að helsta ástæðan fyrir ólöglegu niðurhali væri kostnaður þar 

sem ólöglegt niðurhal væri ódýrari kostur en að kaupa eða leigja efnið. Margrét talaði til 

dæmis um að hún ætti ekki fyrir því að kaupa efnið og að hluti þess væri efni sem hún myndi 

ekki endilega kaupa:  

 

Ef ég ætti peninginn þá myndi ég kaupa meirihlutann af myndunum sem ég 

downloada því þetta eru myndir sem mig langar að sjá, ég er þannig gerð að ég 

horfi á myndir aftur og aftur og aftur og aftur. Og á mikið og stórt DVD safn. En 

þættirnir eru meira afþreyingarefni sem maður kaupir ekki endilega en það eru 

sumar seríur sem mig langar að eiga sem ég hef ekki ennþá átt efni á að kaupa. 

 

Meirihluti viðmælenda telur að ólöglegt niðurhal komi ekki í staðinn fyrir kaup á efni hjá sér. 

Þess í stað sé það einskonar viðbót, efni sem þeir hefðu aldrei keypt eða viljað eiga en ef þeir 

hlaða niður efni sem þeim líkar mjög vel við þá kaupa þeir það síðar eftir löglegum leiðum. 

Þá hefur ólöglegt niðurhal ekki dregið úr aðsókn þeirra í kvikmyndahús. Bárður sagði að hann 

hlæði helst niður efni sem hann myndi ekki kaupa:  

 

Ég var eiginlega alltaf að hugsa þetta þannig að það sem að ég er að downloada er 

eitthvað sem ég myndi ekki kaupa hvort eð er, eða þá að ég gæti horft á í 

sjónvarpinu ef ég væri með þá áskrift. 
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Aðrir viðmælendur tóku í sama streng og fullyrtu að niðurhal þeirra hefði ekki breytt því að 

þeir keyptu enn afþreyingarefni á löglegan hátt og sæktu kvikmyndahús. Aðeins Rósa talaði 

um að hún keypti ekki lengur efni en styddist aðeins við ólöglegt niðurhal. Ástæða Rósu fyrir 

að kaupa ekki lengur efnið var fyrst og fremst til að spara mikla peninga og pláss, en hún 

sagðist nánast aldrei nenna að horfa á eitthvað aftur. Þó Rósa kaupi ekki efni til að nota sjálf 

kemur hins vegar fyrir að hún geri það til að gefa öðrum:  

 

En ég gef DVD öðrum. Af því að ég veit að aðrir hafa áhuga á að eiga og safna. 

Þá kaupi ég það og gef í gjafir sko. En ég kaupi ekki fyrir sjálfa mig, ekki lengur. 

Og þá aðal ástæðan ekki það að ég get downloadað þessu heldur, sko ég hef rosa 

gaman af öllu aukaefninu sem fylgir DVD en ég veit bara að ég á aldrei eftir að 

nenna að horfa á það. 

 

En þótt niðurhal virðist í flestum tilvikum ekki draga úr kaupum á afþreyingarefni hjá 

viðmælendum er hins vegar greinilegt að ólöglegt niðurhal hefur komið í staðinn fyrir 

viðskipti við videoleigur og áskrift að sjónvarpsstöðvum hjá öllum viðmælendum. Ástæður 

þess eru nokkrar, meðal þess sem þeir telja upp eru þægindin sem fylgja því að nálgast efnið 

heima hjá sér, úrvalið sem er mun meira en á flestum videoleigum og einnig af því að þeir 

telja verð á leigu og sjónvarpsáskrift vera allt of dýrar. Með jafningjanetunum fá viðmælendur 

mun meira efni á auðveldari og ódýrari hátt en ef þeir þyrftu að fara út á videoleigur, eða 

borga fyrir sjónvarpsáskriftir.  

Gvendur talar um að hann hafi hætt að nota videoleigur vegna þess að honum blöskraði 

verðið á leigunum: „Já, ég hætti því þegar ég fór uppi í Videohöll fyrir svona þremur árum 

síðan og ég leigði einhverja mynd fyrir 700 kall, þá fór ég að styðja ólöglegt niðurhal.“ Flestir 

aðrir viðmælendur tóku í sama streng. Emilía talaði um að hún væri eiginlega alveg hætt að 

nota videoleigur, en það gerðist þó kannski einu sinni á ári að hún færi á videoleigu. Ein 

ástæðan fyrir því væri að ef hún færi á góða videoleigu þá væru líkur á því að hún rækist þar á 

myndir sem hún myndi ekki finna á netinu:  

 

Það eru náttúrulega ef maður fer inn á góða videoleigu þá getur maður alltaf séð 

ýmislegt þar sem maður myndi kannski ekki finna á netinu af því maður myndi 

bara rekast á það þar sem maður væri bara að labba, þar sem maður getur ekki 
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fundið nema maður sé að leita að því kannski. Þú veist það er ennþá kostur við 

það að fara á góða videoleigu. 

 

Rósa talaði einnig um að hún hefði stundum notað vod leiguna sem vodafone bíður upp 

á í gegnum sjónvarpið. Þar hefði hún stundum horft á íslenskt efni, og sérstaklega efni 

sem hún þyrfti ekki að borga fyrir. Gvendur talaði einnig um að hann vissi um 

þesskonar leigur, en honum þótti þó uppsett verð þar vera of hátt. 

6.1.2.4 Takmarkað úrval afþreyingarefnis 

Fjórir viðmælendur fylgdust með afþreyingarefni sem ekki var aðgengilegt hér heima í 

gegnum aðra miðla en ólöglegt niðurhal. Má þar t.d. nefna sci-fi sjónvarpsþætti sem ekki voru 

sýndir á sjónvarpsstöðvum. Hér er því um að ræða viðbót við það efni sem í boði er. Notendur 

beita fyrir sig ólöglegu niðurhali vegna þess að miðlarar afþreyingarefnis þjónusta þá ekki 

nægilega. Milla talaði til dæmis um að hún hefði ekki aðgang að því sem hún vildi sjá, en 

flestir viðmælenda töluðu einmitt um hversu takmarkað úrvalið væri hér á landi af 

afþreyingarefni sem þeir höfðu áhuga á að sjá:  

 

Þannig að það er líka ástæða fyrir að ég downloada því ég hef ekki aðgang að 

þessu. Þannig að það er ... ok sumu hef ég aðgang að, ég viðurkenni alveg það sko 

og í framhaldi kemur kannski fullt af efni sem ég gæti náttúrulega séð á Stöð 2 og 

Skjá einum eða eitthvað, eða RÚV. En, en það kom eiginlega bara í framhaldi af 

því að ég var að ná í efni sem ég fékk ekki. 

 

Þó var algengara að viðmælendur horfðu á þætti sem voru sýndir á íslenskum 

sjónvarpsstöðvum en þeim þótti efnið í sjónvarpinu yfirleitt of gamalt, auk þess sem vaninn 

og aðrir kostir niðurhalsins urðu til þess að þeir kusu að nálgast efnið eftir þeim leiðum 

fremur en að horfa á efnið á sjónvarpsrásunum.  

6.1.2.5 Aldur afþreyingarefnis 

Rósa talaði um að þörf hennar fyrir að sjónvarpsefni væri nýtt mætti rekja til notkunar hennar 

á vefsíðum þar sem umfjöllun er um nýjustu þættina. Ef þættirnir voru orðnir gamlir voru 

meiri líkur á því að búið væri að eyðileggja fyrir henni þáttinn með því að ljóstra upp um efni 

hans, upplýsingarnar í þáttunum gátu því orðið gamlar og úreltar fyrir henni. Því þótti henni 

mikilvægt að sjá þættina sem fyrst: 
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Ef það er sýnt hérna þá er það löngu eftir á og ég þjáist af svolítilli spoiler fóbíu 

að ég þoli ekki að lesa um eitthvað sem gerist í þáttunum, ég vil geta séð það, ég 

vil ekki þurfa að sjá þetta einhvern tímann löngu seinna og vita allt sem gerist.  

 

Margrét minntist á sömu ástæðu og bætti við að umræðan á netinu gerði ráð fyrir að fólk sæi 

nýjustu þættina um leið og þeir voru sýndir í fyrsta sinn. Ef aðdáendur þáttanna sæju þá ekki 

strax yrðu þeir að sætta sig við að þáttunum yrði hugsanlega spillt fyrir þeim þegar 

upplýsingar úr þáttunum kæmu inn á spjallsíður. Mikilvægi þess að efnið væri nýtt kom fram 

í flestum viðtölunum. Sumir minntust reyndar á að stundum þætti þeim gaman að taka niður 

eldra efni og horfa á það þegar þá langaði til. Þegar umræðan var um nýjustu þættina sem enn 

voru í sýningum erlendis þá vildu viðmælendur helst ná strax í þáttinn. Emilía talaði til dæmis 

um að spennan yfir að bíða eftir næsta þætti í þáttaseríu auki á ánægjutilfinninguna við að 

horfa á þáttinn þegar hann loksins kæmi. Þannig skipti miklu máli að sjá þættina helst þegar 

þeir væru alveg nýir:  

 

Ef manni tekst að byrja að horfa á þá þegar þeir eru nýjir, þá er það náttúrulega 

meira spennandi að bíða eftir nýjum þætti. En stundum náttúrulega veit maður að 

þegar syrpur eru að verða búnar, þá stundum tökum við pásu og klárum síðan 

kannski síðustu þættina í röð til þess að þurfa ekki að bíða, frekar bíðum við 

lengur og horfum á þá í röð sko. En mér finnst samt rosalega gaman að horfa á 

eitthvað sem er bara nýbúið að sýna.  

 

Vitneskjan um að afþreyingarefnið sé nýtt hefur því áhrif á viðtökur áhorfenda. Bæði á 

persónulegum nótum, þar sem vitneskjan ein um að efnið sé nýtt vekur ánægju hjá fólki, en 

einnig vegna þess að aldur efnisins hefur áhrif á það hvort fólk sé viðræðuhæft á Internetinu 

og hafi yfir nýjustu upplýsingunum að ráða. Auk þess er um öðruvísi áhorf að ræða þegar 

viðmælendur horfðu á efni sem var nýtt og þeir þurftu að bíða eftir næsta þætti heldur en 

þegar þeir voru að horfa á eldra efni. Spennan yfir því að þurfa að bíða í einhvern tíma eftir 

næsta þætti skapaði hjá þeim eftirvæntingu sem varð til þess að þeim þótti eftirsóknarvert að 

fylgjast með þætti sem var alveg nýr og geta um leið tekið þátt í samræðum og 

bollaleggingum um atburði þáttanna. 
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6.1.2.6 Tímastjórnun 

Rósa, Gvendur og Milla töluðu um að þau vildu geta stjórnað eigin tíma og þætti óþægilegt að 

vera bundin að dagskrá sjónvarpsstöðva og kvikmyndahúsa. Þess vegna þætti þeim niðurhalið 

þægilegt þar sem þau gátu valið hvenær þau horfðu á efnið og stjórnað því hvort og hvenær 

þau gerðu hlé á áhorfinu. Gvendur er dæmi um einstakling sem hefur lítinn tíma aflögu til 

þess að fylgjast með afþreyingarefni. Hann er í fullu námi og vinnur með því í hálfu starfi. 

Gvendi þykir gott að geta tekið niður efni af netinu til að horfa á þegar honum hentar. Vegna 

mikils álags í vinnu og skóla verður afþreyingarefnið leið fyrir hann til að slaka á í þann 

takmarkaða tíma sem hann hefur til þess. Á þeim tíma vill hann geta ráðið hverju hann fylgist 

með og jafningjanetin gefa honum þægilega leið til þess að gera það. Þessi tímastjórnun 

veldur því að viðmælendur fara að fylgjast minna með sjónvarpsefni og taka að reiða sig í 

mun meira mæli á jafningjanetin heldur en dagskrá sjónvarpsstöðva. Þannig sögðust fæstir 

viðmælenda fylgjast með dagskrá sjónvarpsstöðvanna en styddust þess í stað við 

jafningjanetin til að sjá það sem þá langaði til að sjá. 

6.1.3 Samantekt 

Ólöglegt niðurhal er lærð hegðun sem viðmælendur deila með þeim sem þeir þekkja. Sumir 

viðmælendur töluðu um að þeir hefðu lært hegðunina af foreldrum sínum sem stunduðu það 

að „rippa“ VHS spólur, eða tóku upp kvikmyndir af sjónvarpinu. Munur þess löglega og 

ólöglega í þessum efnum var það lítill að viðmælendur áttuðu sig illa á honum en upptökur úr 

sjónvarpi eru löglegar þó tækninni svipi mikið til ólöglegs niðurhals. Flestir viðmælendur 

höfðu auk þess lært að nota jafningjanetin af einhverjum nákomnum sér svo sem systkini.  

Viðmælendur hafa flestir notað jafningjanetin í langan tíma. Fyrstu skrefin voru tekin 

þegar upp kom löngun til að nálgast afþreyingarefni sem ekki var aðgengilegt með öðrum 

leiðum. Þá var tónlist algengasta afþreyingarefnið sem tekið var niður í byrjun. Eftir því sem 

jafningjanetin festu sig betur í sessi sem upplýsingaleið hjá notendum komu aðrir þættir fram 

sem skiptu máli hjá notendum, svo sem að geta stjórnað tíma sínum betur og horft á 

afþreyingarefnið þegar þeim sýndist en auk þess að efnið sem hægt var að nálgast á 

jafningjasíðunum var nýtt. Þá vöndust viðmælendur á að nota þessa upplýsingaleið og með 

því varð sú leið að þeirri upplýsingaleið sem krafðist minnstrar fyrirhafnar til þess að nálgast 

afþreyingarefni 

Helstu ástæðurnar sem viðmælendur nefndu fyrir notkun sinni á jafningjanetum voru 

meðal annars minni kostnaður en að nálgast afþreyingarefni með öðrum hætti. Á 

jafningjanetum var einnig meira úrval efnis aðgengilegt heldur en annars staðar og 
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viðmælendum þótti ósanngjarnt að val þeirra á afþreyingarefni þyrfti að stjórnast af 

takmörkuðu framboði þess á Íslandi. Viðmælendum þótti einnig gott að geta valið sjálfir 

hvenær þeir horfðu eða hlustuðu á efnið. Þeir vildu geta valið þann tíma sjálfir sem hentaði 

þeim best til að fylgjast með afþreyingarefninu. Þá kvörtuðu viðmælendur undan því að það 

efni sem er aðgengilegt á íslenskum markaði væri oftast of gamalt fyrir þarfir þeirra og sóttust 

fremur eftir nýju efni á jafningjanetunum. Með þessum netum gátu viðmælendur kynnst nýju 

efni sem þeir hefðu ekki kynnst annars og fundið afþreyingarefni sem væri annars 

óaðgengilegt fyrir þá. Viðmælendum þótti þægilegt að sækja afþreyingarefni með hjálp 

jafningjanetanna. Að sækja það af netinu tók stuttan tíma og var auðvelt. 

Aðeins einn viðmælandi viðurkenndi að ólöglegt niðurhal hefði komið í staðinn fyrir að 

kaupa afþreyingarefni. Aðrir viðmælendur héldu því fram að kaupvenjur þeirra hefðu ekki 

breyst með tilkomu jafningjaneta að öðru leyti en því að þeir væru upplýstari kaupendur. Þeir 

vildu vita hvað þeir voru að eyða peningum í og kusu að kaupa það afþreyingarefni sem þeir 

voru búnir að skoða og töldu eigulegt eða miklar líkur á því að þeir notuðu oft. Flestir sögðust 

hafa keypt efni eftir að hafa hlaðið því niður áður. 

Jafningjanet hafa tekið við af videoleigum í öllum tilvikum. Raunar hefur þróun á 

tæknisviðinu einnig stuðlað að því að mögulegt er að nálgast afþreyingarefni á löglegan hátt 

gegnum sjónvarp með hjálp „leigunnar“ eða „Vod“ sem símafélögin reka. En viðmælendur 

töluðu um að sá valmöguleiki væri oft of dýr. Þegar viðmælendur voru spurðir hvers vegna 

þeir notuðu ekki lengur videoleigur var ástæðan oftast sú hversu langan tíma það tæki að fara 

út að sækja efnið.  

6.2 Hvaða viðhorf hafa viðmælendur til samfélagsins í tengslum við 
ólöglegt niðurhal? 

Í þessum kafla verða teknir fyrir þættir sem tengjast rannsóknarspurningu 2. Í fyrsta hlutanum 

eru viðhorf og þekking viðmælenda á lögum um höfundarétt skoðuð. Þá er spurt út í þau 

siðferðislegu mörk sem viðmælendur setja sér varðandi ólöglegt niðurhal. Í þriðja hlutanum er 

þeirri spurningu velt upp hvort ólöglegt niðurhal gegni einhverju menningarlegu hlutverki. Að 

lokum fylgir samantekt á efni kaflans. 

6.2.1 Hver eru viðhorf viðmælenda til laga um höfundarétt? 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvort þeir vissu að það sem þeir væru að gera væri 

ólöglegt kom í ljós að þeir voru allir óvissir um lögin. Viðmælendur kvörtuðu undan því að 

umfjöllun um ólöglegt niðurhal og höfundaréttarbrot væri óskýr og lítið á henni að græða. 

Þegar þeir voru spurðir um hvort þeir þekktu eitthvað til höfundaréttarlaga kom í ljós að fæstir 
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höfðu fengið formlega kennslu í því en flestir höfðu kynnt sér lögin á eigin spýtur eða höfðu 

einhverja grunnþekkingu á þeim. Bárður taldi að þegar talað væri um ólöglegt niðurhal og 

brot á höfundarétti fylgdu yfirleitt litlar útskýringar á því í hvað væri verið að vísa í 

höfundarréttarlögunum. Umræðan einkenndist af fullyrðinum sem ekki væru rökstuddar. Af 

þeim sökum vildi hann kynna sér málið sjálfur til að vita um hvað væri verið að tala og því 

hefði hann aflað sér upplýsinga um efnið. Allir viðmælenda nefndu að þeir hefðu heyrt að það 

væri ólöglegt að deila höfundarvörðu efni á netinu, en voru óvissir um niðurhalið. Raunar 

töldu flestir það vera á gráu svæði og ef það væri lögbrot þá væri það mjög lítið brot. Bárður 

orðaði það þannig:  

 

Ég veit, eða sem sagt maður veit að þetta er lögbrot. Ég held að ... ee. Sko ég veit að 

þetta er allavega á dálítið gráu svæði með torrent systemið. Þar sem að, ef ég skil þetta 

rétt að þá er það ekki ólöglegt að sækja efnið, heldur ólöglegt að deila því. Þannig að í 

gamla eða á einhverjum af þessum gömlu forritum eins og Napster og Kaza og hvað 

þetta var, þá hefði maður faktístk getað bara sótt og þannig ekki brotið lögin, en með 

þessu er maður að gera hvort tveggja á sama tíma og þá alltaf í smá brotum þannig að 

jú, væntanlega er maður að brjóta lögin þá. 

 

Þessi óvissa um lagalega stöðu niðurhalsins virðist að nokkru leyti vera ástæðan fyrir því að 

viðmælendur mínir nota jafningjanetin, þar sem þeir eru ekki alveg vissir um hvort það sem 

þeir eru að gera sé ólöglegt, þótt þá gruni það reyndar. Þótt viðmælendur gengjust við því að 

deiling skráa væri lögbrot og teldu niðurhalið á gráu svæði gagnvart lögum litu þeir þó ekki á 

sig sem glæpamenn eða töldu að viðhorf þeirra til annarra laga hefði breyst á nokkurn hátt. 

Gvendur talaði um að vegna þess hversu auðveld deiling á höfundarvörðu efni með hjálp 

jafningjanets væri í framkvæmd og hversu ólíkt það væri annarri glæpsamlegri hegðun, gæti 

hann leitt það hjá sér að það væri lögbrot. Auk þess bar hann niðurhal saman við bankahrunið 

og taldi að vegna þess hvernig landið hefði verið rænt af peningum þá væri ólöglegt niðurhal 

mjög ómerkilegt lögbrot í samanburði.  

 Rósa velti fyrir sér hvort helsta ástæðan fyrir því að fólk notaði þessa upplýsingaleið þótt 

hún væri ólögleg væri fyrst og fremst sú að lögreglan fygldi lögunum ekki eftir í þessum 

efnum. Sjálf sagðist hún engin önnur lög brjóta en þó færi hún yfir þessa línu. Hún talaði um 

að það væri sennilega ekki nógu sýnilegt að verið væri að refsa fólki fyrir þetta. Það mætti 

líkja þessu við það að lögreglan hætti að fylgjast með því hvort fólk tæki hægri beygju á 
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rauðu ljósi. Það væri enn ólöglegt en ef enginn fylgdist með því þá myndi fólk líklega fara að 

gera það. Þetta væri svolítið eins og að svindla í prófi og vita að þú kæmist upp með það: „Ég 

held að það sé ástæðan fyrir því að maður brýtur þetta en ekki eitthvað annað. Af því að 

maður kemst svoldið upp með það.“ Gvendur talaði einnig um að fólk væri mjög opinskátt 

um að það hlæði efni niður ólöglega, jafnvel á opinberum stöðum. Viðmælendur álíta því að 

hegðun þeirra sé ekki úr takti við þau mörk sem samfélagið setur þeim, heldur sé þögult 

samþykki fyrir því að svona sé hægt að nálgast afþreyingarefni. Upplýsingahegðunin sem þeir 

hafa sé því í raun samþykkt af samfélaginu.  

Tvær helstu aðferðir höfundarétthafa til að minnka ólöglega dreifingu höfundaréttarvarins 

efnis á netinu hafa verið lögsóknir og auglýsingar um að ólögleg dreifing sé lögbrot sem 

jafnist á við þjófnað. Fælingamáttur þessara aðferða hefur ekki haft áhrif á viðmælendur mína. 

Þegar spurt var hvort fólk óttaðist lögsókn vegna notkunar á jafningjanetum svöruðu flestir já, 

en þó töldu allir viðmælendurnir litlar líkur á því að þeir yrðu sóttir til saka þar sem fá mál 

hafi komið upp á Íslandi vegna ólöglegs niðurhals og vegna þess að ekkert þeirra taldi sig 

hlaða það miklu efni niður að það gæti vakið eftirtekt. Rósa sagði til dæmis að hún treysti á að 

hún væri lítill fiskur í þessum efnum og að ef hún léti íslenskt efni í friði væru minni líkur á 

að hún yrði sótt til saka. Hún myndi því halda áfram þangað til einhver bankaði uppá hjá 

henni.  

Almennt töluðu viðmælendur um að auglýsingar sem snúa að ólöglegu niðurhali hafi engin 

áhrif á þá, en þeim þætti þær almennt vera tímasóun. Tveir þeirra töluðu um að þeim þætti 

skilaboðin í auglýsingunum eiga við um þjófnað en ekki brot á höfundarétti, sem væri ekki 

sambærilegt brot. Bárður talaði um að vegna þess að brotið væri auglýst sem eitthvað annað 

og meira en það væri í raun og veru, þá væri í raun erfitt að taka auglýsingarnar alvarlega: 

 

Þetta er lagt að jöfnu við þjófnað en lögbrotið náttúrulega sem verið er að tala um 

er ekki þjófnaður heldur höfundaréttarbrot. Sem að er ekki sami hluturinn og 

maður fær á tilfinninguna að það sé verið að gera einhvern vondan karl úr þessu 

sko og að fara svo langt út fyrir það sem þetta er í raun og veru, þannig að það er 

voða erfitt að taka þetta alvarlega.  

 

Auglýsingarnar missa marks hjá viðmælendum mínum, ekki einungis vegna þess að þær tala 

niður til áhorfandans heldur einnig vegna þess að þær leggja að jöfnu þjófnað og 

höfundaréttarbrot, sem viðmælendur mínir sjá ekki sem sambærilegan hlut.  
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6.2.2 Setja viðmælendur sér siðferðileg mörk við niðurhal sitt? 

Notendur jafningjaneta setja sér mismunandi siðferðismörk í niðurhali, þótt þau mörk séu 

ekki endilega í samræmi við takmörk samfélagsins. Þannig bendir ýmislegt til þess að 

íslenskir notendur jafningjaneta séu almennt á móti því að taka niður íslenska tónlist án þess 

að borga fyrir hana. Þó er þar munur á milli einstaklinga. Ég spurði viðmælendur hvort þeir 

settu sér einhver mörk í niðurhalinu, hvort þar væri eitthvert efni sem þeir hlæðu ekki niður 

ólöglega þótt þá langi til þess. 

Þrír viðmælenda nefndu að þeir hlæðu ekki niður íslenskri tónlist ólöglega en vildu frekar 

borga fyrir hana. Sem ástæðu nefndu þeir smæð markaðarins og hversu erfitt íslenskir 

tónlistarmenn ættu með að lifa á listsköpun sinni. Sömu viðmælendur höfðu hins vegar minni 

áhyggjur af því að hlaða niður erlendri tónlist, enda væru þeir tónlistarmenn yfirleitt orðnir 

ríkir og frægir. Gvendur talaði um að hann hefði það sem meginreglu að hlaða ekki niður 

íslensku efni og ef hann langaði í eitthvað efni, þá keypti hann það frekar. Um erlent efni giltu 

hins vegar önnur lögmál, þar sem mun meiri peningar væru komnir inn fyrir það. Hann 

sagðist hafa minna samviskubit af því að stela frá þeim ríku en þeim fátæku:  

 

Og ég er ekkert að sækja neina íslenska sjónvarpsþætti eða neitt þannig og það er 

aðallega út af þessari smæð. Mér finnst ekkert mál að borga fyrir plötuna eftir FM 

Belfast. Ég veit að þetta eru bara blankir krakkar á mínum aldri sko. En ég er 

kannski ófeimnari við þetta erlenda.  

 

Rósa talaði einnig um að hún hlæði ekki niður íslenskri tónlist ólöglega sem reglu. Hún vildi 

einnig kaupa hana á löglegan hátt til að taka ekki þær litlu tekjur sem listamennirnir hefðu af 

tónlistinni frá þeim. Hins vegar gréti hún sig ekki í svefn af því að „stela efni frá einhverjum 

stórum kvikmyndafyrirtækjum í Bandaríkjunum“.  

Emilía tók í sama streng og Gvendur og Rósa. Hún talaði um að auk þess að hala ekki 

niður íslenskri tónlist þá langaði hana til þess að borga fyrir það sem hún hleður niður. 

Vandinn væri bara sá að hún hefði ekki alltaf efni á því eða gæti það ekki af öðrum ástæðum. 

Þessi vandi við að borga fyrir afþreyingarefnið kom endurtekið fram hjá viðmælendum, en 

þeim fannst afþreyingarefnið almennt vera of dýrt ef það var sótt eftir löglegum leiðum. 

 Aðrir viðmælendur könnuðust lítið við að setja sér mörk í niðurhalinu. Bárður talaði 

reyndar um að hann hlæði ekki niður tónlist uppáhalds tónlistarmannsins síns ólöglega og þar 

væri á ferðinni einskonar tryggð við tónlistarmanninn en einnig vegna þess að hann gat kynnt 
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sér efnið fyrirfram á netinu. Möguleikinn fyrir því að geta hlustað á plötuna áður en hann tók 

ákvörðun um að kaupa hana virkaði því hvetjandi á Bárð til þess að hann keypti frekar en að 

hlaða niður. Þetta er í rauninni gott dæmi um það hvernig minni takmarkanir á aðgengileika 

efnisins geta í raun ýtt undir sölu á efninu í stað þess að draga úr henni.  

Margrét setti sér engin mörk í niðurhalinu, hún hlóð íslenskri tónlist jafnt niður á við efni 

frá öðrum löndum. Hennar viðhorf til þess að hlaða niður tónlist ólöglega var athyglisvert, en 

hún taldi það ekki taka því að kaupa tónlistina löglega á netinu vegna þess að Stef kæmi í raun 

í veg fyrir að tónlistarmennirnir fengju borgað fyrir þau eintök hvort sem er. Margrét taldi 

Stef vera glataða stofnun sem hugsaði meira um eigin hagsmuni en þeirra sem henni var ætlað 

að vernda. Margrét taldi það vera að stórum hluta Stef að kenna að það væri varla mögulegt 

að lifa á tónlist á Íslandi. Ástæða þess væri að Stef tæki of háa prósentu af hverju seldu eintaki 

til þess að tónlistarmenn gætu lifað á sínum hluta. Það væru aðeins stærstu nöfnin í 

bransanum sem fengju pening og raunar aðeins höfundarnir, en ekki tónlistarmennirnir sem 

flyttu og útsettu tónverkin. Þannig fá: „tónlistarmenn sem spila bara coverlög, eins og 

Emilíana Torrini gerði fyrst og Ragnheiður Gröndal og eitthvað, engan pening“. Erlendis væri 

þessu ekki þannig háttað og tónlistarmennirnir fengju einnig borgað fyrir vinnu sína. Auk þess 

borgaði Stef fyrirfram umsamda upphæð til erlendra höfundarréttarsamtaka, sem væri ekki í 

samræmi við það magn sem spilað væri hérlendis af erlendri tónlist. Þannig skerðist í raun 

hlutur innlendra listamanna af samningum Stefs. Margrét talaði einnig um að kröfur Stefs og 

reglurnar sem þeir hafa sett um sölu tónlistar á Íslandi sé í raun það sem kemur í veg fyrir að 

Itunes tónlistarbúðin selji tónlist á Íslandi. Allt þetta verði til þess að hagnaðarvon íslenskra 

tónlistarmanna skerðist og dreifing íslenskrar tónlistar minnki. Þannig vinni Stef í raun gegn 

tónlistarmönnum. Margrét kemur úr fjölskyldu tónlistarmanna en vegna þess að hún telur Stef 

græða mest á sölu íslenskrar tónlistar, þá kýs hún að kaupa hana ekki því hún vill ekki styðja 

Stef. Margrét setur sér þannig siðferðisleg mörk gegn því að kaupa tónlist á netinu vegna þess 

að þá telur hún sig vera að styrkja stofnun sem beri ekki hagsmuni tónlistarmannanna fyrir 

brjósti sér. Siðferðiskennd hennar kemur þannig í raun í veg fyrir að hún kaupi efnið og krefst 

þess að hún nái í hana endurgjaldslaust. 

Viðmælendur töluðu flestir um að þeir tækju efni niður, en settu mörk við að hlaða inn efni 

á jafningjanet. Flestir töldu það mun meira lögbrot að deila efninu og vildu ekki gera það, en 

einnig voru sumir sem gáfu aðeins þá ástæðu að þeir nenntu ekki að standa í því að hlaða upp 

efni á jafningjanet. Margrét sagðist ekki nenna að standa í því að deila efni til annarra með 

jafningjanetum, hún kynni ekki að gera það og hefði engan áhuga á að læra það. Ef hún vildi 
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deila einhverju sendi hún það beint til viðkomandi manneskju með þar til gerðum tækjum, svo 

sem dropbox skjalakerfinu. 

Þegar kom að öðru íslensku efni en tónlist sagðist enginn viðmælenda hlaða því niður en 

ástæðan var sjaldnast af siðferðislegum ástæðum. Flestir viðmælendurnir sögðust ekki hafa 

áhuga á afþreyingarefninu því þeim þótti það yfirleitt óspennandi. 

6.2.3 Gegnir ólöglegt niðurhal einhverju menningarlegu hlutverki hjá 
viðmælendum? 

Sameiginleg menning er stór þáttur í því sem mótar samfélag og viðhorf einstaklinga til þess. 

Þáttur upplýsingafræðinnar hlýtur að felast í því að skoða hvernig þeirri menningu er miðlað 

áfram og spyrja hvernig fólk nálgast þær upplýsingar sem þar eru og hvað það gerir við þær. 

Ég reyndi að nálgast þetta með því að spyrja viðmælendur annars vegar um skoðun þeirra á 

því hvort ólöglegt niðurhal yki eða drægi úr notkun þeirra á íslensku menningarefni og hins 

vegar hvort niðurhalið hefði leitt til þess að þeir notuðu afþreyingarefni á annan hátt en áður.  

6.2.3.1 Tengsl ólöglegs niðurhals við mótttöku og dreifingu íslenskrar 
menningar hjá viðmælendum 

Ég vildi athuga hvort mögulegt væri að ólöglegt niðurhal væri þáttur í viðtökum viðmælenda 

á íslensku efni, hvort það auðveldaði þeim til dæmis aðgengi að því eða hvort það yrði til þess 

að viðmælendur mínir fylgdust minna með íslensku afþreyingarefni. Þegar ég spurði um áhorf 

og hlustun á íslensku afþreyingarefni komu fram tvö andstæð en athyglisverð viðhorf. 

Viðmælendur sem búsettir voru á Íslandi fylgdust lítið með íslensku sjónvarpsefni eða 

kvikmyndum og höfðu lítinn áhuga á því. Flestir töluðu um að lítil gæði efnisins væru 

ástæðan fyrir litlum áhuga þeirra á því. Þó má greina að niðurhal á erlendum sjónvarpsþáttum 

og kvikmyndum hefur áhrif að því leyti að meiri samkeppni er um athygli áhorfenda á 

afþreyingarefni. Gvendur sagðist fara á íslenskar kvikmyndir sem hann langaði að sjá í bíó en 

vegna þess að hann hlæði þeim ekki niður þá færi einnig margt framhjá honum. Þannig væri 

hann aðeins nýbúinn að sjá Vaktarseríurnar sem nutu vinsælda hér á landi árin 2007-2009 og 

hann hefði einnig misst af ýmsum þáttum sem hann hefði langað til að sjá. Gvendur saknaði 

þess þó ekki að hafa misst af þáttunum: „Það böggar mig ekkert, þú veist, það er svo mikil 

afþreying í boði almennt að ég bara verð að velja hvaða tíma ég eyði.“ Gvendur talaði einnig 

um að þættirnir kæmu á sjónvarpsleigurnar en hann hefði þó ekki kynnt sér það nánar. Í raun 

má segja að íslenskt sjónvarpsefni eigi í mikilli samkeppni við erlent sjónvarpsefni um athygli 

viðmælenda. Jafnvel vinsælustu íslensku þættirnir eiga það til að fara framhjá viðmælendum 
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mínum sem kjósa stundum frekar að horfa á erlenda sjónvarpsþætti í staðinn og setja sér 

siðferðisleg mörk og hlaða ekki niður íslenskum þáttum.  

Viðmælendur töldu flestir að íslenskt efni væri aðgengilegt á leigum símafyrirtækjanna í 

gegnum sjónvörpin. Sumir þeirra notuðu það til þess að fylgjast með íslensku sjónvarpsefni 

eða kvikmyndum en viðurkenndu þó að það gerðist ekki oft, enda hefðu þeir lítinn áhuga á 

því. Margrét sagðist þó hafa áhuga á íslensku afþreyingarefni. Hún hafði verið búsett erlendis 

í tvö ár og taldi að jafningjanet gæti hjálpað sér við að fylgjast með íslensku menningarefni. 

Úrval þess efnis á jafningjanetum væri hins vegar takmarkað. Margrét minntist á að löglegar 

streymissíður íslenskra útvarps- og sjónvarpsstöðva hefðu einnig hjálpað sér við að nálgast og 

fylgjast með því sem var að gerast í íslenskri menningu. Hún sagðist sakna íslenskrar 

menningar og að hún myndi hlaða efninu niður ef hún gæti því hún teldi að það væri mun 

meira af tilraunastarfsemi í íslensku afþreyingarefni en í því erlenda:  

 

Já, og ég sakna líka bara í grunninn íslenskrar menningar eins og íslenskt leikhús, 

það einhvernveginn, þar sem ég er í London. En það er líka bara yfir höfuð 

leikhúsmenning úti er allt öðruvísi en hérna. Það er miklu meira af 

tilraunastarfsemi hér heldur en úti. Þannig að og líka í kvikmynd og tónlist 

einhvern veginn maður þarf að grafa miklu meira til að finna svona indy eitthvað. 

 

Emilía talaði um að það væri mjög dýrt að framleiða íslenska þætti og kvikmyndir og nefndi 

það sem ástæðu fyrir því að hún vildi ekki hlaða efninu niður ólöglega. Hins vegar þótti henni 

þetta efni ekki það spennandi að hún væri tilbúin að borga fyrir að sjá það:  

 

Sko ég eiginlega horfi bara ekkert á það. En ég er svoldið mikið á móti því líka að 

það er náttúrulega líka, ennþá dýrara batterí heldur en tónlistin. Myndir og þættir, 

þetta er mjög dýrt, dýr pakki fyrir fólk að fara í þannig að maður vill hvetja þau 

áfram sko og eins og að fara í bíó og svona, en ég bara fer mjög sjaldan í bíó á 

íslenskar myndir og horfi á þær bara einfaldlega af því að ég fíla þær ekki. Ég er 

alveg búin að gefa þeim séns en hérna flestar sem ég hef séð finnst mér bara ekki 

það spennandi að ég sé eitthvað að sækjast í eitthvað af því. Þú veist eins og þessir 

þættir, hérna þessir íslensku þættir, ég hef ekkert horft á þetta. 
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Hægt er að spyrja að því hvort það viðhorf sé algengt að fólk vilji styðja við íslenska 

kvikmynda- og þáttagerð en sé ekki tilbúið til að borga fyrir það. Af þeim ástæðum fari efnið 

einfaldlega fram hjá þeim. Þetta viðhorf kom fram hjá flestum viðmælendum mínum.  

Viðmælendur töldu áhrif ólöglegs niðurhals á íslenska menningu vera lítið þar sem 

almennt væri auðvelt að nálgast íslenskt efni eftir löglegum leiðum. Þó sýndi sig á svörum 

viðmælenda að ólöglegt niðurhal dró fremur úr því að þeir fylgust með því sem boðið var upp 

á í sjónvarpi og kvikmyndahúsum vegna þess að erlent niðurhal er ódýr valmöguleiki miðað 

við íslenskt afþreyingarefni. Gvendur talaði sérstaklega um hversu dýrt það væri að fara í 

kvikmyndahús að sjá íslenska kvikmynd, en aðgangsmiði á þannig sýningu er yfirleitt töluvert 

hærri en á erlendar kvikmyndir. Afleiðing þess væri einfaldlega að færri færu að sjá 

kvikmyndirnar. Kvikmyndahúsin eru þannig í raun sjálf í samkeppni við íslenskan 

kvikmyndaiðnað, þar sem þau bjóða upp á ódýrari erlendar kvikmyndir. En fólk veigrar sér 

við að borga uppsett verð á íslenskar kvikmyndir.  

6.2.3.2 Áhorf og þátttaka – Skapandi möguleikar jafningjaneta 

Ég vildi skoða hvort kostir og ókostir ólöglegs niðurhals móti að einhverju leyti það hvernig 

viðmælendur nota afþreyingarefni. Í þeim efnum hafði ég áhuga á að skoða hvort 

viðmælendur gerðu eitthvað meira með efnið sem þeir hlóðu niður, hvort viðtökur þeirra á 

efninu væru virkar og leiddu til hverskonar sköpunar, eða hvort viðmælendur tækju aðeins við 

afþreyingarefninu án þess að gera nokkuð meira með það. Því spurði ég þá hvort þeir hefðu 

gert eitthvað meira með efnið en að horfa á það, til dæmis lesið sér til um það, tjáð sig um það 

á vefsíðum eða jafnvel unnið eitthvað út frá því. Flestir viðmælendur könnuðust við að hafa 

lesið sér eitthvað til um efnið sem þeir sóttu á jafningjanetum áður en þeir tóku það niður. 

Emilía talaði til dæmis um að umfjöllun um efni á netinu sé stundum ástæða þess að hún 

sækir efnið. Emilía las sér til um efnið á jafningjanetum, síðum sem safna vefslóðum sem 

leiða að ólöglegum eintökum af afþreyingarefninu og á opinberum vefjum sem fjalla um 

afþreyingarefni. Má þar nefna vefinn imdb.com (Internet Movie Database) og 

Kvikmyndir.net. Emilía talaði um að hún hefði gaman af umfjölluninni um efnið og vildi taka 

þátt í henni. Það sem hún las á netinu um afþreyingarefnið varð einnig stundum til þess að 

hún breytti ákvörðunum sínum um hvenær og hvernig hún horfði á efnið:  

 

En svo kíki ég frekar stundum á lýsingar t.d. ef ég ætla að vita svona aðeins hvað 

gerist í næsta þætti sem ég er ekki búin að sjá, þá kíki ég stundum aðeins til að sjá 
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hvort ég vil bíða með hann og horfa á næsta þátt með sko eða hvort ég vil bara 

horfa á hann strax.  

 

Neysla viðmælenda á afþreyingarefninu er því virk og spinnast af því umræður og samfélag 

verður til á netinu þar sem virk menningarumfjöllun á sér stað. En þessi menningarumfjöllun 

er ekki bundin við ólöglegt niðurhal og jafningjasíður. Til þess að geta tekið þátt í þessum 

umræðum er þó mikilvægt að geta fylgst með nýjasta afþreyingarefninu. Hins vegar eru ýmsir 

hlutar þessarar netmenningar sem krefjast þess að fólk hlaði efninu niður og eru því í raun 

bein afleiðing ólöglegs niðurhals. Þannig talaði Margrét um fyrirbærin „fanvideos“, „remix“ 

og „fandom“ og hélt því fram að án niðurhals væru þau í raun ekki möguleg. Fanvideos eru 

kvikmyndir sem aðdáendur búa til í anda kvikmynda, tónlistarmyndbanda, sjónvarpsþátta og 

fleira menningarefnis. Þar getur til dæmis verið um að ræða að aðdáendur endurleika senur úr 

kvikmyndum, taka búta úr þætti eða kvikmynd og klippa saman og setja tónlist við efnið eða 

búa jafnvel til eigin tónlistarmyndbönd undir uppáhalds laginu sínu. Remix kallast það þegar 

tónlist er tekin og endurhljóðblönduð eftir höfði einhvers annars en höfundarins. Þegar best 

lætur verður afurðin að nýju listaverki. Fandoms er samsett orð úr fan og domain og vísar til 

síðna á netinu þar sem tiltekið afþreyingarefni er tekið fyrir af aðdáendum þess og rætt um 

það, en einnig unnið eitthvað úr því, hvort sem er sögur (fanfiction), myndir, kvikmyndir, 

tónlistarmyndbönd eða eitthvað fleira (fanart). Margrét segir:  

 

Mig langar líka að nefna það sem kemur út frá þessu downloadi er svona 

fanvideos og líka remix á lögum sem fólk gat í rauninni ekki gert áður. Og mér 

finnst það í rauninni líka gott, af því að það er líka ókeypis exposure fyrir 

myndina eða þáttinn eða tónlistina. Og það eykur bara menningu heimsins bara, 

listsköpun fólksins og eitthvað.  

 

Viðmælendur gerðu flestir lítið af því að skapa ný myndbrot úr verkum sem þeir fundu á 

netinu. Þó hafði Emilía reynslu af því. Hún hafði tekið brot úr sjónvarpsþáttum sem hún hafði 

mjög mikinn áhuga á og sett brotin saman eftir eigin höfði. Þá bætti hún tónlist við 

myndbrotin og deildi þeim á youtube myndbandavefnum:  

 

Ég var alltaf að gera grín að svona fólki sem var alltaf að gera svona fanvideos og 

svo fannst mér þeir svo ótrúlega áhugaverðir að ég fór að gera þetta sjálf. En það 
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var semsagt bara já, þá notaði ég bara brot úr því sem ég var búin að hala niður, 

enda var þetta ekki einu sinni sýnt hérna heima en það er í raun og veru það eina, 

þessi youtube fan videos.  

 

Samkvæmt Emilíu er ekki mögulegt að útbúa svona myndbönd nema með því að taka niður 

efnið sem unnið er með á eigin tölvu. Þessi endurvinnsla á höfundavörðu efni er leið 

áhorfenda til þess að taka þátt í þeirri sköpun sem á sér stað með menningarefni en áhrif 

endurvinnslunnar geta haft jákvæðar afleiðingar í för með sér fyrir listamennina sem standa 

að upprunalega efninu. Þannig geta endurunnar útgáfur efnis orðið til þess að vitneskja um 

upprunalegt efni breiðist út og fleiri kynnast því en ella. Margrét talaði um að þessa 

endurvinnslu á afþreyingarefni mætti bera saman við graffiti fyrirbærið þar sem bæði 

fyrirbrigðin væru ólögleg en þegar best gerðist væri um nýja list að ræða. Hér væri um 

jaðarmenningu að ræða sem fjöldi manns iðkaði um allan heim.  

6.2.4 Samantekt 

Viðmælendur töluðu flestir um að lögin og umfjöllun um höfundaréttarlög væru óljós þegar 

kom að ólöglegu niðurhali. Flestir sögðust hafa heyrt að það væri löglegt að taka efni niður, 

en ólöglegt að dreifa því þó þeir gætu ekki vísað í lögin í þeim efnum. Afstaða laganna til 

ólöglegs niðurhals virðist því vera óskýr í augum viðmælenda. Þeir viðurkenna að líklegast sé 

atferlið ólöglegt en þó sé ekki refsað fyrir það, og ef það er ekki refsað fyrir það, þá geti það 

varla verið svo ólöglegt. Viðmælendur sjá hegðun sína sem samfélagslega viðurkennda. Um 

hana ríki einskonar þögult samþykki eða að minnsta kosti hlutleysi. Því telja þeir sig ekki vera 

að brjóta á reglum samfélagsins þótt þeir brjóti lögin. Á þann hátt komast þeir hjá þeirri 

hindrun sem samfélagið setur fyrir því að fólk brjóti lög þess. Viðmælendur sjá sig ekki sem 

glæpamenn eða lögbrjóta og fylgja öðrum reglum samfélagsins. Auk þess töluðu þeir um að 

umfjöllun um ólöglegt niðurhal væri oft á tíðum opin hér á landi þar sem fólk kæmi jafnvel 

fram í fjölmiðlum landsins og lýsti yfir að það hefði hlaðið einhverju niður.  

Greinilegt er að upplýsingahegðun fólks stýrist af þeim siðferðilegu mörkum sem það setur 

sér þegar kemur að ólöglegu niðurhali. Þannig nýttu flestir viðmælendur sér ekki 

jafningjanetin eða ólöglegt niðurhal til að nálgast íslenska tónlist vegna þess að þeir töldu sig 

þá vera að skerða tekjur íslenskra tónlistamanna. Einn viðmælandinn taldi hins vegar að Stef 

sæi alfarið um að skerða tekjur tónlistarmanna og setti því ekki fyrir sig að hlaða íslenskri 

tónlist niður ólöglega. Einn viðmælandi talaði einnig um að hann hlæði ekki niður íslenskum 

kvikmyndum eða öðru efni til að skerða ekki hlut íslenskra listamanna en allir hinir nefndu að 
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þeir tækju ekki niður íslenskar kvikmyndir og sjónvarpsþætti vegna þess að þeim þótti það 

efni óspennnandi og þeir gætu nálgast það eftir öðrum leiðum. 

Ólöglegt niðurhal gegnir vissu menningarlegu hlutverki hjá viðmælendum. Það kemur 

fram sem enn einn valkosturinn við íslenskt menningarefni en hefur að öðru leyti lítil áhrif á 

viðtökur og dreifingu þess hjá viðmælendum. Um afþreyingarefnið spinnast umræður á netinu 

og jafningjanetunum sem viðmælendur mínir fylgjast með og taka jafnvel þátt í. Á þann hátt 

verða til einskonar samfélög á netinu sem hverfast um afþreyingarefnið. Notkun fólks á 

afþreyingarefninu sem það hleður niður er margvísleg og ein afurð þeirrar notkunar kemur 

fram í nýjum verkum. Þessi verk geta verið allt frá því að vera aðdáendasögur (e. fanfiction) í 

það að vera kvikmyndir aðdáenda þar sem höfundarvarið efni er tekið, endurnýtt og eitthvað 

nýtt skapað úr því. Þessi sköpun er oftast brot á höfundaréttarlögum nema höfundarétthafi gefi 

leyfi fyrir endurvinnslunni. Viðmælendur gerðu flestir lítið af því að búa til þannig verk en 

einn þeirra sagðist þó hafa búið til og dreift svokölluðu fanvideo. Aðrir töluðu um að hafa séð 

þannig verk. 
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7 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar  sem fram komu í sjötta kafla bornar 

saman við kenningar um upplýsingahegðun og niðurstöður annarra rannsókna á þessu sviði. 

Kaflinn skiptist í tvo meginhluta. Í fyrri hlutanum eru niðurstöður sem lúta að hlutverki 

ólöglegs niðurhals í upplýsingahegðun viðmælenda teknar fyrir og í síðari hlutanum eru til 

umfjöllunar viðhorf viðmælenda til samfélagsins í tengslum við ólöglegt niðurhal. 

7.1 Hlutverk ólöglegs niðurhals í upplýsingahegðun viðmælenda 

Hér verður notkun viðmælenda á jafningjanetum skoðuð. Litið verður til þess hvernig notkun þeirra 

hófst og hvaða þættir viðhalda henni. Þá verða helstu ástæður viðmælendanna fyrir notkun á 

jafningjanetum dregnar fram og skoðaðar út frá kenningum og rannsóknum um upplýsingahegðun.  

7.1.1 Orsakir þess að viðmælendur hófu að nota jafningjanet 

Viðmælendur mínir nýta sér jafningjanetin til að svala ákveðinni upplýsingaþörf sem kemur fram 

hjá þeim. Sú þörf krefst þess að efnið sé nýtt og fjölbreytt en þar virðast löglegar leiðir dreifingar 

afþreyingar oft ekki duga til. Áður en fólk grípur til ólöglegs niðurhals þarf það að yfirstíga ýmsar 

hindranir sem það ýmist setur upp sjálft eða umhverfi þess kemur upp. Í líkani Tom D. Wilson 

(2000) um upplýsingahegðun koma fram þættir sem hafa áhrif á upplýsingahegðun. Wilson segir að 

þessir þættir geti bæði virkað sem hvatar og hindranir á upplýsingahegðun einstaklinga. Það sem 

virkar sem hindrun fyrir einn getur verið hvati fyrir annan. Í viðhorfum viðmælenda í rannsókninni 

má greina þætti sem lýsa upplýsingahegðun þeirra. Má þar nefna viðhorf þeirra til 

höfundarréttarlaga, auglýsinga um ólögmæti hegðunarinnar, ákæra og viðbragða lögreglu við 

brotum á lögunum en segja má að þessir þættir séu almennt samfélagslegar hindranir á notkun 

jafningjaneta sem viðmælendur hafa virt að vettugi. Hér má ætla að innræti einstaklingsins hljóti að 

spila inn í, svo sem viðhorf hans til laga samfélagsins, siðferðislegur þröskuldur hans og hræðslan 

við útskúfun úr samfélaginu. Viðmælendur mínir halda áfram upplýsingahegðun sinni sem felur í 

sér að kynna sér efni og sækja upplýsingar og afþreyingarefni með hjálp jafninganeta og hljóta því 

að hafa yfirstigið þessar hindranir á einhvern hátt og réttlætt upplýsingahegðun sína fyrir sér. Þá er 

til umhugsunar hvort upplýsingahegðunin hafi að geyma einhverja þætti sem virka sem hvatar á 

hana og örva einstaklingana til að viðhalda henni. 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir hefðu kynnst jafningjanetum og 

ólöglegu niðurhali töluðu flestir um að einhver nákominn þeim hefði kynnt tæknina fyrir 
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þeim, fjölskyldumeðlimur eða náinn vinur. Einn þáttur í ólöglegu niðurhali sem er 

athyglisverður er að kunnáttan og þekkingin á því hvernig á að nýta jafningjanetin er talin 

félagslega verðmæt. Kunnáttunni er dreift áfram til vina og félaga og má þar sjá ákveðna 

samhjálp í verki sem styrkir í raun samfélagsleg tengsl viðmælenda. Auk þess taldi Margrét 

að kunnáttan hefði jákvæð áhrif á fjölskyldubönd sín, þar sem hún gæti skaffað foreldrum 

sínum afþreyingarefni eftir pöntun. Þannig veldur þekkingin á notkun jafningjaneta því að 

Margrét styrkist í stöðu sinni gagnvart foreldrum sínum. Hún getur hjálpað þeim og aðstoðað 

á vettvangi þar sem foreldrarnir treysta sér ekki sökum lítillar tæknikunnáttu. 

Fyrstu persónulegu kynni viðmælenda minna af ólöglegu niðurhali komu fram þegar þeir leituðu 

uppi efni sem ekki var aðgengilegt með öðrum hætti. Algengast var að þeir hefðu byrjað að hlaða 

niður tónlist en eftir því sem tækninni fleytti fram fóru þeir einnig að taka niður kvikmyndir, 

tölvuforrit og sjónvarpsþáttaraðir. Þá hlóðu nokkrir þeirra niður tölvuforritum og rafbókum eða 

hljóðbókum. Þegar ólöglegt niðurhal hafði fest sig í sessi hjá þeim sem áreiðanleg upplýsingaveita 

fóru þeir að nýta hana til að nálgast efni á öðrum forsendum, ekki endilega vegna þess að efnið væri 

óaðgengilegt eftir öðrum leiðum heldur vegna þess að ólöglegt niðurhal bauð þeim upp á aukna 

stjórn yfir afþreyingarefninu og þægilegra aðgengi en bauðst með löglegum leiðum. Ólöglegt 

niðurhal gefur viðmælendum mínum kost á að sækja sér það afþreyingarefni sem fellur einna best 

að smekk þeirra en kann að vera óaðgengilegt eða jafnvel ekki hægt að ná í það eftir löglegum 

leiðum. Ólöglegt niðurhal virkar því sem lausn á þeim takmörkunum sem umhverfi og aðstæður 

fólks setja þeim. 

Val á jafningjanetum til að leita að afþreyingarefni mótaðist einnig af fleiri þáttum. Má þar nefna 

hræðslu við eftirlit, þar sem viðmælandi sagðist til dæmis forðast þau jafningjanet sem væru mest í 

umræðunni. Stöðugleiki jafningjanetanna hafði einnig áhrif á val viðmælenda á þeim, þar sem 

Emilía talaði um að hún notaði aðallega The Pirate bay vegna þess að þetta jafningjanet hafði verið 

uppi í langan tíma og hún kunni vel við viðmót vefjarins. Flokkun og uppsetning efnisins á netunum 

hafði einnig áhrif á valið sem og úrval efnis á hverju jafningjaneti fyrir sig.  

7.1.2 Ástæður fyrir ólöglegu niðurhali viðmælenda 

Auðvelt aðgengi 

Þrír viðmælendur töluðu um að jafningjanetin biðu upp á mjög þægilegan máta til að ná í 

afþreyingarefni vegna þess að það væri auðvelt að nálgast efnið með hjálp tækninnar. Sú leið 

væri í raun auðveldari og ódýrari en að nálgast efnið eftir löglegum leiðum. 
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Hér má benda á meginregluna um minnstu fyrirhöfnina sem málfræðingurinn George 

Kingsley Zipf (1965) setti fram en samkvæmt Zipf velur fólk yfirleitt þá leið sem minnst 

fyrirhöfn fylgir. Donald O. Case bendir á í grein sinni, Principle of Least effort (2006) að fólk 

í upplýsingaleit reyni að finna upplýsingar með eins lítilli fyrirhöfn og mögulegt er jafnvel þó 

niðurstaðan sé ekki eins góð og ef öðrum upplýsingaleiðum væri beitt. Í þeim tilgangi kýs 

fólk fremur upplýsingaleið sem það þekkir heldur en að leita á önnur mið. Á meðan 

jafningjanetin þykja auðveldasta leiðin til að nálgast afþreyingarefnið eru litlar líkur á því að 

notendur velji löglegar leiðir jafnvel þótt þær stæðu til boða. Þess má geta að áhættu – ágóða 

kenningin sem Tom D. Wilson setti inn í líkan sitt er sambærilegt við meginreglu Zipf um 

minnstu fyrirhöfnina. Munurinn er sá að á bak við áhættu – ágóða kenninguna liggur 

meðvitað val um hvort leita eigi upplýsinga á einn veg eða annan. Meginregla Zipf byggir 

hins vegar ekki endilega á meðvituðu vali heldur vana, þar sem fólk leitar í það sem það 

þekkir fyrir af þeirri einu ástæðu að því fylgir minnsta fyrirhöfnin (Case, 2006). Sú staðreynd 

að viðmælendur mínir þekkja jafningjanetin og hafa notað tæknina áður gerir það í raun að 

verkum að sú leið er þeim mjög aðgengileg, mun aðgengilegri en til dæmis að kynnast nýjum 

leiðum að afþreyingarefninu eða kaupa sér aðgang að því. Af þeim sökum má ætla að 

meginreglan um minnstu fyrirhöfnina stýri því að vissu leyti að jafningjanet og ólöglegt 

niðurhal festist í sessi hjá þeim sem upplýsingaleið fyrir afþreyingarefni. Því er mögulegt að 

viðmælendur mínir gætu orðið tregir til að skipta yfir í annarskonar löglega upplýsingalind 

afþreyingarefnis ef og þegar hún verður aðgengileg. 

Kynning á nýju efni 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að notendur jafningjaneta meta mikils þá möguleika sem 

jafningjanetin bjóða notendum við að kynnast nýju efni sem ekki stóð til boða áður og þessi 

nýju kynni leiði oft til þess að notendurnir kaupi að endingu afþreyingarefnið (Cenite o.fl., 

2009). Þessi prufuhegðun bendir til þess að notendur jafningjaneta eyði nokkrum tíma í að 

kynna sér nýtt efni sem þeir myndu hugsanlega ekki kynnast annars. Viðmælendur mínir 

töluðu einnig um þennan kost jafningjanetanna og ræddu um að þeir kynntust oft nýju efni 

gegnum jafningjanetin sem varð stundum til þess að þeir keyptu efnið eftir löglegum leiðum. 

Prufuhegðunin hjá viðmælendum mínum fór þannig fram að þeir að prófuðu efni sem þeir 

lásu um hjá öðrum notendum jafningjanetanna, yfirleitt þegar þeir voru að leita að einhverju 

öðru efni á netinu. Prufuhegðunin fellur undir skilgreiningu Erdelez (2006) um það að rekast á 

upplýsingar. En einstaklingurinn fer ekki úr vegi sínum til að finna þessar upplýsingar. Hann 

er þegar annaðhvort í virkri leit að öðru efni eða að skima eftir afþreyingarefni. Ákvörðunin 
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um að prófa nýtt afþreyingarefni byggist á upplýsingum og ábendingum sem viðmælendur 

mínir rekast á meðan þeir eru að leita upplýsinga um annað afþreyingarefni. Til dæmis á 

umræðuþráðum á netinu sem tengjast öðru afþreyingarefni sem þeir voru að skoða. 

Viðmælendur taka til sín upplýsingarnar sem þeir finna á jafningjanetunum og kanna hvort 

efnið sem mælt er með sé eitthvað sem þeir hafi áhuga á. Þannig stoppa þeir þá leit sem var í 

gangi, skoða það efni sem þeir rákust á og taka ákvörðun um hvað þeir vilja gera við efnið. 

Þegar þeir eru búnir að kynna sér efnið halda þeir síðan áfram fyrri leit þar sem frá var horfið 

eða taka ákvörðun um að hætta þeirri leit.  

Í skilgreiningum sínum á ólöglegu niðurhali bendir Lawrence Lessig (2004) á að 

prufuhegðun jafnist í raun á við öfluga auglýsingastarfsemi þar sem úrtakið sem fær 

auglýsinguna er líklegt til að taka hana til sín (e. targeted adverticing). Það geti í raun komið 

höfundarétthöfum til góða þar sem niðurstaðan verði sú að fleiri eintök af vörunni seljast. Á 

jafningjanetunum er hins vegar ekki aðeins mögulegt að prófa efnið og skoða hluta þess, 

heldur yfirleitt mögulegt að skoða það í heild sinni. Viðmælendur töluðu um að þeir keyptu 

ekki allt það efni sem þeir skoðuðu heldur það efni sem þeim þótti gott eða eigulegt. Því má 

ætla að þó prufuhegðunin styðji að vissu leyti við dreifingu og kaup á afþreyingarefni þá geri 

hún það ekki á öllu því efni sem dreift er með jafningjanetum. Prufuhegðunin skýrir ekki 

nema að litlu leyti notkun viðmælenda á jafningjanetum og í ljósi þess að flestir viðmælendur 

töluðu um að miklu magni þess efnis sem þeir tóku niður væri dreift á íslenskum markaði má 

ætla að aðrir þættir, svo sem tímastjórn og verð afþreyingarefnis spili stærri þátt í notkun 

viðmælenda á jafningjanetum.  

Verð á afþreyingu 

Sú ástæða sem oftast var nefnd fyrir því að viðmælendur mínir kusu að taka efni niður 

ólöglega af netinu frekar en að kaupa aðgang að því löglega var að afþreyingarefnið þótti of 

dýrt. Viðmælendur mínir töluðu þó um að niðurhalið hafi ekki áhrif á kaup þeirra á efni eða 

aðsókn þeirra í kvikmyndahús en vegna þess hversu dýrt afþreyingarefnið væri kysu þeir 

yfirleitt fremur að hlaða því niður ólöglega en til dæmis leigja það á videoleigum eða vera í 

áskrift að sjónvarpsstöðvum. Þetta viðhorf bendir til þess að skilgreining C hjá Lawrence 

Lessig (2004) lýsi niðurhali viðmælenda minna einna best. En Lessig heldur því fram að ef 

fólk tekur niður höfundarvarið efni sem er ýmist ekki lengur í dreifingu eða sem viðkomandi 

hefði ekki keypt að öðrum kosti vegna þess hversu dýrt efnið er, þá sé í raun ekki hægt að tala 

um tap hjá höfundarétthafa enda myndi viðkomandi neytandi aldrei eyða peningum í efnið 

sem hann tók niður. Í ljósi versnandi fjárhagsstöðu fólks undanfarin ár má spyrja að því hvort 
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ekki sé eðlilegt að viðmælendur mínir kjósi að spara við sig í kaupum á afþreyingarefni þegar 

þeir geta nálgast efnið eftir ódýrari leið eða jafnvel ókeypis. 

Einn þátttakandinn, Rósa kaupir ekki lengur efni fyrir sjálfa sig en styðst þess í stað aðeins 

við ólöglegt niðurhal. Þessi niðurhalshegðun fellur undir skilgreiningu A hjá Lessig (2004), 

þar sem niðurhal kemur í staðinn fyrir kaup og þesskonar niðurhalshegðun veldur 

óumdeilanlega tapi hjá útgefendum efnisins. Hátt verð á afþreyingarefni er því í raun stór 

hvati fyrir viðmælendur mína til þess að notast fremur við jafningjanet til að ná í efnið heldur 

en að nálgast það eftir löglegum leiðum. 

Takmarkað úrval afþreyingarefnis 

Margir viðmælendur mínir töluðu um að þeir notuðu jafningjanet til þess að nálgast 

afþreyingarefni vegna þess að efnið var ekki aðgengilegt fyrir þá með neinum öðrum hætti. Ef 

litið er til líkans Wilson (2000) um upplýsingahegðun má segja að hvatinn fyrir 

upplýsingaleitinni sé skortur á ákveðnu afþreyingarefni í umhverfi notenda sem hann bregst 

við með því að leita í ólöglegt niðurhal. Jafningjanetin verða því lausn á þeim hindrunum sem 

skapast þegar eftirspurn ákveðins hóps eftir tilteknu afþreyingarefni er ekki svarað. Einnig er 

mögulegt að tengja vöntunina á afþreyingarefni við kenningu Elfredu Chatman (1991) um 

smáa heima. Smáir heimar takmarkast meðal annars við félagslegt umhverfi sem hindrar 

aðgang að upplýsingalindum sem oft standa öðrum opnar. Ýmsar upplýsingalindir eru lokaðar 

fyrir viðmælendum mínum. Þar sem þeir eru allir fremur láglaunaðir sáu þeir sér ekki fært að 

eyða fjármunum í áskriftir sjónvarpsstöðva eða fara að sjá allt það efni sem þeir höfðu áhuga 

á í kvikmyndahúsum. Auk þess er mikið magn þess afþreyingarefnis sem þeir hafa áhuga á 

ekki til á íslenskum markaði. Heimur þeirra er því smár og takmarkast aðgengi þeirra að 

upplýsingalindum bæði af félagslegri stöðu þeirra sem og staðsetning þeirra hér á Íslandi þar 

sem þjónusta tengd afþreyingarefni er enn nokkuð takmörkuð. Leið viðmælenda minna til að 

komast undan takmörkunum hins smáa heims sem þeir lifa í er að brjóta reglurnar sem halda 

þeim þar og sækja út fyrir veggi hins smáa heims með hjálp ólöglegs niðurhals og 

jafningjaneta. Viðmælendur mínir nýta ólöglegt niðurhal og jafningjanet til að nálgast það 

efni sem er þeim ekki aðgengilegt eftir öðrum leiðum.  

Aldur afþreyingarefnis 

Viðmælendur töluðu um að það skipti máli að afþreyingarefnið sem þeir vildu nálgast væri 

nýtt. Ástæðan fyrir því var að rétt eins og aðrar upplýsingar gengur afþreyingarefni í gegnum 

mismunandi stig á lífshlaupi sínu. Í upphafi er það virkt og umræða um það í samfélaginu er 
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lifandi. Upplýsingar koma fljótt fram um efnið sem getur spillt fyrir fólki ánægjunni af því. 

Umræðan um afþreyingarefni breytist með tímanum og eftir því sem það er eldra er erfiðara 

að taka þátt í umræðu um það. Milla talaði til dæmis um að hún hefði séð lokaþáttinn af Lost 

löngu á undan öllum sem hún þekkti. Í þeirri yfirlýsingu kom fram visst stolt sem bendir til 

þess að það að búa yfir nýjustu upplýsingunum um þáttinn á undan öðrum voru huglæg 

verðmæti í augum hennar. Þessar nýju upplýsingar gáfu henni vald sem hún hefði ekki fundið 

til ef hún hefði séð þáttinn á sama tíma og allir aðrir. Það erlenda afþreyingarefni sem sýnt er í 

íslensku sjónvarpi þótti yfirleitt allt of gamalt og því kusu viðmælendur fremur að nálgast það 

með hjálp jafningjaneta og sjá það meðan það var enn nýtt.  

Tímastjórn 

Tími getur takmarkað og auðveldað aðgengi að afþreyingarefni og öðrum upplýsingum. Fólk 

sem er mjög upptekið hefur oft minni tíma aflögu til þess að sinna áhugamálum sínum en 

aðrir. Jafningjanet gáfu viðmælendum mínum kost á að fylgjast með afþreyingarefni á þeim 

tíma sem hentaði þeim. Þeir þurftu ekki að fylgja ákveðnu tímaplani til að fylgjast með 

afþreyingarefninu og áttu ekki á hættu að missa af efninu en gátu notið þess þegar þeim 

hentaði. Af þessum sökum kusu þeir oft að sækja efni sem var aðgengilegt með öðrum 

leiðum, til dæmis kvikmyndir sem voru sýndar í kvikmyndahúsum eða sjónvarpsþættir sem 

sýndir voru í sjónvarpi en á tímum sem þeim þótti ekki henta. Eftir því sem þessi notkun jókst 

minnkaði þekking þeirra á dagskrá sjónvarpsstöðva og varð til þess að sumir þeirra fóru að 

nota jafningjanetin nær eingöngu til að fylgjast með sjónvarpsefni. 

7.2 Viðhorf viðmælenda til samfélagsins í tengslum við ólöglegt 
niðurhal. 

Kaflinn skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn fjallar um viðhorf til laga um höfundarétt. Annar 

hlutinn snýr að siðferðislegum mörkum viðmælenda og þriðji hlutinn fjallar um 

menningarlega þræði ólöglegs niðurhals hjá viðmælendum. 

7.2.1 Viðhorf viðmælenda til laga um höfundarétt 

Ólöglegt niðurhal hefur síst minnkað og má ætla að áhættu – ágóða kenningin hafi þar áhrif 

(Wilson, 2000). Viðmælendur mínir töldu ágóðann af því að hlaða efni niður ólöglega vera 

mun meiri en áhættuna sem fylgdi því að viðkomandi náist. Almennt töldu viðmælendur litlar 

líkur á því að þeir yrðu teknir fyrir að hlaða efni niður ólöglega. Þeir töluðu um að áhættan 

sem þeir tækju væri lítil en ólöglegt niðurhal og notkun jafningjaneta hefðu hins vegar ýmsa 

kosti í för með sér. Þar sem ágóðinn af ólöglegu niðurhali er mun meiri en ógnin við að vera 
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tekinn fyrir athæfið að mati viðmælenda kemur ekki á óvart að þeir kjósa að nýta sér ólöglegt 

niðurhal. Óvissan sem viðmælendur halda fram um lögmæti þess að nota jafningjanet verður, 

ef svo má segja, að leið til þess að yfirstíga þá siðferðislegu hindrun sem lögbrot er í huga 

viðmælenda. Ef litið er til líkans Tom D. Wilson (2000) mætti segja að samfélagsleg hindrun 

gegn því að jafningjanet séu notuð til að nálgast upplýsingar sé yfirstigin af notendum á þeim 

forsendum að lögin séu óskýr og illskiljanleg. Viðmælendur draga mjög úr alvarleika brotsins 

og réttlæta fyrir sér notkun á jafningjanetum með því að halda fram að ef niðurhalið sé 

yfirhöfuð ólöglegt þá sé það mjög lítið brot. Auk þess reynist þeim auðvelt að leiða það hjá 

sér á meðan á broti stendur. Þar að auki telja viðmælendur að auk þess séu aðrir að brjóta 

lögin á mun verri hátt. Viðmælendur mínir héldu því fram að í samfélaginu sé í rauninni 

þögult samþykki fyrir því að ólöglegt niðurhal sé stundað. Ef lögreglan bregst ekki við 

lögbroti eða ef engar afleiðingar verða af hegðuninni, hvernig getur hún þá verið lögbrot? Sé 

það rétt að í samfélaginu sé þögult samþykki fyrir því að leyfa ólöglegt niðurhal fer 

niðurhalshegðunin ekki á sveig við samfélagið, heldur er hún viðurkennd samfélagshegðun. 

Með þessum rökstuðningi komast viðmælendur yfir þá hindrun sem samfélagið setur þeim 

með lögunum um höfundarétt. 

Viðmælendur velja í raun að trúa því frekar að niðurhal sé löglegt heldur en að hlusta á 

auglýsingar hugverkarétthafa og milliliða þeirra á borð við Smáís og Stef. Ástæða fyrir því 

mætti hugsanlega setja í samhengi við kenningu Elfredu A. Chatman (1991) sem rannsakaði 

upplýsingahegðun hópa sem standa veikt innan samfélagsins. Chatman talaði meðal annars 

um í kenningu sinni að einstaklingar þrífist í litlum heimi, þar sem þeir umgangast jafningja 

sína og vantreysti í raun öllu því sem kemur utan frá. Þannig valdi stéttarstaða þeirra 

ákveðinni hindrun gegn því að einstaklingar nálgist upplýsingar. Þótt viðmælendur mínir falli 

ekki inn í þá samfélagshópa sem Chatman rannsakaði, mætti eflaust yfirfæra einhvern hluta 

kenningar Chatman yfir á heimsmynd viðmælenda minna. Þar er ekki hægt að tala um 

upplýsingafátækt eða mikið vantraust líkt og var megin uppistaðan í kenningu Chatman en 

eitt einkenni smárrar heimsmyndar er að fólk treysti frekar upplýsingum sem styðja við 

skoðanir og gildi sem staðfesta heimsmynd þeirra heldur en upplýsingar sem kollvarpa þeim. 

Þá treysta þeir mun fremur þeim upplýsingum sem koma frá jafningjum þeirra heldur en utan 

frá. Auglýsingar Smáís, Stefs og annarra hugverkaréttarsamtaka virðast því líkastar 

utanaðkomandi árás á þá heimsmynd sem viðmælendur hafa byggt sér. Öruggasta leiðin til að 

viðhalda eigin heimsmynd og styrkja trúna á eigin gildi sé því annaðhvort að hunsa þær eða 

gera lítið úr þeim og taka fremur trúanlegar þær upplýsingar sem koma frá jafningjum þeirra 

svo sem þær upplýsingar að niðurhal sé ekki ólöglegt í sjálfu sér en deiling efnisins sé það 
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hins vegar. Tom D. Wilson (1997) talar einmitt um að það sé ein af þeim þörfum sem getur 

búið að baki upplýsingahegðun einstaklinga að staðfesta eigin gildi og trú.  

7.2.2 Siðferðileg mörk viðmælenda við niðurhal 

Í rannsókn Levin, Dato-on og Manolis (2007) um fælingarmátt aðferða tónlistariðnaðarins til 

að koma í veg fyrir ólöglegt niðurhal kom fram að þátttakendur settu sér lítil siðferðisleg 

mörk fyrir niðurhali sínu. Þeir settu ekki fyrir sig tap útgefenda eða framleiðenda 

afþreyingarefnisins þegar þeir kusu að hlaða efni niður ólöglega. Hér á Íslandi eru aðstæður 

nokkuð ólíkar þeim aðstæðum sem eru í stærri samfélögum og kemur það fram í svörum 

viðmælenda minna. Enginn þeirra setti fyrir sig að taka niður efni frá erlendum listamönnum 

eða framleiðendum. Þegar kom að íslenskri tónlist kvað þó við annan tón. Aðeins einn 

viðmælandi sagðist vera tilbúinn til að hlaða íslenskri tónlist niður ólöglega í stað þess að 

kaupa hana. Aðrir viðmælendur töluðu um að vegna smæðar markaðarins og vitneskjunnar 

um að þau væru að hafa tekjur af fólki sem væri í svipaðri stöðu og það sjálft, þá hefðu þau 

ekki geð í sér til að taka það niður og vildu mun fremur styrkja íslenska menningu með því að 

kaupa afþreyingarefnið. Hér spilar inn í samkennd gagnvart listamanninum og stýrir vali 

viðmælenda á því hvernig þeir nálgast afþreyingarefni. 

7.2.3 Þáttur ólöglegs niðurhals í viðtöku viðmælenda á afþreyingarmenningu 

Það er athyglisvert að velta fyrir sér hvort ólöglegt niðurhal sé þáttur í viðtöku viðmælenda á 

menningarlegu efni. Spurning er hvort það dragi til dæmis úr þátttöku eða neyslu viðmælenda á 

afþreyingarefni sem framleitt er á Íslandi eða hvort það bæti kannski einhverju við 

menningarflóruna. Af svörum viðmælenda minna að dæma virðist ólöglegt niðurhal hafa lítil áhrif 

á viðtökur þeirra á íslensku afþreyingarefni. Jafningjanetin virðast þó einnig bæta aðgengi 

viðmælenda að framandi afþreyingarefni sem þeir hefðu ekki kynnt sér annars og gerir þeim 

einnig kleift að taka þátt í umræðum og sköpun í kringum afþreyingarefnið á netinu. 

7.2.3.1 Þáttur ólöglegs niðurhals í viðtöku og dreifingu á íslensku 
afþreyingarefni hjá viðmælendum 

Þegar talað er um íslenska menningu í tengslum við ólöglegt niðurhal eru tvær hliðar á 

teningnum. Annars vegar þarf að líta til þess að viðmælendur vildu yfirleitt ekki taka hana 

niður ólöglega og enginn vildi dreifa henni þannig, enda vildu allir viðmælendur styrkja 

listamennina sem standa að baki henni. Hin hliðin hlýtur að vera í tengslum við útbreiðslu 

efnisins. Því meiri sem útbreiðsla efnisins er því fleiri kynnast henni og líklegra er að efnið, 

hvort sem það er tónlist, kvikmynd, þáttasería eða annað, finni sinn aðdáendahóp. Svo vísað 

sé í markaðsrannsókn Minniti og Vergari (2010) þá gildir það að ef efnið er lítt þekkt eða 
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jafnvel óþekkt á markaðinum sem það er á eru allar líkur á því að dreifing þess á 

jafningjanetum ýti undir og auki sölu á því. Íslenskt afþreyingarefni gæti því í raun hagnast á 

því að vera dreift með hjálp jafningjaneta. Því má spyrja hvort siðferðisleg mörk viðmælenda 

um að taka ekki niður og deila íslensku afþreyingarefni sé í raun í þágu íslenskrar menningar. 

Margrét var búsett erlendis og talaði um að ef hún gæti tekið niður íslenskt menningarefni 

með jafningjanetum þá myndi hún gera það. Með því taldi hún sig geta fylgst betur með 

íslenskri menningu sem hún taldi að ýmsu leyti áhugaverðari en þá sem var í búsetulandi 

hennar. Í svörum Margrétar má greina þá möguleika sem geta falist í menningarmiðlun 

afþreyingarefnis. Þar sem lítið aðgengi er að því menningarefni sem viðkomandi leitar að gæti 

verið mögulegt að nálgast það með hjálp ólöglegs niðurhals eða löglegra streymissíða. Á þann 

hátt getur viðkomandi aðili fylgst með og tekið þátt í þeirri menningarumfjöllun sem á sér 

stað hverju sinni þó hann sé fjarverandi, búsettur erlendis eða hafi ekki aðgang að löglegum 

leiðum til að nálgast efnið. Staðsetning einstaklingsins verður þannig ekki útilokandi þáttur 

þegar kemur að þátttöku hans í menningar- og upplýsingasamfélagi, heldur getur hann 

yfirstigið þann þröskuld sem staðsetning getur verið í tengslum við upplýsingahegðun og Tom 

D. Wilson (2000) telur upp sem mögulegan hvata eða hindrun í líkani sínu.  

Ólöglegt niðurhal og dreifing efnis með jafningjanetum kom lítið við sögu í neyslu 

viðmælenda á íslensku menningarefni. Þeir völdu yfirleitt aðrar löglegar leiðir til að nálgast 

íslenskt afþreyingarefni. Ef um einhver áhrif er að ræða mætti segja að það sé í formi aukins 

magns ódýrs erlends afþreyingarefnis sem viðmælendur völdu fremur að fylgjast með heldur 

en íslenska afþreyingarefnið. Sú samkeppni takmarkast þó ekki eingöngu við jafningjanetin, 

heldur mætti segja að samkeppnin sjáist einnig í kvikmyndahúsum þar sem verð á íslenskar 

kvikmyndir er yfirleitt töluvert hærra en verð á erlendar kvikmyndir.  

7.2.3.2 Endurvinnsla og sköpun viðmælanda á afþreyingarefni með hjálp 
jafningjaneta 

Þegar litið var til notkunar viðmælenda á því afþreyingarefni og upplýsingum sem þar fundust 

kom í ljós að viðtökur á efninu takmarkast ekki við það að njóta þess. Viðmælendur nota 

upplýsingarnar sem þeir öðlast með afþreyingarefninu til þess að tjá sig um það og eiga í 

virkum samræðum um afþreyingarefnið, til dæmis á vefsíðum og spjallþráðum sem finnast 

um efnið, meðal annars á ýmsum niðurhalssíðum og jafningjanetum. Margrét talaði þannig 

um að án niðurhalsins væru engir „fandoms“ til þar sem niðurhalið gerði fólki kleyft að skoða 

og vinna með efnið á annan hátt en hægt var áður. Emilía talaði einnig um að hún hefði unnið 

myndbönd úr afþreyingarefni sem hún hefði hlaðið niður og deilt því á youtube. Hún var ein 



71 

viðmælenda sem hafði unnið á þann hátt með afþreyingarefnið en aðrir viðmælendur höfðu 

hins vegar horft á og fylgst með svipuðum myndbrotum þótt þeir hefðu ekki tekið þátt í að 

búa þau til. Þannig afmarkast notkun afþreyingarefnisins ekki lengur við það að horfa á það 

eða hlusta, heldur hefur notandinn möguleika á að taka efnið, breyta því og endurvinna það. Á 

þann hátt fær notandinn í raun kost á því að taka þátt í sköpuninni á afþreyingarefninu. Hér er 

um listsköpun almennings að ræða sem byggir á og vinnur úr efni sem gefið hefur verið út og 

er oftast enn í höfundarétti. Notkun á því er brot á höfundaréttarlögum, nema að því leyti sem 

undanþágur frá lögunum segja fyrir um. Í íslenskum höfundaréttarlögum er undanþága fyrir 

notkun efnis sem er í höfundarétti tengd því að um kynningu á efninu sé að ræða, en 14. grein 

laganna segir: 

 

Heimil er tilvitnun í birt bókmenntaverk, þar á meðal leiksviðsverk, svo og birt 

kvikmyndaverk og tónverk, ef hún er gerð í sambandi við gagnrýni, vísindi, 

almenna kynningu eða í öðrum viðurkenndum tilgangi, enda sé hún gerð innan 

hæfilegra marka og rétt með efni farið. 

Með sömu skilyrðum er heimilt að birta myndir og teikningar af birtum 

listaverkum og gögnum, sem getið er í 3. mgr. 1. gr., [enda sé ekki um 

fjárhagslegan tilgang að ræða] (Lög um höfundalög nr.78/1984). 

 

Þess má þó geta að fólk sem vinnur við gerð heimildarmynda í Bandaríkjunum treystir ekki 

undanþáguákvæðinu í lögum þar enda þykir það ansi lauslegt og þarf því að biðja um leyfi 

fyrir hverju myndbroti sem birtist í myndum þess (Lessig, 2004). Fyrir einstaklinga sem 

langar til að vinna ný myndbrot á þennan hátt úr uppáhalds sjónvarpsþætti eða tónverki getur 

það reynst snúið að fá öll tilskilin leyfi til að öðlast rétt á að nýta efnið. 

Almennt mætti segja að Internetið bjóði neytendum upp á mun meiri möguleika til að 

vinna með afþreyingarefni en áður þekktist. Þeir þurfa ekki lengur að láta sér nægja að njóta 

efnisins, heldur geta þeir unnið með það. Margir skiptast á skoðunum um afþreyingarefni á 

netinu sem og í almennum samræðum. Þá eru þeir til sem birta eigin aðlaganir á þekktum 

verkum, hvort sem er skáldsögur, kvikmyndir eða tónlist og á þann hátt taka þeir þátt í sköpun 

efnisins. Endurvinnsla á afþreyingarefni, svokallað remix, er fyrirbæri sem er einna þekktast í 

tónlist. Þar eru þekkt lög tekin og þau endurhljóðblönduð, taktar úr ýmsum lögum teknir og 

settir inn í önnur lög og með þeim hætti búin til ný tónlist. Á svipaðan hátt er hægt að vinna 

með myndmiðla. Þá eru til dæmis myndbrot klippt saman á nýjan máta, annað hljóð sett yfir 
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þau og á þann hátt búið til nýtt verk. Til þess að geta unnið á þennan hátt með afþreyingarefni 

er mikilvægt að geta grandskoðað það og haft það undir höndum, líkt og Emilía lagði áherslu 

á. Þesskonar endurvinnsla er ekki möguleg nema verkið sem unnið er með sé aðgengilegt á 

tölvu þess sem vill vinna með það. Jafningjanetin gefa kost á því. 

Listsköpun hefur oft ekki fallið að hugverkaréttarlögum. Má í þeim efnum tala um upphaf 

kvikmyndaiðnaðarins sem reis í trássi við það einkaleyfi sem Thomas Edison átti á 

kvikmyndatækninni (Lessig, 2004). En þótt listsköpunin sé ekki endilega samkvæmt lögum er 

ekki þar með sagt að um lélega list sé að ræða og að upprunalegir rétthafar efnisins tapi í 

öllum tilfellum á því. Í fyrirlestri sem Margaret Gould Stewart yfirmaður hjá Youtube 

fyrirtækinu hélt á fyrirlestrarvefnum Ted.com segir Stewart frá því hvernig Youtube 

fyrirtækið hugsar um höfundarétt. Í stað þess að fjarlægja öll þau myndbönd sem brjóta á 

einhvern hátt á höfundarétti einhvers, hefur verið tekin sú stefna að hafa samband við 

höfundarétthafa og spyrja hvað hann vilji gera, hvort hann vilji láta fjarlægja efnið eða leyfa 

því að vera áfram. Sé svar höfundarétthafa neikvætt er efnið fjarlægt en ef það er jákvætt er 

efnið tengt kirfilega við upprunalega efnið og höfundinn svo þeir sem sjá myndböndin geti 

einnig nálgast upprunalega efnið (Stewart, 2010). Í þessum tengslum er athyglisvert að leyfi 

fyrir notkun á höfundaréttarvörðu efni er fengið eftir á. Fólk þarf ekki að sækja um leyfi fyrir 

því fyrir fram að vinna með afþreyingarefnið heldur gerist það að endurgerð lokinni. Spyrja 

má að því hvort aðferð Youtube fyrirtækisins sé ekki að mörgu leyti eftirsóknarverðari leið til 

að takast á við „remix“ og höfundarétt heldur en lögsóknir og stífni afþreyingariðnaðarins 

gagnvart dreifingu á efninu.  
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8 Lokaorð 

Jafningjanet og ólöglegt niðurhal hefur fest sig í sessi sem upplýsingalind hjá viðmælendum 

mínum. Það hefur gerst með endurtekinni notkun og meðvituðu vali á þessari upplýsingalind 

umfram aðrar upplýsingalindir sem í boði eru. Val viðmælenda á því að nota þessa leið stýrist 

að mestu leyti af þægindum og auðveldu aðgengi að afþreyingarefninu. Þeim þótti mun 

erfiðara og kostnaðarsamara að nálgast sama afþreyingarefni eftir löglegum leiðum. Ólöglegt 

niðurhal færir fólki aðgengi að nánast ótakmörkuðu magni af afþreyingarefni sem auðvelt er 

að nálgast, er tæknilega vandað og er nýtt. Fólk getur ráðið hvenær það horfir á efnið og er 

því ekki bundið við dagskrá sjónvarpsstöðvanna og þarf ekki að borga há gjöld fyrir efnið. 

Vinnu – ágóða kenninguna og meginregluna um minnstu fyrirhöfnina má því tengja á 

auðveldan hátt við val viðmælenda á jafningjanetum, enda kjósa þeir þá leið sem veldur þeim 

minnstri fyrirhöfn og þeir fá mikinn ágóða af fyrirhafnarlítilli leit.  

Viðhorf viðmælenda til brota á höfundarétti einkennast af efasemdum og úrdrætti. Þeir 

efast um að niðurhal og notkun jafningjaneta til að nálgast höfundarvarið efni sé ólöglegt og 

halda því fram að ef um lögbrot sé að ræða þá sé það óverulegt og fyrir því liggi þögult 

samþykki innan samfélagsins. Áhættan við að nýta þessa upplýsingalind þykir viðmælendum 

því lítil. 

Jafningjanet voru ekki notuð til að nálgast íslenskt afþreyingarefni hjá viðmælendum 

mínum. Þeim fannst flestum kvikmyndir og sjónvarpsefni ekki nógu spennandi til að leita það 

uppi á jafningjanetum, auk þess sem yfirleitt væri auðvelt að nálgast það eftir löglegum 

leiðum. Gagnvart íslenskri tónlist kom fram það viðhorf meðal flestra viðmælenda að með því 

að taka tónlistina niður með jafningjanetum væru þeir í raun að skerða tekjur fólks sem mætti 

í raun ekki við því.  

Viðmælendur nota jafningjanet til að komast framhjá hindrunum sem koma í veg fyrir að 

þeir nálgist afþreyingarefnið eftir löglegum leiðum. Þær hindranir eru meðal annars hátt verð 

afþreyingarefnisins, lítið framboð þess og afmarkaður sýningartími sem hentar ekki alltaf 

viðmælendum. Auk þess mátu viðmælendur það mikils að geta nálgast afþreyingarefni á 

meðan það taldist enn vera nýtt. 

Viðmælendur sýndu af sér prufuhegðun á jafningjanetunum þar sem þeir sögðust vera 

reiðubúnari til að prófa nýtt efni og kynna sér nýja hluti vegna þess að þeir þyrftu ekki að 
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borga fyrir það. Að sama skapi beittu þeir þróaðri leitartækni við leit sína og skipti þá máli að 

hverju var verið að leita þegar jafningjanet var valið. 

Það má velta því fyrir sér hvort ástæða sé til að hafa áhyggjur af ólöglegu niðurhali. 

Hugsanlega eru vinsældir þess nú um skeið millibilsástand sem komið er upp vegna þess 

hversu seint og illa afþreyingariðnaðurinn hefur brugðist við nýjum tækniframförum á 

dreifingu á afþreyingarefni. Sú þróun er nú komin af stað. Nýar löglegar dreyfingar- og 

áskriftarleiðir að afþreyingarefni eru að skjóta rótum erlendis. Má þar nefna Netflix fyrir 

kvikmyndir og Itunes fyrir tónlist. Þessar þjónustur bjóða áskriftarleiðir sem veita aðgengi að 

miklu úrvali afþreyingarefnis gegnum netmiðla gegn mjög vægu gjaldi. Á þann hátt er 

aðgengi að afþreyingarefni auðveldað til muna fyrir notendur. Verð efnisins verður síður 

hindrun fyrir þá auk þess sem notendur geta ráðið flestu um hvenær og hvernig þeir nota 

afþreyingarefnið. Þar með verður í raun jafn auðvelt að nálgast afþreyingarefnið á löglegan 

hátt eins og gegnum jafningjanetin og þar með minnka líkurnar á því að fólk sæki í ólöglegt 

niðurhal. Um þessar mundir hafa þessar nýju dreifingarleiðir ekki verið nýttar á Íslandi nema í 

litlum mæli. Tekjur bandaríska tónlistariðnaðarins af löglegri rafrænni dreifingu tónlistar 

endurspeglar þessa nýju þróun en þær hafa aukist gífurlega, eða um 1000 prósent á árabilinu 

2004 til 2010 (RIAA, e.d.). Vissulega er ólíklegt að ólögleg dreifing afþreyingarefnis hverfi 

með öllu við tilkomu nýrrar dreifingaleiðar enda hefur höfundarvörðu efni verið dreift 

ólöglega á einhvern hátt allt frá upphafi prentlistarinnar. Eftir því sem löglegar leiðir að 

afþreyingarefni verða ódýrari og aðgengilegri fyrir almenna notendur minnka hins vegar 

líkurnar á því að fólk velji upplýsingaleið sem er skilgreind sem ólögleg framyfir löglega leið 

sem býður upp á sömu kosti og enga áhættu.  
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