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Útdráttur 

Frá því að hinn sérstæði miðill Internetið kom fram á sjónarsviðið í kringum 1960 hefur hann 

vaxið gríðarlega að umfangi, einkum undanfarinn áratug. Á netinu er að finna óheyrilegt 

magn upplýsinga sem milljónir notenda þess um allan heim geta sótt án mikillar fyrirhafnar. Í 

raun má segja að netið sé ný vídd í miðlun upplýsinga. Það getur hins vegar fylgt því ákveðin 

hætta að vera á netinu og tengdur samfélagsmiðlum því flest allar upplýsingar sem fara út á 

veraldarvefinn sitja þar inni um aldur og ævi; netið gleymir engu. Hér verður meðal annars 

skoðað hvernig internetið er vettvangur þar sem hið persónulega rými mætir hinu opinbera 

og hvernig internetið er notað sem valdatæki. Einnig verður farið yfir þróun miðlunar í 

grófum dráttum og uppruna netsins.  

 Af skiljanlegum ástæðum eru ekki allir sáttir við alminni netsins og vilja sumir reyna 

að ná efni út af netinu sem kemur þessu fólki illa. Þar sem netið lýtur ekki sérstakri stjórn og 

flæðir yfir hefðbundin landamæri, er erfitt að átta sig á því hvert eigi að beina beiðni um að 

fjarlægja efni af vefnum. Þó hafa slíkar beiðnir komið fram víða um heim og baráttan fyrir 

þeim hlotið heitið rétturinn til að gleymast. Prófmál um þetta efni var flutt fyrir 

Evrópudómstólnum sem árið 2014 kvað upp þann úrskurð að einstaklingar innan Evrópu 

gætu sent inn beiðnir til netfyrirtækisins Google um að láta fjarlægja hlekki af 

leitarniðurstöðum síðunnar. Þessi dómur gildir aðeins innan Evrópu og hafa því einstaklingar 

annars staðar í heiminum ekki slíkan rétt, að minnsta kosti ekki enn.  

 Dómurinn hefur vakið miklar umræður og skoðanaskipti. Sumir telja hann tilheyra 

friðhelgi einkalífsins á meðan aðrir segja að með þessu móti sé verið að brjóta á málfrelsi og 

framkvæma ákveðna ritskoðun á netinu sem áður hefur í raun ekki verið.  

 Í ritgerðinni verður reynt að komast að því hvort við sem einstaklingar höfum rétt til 

þess að gleymast á netinu og hvort sú hugmynd sé yfir höfuð raunhæf. Í ljós kemur að 

evrópskir einstaklingar virðast hafa takmarkaðan rétt á því að geta gleymst á netinu, þeir 

mega senda inn beiðnir þess efnis en það er í höndum starfsmanna Google að meta hvort 

slíkar óskir séu réttmætar og þeim getur því verið hafnað. Því má með nokkurri vissu segja að 

friðhelgi einkalífsins sé í ákveðinni hættu. 
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Abstract 

Since the initial introduction of the Internet in the early 1960s the world wide web has 

grown immensely, especially in the past decade or so. The amount of information found on 

the internet is of unimaginable magnitude and is easily accessable to millions of people 

around the world. In fact it can be stated that the internet is a new dimension in regards to 

media and the flow of information. However, being active on the internet and the social 

media is not without danger. All the information gathered on the web stays there forever; 

the Internet forgets nothing. In this dissertation I want to examine how the internet has 

become a venue where the personal sphere meets the public one and how the Internet is 

used as a powertool. Also I briefly review the development of media in the Western world 

and the origins of the Internet.  

 Naturally there are some who critisize the uncensored volume of information that 

can be found on the Internet and would like to have some sensitive personal material 

removed from this international all-seeing media eye.  But the Internet is not governed or 

directed by a defined power, company or institution and it does not honor traditional 

boundaries. Therefore it is not obvious to whom such applications should be directed. 

Several attempts have been made around the world to remove sensitive information from 

the web, generally called The right to be forgotten. A trial case was presented before the 

Court of Justice of the European Union which in 2014 ruled that individuals within Europe 

can apply to Google for specified links to be removed from their search engines. The ruling 

only applies to Europe and is not the law globally, so apparently only European citizens have 

a limited right to be forgotten – at least for now.  

 The court‘s decision has caused much debate as some believe that individuals have 

the right to keep sensitive personal data private while others claim that removing material 

from the Internet clashes with freedom of expression/freedom of the press and would be a 

form of censorship, which until now has not been practiced on the web. 

 In this paper I want to examine if we have the right to be forgotten on the Internet 

and whether that right infringes upon other fundamental rights such as the right to privacy 

or the freedom of expression. As it appears, only European citizens seem to have a limited 

right to ask for links with personal data to be removed from the web. These wishes are none 

the less subject to the approval of the staff at Google; placing the right to privac in imminent 

danger.  
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Inngangur 

Internetið er vettvangur samskipta og daglega fer þar fram miðlun upplýsinga í miklu magni. 

Þessi ákveðni vettvangur er tiltölulega nýr og er mörgum ókunnugur. Rétt um 40% jarðarbúa 

hafa aðgang að veraldarvefnum en það þýðir jafnframt að enn eru tæpir fjórir milljarðar 

manna ótengdir honum. Netið er öflugur samskiptavefur sem hefur gert það að verkum að í 

dag virðist heimurinn minni en áður.  

 Ég er af svokallaðri tæknikynslóð, kynslóðinni sem hefur alist upp við þá öru 

tækniþróun sem verið hefur síðastliðna áratugi. Allt var reyndar stærra í sniðum á mínum 

yngri árum; tölvurnar voru stærri, sem og heimasímar og farsímar, sjónvörpin voru breiðari 

og fyrirferðarmeiri. Mikið hefur breyst á þessum tuttugu og fjórum árum síðan ég fæddist og 

ekki endilega allt til hins betra. Mér finnst áhugavert að skoða hvers vegna mörgu ungu fólki 

finnst mikilvægt að allir viti hvað það er að fást við, hvenær og hvar. Yngra fólkið hikar ekki 

við að opinbera persónulegar upplýsingar á netinu og gerir það í meira mæli en var gert hér 

áður fyrr. Hvað varð um einkalífið og að halda sumu fyrir sig? Hvaðan kom þessi þörf hjá 

okkur til þess að dreifa upplýsingum um okkur sjálf út um allt? Mér finnst þetta mjög 

áhugavert umræðuefni en mögulega finnst engin sérstök skýring á þessum breyttu 

viðhorfum. Umræðan er þó þörf og kannski brýnt að fólk átti sig á því að það sé allt í lagi að 

eiga sér einkalíf sem aðrir þurfa ekki að vita um. Það hefur líka margoft komið fyrir að á 

netinu finnast upplýsingar sem einstaklingum þykir óþægilegt að aðrir hafi aðgang að. Það 

getur líka reynst þrautin þyngri að eyða slíkum upplýsingum af netinu og ekki legið ljóst fyrir 

hvort einstaklingar hafi í raun rétt á því að fá slíkar upplýsingar fjarlægðar. Í ritgerðinni leitast 

ég við að svara spurningunni hvort einstaklingar hafi rétt til að gleymast á netinu og einnig 

hvort friðhelgi einkalífsins sé í hættu?  

 Mannfræðin hefur lengi skoðað samfélög manna og menningu þeirra í raunheimi en 

þegar samfélög eru farin að myndast á netinu þarf að beita öðruvísi rannsóknaraðferðum en 

áður. Hnattvæðingin leikur einna stærsta hlutverkið þegar kemur að því að skilja eðli netsins 

og hvernig það viðheldur sér. Með hnattvæðingunni hefur heimurinn skroppið saman og svo 

virðist sem hún eyði hefðbundnum landamærum og geri það að verkum að heimurinn virðist 

í dag vera sem eitt land. Þær kenningar og umfjallanir sem ég styðst við í þessari ritgerð eru 

til dæmis kenning Arjuns Appadurai (1986) um hnattvæðinguna og einnig hvernig David 
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Harvey (1989) og Anthony Giddens (1990) hafa fjallað um hana. Einnig skoða ég hvernig 

internetið er sem opinbert rými í tengslum við kenningu Jürgens Habermas og internetið sem 

valdatæki og hvernig völdum er beitt á netinu. Þar styðist ég við kenningu Michels Foucault 

um hugtakið vald og hvernig aðrir hafa fjallað um það líkt og mannfræðingurinn Lila Abu-

Lughod. 

 Ritgerðinni skipti ég í þrjá meginkafla. Í fyrsta kafla geri ég grein fyrir kenningarlegum 

grunni ritgerðarinnar og hvernig ég tengi ýmsar kenningar við efni mitt. Ég skoða hugtökin 

hnattvæðing og samfélagsmiðlar í tengslum við netið og þar spila fræðimennirnir Arjun 

Appadurai og Daniel Miller stór hlutverk. Einnig skoða ég kenningar og umfjallanir um hið 

félagslega auðmagn og hið opinbera rými og þar styðst ég við efni frá Pierre Bourdieu og 

Jürgen Habermas. Umfjöllun Michels Foucault um vald og valdatæki verður einnig skoðuð. Í 

kafla tvö fer ég yfir hvernig miðlun upplýsinga hefur þróast í gegnum aldirnar í Evrópu og á 

Íslandi frá miðöldum til okkar daga. Þar er farið hratt yfir sögu og aðeins drepið á því helsta í 

þeirri þróun á Íslandi og meginlandi Evrópu. Í kafla þrjú verður farið yfir það hvort 

einstaklingar eigi í raun rétt á því að gleymast á netinu og hvort friðhelgi einkalífsins sé í 

raunverulegri hættu vegna allrar þeirrar upplýsingarsöfnunar sem á sér stað í netheimum. Í 

þessum kafla mun ég varpa ljósi á rannsóknarspurninguna höfum við rétt til að gleymast á 

netinu? og leitast við að svara henni og notast þar við ýmsar greinar og umfjöllun um þetta 

málefni.  

 Ég hef alist upp með tæknivæðingunni. Netið hefur verið til staðar frá því ég var lítil 

og ég hef fylgst með þeim breytingum sem hafa orðið á því. Ég hef mikinn áhuga á að skoða 

af hverju mannfólkið virðist skyndilega hafa verið gripið mikilli þörf fyrir að opinbera allt 

einkalíf sitt og setja mikið magn af persónulegum upplýsingum á samskiptamiðilana. Hvaðan 

er þessi þörf sprottin? Er það kannski eingöngu vegna þess að það er tæknilega mögulegt? 

Eða langar okkur í raun til þess að viðra okkar persónulegu hagi fyrir allra augum? Að mínu 

mati er ekki nægilega mikið rætt um þessi mál hér á landi. Einnig finnst mér mikilvægt að 

gera fólki – og þá sérstaklega unga fólkinu – grein fyrir afleiðingum þess að setja efni á netið 

og jafnvel geti af því skapast hætta. Samkvæmt lögum má fólk ekki deila 

persónuupplýsingum opinberlega um aðra án leyfis og hið sama gildir um myndir og 

myndbönd. Þess vegna vil ég skoða hvort fólk hafi í raun þann rétt að gleymast á netinu og 

hvort það sé yfirleitt hægt. Ef það reynist ekki raunhæft er friðhelgi einkalífs okkar í 

ákveðinni hættu því persónulegar upplýsingar eru þá orðnar opinberar og ekki hægt að afmá 

þær.   
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1 Internetið og mannfræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður fræðilegum kenningum ritgerðarinnar gerð skil. Ég mun notast við 

kenningar bæði úr mannfræði og félagsfræði. Mannfræðin teygir sig víða og sækir oft 

kenningar til annarra fræðigreina líkt og ég mun gera hér. Ég mun að notast við kenningar 

Daniels Miller (2012) um stafræna menningu og Facebook. Einnig kenningar Jürgens 

Habermas (1989) um opinbert rými (e. public sphere), kenningar um Internetið sem 

félagslegt auðmagn (e. social capital) (Pierre Bourdieu 1986), kenningar um Internetið sem 

valdatæki, vald og valdeflingu í anda umfjöllunar M. Foucualt (1978, 1991) og kenningar 

Arjuns Appadurai (1986) um hnattvæðingu (e. globalization).  

 Internetið (hér eftir nefnt internetið/netið) hefur vaxið gífurlega að umfangi hin síðari 

ár og hefur haft mikil áhrif á einstaklinginn sjálfan og samfélagið í heild. Netið er orðið 

gríðalega stórt, fjölbreytt og í raun flókið fyrirbæri. Það getur sameinað fólk hvaðanæva að úr 

heiminum á sameiginlegum vettvangi í netheimum þannig að fjarlægð milli fólks skiptir ekki 

lengur máli. Fólk getur í dag átt alls kyns samskipti hvar sem það er í heiminum í gegnum 

netið, með tölvupósti, í gegnum vefmyndamiðilinn Skype, í gegnum skilaboð á 

samfélagsmiðlum og þess háttar tækni (Madianou og Miller, 2012, bls. 1). Á skömmum tíma 

hefur stór hluti mannkyns fengið aðgang að internetinu og með því hafa tengslin milli 

almenna rýmisins og hins persónulega rýmis opnast, aukist og breyst að mörgu leyti. Það 

hefur leitt til þess að þessi tvö rými eru orðin mun nánari og ýmislegt sem áður var 

persónulegt og tilheyrði einkalífi fólks er nú allt í einu opið öllum í hinu almenna og opinbera 

rými. Þess vegna er hér spurt hvort við eigum einhvern rétt í þessu opinbera rými? Ætti það 

að vera réttur hvers einstaklings að fá eigin persónulegum upplýsingum eytt af internetinu 

(Rétturinn til að gleymast: Endalok einkalífsins eða öruggt skjól?, e.d.). Er sá réttur til? Er það 

yfirleitt hægt? Í dag er tæknin svo háþróuð að við getum á augabragði flett upp upplýsingum 

um fólk hvort sem það kærir sig um það eða ekki. Hér verða skoðaðir nokkir fræðimenn og 

kenningar þeirra sem ég tengi við umfjöllun mína. 

1.1 Internetið og hnættvæðingin  

Breski mannfræðingurinn Daniel Miller hefur sérstakan áhuga á hinu stafræna sviði í 

mannfræðinni. Hann hefur rannsakað mjög margt í tengslum við samfélagsmiðla og miðlun á 

netinu, ásamt því að beina sjónum sínum að samskiptamiðlinum Facebook sem 
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rannsóknarvettvangi. Miller segir að með tilkomu internetsins hafi myndast samfélög sem 

rannsóknir sýni að styrki ýmis veik sambönd og tengsl fremur en að veikja þau (Miller, 2011). 

Internetið og samfélagsmiðlar hafi opnað tengslin á milli hins persónulega rýmis og þess 

almenna. Síður á borð við Facebook og Twitter hafi hjálpað til við að endurnýja og viðhalda 

tengslum milli fólks á ólíkum stöðum (Horst og Miller, 2012, bls. 149). 

 Miller gerði rannsókn sem snerist aðallega um notkun Facebook og beindi sjónum 

sínum að farandverkamönnum (e. migrant workers) sem sýndi að notkun Facebook hjálpaði 

þeim að komast nær samfélaginu sem þeir ólust upp í og styrkti að öllum líkindum tengslin 

við það samfélag þrátt fyrir að þeir byggju langt frá heimaslóðum (Horst og Miller, 2012, bls. 

153). Einnig gerði Miller rannsókn á notkun Facebook meðal íbúa á eyjunni Trinidad. Hann 

vildi skoða hvernig Facebook hefði þróast, hvort miðillinn virkaði í raun eins og að var stefnt í 

upphafi (Miller, 2011, bls. x-xii). Miller segir að hann hafi valið að gera rannsókn sína í 

Trinidad vegna að þess að þegar við hugsum um hið upprunalega Facebook þá hugsum við 

um Bandaríkin, þar sem samfélagsmiðillinn var stofnaður. Miller vildi hins vegar skoða 

Fasbook, eins og það er kallað í Trinidad, sem er í raun eftirlíking sem heimamenn í Trinidad 

hafa gert af Facebook Marks Zuckerberg. Miller vill frekar skoða hluti og hegðun sem eru 

frábrugðin norminu og segir það vera hugmynd hans um mannfræði (Miller, 2011, bls. xii-

xiii).  

 Mannfræðingurinn Arjun Appadurai hefur fjallað mikið um hnattvæðingu og áhrif 

hennar á hin ýmsu svið s.s. efnahagskerfi, landamæri, þjóðir, menningu og stjórnmál. Hann 

skoðar sérstaklega mikilvægi nútímaviðhorfa til þjóðríkja en hann telur mörk þjóðríkja vera 

óljósari en þau voru áður fyrr og það sé vegna þess að hnattvæðingin hafi að mörgu leyti eytt 

landamærum á milli ríkja (Szeman, 1997). Hér skoða ég nánar hans kenningu um 

hnattvæðingu og hvernig tengja má hana við internetið. Appadurai segir að innan 

akademíunnar hafi margir áhyggjur að hnattvæðingin geri einkenni þjóða og ættbálka 

óljósari (Appadurai, 2001, bls. 1). Einnig hefur hnattvæðingin haft áhrif á menningu og þjóðir 

og þá hvernig menning er rannsökuð og skilgreind (Szeman, 1997). Samkvæmt Appadurai 

eru fimm svæði eða rými í hnattrænni menningu en þau eru þjóðrými (e. ethnoscapes), 

miðlunarrými (e. mediascapes), tæknirými (e. technoscapes), efnahagsrými (e. 

financescapes) og hugmyndarými (e. ideoscapes) en þessi rými eru byggð upp af sérstökum 

sjónarhornum sem eru sköpuð af félagslegum aðilum, nokkurs konar ímynduð veröld. 
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Appadurai segir að við lifum í dag í ímynduðum heimi, heimi þar sem tengsl milli landssvæða 

séu brotin niður. Þau rými sem tengjast efni ritgerðarinnar mest eru tæknirými og 

miðlunarrými þó svo að netið nái í raun yfir öll ofangreind rými að einhverju leyti. 

Tæknirýmið myndast vegna örrar tækniþróunar, dreifingar og flæðis milli landamæra en 

Appadurai telur þetta flæði verða sífellt flóknara. Miðlunarrými verður til vegna dreifingar og 

getu til þess að skapa fjölmiðla á heimsvísu. Miðlunarrýmið veitir fólki hvaðanæva að úr 

heiminum aðgang að myndum og frásögnum í miklu mæli til notkunar. Þetta er í hnotskurn 

það sem Google og sambærileg miðlunarfyriræki gera (Robinson, 2011).  

 En hvað er hnattvæðing? Hugtakið hefur lengi verið til en varð víðtækara á 20. öldinni 

og má skilgreina það með því að segja að hnattvæðingin sé eins konar tenging eða flæði milli 

ýmissa sviða lífsins um allan heim. Félagsfræðingurinn Valentine Moghadam kom með góða 

skilgreiningu á hugtakinu:  

  

 Hnattvæðing er flókið hagrænt, pólitískt, menningarlegt og landfræðilegt ferli þar sem 

hreyfanleiki fjármagns, hugmynda, samtaka, orðræðu og fólks hefur tekið á sig hnattræna eða 

þverþjóðlega mynd (Mogahadam, 1999, bls. 367). 

 

  Skilgreining Appaduari á hugtakinu er sú að hann telur heiminn nú vera eitt kerfi með 

mörgum samstæðum undirkerfum og hafnar því að hnattvæðing sé birtingarmynd 

menningarlegrar heimsvaldastefnu (Robinson, 2011). Hann segir miðlun vera miðpunktinn í 

umræðu sinni um hnattvæðingu (Szeman, 1997).   

 Hnattvæðingin hefur eflt tengsl milli þjóða á alls kyns sviðum, allt frá menningu til 

glæpastarfsemi. Milliríkjasamstarf í umhverfismálum og efnahagsmálum hefur aukist og er á 

margan hátt orðið hnattrænt, a.m.k. er reynt að vinna hnattrænt að lausnum ýmissa 

vandamála á þessum sviðum. Ýmis mál teygja sig yfir öll landamæri og eru sameiginleg öllum 

þjóðum. Sem dæmi um hvernig hnattvæðingin hefur haft áhrif um allan heim má nefna 

takmarkanir á losun mengandi efna í andrúmsloftið og fjármálakreppuna sem varð árið 2008. 

Stundum hefur verið talað um að heimurinn okkar fari minnkandi vegna hnattvæðingarinnar 

og atburðir sem gerast úti í heimi virðast okkur nær en áður og geta haft áhrif á lönd hinum 

megin á hnettinum. Þá kom í ljós að mörkin milli ríkja eru orðin óljósari og fjarlægð milli 

landa skiptir ekki miklu máli lengur. Það þýðir að ef einhver mistök eru gerð eða slæmar 
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ákvarðanir teknar í einu landi getur það leitt af sér keðjuverkandi atburðarás í öðrum 

löndum, jafnvel öðrum heimsálfum. Þannig hefur í raun orðið algjör efnahagssamruni í 

heiminum. Þessi viðhorf hafa náð inn í heim stjórnmálanna og til dæmis má sjá þess stað í 

ræðu sem Geir H. Haarde þáverandi forsætisráðherra flutti á norrænum leiðtogafundi um 

hnattvæðingu, fjármálakreppu og norræna velferðakerfið árið 2008 í Helsinki þar sem hann 

ræddi m.a. áhrif hnattvæðingarinnar (Geir H. Haarde, 2008, bls. 4). 

 Internetið hefur spilað stórt hlutverk í hnattvæðingunni og einfaldað samskipti 

heimshorna á milli. Núna getur fólk t.d. stjórnað fjármálum sínum í gegnum netið hvar sem 

er, bókstaflega fært peninga til og frá hvar sem það er statt í heiminum. Netið hefur einnig 

auðveldað fólki að kynnast menningu annarra þjóða og þannig lagt sitt af mörkum til 

hnattvæðingar. Hægt er að fræðast um og jafnvel skoða lifandi myndir frá fjarlægum löndum 

á netinu og þannig þarf fólk ekki endilega að ferðast um veröld víða til þess að kynnast 

framandi menningu annarra hópa (Held, McGrew, Goldblatt og Perraton, 1999).  

 Netið er eitthvað sem hinn hnattræni heimur hefur skapað og viðheldur því með 

hnattrænum tengslum sem ýta undir notkun netins. Mikið hefur verið skrifað um 

hnattvæðinguna þar sem hún hefur eflst mikið á liðnum áratugum. Mannfræðingurinn David 

Harvey (1989) hefur útskýrt hana á aðeins annan máta en Appadurai og einnig hefur 

félagsfræðingurinn Anthony Giddens (1990) fjallað um hana. Harvey segir hnattvæðinguna 

vera birtingarmynd breyttra viðhorfa og upplifana af tíma og rými og segir þetta vera „tíma-

rýmis samþjöppun‟. Hann bendir á að hnattvæðingin hafi haft áhrif á hraða þróun 

efanhagslegs og félagslegs ferlis sem hafa því minnkað heiminn. Fjarlægð og tími virðast ekki 

lengur hamla starfsemi fólks í heiminum. Hann vill meina að með hnattvæðingunni hafi tími 

styst og rými minnkað og nefnir sem dæmi um það að fólk í Noregi geti átt viðskipti við fólk í 

Japan eða upplifað atburði á sama tíma og fólk í Ástralíu (Harvey, 1989, bls. 141-172).  

Giddens (1990) fjallar hins vegar aðeins öðruvísi um hnattvæðinguna en líkt og Harvey segir 

hann að hún geti haft í för með sér endurskipulagningu á tíma og rými nema í félags- og 

menningarlífi, á meðan Harvey hugsar meira um félags- og efnahagsleg ferli. Giddens leggur 

áherslu á að teygja almennt félagslíf yfir tíma og rými. Í raun snýst þetta í grunvallaratriðum 

allt um umbreytinu á tíma og rými (Giddens, 1990, bls. 18).  
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1.2  Hið opinbera rými og félagslega auðmagnið 

Mannfræðin hefur lengi fjallað um rými og hafa feministar í mannfræði skrifað einna helst 

um það sem er kallað hið innra og ytra rými (e. private and public sphere) (Otrner, 1974). 

Þessi hugtök snúa að kynjahlutverkum í samfélaginu. Feminískir mannfræðingar á borð við 

Sherry Ortner (1974) og Lilu Abu-Lughod (1991) benda á að kynin hafi ólíkar stöður í hinu 

félagslega rými. Karlmaðurinn er talinn tilheyra hinu ytra rými samfélagsins, sem er rými 

efnahags og stjórnmála, á meðan konan er talin tilheyra hinu innra rými samfélagsins, eða 

heimilshaldi og fjölskyldunni (Mascia Lees og Black, 1999). Hér verður skoðað hvernig netið 

sem er í hinu opinbera rými eða ytra rými mætir hinu persónulega eða innra rými og 

hugmyndir og kenningar þýska félagsfræðingsins Jürgens Habermas (1989).     

 Habermas (1989) sagði að rekja mætti hugmyndina um hið opinbera rými til kenninga 

frá 18. öld. Habermas segir að atburðir séu opinberir þegar þeir eru opnir öllum í 

samfélaginu en persónulegir þegar þeir eru lokaðir almenningi (bls. 1). Í bók sinni The 

Structural Transformation of the Public Sphere útskýrir hann hvað hið opinbera rými er og 

segir að fólk úr hinu persónulega rými komi saman til þess að mynda opinbert rými. Það er í 

raun það sem netið gerir í dag. Fólk hvaðanæva að úr heiminum í sínu persónulega rými 

kemur saman á veraldarvefnum og býr til opinbert rými sem öllum er heimill aðgangur að. 

Habermas útskýrir einnig opinbera rýmið sem vettvang í félagslegu lífi okkar þar sem 

almenningsálitið myndast og allir geta nálgast það (Habermas, 1989, bls. 102).  

 Sjálfur hefur Habermas í raun ekki álitið netið sem opinbert rými, eða hefur verið 

lengi að meðtaka þá hugmynd. Hann segir að notkun netsins hafi bæði víkkað og brotið upp 

grunnsamskiptin. Einnig telur hann að netið geti haft neikvæð áhrif á andlegt líf í 

samfélögum (sjá í umfjöllun í Ubayasiri, 2006, bls. 8).  Þótt  greining Habermas á netinu þyki 

enn nokkuð óljós hafa margir fræðimenn aðhyllst kenninguna um fjölmörg opinber rými en 

segja að það þurfi að uppfylla nokkur skilyrði til þess að starfa á réttan hátt. Til þess að netið 

sé talið opinbert rými þarf það að uppfylla nokkur grundvallaratriði eða viðmið, m.a. þarf það 

að geta öðlast sjálfstæði frá ríki og efnahagi, hafa gildi og siðferði, geta gagnrýnt, hafa 

sjálfsrýni, geta tekið fullkomið hlutverk, sýnt einlægni og tekið öllum opnum örmum og sýnt 

jafnrétti (Ubayasiri, 2006, bls. 8). Netið sem opinbert rými er myndað – að því er virðist – af  

tveimur mótsagnakenndum eiginleikum, þ.e. netið er bæði allsráðandi og persónulegt (Camp 

og Chien, e.d.). 
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 Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1986) hafði mikinn áhuga á hugtökum 

sem hann kallaði félagslegt auðmagn (e.social capital), efnahagslegt auðmagn (e. economic 

capital) og menningarlegt auðmagn (e. cultural captial) og skilgreindi þau nánar í verkum 

sínum. Hann hafði áhuga á að vita hvernig samfélög æxluðust og hvernig ríkjandi flokkar 

héldu stöðu sinni innan samfélagsins (Gauntlett, 2011, bls 1). Bourdieu bendir á að það sé 

ekki aðeins hægt að skilgreina samfélag með efnahagslegum þáttum heldur þurfi einnig að 

horfa til félagslega auðmagnsins eða félagsauðar. Hann kom með skýringar sínar á þessum 

hugtökum á árunum 1970 til 1980. Hans útskýringar tengjast fræðilegum hugmyndum hans 

um stéttir (e. class). Hann notar þessi þrjú hugtök auðmagns sem nefnd voru hér að ofan í 

tengslum við stéttir (Siisiäinen, 2000, bls. 2). Bourdieu fjallar um þessi ákveðnu svið og segir 

að efnahagslegt auðmagn samanstandi af auðmagni í Marxískum skilningi og af 

efnahagslegum eignum sem geta betrumbætt stöðu einstaklinga í samfélaginu. 

Menningarlegt auðmagn eða menningarauður vísar til dæmis til menntunnar og þekkingar 

en myndast á þrennan hátt: Í fyrsta lagi fyrirfinnst það sem líkamnaður auður og sem hluti af 

veruhætti (e. habitus) okkar og myndast þá helst á uppeldisárunum. Auðurinn er þar 

bundinn huganum og líkamanum en felst t.d. í ákveðinni færni og menntun sérstakra 

einstaklinga. Í öðru lagi sem hlutgerður auður, sem birtist þar sem ýmiss konar 

menningarverðmæti líkt og bækur og í þriðja lagi sem stofnanabundinn auður. Auður sem 

birtist í ákveðnum stofnunum í samfélaginu, sem dæmi innan hjónabands, innan skóla og 

innan opinbera stofnana (Siisiäinen, 2000, bls. 11; Bourdieu, 1986; Ólafur P. Jónsson, 2006).  

 Félagsauðurinn er m.a. skilgreindur sem leið eða aðferð þar sem fólk notar 

menningarlega þekkingu til að tryggja sér ákveðinn stað í valdakerfinu (Gauntlett, e.d., bls. 

2). Samkvæmt Bourdieu er hans skilgreining á félagslegu auðmagni þessi:   

 

 Social capital is the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a 

 group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized 

 relationships of mutual acquaintance and recognition. (Gauntlett, e.d., bls. 2) 

 

 Félagslegt auðmagn skiptist eiginlega í tvennt: Annars vegar er það kerfi sem er tengt 

hópafélagsaðild (e. group membership) og samfélagsmiðlum og hins vegar er það byggt á 

sameiginlegum vitsmunum og viðurkenningum (Siisiäinen, 2000, bls. 11-12). 

Félagsfræðingurinn Gestur Guðmundsson (2008) segir að hugtakið félagsauður vísi til 
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tengingar milli sem og innan félagslegs nets hópa og einstaklinga. Hugtakið snýr að gildum 

félagslegra samskipta, hlutverki samstarfs og gagnkvæmrar tryggingar sem leiðir þá til 

efnahagslegra gæða eða hagnaðs. Netið nær yfir öll sviðin sem Bourdieu hefur útskýrt, netið 

undanskilur ekkert. Á netinu er hægt að nálgast öll þessi svið með einum eða öðrum hætti. 

Til dæmis er hægt að stunda viðskipti á netinu og færa peninga á milli nánast hvaða staða 

sem er í heiminum. Á samfélagsmiðlum myndast ákveðið félagslegt umhverfi og þannig 

skapast ákveðin menning.  

1.3  Internetið sem valdatæki 

Franski sagnfræðingurinn og heimspekingurinn Michel Foucault (1978, 1991) lagði fram 

kenningar um vald (e. power) og valdeflingu (e. empowerment). Hérna nota ég kenningar 

hans til að sýna fram á að netið er ákveðið valdatæki sem almenningur hefur í höndunum. 

Kenning Foucaults (1978) gengur út á að vald sé óstöðugt og sé ekki bara í höndum stofnana. 

Það er í raun tæki eða aðgerð sem fólk notar til þess að skapa sér sess í samfélagi eða hópi. 

Valdið er þannig í höndum fólksins og einstaklinga sem beita því með orðum sínum og 

athöfnum á netinu. Eins og mannfræðingurinn Sherry Ortner (1984) benti á í grein sinni 

Theories in Anthropology since the Sixties þá jókst áhersla innan mannfræðinnar og fleiri 

greina á einstaklinginn sem geranda um og uppúr 1970. Einstaklingurinn sjálfur, 

gerendahæfni hans og það hvernig hann bregst við umhverfi sínu varð ríkjandi stef í 

mannfræðikenningum. Þetta rýmar vel við veruleika dagsins í dag; við erum gerendur á 

netinu, við erum alltaf að uppörva eða efla okkur sjálf á netinu með því að skrifa ummæli og 

setja myndir af okkur á netið.  

 Hvað hugtakið vald varðar þá eru til ýmsar skilgreiningar á því og oftast snúast þær 

um að geta stjórnað einhverju(m) og hafa áhrif á eitthvað. Bæði Ortner (1974) og Abu-

Lughod (1991) hafa skrifað mikið um konur og vald. Ortner (1974) talar um að undirgefni 

konunnar sér alþjóðleg. Hún sé tilkomin vegna valdagræðgi karlsins og það geti reynst erfitt 

að breyta þeim aðstæðum í samfélögum. Hún segir að menning gengisfelli hlutverk, verkefni 

og félagslegt umhverfi kvenna meira en karla og voru konur taldar lægra settar en karlar í 

vestrænum samfélögum. Oft er sagt að karlar séu nær menningunni og konur séu nær 

náttúrunni. Ortner segir þessa hugsun vera óviðeigandi því karlar og konur eigi að vera metin 

jafnt, að bæði kynin séu bæði jafnt nálægt menningunni og náttúrunni. Samkvæmt Foucault 

(1991) þarf vald ekki endilega að vera neikvætt eða kúgandi þó svo að í sögulegu samhengi 
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hafi vald oft neikvæða ímynd. Í grein sinni Writing against Culture (1991) gagnrýnir Abu-

Lughod skoðanir fræðinganna James Clifford og George Marcus um stöðu kynjanna gagnvart 

valdinu. Clifford og Marcus höfðu skrifað bókina Writing Culture (1986) og töldu þar karla 

fara með valdið og tóku lítið tillit til kvenna, en Abu-Lughod segir þá félaga alveg hafa gleymt 

kvenkyns mannfræðingum í skrifum sínum.   

 Vald getur verið notað sem tæki til að stjórna fólki og kúga það. En fyrir einstakling 

sem notar vald til þess að skapa sér sess eða stöðu innan einhvers samfélags eða hóps, getur 

það framkallað ákveðna vellíðan. Sem dæmi um netið sem ákveðið valdatæki í höndum 

fólksins má nefna þegar netið og samskiptamiðlarnir innan þess voru notaðir á árunum 2010-

2011 til þess að koma af stað uppreisn í ýmsum Arabalöndum s.s. Egyptalandi og Túnis í því 

skyni að bola ríkjandi valdhöfum frá. Þessi mótmæli og byltingartilraunir hafa gengið undir 

nafninu Arabíska vorið. Þar bárust upplýsingar til mótmælenda í miklum mæli í gegnum 

samfélagsmiðlana (Rosen, 2011).   

 Dæmi um annars konar byltingu eða hreyfingu sem varð til á Facebook og Twitter átti 

sér stað á Íslandi árið 2015. Á FB-síðu lokaðs hóps undir nafninu BeautyTips hratt stór hópur 

kvenna – alls um 28.000 talsins – af stað hreyfingu sem berst fyrir frelsi og gegn þöggun um 

málefni kvenna. Voru það helst tveir atburðir: Annars vegar var það #Freethenipple sem hóst 

sem umræða milli fólks á Twitter vegna mismunandi viðhorfa til brjósta eftir því hvort um er 

að ræða brjóst á körlum eða kvennmannsbrjóst og varð síðar að byltingu sem hver sem er 

gat tekið þátt í. Sú bylting snerist um það að konur hefðu sama rétt og karlar til þess að bera 

brjóst sín á almannafæri, hvort sem er í sundlaugum, almenningsgörðum eða á götum úti á 

góðviðrisdögum. Þessi bylting fór að mestu fram á Twitter-síðum byltingarsinnanna einnig 

inni á BeautyTips hópnum. Hins vegar var það hreyfingin sem kallaðist #þöggun sem snerist 

um að fjöldi stúlkna og kvenna í sama lokaða hópnum á Facebook kom fram undir nafni og 

sagði sögur sínar af kynferðislegu ofbeldi, áreiti og nauðgunum. Bæði mótmælin hafa ratað í 

fjölmiðla á Íslandi og jafnvel út fyrir landsteinana. Byltingin #Freethenipple vakti athygli bæði 

hér og erlendis, einkum í Bandaríkjunum en þar hafði svipuð hreyfing verið í gangi síðan árið 

2012 og hefur verið gerð mynd um það efni. Enn spyrja margir sig af hverju ber brjóst karla 

séu leyfileg hvar sem er en brjóst kvenna þurfa að vera hulin víðast hvar (Heawood, 2015; 

Esco, 2013). Með þessum dæmum sést hvernig fólk nýtir sér netið sem valdatæki, það tekur 

valdið í sínar hendur og kemur af stað einhverri hreyfingu sem er ekki háð ríkinu eða 
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stofnunum. Í augum fólksins er þetta vald ekki neikvætt heldur fremur jákvætt því í kjölfar 

byltingarinnar á eitthvað betra að koma í stað þess sem verið hefur.   

 Hér hefur verið farið yfir helstu kenningar sem ég notast við í þessari ritgerð. 

Hnattvæðingin er einna stærst þessara kenninga þegar kemur að því að tengja við netið. 

Netið hefur svo sannarlega ýtt undir þá hnattvæðingu sem hefur birst okkur undanfarna 

áratugi. Einnig mun ég tengja kenningar Foucaults um vald og internetið sem valdatæki við 

umræðuna um friðhelgi einkalífsins og hvort þetta dreifða vald sem einstaklingar og 

stjórnvöld hafa á netinu sé í alfarið til hins góða eða hvort að því fylgi einhverjar 

skuggahliðar. Í næsta kafla verður farið yfir það í grófum dráttum hvernig miðlun upplýsinga 

hefur þróast í Evrópu og á Íslandi frá miðöldum fram til okkar tíma. 
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2  Þróun miðlunar   

Á fyrri hluta 21. aldarinnar er nú mjög margt aðgengilegt á netinu sem áður þurfti að fletta 

upp á bókasöfnum eða öðrum gagnasöfnum. Hægt er að nota leitarvélar á borð við Google 

til að nálgast nánast hvaða upplýsingar sem okkur vantar í okkar daglega lífi. En netið hefur 

ekki alltaf verið til. Það er fjölmiðill af nýrri gerð sem kom fyrst fram á sjónarsviðið á sjöunda 

áratug síðustu aldar (Leiner, 1997, bls. 102) og hefur þróast og vaxið gífurlega á 

undanförnum áratugum, einkum á allra síðustu árum. Netið er raunar meira en fjölmiðill; 

líkja má því við stórt samfélag sem fléttast saman og tengist í gegnum óteljandi þræði 

internetsins. Það gríðalega mikla magn upplýsinga sem er að finna á netinu hefur ekki alltaf 

verið eins aðgengilegt og það er í dag og færa má fyrir því rök að við höfum jafnvel ánetjast 

þessu mikla upplýsingaflæði. Hér verður stuttlega farið yfir þróun miðlunar frá miðöldum og 

fram til dagsins í dag og þá einkum þróun hennar á Íslandi.  

 Á miðöldum hafði kirkjan mikil völd og stjórnaði að mestu leyti þeirri þekkingu sem 

miðlað var í evrópskum samfélögum. Þessi tími upplýsingaleysis hefur stundum verið 

kallaður „hinar myrku miðaldir‟ (Mommsen, 2014, bls. 226-242). Þegar leið á miðaldir fóru 

menn að spyrja sig ýmissa mikilvægra spurninga og draga í efa skýringar kirkjunnar á öllu er 

varðaði mannlegt líf. Þetta tímabil sem hófst á Ítalíu á 14. öld og varði allt fram á 16. öld 

hefur verið nefnt Endurreisnin en með henni tók fólk að vakna til vitundar um kúgun 

kirkjunnar og hóf að berjast gegn henni. Það fór að taka til sín þekkinguna og færa hana frá 

kirkjunni jafnframt því að endurvekja forna menningu Grikkja og Rómverja (Murphy, 1974). Á 

tímum Endurreisnarinnar tók einnig þróun prentlistarinnar stórt stökk þegar þýski 

málmsmiðurinn Johannes Gutenberg varð fyrstur til að prenta bækur með lausaletri árið 

1439. Biblían sem hann prentaði með þessari aðferð hefur æ síðan verið kennd við hann, 

Gutenberg Biblían (Füssel, 2005). Hugkvæmni Gutenbergs varð til þess að hægt var að 

fjöldaframleiða bækur og átti það stóran þátt í útbreiðslu þekkingar og nýrra hugmynda. Í 

kjölfarið kom svo tímabil sem oft er kallað Upplýsingin sem hófst seint á 17. öld. Þá börðust 

menntamenn í Evrópu fyrir umburðarlyndi í trúmálum, aukinni menntun og gagnrýnni 

hugsun (Sverrir Jakobsson, 2008). Segja má að þetta marki upphaf fjölmiðlunar þegar hægt 

var að miðla upplýsingum og þekkingu til fjöldans með prentuðu efni. En skoðum nú frekar 

hvernig þessi þróun varð á Íslandi. 
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2.1  Ísland og umheimurinn – sögulegt samhengi  

Ísland var lengi vel langt á eftir öðrum löndum hvað varðar þróun miðlunar. Upplýsingin kom 

seinna til Íslands en annars staðar í Evrópu og þróun hennar var hægari hér á landi (Guðjón 

Friðriksson, 2000, bls. 10). Fréttaflutingur var fyrr á öldum helst í formi ræðuhalda eða að 

tíðindi voru fléttuð inn í dýrar drápur en síðar flutt með sendibréfum eða handrituðum 

sveita- eða skólablöðum (Vilhjálmur Þ. Gíslason 1972, bls. 9-10). Þegar farið var að prenta 

blöð og fréttatímarit erlendis bárust þau hingað til landsins með stopulum skipaferðum.  

 Á tímum Upplýsingarinnar hófst prentun tímarita með ýmsum tíðindum í Evrópu. 

Talið er að fyrsta tímaritið sem kom út á Íslandi hafi verið Alþingistíðindi árið 1696. Fyrsta 

fréttaritið mun hafa verið Mánaðartíðindi Magnúsar Ketlissonar sýslumanns sem kom út 

1773 (Lögrétta, 1932, bls. 382). Elsta tímaritið á íslensku sem enn er gefið út er Skírnir sem 

fyrst var gefið út í Kaupmannahöfn 1827 og telst vera elsta tímaritið á Norðurlöndunum. 

Skírnir er gefinn út af Hinu íslenska bókmenntafélagi (Kirstín Loftsdóttir, 2004, bls. 125). Í 

fyrstu var það fréttarit þar sem Íslendingar gátu m.a. lesið erlendar fréttir en það kom aðeins 

út einu sinni á ári. Síðar var ritinu breytt í bókmenntatíðindi (Um félagið, 2014). Með Skírni 

fengu Íslendingar innsýn inn í líf og samfélög annarra landa. Kristín Loftsdóttir talar t.d. um í 

grein sinni Tómið og myrkrið (2004) hvernig ímynd Íslendingar og aðrir Evrópubúar höfðu af  

svarta manninum í Afríku. Þeim þótti fólkið þar vera frumstætt og nánast af annarri tegund 

en Evrópumaðurinn. Þannig reyndu Íslendingar að upphefja sjálfa sig og staðsetja sig við 

hliðina á öðrum Evrópubúum og aðgreina sig þannig frá fólkinu í suðri (Kristín Loftsdóttir, 

2004, bls. 119-151). Er líða tók á 19. öldina bættust við vikublöð með innlendum fréttum líkt 

og Þjóðólfur sem fyrst kom út árið 1848. Fyrsta dagblaðið á Íslandi var Dagskrá sem Einar 

Benediktsson gaf út og kom fyrst út árið 1896 (Íslenskir höfundar, 2010-2012).  

 Tilkoma símans markar önnur stór tímamót í þróun miðlunar. Þjóðir Evrópu komu 

slíku sambandi sín á milli um miðja 19. öld en Íslendingar máttu bíða mun lengur. Ritsíminn 

hafði verið þróaður á fyrri hluta aldarinnar en með honum eru send rafboð í gegnum rafsegul 

með ákveðnum slætti og stafalykli, morsi, sem hægt er að lesa úr á móttökustað. Talsíminn 

var líka í þróun á þessum tíma en fyrsta nothæfa talsímann hafði Alexander Graham Bell 

fundið upp árið 1876 (Sigurveig Jónsdóttir og Helga G. Johnson, 2006, bls. 16). Það leið um 

hálf öld frá því að menn fóru fyrst að tala um ritsímann þar til hann kom til landsins. 

Símalínur höfðu þó verið settar upp milli húsa, fyrst á Ísafirði árið 1889 og ári síðar milli 
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tveggja verslana í Reykjavík og Hafnarfirði (bls. 17). Þannig var því takmarkað talsamband 

komið á innanlands áður en ritsímasamband náðist við umheiminn.  

 Hægt var að senda skeyti á mors-táknmáli bæði með loftskeytum og um símastreng 

og í nokkur ár í kringum aldamótin 1900 tókust Íslendingar á um hvora aðferðina skyldi nota 

(bls. 21). Tveir þjóðþekktir frammámenn og stórskáld stóðu fremstir í stríðandi fylkingum, 

þeir Hannes Hafstein og Einar Benediktsson. Sá síðarnefndi var á þeim tíma umboðsmaður 

Marconi-loftskeytafélagsins á Norðurlöndum og kom hann upp mastri við Rauðará í 

Reykjavík til að taka á móti skeytum árið 1905 (bls. 23). Á endanum samdi Íslandsráðherrann 

Hannes Hafstein við Mikla norræna símafélagið um lagningu sæstrengs til landsins sem 

tekinn var í notkun árið 1906 (bls. 24). Sæstrengurinn var lagður til Seyðisfjarðar en veturinn 

áður hafði símastaurum og -línum verið komið upp frá Seyðisfirði norður um land alla leið til 

Reykjavíkur. Þetta olli byltingu í fjölmiðlum enda bárust nú fréttir að utan samdægurs til 

Íslands. Útgáfudögum fréttarita var fjölgað og dagblöð hófu þá göngu sína fyrir alvöru (bls. 

36). Talsambandi við útlönd var þó ekki komið á fyrr en árið 1935 (Sigurveig Jónsdóttir og 

Helga G. Johnson, 2006, bls. 110).  

 Eftir að síminn var tekinn í notkun hér á landi leið ekki á löngu áður en útvarpið var 

kynnt til sögunnar en það byggir í raun á loftskeytatækninni, þ.e. tækninni að flytja þráðlaus 

merki á milli staða. Upphaf útvarps á Íslandi er oftast miðað við árið 1920 þótt 

útvarpssendingar hafi þá verið í þróun í 90 ár. Fyrst var farið að útvarpa tali í Kanada árið 

1906 (Sigurveig Jónsdóttir og Helga G. Johnson, 2006, bls. 78) en hér á landi gengu 

útvarpssendingar brösuglega í fyrstu. Það var svo árið 1930 að Ríkisútvarpið var sett á 

laggirnar. Ári síðar hafði skráðum útvarpsviðtækjum í landinu fjölgað úr 450 í 10.492 (bls. 

81). Útvarpið hafði mikil áhrif á þróun miðlunar þar sem nú var hægt að senda fréttir til 

hlustenda samstundis eftir öldum ljósvakans, ekki þurfti lengur að bíða eftir prentun blaðsins 

og dreifingu.  

 Næsta skref í þróun miðlunar var svo sjónvarpið. Það er talið vera uppfinning Skotans 

John L. Baird árið 1926 en síðan þá hefur sjónvarpið þróast gífurlega. Á Íslandi voru gerðar 

tilraunir með sjónvarpssendingar árið 1934 en það var þó ekki fyrr en bandaríski herinn fékk 

leyfi til að senda út sjónvarpsefni frá herstöðinni á Miðnesheiði árið 1955 að hægt er að tala 

um sjónvarp á Íslandi. Það var kallað Kanasjónvarpið og náðu sendingar þess yfir nokkuð 

stórt svæði á Suðvesturhorni landsins. Heimamenn fjáfestu þá sumir í sjónvörpum til að 
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fylgjast með sendingunum sem nutu mikilla vinsælda, ekki síst hjá ungu fólki. Sumum þóttu 

þessar sjónvarpssendingar hafa óæskileg áhrif á menningu landsmanna og var í kjölfarið farið 

að huga að stofnun íslenskrar sjónvarpsstöðvar. Árið 1966 fór fyrsta útsendingin í loftið hjá 

nýstofnuðu Ríkissjónvarpi (bls. 188-190).  

 Næsta stóra stökkið í þróun miðlunar má segja að sé farsíminn. Fyrstu gerðir hans 

voru handvirkir farandsímar sem byrjað var að þróa upp úr miðri síðustu öld en komust í 

gagnið hér 1986. Þeir voru gjarnan hafðir í bílum og þótti nýlunda að geta verið í 

símasambandi á ferð um landið. Áfram hélt þróun tækninnar og næsti stóri áfanginn í þessari 

sögu er tilkoma gsm-símans, hins lófastóra starfræna farsíma. Íslendingar tengdust 

samevrópska farsímakerfinu GSM árið 1994 (Sigurveig Jónsdóttir og Helga G. Johnson, 2006, 

bls. 220) og er skemmst frá því að segja að kerfið sló í gegn. Notendum þess hér á landi 

fjölgaði úr 10 þúsund í 100 þúsund á fjórum árum, frá 1995-2000 (bls. 221). 

 Í fyrsta sinn voru Íslendingar ekki mörgum árum eða áratugum á eftir öðrum þjóðum 

að tileinka sér nýja tækni, nýjan miðil – þeir voru jafnvel aðeins á undan, en þjóðin hefur frá 

þessum tíma slegið mörg met í fjölgun notenda farsíma miðað við höfðatölu. Þróun allra 

þessara tækja: Símans, farsímans, sjónvarpsins og útvarpsins hefur verið gríðarlega ör og þá 

sérstaklega þróunin á farsímum og sjónvörpum. Í dag eru til ýmsar gerðir af sjónvörpum líkt 

og snjallsjónvarp (e. Smart-TV), Apple-sjónvarp sem framleitt er af tölvufyrirtækinu Apple (e. 

Apple-TV), þrívíddarsjónvarp (e. 3D-TV) og fleiri. Farsímar hafa líka þróast ört en í dag eru 

þeir flestallir svokallaðir snjallsímar sem eru hátæknileg margmiðlunartæki, ofurþunnir en 

búnir mörgum eiginleikum og miklum gæðum s.s. varðandi myndir og hljóð.  

2.2 Netið  

Í byrjun 21. aldar þegar Íslendingar stóðu jafnfætis öðrum þjóðum á Vesturlöndum í 

tækniþróuninni, átti miðlun upplýsinga þó enn eftir að taka stærsta skrefið sem var netið. 

Netið byggir á stafrænum samskiptum milli tölva á ólíkum stöðum sem voru fyrst reynd um 

1960 (Sigurveig Jónsdóttir og Helga G. Johnson, 2006, bls. 258). Á tímum kalda stríðsins 

þróaði bandaríski herinn tölvubúnað í því skyni að koma í veg fyrir að hægt væri að slá út 

tölvukerfi hersins. Þá var ákveðið að vista tölvukerfið á fleiri en einum stað og þróuð aðferð 

til að senda stafræna merkjapakka á milli staða (Abbate, 2000, bls. 8-9; Sigurveig Jónsdóttir 

og Helga G. Johnson, 2006, bls. 258). Það var svo fyrst í Bandaríkjunum sem tveir háskólar 

sendu á milli sín skilaboð og tölvupósta og notuðu til þess net sem kallað var ARPA-NET 
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(Abbate, 2000, bls. 44-46). Út frá þessu þróaðist Internetið. Það var svo í kringum 1979 að 

fyrst var farið að huga að því að setja upp gagnaflutninganet á Íslandi. Það var þó ekki fyrr en 

1986 að slíkt kerfi var formlega sett upp og tekið í notkun (Sigurveig Jónsdóttir og Helga G. 

Johnson, 2006, bls. 259).   

 Internetið hefur þróast gífurlega undanfarna áratugi og er tæknin nú svo útbreidd að 

nánast 40% jarðarbúa geta nálgast upplýsingar um allt milli himins og jarðar á netinu með 

einum smelli. Þessa tölu er að finna á heimasíðu verkefnisins Real Time Statistics Project þar 

sem teymi sérfæðinga heldur utan um tölfræðilegar upplýsingar um netnotkun. (Internet 

users, 2015). Netið er komið í heimatölvur, fartölvur, farsíma, spjaldtölvur og jafnvel 

sjónvörp. Flestir sem hafa aðgang að rafmagni og tölvu geta tengst neti og skoðað þar hið 

ótrúlega magn af upplýsingum sem þar er að finna. Þróun internetsins hefur haft í för með 

sér miklar framfarir í þróun nýrra miðla sem oft eru nefndir samfélagsmiðlar. Eins og sagt er 

frá í kafla 1 þá hefur mannfræðingurinn Arjun Appaurai fjallað mikið um hnattvæðinguna. 

Hnattvæðingin hefur haft gífurlega mikil áhrif á internetið og netvæðinguna sem því hefur 

fylgt. Eins og áður er sagt hafa ekki allir jarðarbúar aðgang að netinu, aðeins um 40%, og þar 

af leiðandi hefur hnattvæðingin ekki náð til allra. Þó hefur hún í raun skapað heim án 

landamæra. Appadurai talar um í grein sinni Theory in anthropology (1986) hvernig við búum 

okkur til svæði. Netið hefur haft mikil áhrif á það hvernig við horfum á svæði því það tengir 

okkur öll saman, hvaðan sem við komum og hvar sem við erum stödd í heiminum. Hægt er 

að fara á netið og fá upplýsingar um nánast hvaða stað, samfélag, land og þjóð sem er og 

skoðað allt mögulegt um menningu þeirra þjóðar o.fl. Nefna má Ástrala sem dæmi. Á árum 

áður höfðum við ákveðnar hugmyndir um þá þjóð, landið sem hún bjó í og menningu hennar. 

Hnattvæðingin hefur á margan hátt eytt þeirri staðalímynd og með aðgangi að upplýsingum 

á netinu hefur okkur verið gert kleift að auðga og bæta þá mynd sem við höfum af Áströlum. 

Við getum á netinu skoðað hvað er sagt um menningu og samfélög annarra þjóða og getur 

þannig hver sem er tileinkað sér menningu annarra. Hnattvæðingin og netið hafa einnig haft 

á áhrif á fólksflutninga og þar með hvernig menning dreifist á milli samfélaga.  

 Samfélagsmiðlar (e. social media) eða samfélagsmyndandi miðlar eru síður á netinu 

sem gera einstaklingum kleift að búa til einskonar opinbera eða að hluta til opinbera mynd 

eða prófíl (e. profile) í sérstöku kerfi. Þar geta einstaklingar tengst öðru fólki sem það á  

eitthvað sameiginlegt með, sama hvort einstaklingarnir þekkjast í raunheimi eða ekki (Boyd 
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og Ellison, 2007, bls. 211). Hugtakið samfélagsmiðlar er nýyrði enda á það að undirstrika þær 

gífurlegu breytingar sem samskipti og samfélagsmyndun hafa tekið undanfarinn áratug. 

Hugtakið vísar því helst til rafrænna miðla og eru samfélagsmiðlarnir því jafn fjölbreyttir og 

þeir eu margir.1 Meðal þeirra vinsælustu eru Facebook, Twitter, leitarvélin Google, YouTube, 

samskiptamiðlarnir Snapchat og Instagram. Þeir fara í raun ekki fram á sjálfu Internetinu en 

krefjast þess að einstaklingur sé tengdur neti þegar þeir eru notaðir. Snapchat er aðeins 

aðgengilegt í snjallsímum og spjaldtölvum (sjá: Top 15 most popular social networking sites, 

2015). 

 Árið 2003 var samskiptamiðilinn MySpace settur á stofn. Þar gat fólk skráð sig á 

síðuna og haldið úti nokkurs konar heimasíðu um sjálft sig eða hóp, jafnvel til þess að koma 

hljómsveitinni sinni á framfæri. Þegar fór að líða undir lok MySpace vegna tilkomu Facebook 

voru enn margar hljómsveitir sem héldu úti MySpace síðum þar til YouTube tók völdin. 

Facebook var stofnað árið 2004 af Mark Zuckerberg en í fyrstu höfðu aðeins nemendur við 

Harvard háskólann aðgang að þessari síðu. Árið 2005 var aðgangurinn opnaður fleiri 

háskólum og einnig menntaskólum í Bandaríkjunum en árið 2006 var Facebook opnað öllum í 

heiminum (Boyd og Ellison, 2008, bls. 212). Í dag er Facebook langvinsælasti 

samfélagsmiðilinn en á eftir honum kemur Twitter (sjá: Top 15 most popular social 

networking sites, 2015). Á Facebook getur einstaklingur haldið úti eigin síðu eða prófíl (e. 

profile) þar sem hann getur sett inn persónulegar upplýsingar um sjálfan sig: Aldur, búsetu, 

símanúmer, netfang, hjúskarpastöðu, atvinnu og þess háttar. Einnig getur einstaklingur skráð 

inn samband við fjölskyldumeðlimi sem eru einnig á Facebook. Síðast en ekki síst þá getur 

einstaklingur sett inn myndir af sjálfum sér, vinum og vandamönnum og þá er einnig hægt að 

merkja (e. tag) eða nafngreina einstaklinga á myndum. Það gerir fólki kleift að sjá myndir af 

fólki hvaðan sem þær koma. Fólk getur verið með opnar eða lokaðar síður á Facebook. Hægt 

er að senda vinabeðnir til annarra og ef viðkomandi samþykkir vinabeðnina, tengjast þeir 

sem vinir á Facebook og sjá þar með allt sem hinn aðilinn setur á sínar síður. Hugmyndin á 

bak við MySpace var mjög svipuð Facebook en einhverra hluta vegna varð Facebook mun 

vinsælla og náði gífurlegum fjölda notenda á stuttum tíma. Þótt netið lúti í sjálfu sér ekki 

sérstakri stjórn gilda ákveðnar reglur á Facebook t.d. varðandi velsæmi og blygðunarkennd 

og brjóti einstaklingur þær reglur geta starfsmenn Facebook lokað fyrir aðgang hans.  

                                                      

1 Sjá umfjöllun á síðunni Hvað eru samfélagsmiðlar og til hvers notum við þá? 
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 Hægt er að fá aðild að samskiptamiðlinum Twitter með því einfaldlega að skrá sig. Á 

Twitter heldur fólk úti sínum aðgangi og getur fylgt (e. follow) öðru fólki eða síðum. Á Twitter 

setur fólk inn stöðu eða lýsir ástandi sínu eða viðhorfum til (e. status) ýmissa hluta, s.s. 

persónulega upplifun, afstöðu til málefna í samfélaginu og þess háttar. Þarna geta myndast 

samfélög og fólk er duglegt við að nota Twitter til að koma sínum skoðunum á framfæri um 

hvað sem er, t.d. stjórnmálaskoðanir, samfélagshugmyndir, trú, kynþætti og margt fleira.2 

Árið 2005 var vefsíðan YouTube stofnuð en þar er að finna margar milljónir ef ekki milljarða 

myndbanda. Ekki þarf að sækja um sérstakan aðgang til að skoða síður á YouTube heldur 

aðeins ef ætlunin er að setja myndband inn á síðuna. Það sama gildir um Twitter, ekki þarf 

sérstakan aðgang til að skoða það sem þar fer fram. Margir notendur YouTube framleiða sín 

eigin myndbönd og hlaða þeim þá á síðuna. Umsjónarmenn síðunnar fylgjast vel með fjölda 

sýninga (e. views) og fái eitthvað myndband mikla athygli gæti framleiðanda þess verið boðið 

að fá umboðsmann á vegum YouTube og jafnvel greiðslu fyrir myndböndin sín. Ýmis skilyrði 

verður þó að uppfylla áður en menn komast á launaskrá hjá YouTube, s.s. að framleiðandinn 

hafi ákveðinn fjölda áskrifenda (e. subscribers), hann setji inn ákveðinn fjölda af 

myndböndum á viku og þess háttar.  

 Á Facebook er hægt að vera með lokaðar síður sem aðeins notendur geta skoðað, líkt 

síður sem fólk getur „líkað við‟ (e. like, like-sites). Einhverjar síður Facebook eru þó opnar 

öllum hvort sem þeir eru notendur eða ekki, en það er þó ekki algengt. Facebook er gífurlega 

vinsælt á Íslandi. Notendur eru á öllum aldri, allt frá 8-9 ára aldri upp í nírætt. Facebook 

hefur haft mikil áhrif á samfélagsmyndun á Íslandi og hvernig fólk hagar samskiptum sínum 

við annað fólk.3  

 Facebook hefur sína kosti og galla. Kostirnir eru m.a. þeir að hægt er að viðhalda 

tengslum við fólk sem þú þekkir en einnig haft uppi á og endurnýjað vináttu við gamla félaga 

eða ættingja hvar sem er í heiminum. Einstaklingar geta haldið tengslum á netinu þó svo að 

þeir hittist ekki oft í raunheiminum. Einstaklingar geta deilt öllu sem þeir vilja með öðrum, 

deilt myndum úr lífi sínu, upplýsingum um hvað þeir eru að gera, alls konar hugmyndum og 

skoðunum um lífið. Einnig er Facebook-prófílinn nánast eins og dagbók, þarna getur 

einstaklingur deilt með öðrum ýmsum viðburðum í lífinu, s.s. upphafi sambands, hvenær 

hann fæddist, hvaða dag hann fékk sér fyrsta bílinn eða keypti fyrstu íbúðina sína. Einnig 

                                                      

2 Sjá Hvað eru samfélagsmiðlar og til hvers notum við þá? 
3 Sjá Hvað eru samfélagsmiðlar og til hvers notum við þá?   
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setur fólk gríðalegt magn af myndum þangað inn, bæði af einstökum viðburðum og úr 

hversdagslífinu.  

 Gallarnir eru hinsvegar mikilvægir líka því þeir snúast um markaðsauglýsingar, 

tímasóun og friðhelgi. Facebook getur safnað og geymt ýmsar upplýsingar um þig s.s. 

áhugasvið þitt eða varning sem þú hefur verið að skoða og getur notað þær upplýsingar til 

þess að markaðsetja ýmsar vörur eða þjónustu á þinni Facebook-síðu. Facebook getur einnig 

verið mikill tímaþjófur. Það getur verið skemmtilegt og stundum fróðlegt að fara inn á 

Facebook en 5 mínútur geta auðveldlega orðið að hálftíma eða klukkutímalöngu rápi um 

Facebook og afkima netsins. Vel væri hægt að nýta þann tíma í annað og meira lífsauðgandi.  

 Þá er það friðhelgin. Þegar einstaklingur skráir sig fyrir aðgangi að Facebook verður líf 

hans í raun opið öllum. Þó svo að hann ákveði að hafa aðganginn læstan almenningi, þá geta 

vinir og vandamenn nafngreint eða „taggað‟ (e. tag) hann inn á myndir eða í uppfærslum 

sem geta verið opnar öllum og sýna persónulega hluti einstakinga (Nield, List of Pros & Cons 

of Having a Facebook Account). Fólk þarf að samþykkja ýmsa skilmála þegar það fær sér 

aðgang (Facebook, 2015). Mjög margir lesa ekki þessa skilmála og vita því ekki hvað þeir eru 

að samþykkja. Margt af því sem finna má í skilmálunum gefur Facebook leyfi til að nálgast 

ýmsar persónulegar upplýsingar s.s. símaskrár, vinalista, dagatal þeirra og ýmislegt fleira. 

Fólk áttar sig oft ekki á þessu enda lesa fæstir alla skilamálana og hafa því enga hugmynd um 

hvaða upplýsingar þeir hafa veitt stjórnendum Facebook aðgang að og hvaða upplýsingar 

þeir hafa þegar náð sér í (Silent Circle, 2015).   

 Í þessum kafla hefur verið farið yfir þróun miðlunar á Vesturlöndum frá miðöldum til 

vorra daga. Miðlun upplýsinga hefur aukist gríðarlega á liðnum öldum og sérstaklega 

undafarna áratugi með tilkomu netsins. Internetið hefur breytt því hvernig við miðlum 

upplýsingum á milli fólks um veröld víða og hefur nánast útrýmt hefðbundnum 

landamærum. Hér hefur verið farið yfir það hvernig netið varð til og hvernig það hefur 

þróast. Í næsta kafla mun ég fjalla um friðhelgi einkalífsins, rétt okkar til að gleymast á netinu 

og einnig hverjar afleiðingar Facebook-aðildar geta verið. Áhersla verður lögð á að skoða 

réttinn til að gleymast með tilliti til friðhelgi einkalífsins.  
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3  Alminni netsins  

Aðferðir til að miðla fréttum og upplýsingum hafa þróast mikið í gegnum aldirnar, eins og 

fram kom í kafla 2. Það sem er þó einna athyglisverðast eru breytingarnar sem orðið hafa á 

eðli miðlanna hin síðari ár. Lengi vel var það í höndum ritstjóra og/eða blaðamanna að skrifa 

og túlka fréttir sem bornar voru fyrir almenning í gegnum ýmiss konar miðla. Það var þeirra 

að meta hvað taldist frétt og hvað ekki, túlka gildi hennar fyrir samfélagið og á þeirra valdi 

hversu stóran sess fréttin skipaði í viðkomandi miðli. Þetta eru mikil völd sem hafa mótandi 

áhrif á lesendur/neytendur fréttanna og því er oft talað um fjölmiðla – eða svonefnda pressu 

– sem fjórða valdið, þ.e. á eftir þrískiptingu ríkisvaldsins (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). 

Þótt það sé yfirlýst markmið flestra blaðamanna að reyna að vera hlutlaus í sínu starfi, þ.e. 

að skoða fréttamál frá sem flestum hliðum og forðast að nota gildishlaðna orðræðu, getur 

fjölmiðlun aldrei orðið fullkomlega hlutlaus. Val á fréttum og umfjöllunarefni eitt og sér felur 

í sér persónulegt mat og hlutdrægni. Fjölmiðlar hafa í gegnum aldir verið notaðir til að koma 

ákveðnum stjórnmálaskoðunum á framfæri og þá getur eignarhald á fjölmiðlinum líka haft í 

för með sér hlutdrægni enda ólíklegt að óbreyttir starfsmenn miðilsins dragi fram fréttir sem 

koma eigandanum illa (Samantekt um þingmál, 2013, Brunnur.is, 2004, bls. 5). 

 Allt fram að tilkomu netsins höfðu fjölmiðlar þó lútið ákveðinni stjórn ritstjóra og/eða 

eigenda sem sigtuðu út það sem bera átti á borð fyrir neytendur. Þessu hefur netið breytt. 

Hver sem er getur sett fram hvað sem er á netinu sem lýtur ekki neinni yfirstjórn. Á 

netmiðlum (fréttamiðlum á netinu) er stunduð ákveðin ritskoðun og þar eru sett mörk um 

hvað megi birtast og hvaða efni sé óæskilegt. Þessi síun er ákveðin ritskoðun. Ákvörðun um 

hvaða fréttir fara á vefinn er í höndum frétta- og ritstjóra, reglur eru settar um hvernig sagt 

skuli frá atburðum og hvernig mál eru túlkuð í nafn viðkomandi netmiðils. Jafnvel er með 

ritskoðun komið í veg fyrir að ákveðnar upplýsingar eða fréttir fari á veraldarvefinn. Á 

samfélagsmiðlunum og netbloggi er hins vegar lítil sem engin ritskoðun og nánast hver sem 

er getur sett þar fram sínar skoðanir eða hugrenningar óheft. Netið er opið öllum og yfir því 

er engin alhliða stjórn sem síar út efni. Þar safnast fyrir ótakmarkað magn af upplýsingum og 

efni sem enginn hefur stjórn á. Upplýsingamiðlun hefur því breyst úr því að vera miðlæg og 

ritskoðuð í gegnum fjölmiðlafyrirtæki yfir í galopið miðlunarnet almennings sem lýtur ekki 

stjórn umsjónaraðila eða ábyrgðarmanns. Þá má segja að fjórða valdið sé í raun komið í 

hendur fólksins og það hefur sannarlega sína kosti og galla. 
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3.1  Internetið – hver stjórnar?  

Netið virðir ekki hefðbundin landamæri. Þannig eru það ekki ríkisstjórnir landa heimsins sem 

því stýra heldur notendurnir sem stjórna þar í sameiningu. Það erum við, netnotendurnir, 

sem miðlum og deilum upplýsingum og fréttum þar inni. Hafa skal þó í huga að netið 

endurspeglar ekki fullkomlega þjóðir heims því aðeins um 40% jarðarbúa hafa aðgang að því, 

eins og fram kom í fyrsta kafla (Internet users, 2015). En hversu mikið stjórnum við 

internetinu í raun og veru? Stjórnvöld geta haft áhrif á þennan miðil, t.d. með því að dreifa 

þar skoðanamyndandi efni en kannski aðallega með því að stjórna aðgangi að netinu. Þar 

gegna fjarskipti aðalhlutverki enda öflugt dreifikerfi forsenda þess að geta notað internetið. 

Sums staðar er þó mögulegt að ná að tengjast netinu í gegnum dreifikerfi í öðrum löndum – 

á þann hátt virðir netið t.d. ekki hefðbundin landamæri. En svo eru það risafyrirtækin á 

netinu, t.d. Google og Facebook. Google hefur til dæmis algjöra stjórn á því hvað kemur fyrst 

upp þegar einhverju er slegið inn í leitargluggann hjá þeim. Þar með hafa þeir gríðarlega 

mikið að segja um hvað er vinsælt og hvað ekki, hvað virðist mikilvægt og hvað ekki. Ýmislegt 

er þó hægt að gera til þess komast ofar á lista í leitarniðurstöðum hjá Google og það er kallað 

bestun. Þannig geta t.d. fyrirtæki, framleiðendur og fréttaveitur notað bestun til þess að 

þeirra síður komi fyrst upp þegar ákveðin lykilorð eru skrifuð í leitargluggann (Hannes 

Agnarsson Johnson, 2014). Google stjórnar einnig miklu magni af auglýsingum sem við sjáum 

alls staðar í kringum okkur á netinu. Google tekur eftir því hverju hver og einn einstaklingur 

er að leita að í leitarvélum sínum og skráir það hjá sér. Þessar upplýsingar eru svo notaðar til 

þess að staðsetja auglýsingar og markaðsetja vörur og þjónustu inni á fleiri síðum sem þessi 

einstaklingur fer inn á, sem og á aðalsíðum Google. Þessar auglýsingar skjóta því alltaf upp 

kollinum á netinu, hvort sem við erum að leita á Google eða skoða Facebook-síðuna okkar.  

 Allt sem við gerum, skoðum, leitum að og segjum á netinu varðveitist þar og gleymist 

aldrei. Upplýsingarnar eru geymdar, jafnvel á stöðum sem fæst okkar hafa hugmynd um að 

séu til. Gagnaskrár geta falist í tölvum okkar eða eru geymdar einhvers staðar í hinum 

óendanlega stóra rafræna algeimi (Boutell.com, 2007). Þótt við teljum okkur hafa eytt 

einhverjum gögnum og fjarlægt þau af netinu, er ekki þar með sagt að færslan, myndin eða 

hvað sem um ræðir sé horfið að eilífu. Hver sem er getur hafa afritað gögnin eða tekið mynd 

af færslunni á meðan upplýsingarnar voru birtar og vistað hjá sér í tölvunni eða í símanum. 

Þetta er að einhverju leyti afleiðing tæknivæðingarinnar en einnig má merkja breytt 

hegðunarmynstur hjá þeirri kynslóð sem alist hefur upp við tölvur og margmiðlunartæki. Það 
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er mun algengara að yngra fólk visti efni sem það sér á netinu í tölvum sínum eða símum, 

taki t.d. skjáskot af efninu (e. screenshot) og fátt virðist fara fram hjá ungu kynslóðinni 

(Verschoor, 2013). En hvað ef fólk vill afmá upplýsingar um sig á netinu? Hafa einstaklingar 

rétt til að gleymast á netinu?  

3.2 Rétturinn til að gleymast og friðhelgi einkalífsins  

Um hvað snýst rétturinn til að gleymast og höfum við þann rétt? Eins og áður segir er um að 

ræða rétt einstaklingsins til þess að fá persónulegar upplýsingar um sig sem birst hafa á 

veraldarvefnum, fjarlægðar þaðan.  En þegar kemur að því að meta hvort slíkt skuli gert, 

takast á tvö sjónarmið: Annars vegar tjáningarfrelsi einstaklingsins og hins vegar friðhelgi 

einkalífsins. Hér verða nefnd nokkur dæmi sem varða réttinn til að gleymast og friðhelgi 

einkalífsins. 

 Það sem kom hugtakinu „rétturinn til að gleymast‟ aðallega á kortið var mál Marios 

Costeja González sem árið 2010 lagði fram kvörtun til spænsku gagnaverndarstofnunarinnar 

AEPD vegna fréttamiðils og Google á Spáni. Hann vildi að hlekkir inn á síðu fréttamiðilsins 

yrðu fjarlægðir en hlekkirnir kölluðu fram greinar frá árinu 1998 sem fjölluðu um fjárnám á 

hendur González. Hann taldi þessar greinar ekki eiga lengur við þar sem hann væri búinn að 

gera upp alla þessa skuld. Þessar gömlu fréttir væru honum aukinheldur til trafala, t.d. þegar 

viðskiptavinir eða atvinnurekendur flettu nafni hans upp í leitarvélum Google.  AEPD féllst 

ekki á kröfu Gonzáles um að fréttasíðan þyrfti að fjarlægja greinina á ýmsum laglegum 

forsendum en kvörtunin stóð áfram gegn Google. Mál hans endaði svo fyrir 

Evrópudómstólnum sem dæmdi honum í hag árið 2014 (Court of Justice of the European 

Union, 2014, bls. 1-3). Samkvæmt niðurstöðu dómsins varð Google að fjarlægja hlekkinn inn 

á fréttina um Gonzáles en greinin sjálf situr þó enn inni á netinu þótt erfiðara sé að nálgast 

hana. Samkvæmt úrskurði Evrópudómstólsins er Google skylt að taka fyrir allar beiðnir um 

að fjarlægja hlekki inn á síður með upplýsingum sem gætu reynst úreltar, málinu 

óviðkomandi, ófullnægjandi eða ónákvæmar. Ekki kemur fram hvaða starfsmanni eða 

starfsmönnum Google sé falið að meta þessar beiðnir og eyða út hlekkjunum (Toobin, 2014). 

Dómurinn gildir hins vegar aðeins innan lögsögu réttarins eða einungis í Evrópu.  

 Annað dæmi um réttinn til að gleymast er héðan frá Íslandi og varðar unga konu sem 

sagði sögu sína í viðtali við DV (Ásta Sigrún Magnúsdóttir, 2015, bls. 12). Hún er í dag 

fullorðinn einstaklingur með eiginmann og fjölskyldu, hefur lokið háskólanámi og komin út á 
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vinnumarkaðinn. Hún segir fortíðina vera á hælum sér eftir að hún hóf atvinnuleit. Hún gerði 

sér ekki grein fyrir því að þegar vinnuveitendur leituðu upplýsinga um hana og slógu nafn 

hennar inn á Google-leitarvélinni, kom upp alls konar efni um hana frá því að hún var 

unglingur. Hún segir í viðtalinu við DV að á unglingsárunum hafi hún verið til vandræða og 

haldið úti vefsíðu um sjálfa sig þar sem birtust upplýsingar og myndir af alls kyns óæskilegri 

hegðun hennar. Hún telur að þessar gömlu uppslýsingar um hana hafi heft atvinnumöguleika 

hennar þegar hún sótti um störf. Hún hefur því beðið Google um að „gleyma sér‟ með því að 

fjarlægja hlekki inn á þessa gömlu vefsíðu. Á hún ekki rétt á því að þessar upplýsingar um 

hana síðan hún var 16 ára unglingur hamli ekki atvinnuleit hennar þegar hún er komin á 

fullorðinsár? Og að hún þurfi ekki í hvert skipti að sannfæra yfirmenn sína um að hún sé ekki 

lengur ábyrgðarlaus unglingur? Konan segir að hún vilji ekki láta fortíðina skrifa framtíð sína 

og vill því fá að gleymast á netinu (Ásta Sigrún Magnúsdóttir, 2015, bls. 12). Til eru mýmörg 

fleiri dæmi um fólk sem vill láta gleyma sér. Í Hollandi bað blaðamaður lesendur sína um að 

senda nafnlaust inn sögur með slíkum dæmum (Tanner, 2014). Fékk hann sent gífurlegt 

magn af sögum sem allar voru ólíkar. Einn maður vildi láta taka út mynd af sér frá  

hippatímanum þar sem hún gæfi ranga mynd af honum en hann starfar í dag í 

fjámálageiranum. Annar maður um sextugt vildi láta fjarlægja nafn sitt í tengslum við 

klámmynd sem hann lék í á sínum yngri árum, eða í kringum 1990. Hann hafði gefið upp sitt 

rétta nafn á þeim tíma enda datt honum ekki í hug að þessi bláa mynd myndi síðar birtast á 

útbreiddu alheimsneti (Tanner, 2014).  Augljóslega breytist fólk og þroskast með tímanum og 

skoðanir þess geta tekið stakkaskiptum. Upplýsingar um bernskubrek eða hegðun á yngri 

árum geta komið fólki illa síðar á ævinni. En má eyða upplýsingum sem breyta sögunni? Sumt 

verður ekki afmáð og ýmsar upplýsingar verða að fá að standa að mati Google, annars geta 

þær haft áhrif á söguna sjálfa (Tanner, 2014). Ástæður fólks sem vill fá að gleymast á netinu 

geta verið jafn margar og fólkið sjálft. Ef einstaklingur hefur t.d. verið sakaður um afbrot en 

ekki dæmdur þá geta upplýsingar sem og fréttir af afbrotinu hamlað ýmsu í lífi einsaklingsins. 

Sama á við um einstaklinga sem vilja láta fjarlægja myndir, upplýsingar eða efni frá æsku 

þeirra sem tengjast ósæmilegri hegðun eða þeir hafa verið fórnarlömb misnotkunar, ofbeldis 

eða hefndarkláms. Til skýringar má nefna að hefndarklám kallast það þegar nektarmynd eða 

myndband er sett á netið eða dreift á meðal fólks án samþykkis þess eða þeirra sem sjást á  

myndinni. Hefndarklám er oftast notað af illum ásetningi með hefnd í huga t.d.  eftir 
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sambandsslit (Collins dictionary, 2015). Slíkt efni þarf ekki að endurspegla manneskjuna eins 

og hún er í dag en er þó hluti af sögu hennar (Google.com, 2015).   

 Dómur Evrópudómstólsins í máli Gonzáles sem vitnað var til hér að framan, var 

kveðinn upp 13. maí 2014 og felur í sér rétt einstaklinga til þess að gleymast á netinu. 

Samkvæmt dómsúrskurðinum þarf Google að fjarlægja hlekki af síðum í leitarniðurstöðum 

þó svo að upprunalegu síðurnar haldist enn á netinu. Þó má í raun segja að það sé aldrei 

hægt að fjarlægja alveg upplýsingar sem einu sinni eru komnar á netið, einungis er hægt að 

gera erfiðara fyrir netnotendur að finna þær. Netið gleymir þannig engu. Íbúar í Evrópu hafa 

því réttinn til að gleymast en í rauninni er það ekki hægt.  

 Ýmsir kostir og gallar eru á þessum dómi Evrópudómstólsins og sérstaklega stangast á 

tvær hliðar þessa máls eins og áður sagði, það er friðhelgi einkalífsins og tjáningarfrelsið sem 

hvort tveggja teljast til grundvallarréttinda einstaklingsins (European Commission, 2014, bls 

1-5). Er verið að skerða tjáningarfrelsi og málfrelsi fólks með því að fjarlægja alls konar 

upplýsingar af netinu? Er verið að fjarlægja efni sem sjálfsagt og eðlilegt er að finnist á 

netinu, enda flokkað sem opinberar upplýsingar? Er verið að framkvæma ákveðna ritskoðun 

á netinu með þessum hætti? Ritskoðun sem hefur ekki áður verið viðhöfð á eftirlitslausu 

neti? Einnig má benda á að hægt er að misnota þennan rétt til að gleymast. 

Kynferðisafbrotamenn og glæpamenn gætu t.d. reynt að fá upplýsingar um sín mál  

fjarlægðar af leitarsíðum. Á sama tíma eru kostir þessa dóms m.a. þeir að fólk getur fengið 

skaðlegar upplýsingar um sig fjarlægðar á meðan það skerðir ekki rétt annarra til aðgangs að 

sömu upplýsingum. Google fer yfir hvert mál fyrir sig áður en ákvörðun er tekin um hvort 

upplýsingarnar verði fjarlægðar eða ekki (European Commission, 2014). 

 Þrátt fyrir þessa viðleitni Evrópudómstólsins til þess að virða rétt einstaklinga til að 

gleymast á netinu er netið í raun með fílsminni; fyrirgefur ekki og gleymir engu. Líkja má því 

við kviksand; því meira sem þú reynir að láta þig hverfa af netinu, því dýpra sekkurðu í 

kviksyndið og verður í raun sýnilegri. Hægt er að rökstyðja þetta t.d. með sögu 

brautryðjandans Gonzáles. Því meira sem hann barðist fyrir málstað sínum og láta hinar 

upprunalegu upplýsingar hverfa úr leitarniðurstöðum, varð hann í raun frægari fyrir vikið. 

Enn jókst frægð hans þegar hann vann málið og í flestum netgreinum er skýrt frá því hvers 

vegna hann fór í mál við Google upprunalega. Fjárnámskrafan á hendur honum hvarf því alls 

ekki af netinu heldur varð einfaldlega á allra vitorði eftir dómsmeðferðina. En engu að síður 
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ruddi Gonzáles brautina fyrir aðra í svipaðri stöðu, mál hans var prófmál og er 

fordæmisgefandi.  

 Höfuðstöðvar Google eru í Kaliforníu í Bandaríkjunum en fyrirtækið rekur fleiri en 70 

útibú um allan heim (Google.com, e.d.). Google komst ekki undan úrskurði 

Evrópudómstólsins þótt fyrirtækið sé bandarískt og segðist eingöngu halda úti leitarvél sem 

fletti upp á því sem fólk leitaði að (Curtis, 2015), efni sem þegar sé til staðar á netinu. 

Dómurinn gildir aðeins innan Evrópu en Evrópuhluta Google er gert skylt að skoða allar 

beiðnir um að taka út gögn og upplýsingar úr leitarniðurstöðum sínum (European 

Commission, 2014, bls. 1-5). Frá því að Evrópudómstóllinn kvað upp þennan úrskurð hafa 

fjölmargir einstaklingar beðið Google um að „gleyma‟ sér, og þeirra á meðal eru Íslendingar. 

Af þeim 286.919 einstaklingum sem óskað hafa eftir því að efni um þá sé fjarlægt af Google-

síðum eru 216 frá Íslandi (Google.com, 2015).   

 Eins og talað var um í kafla 1 um internetið sem valdatæki þá hefur Google sem 

fyrirtæki mikil völd í krafti stærðar sinnar og ekki á færi margra einstaklinga eða fyrirtækja að 

eiga í höggi við það. Foucault (1991) talar um að vald þurfi ekki að vera neikvætt og kúgandi 

gagnvart fólki en hér fer Google með mikil völd í sambandi við réttinn til að gleymast. Hópur 

fólks innan fyrirtækisins hefur það á valdi sínu að neita beiðnum einstaklinga um að láta 

gleyma sér. En hver gaf þeim þetta vald yfir fólkinu? Foucault (1991) segir að valdið þurfi ekki 

endilega að vera í höndum stofnana en í þessu tilfelli virðist valdið vera að miklu leyti í 

höndum fyrirtækja sem allsráðandi eru á netinu.  

  Hnattvæðingin hefur haft mikil áhrif á samskipti jarðarbúa með dyggri aðstoð örrar 

tækniþróunar. Arjun Appadurai segir tæknirými og miðlunarrými vera ákveðinn hluta af 

hnattrænni menningu. Þessi rými myndast vegna flæðis í heiminum og hefur þróun miðlunar 

og tækninnar tekið á sig nýjar myndir á seinustu áratugum. Hægt er því að greina talsvert 

breytt hegðunarmynstur milli kynslóða þegar kemur að tækninni. Ef við skoðum t.d. hegðun 

þriggja kynslóða á Íslandi má fullyrða að sú elsta (60 ára+) sé alin upp við mikla  „þöggun‟ um 

flest persónuleg mál. Dæmi um það gæti verið lítil umræða um kynferðismál og algeng 

vandamál innan heimilanna, s.s. misnotkun vímuefna. Þessi kynslóð ólst sjálf ekki upp við 

frjálsræði, frjálslyndi eða opinskáa umræðu og hefur heldur viljað halda sínum einkahögum 

fyrir sig. (Gísli Pálsson, 2013). Næst kemur kynslóðin sem er ólst upp við miklar breytingar 

(30-60 ára) þar sem hvert tækniundrið tók við af öðru: Sjónvarp, tölvur, snjallsímar og fleira. 
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Þó ekki sé hægt að alhæfa um heilar kynslóðir má þó gera ráð fyrir því að þessi kynslóð  sé að 

öllum líkindum opnari fyrir þeirri tæknibyltingu sem átt hefur sér stað heldur en eldri 

borgararnir. Eftir því sem árin færast yfir virðist fólk þó eiga erfiðara með að tileinka sér nýja 

tækni og því lætur þessi kynslóð sér nægja að velja heppilega miðla, læra á þá en láta nýjustu 

tækniundrin eiga sig. Svo er það yngsta kynslóðin (-35 ára). Þar stjórnast lífið mikið til af 

tækninni, þetta unga fólk vill vera sítengt við rafrænan veruleika sinn. Yngra fólkið er ekki 

hrætt við að auglýsa á samfélagsmiðlum hvar það sé statt á hvaða tíma sem er, þessi kynslóð 

er ófeimin, óheft og finnst ekki tiltökumál að birta persónulegt efni og myndir á opnum 

vettvangi. Þetta á auðvitað ekki við um alla en stór hluti unga fólksins virðist kæra sig 

kollóttan þótt persóna þeirra sé í kastljósinu á netinu. Gott dæmi um þetta er #Freethenipple 

byltingin sem talað var um í kafla 1. Margar konur sýndu byltingunni stuðning með því að 

setja mynd af geirvörtunni sinni eða brjósti á netið, einkum á samskiptamiðlinum Twitter. 

Þeir sem studdu málstaðinn þurftu ekki að setja inn brjóstamynd ef þeir kærðu sig ekki um 

það en sýndu stuðning sinn með öðrum hætti. En segjum nú sem svo að ein af þessum 

stúlkum sæi eftir því síðar að hafa sett brjóstamynd af sér á netið? Það þarf ekki að þýða að 

hún styðji ekki málstaðinn lengur en vilji af einhverjum ástæðum ekki hafa myndina lengur 

opinbera á netinu. Hún gæti eytt myndinni af aðgangssíðu sinni en hún gæti ekki verið viss 

um að með því væri myndin alveg horfin. Ekki er ólíklegt að einhver hafi tekið afrit af 

myndinni og hún gæti verið vistuð í tölvum margra, um það hefur konan enga hugmynd. Hún 

setti þessa mynd á netið af fúsum og frjálsum vilja þannig það er ekki hægt að dæma neinn 

fyrir misnotkun á persónulegu rými hennar. Hún gæti beðið Google að eyða myndinni af 

leitarniðurstöðum þegar nafni hennar er slegið inn í leitarglugga en sé leitað eftir orðinu 

#freethenipple, gæti myndin hennar allt eins komið upp því þá er ekki verið að leita að henni 

persónulega.  

 Í kjölfar úrskurðar Evrópudómstólsins frá 2014 fóru frönsk stjórnvöld fram á það að 

Google léti dóminn gilda fyrir notendur sína um allan heim. Franska gagnaöryggisstofnunin 

CNIL hafði þá einkum franska notendur í huga og vildi að þeir nytu sömu réttinda hvar sem 

þeir byggju í veröldinni. Þessu hafnaði Google sumarið 2015 (BBC.com, 2015). Google 

tilkynnti þetta í yfirlýsingu á vef fyrirtækisins 30. júlí 2015 og bentu forsvarsmenn þess á að 

95% leita sem evrópskir notendur Google framkvæma séu á leitarvélum heimalandanna 

(Google.fr, Google.uk o.s.frv.). Dómsúrskurðurinn næði eingöngu til Evrópulandanna og ekki 

kæmi til greina að teygja þessi réttindi yfir á Google.com (Roberts, 2015). Sumir telja þennan 
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dóm óþarfan þar sem hann muni aðeins búa til gloppur á vefnum og eru því ánægðir með að 

hann skuli ekki ná til allra. Á meðan eru aðrir sem segja þennan dóm vera nauðsynlegan til 

þess að vernda friðhelgi einkalífsins (Mbl.is, 2015). Helsta áhyggjuefni Google núna er að 

meta hversu langt þeir eigi að ganga í því að mæta beiðnum einstaklinga um að eyða 

færslum. Ef Google samþykkti kröfu Frakka gætu fleiri þjóðir farið fram á hið sama og þá 

myndi fyrirtækið lenda í miklum vanda. Það myndi einnig skerða tjáningarfrelsi fólks ef 

dómurinn yrði látinn ná til allra landa (Fleischer, 2015). 

 Hér hefur verið farið yfir hugmyndina um réttinn til að gleymast og niðurstöðu 

dómstóla varðandi þann rétt. Víða í heiminum hafa einstaklingar farið fram á að persónulegt 

og viðkvæmt efni sé fjarlægt af vefnum en hvergi annars staðar en í Evrópu hefur sú barátta 

borið árangur enn sem komið er.  

 Spurningunni sem varpað var fram í upphafi þessarar ritgerðar er ekki hægt að svara 

með afgerandi hætti. Höfum við réttinn til að gleymast? Já, sumir hafa þann rétt – a.m.k. 

mega Evrópubúar fara fram á það við Google að hlekkir inn á síður með persónulegum 

upplýsingum eða efni sé fjarlægðir af leitarvélum innan Evrópu en íbúar utan heimsálfunnar 

njóta ekki sömu réttinda. Það er hins vegar ekki á færi Google að fjarlægja upprunalegt efni 

af netinu sem óviðkomandi aðilar gætu ýmist hafa hlaðið niður á meðan það var þar inni eða 

upplýsingarnar gætu leynst þar um aldur og ævi. Það getur brotið í bága við friðhelgi einkalífs 

einstaklinganna en á sama hátt má segja að með því að fjarlægja efni sé verið að brjóta á 

tjáningarfrelsi annarra. Það er því erfitt að gleymast að fullu á hinu alminnuga neti. 
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Umræður og lokaorð 

Í þessari ritgerð var lagt af stað með það markmið að reyna að varpa ljósi á hvort 

einstaklingar hefðu rétt til að gleymast á netinu. Umfjöllunin hér að framan hefur leitt í ljós 

að þróun netsins og upplýsingamiðlunar hefur verið mjög ör undanfarin ár og netnotkun 

fylgir ákveðin hætta. Tæknin hefur gert það nánast ógerlegt að afmá upplýsingar sem einu 

sinni hafa birst á netinu. Þó hefur fallið einn mikilvægur dómur í Evrópu sem gerir Google-

fyrirtækinu skylt að skoða allir beiðnir um að fjarlægja efni en það er þá í höndum 

fyrirtækisins að meta hvort það skuli gert og úrskurðurinn gildir ekki utan Evrópu.  

 Íbúar í Evrópu geta beðið Google um að gleyma sér með því að senda inn umsókn til 

fyrirtækisins. Starfsmenn Google hefja þá rannsókn á því hvort sú beiðni sé réttmæt. Slíkt 

mat felur í sér mikið vald sem falið er starfsmönnum Google og er umdeilanlegt. Þegar 

Google hefur komist að niðurstöðu eru umræddir hlekkir ýmist teknir út af leitarsíðum 

Google eða ekki – en aðeins innan Evrópu og þá aðeins ef þeir innihalda nafn einstaklingins 

eða auðgreinanlegar persónuupplýsingar. Áfram verður hægt að nálgast þessar upplýsingar 

annars staðar frá, utan Evrópu. Foucault (1978, 1991) fjallaði mikið um vald og sagði það 

vera tæki sem bæði fólk og stofnanir hefðu í höndum sér og gæti nýtt sér þetta tæki til þess 

að stjórna og kúga annað fólk. Internetið lýtur engri yfirstjórn en risafyrirtæki á borð við 

Google hafa gríðarlega mikil völd og það er á þeirra valdi að stjórna því hvort fólk eigi rétt á 

að gleymast eða ekki. Þetta er vandmeðfarið vald og það þarf að gæta þess að allar hliðar 

mála séu skoðaðar. Kanna þarf hvort málið sé í raun persónulegt og óþarfi að hafa 

upplýsingar á opinbera rýminu eða hvort upplýsingarnar séu mikilvægar sögunni og aðrir eigi 

rétt á að nálgast þær. Í stuttu máli verður svarið því ansi loðið þegar spurt er um réttinn til að 

gleymast og hvort raunverulega sé yfirleitt hægt að afmá upplýsingar af netinu eftir að þær 

hafa einhvern tíma birst þar. Svarið hlýtur því að vera já þegar við veltum því fyrir okkur 

hvort friðhelgi einkalífsins sé í hættu.  

 Eins og greint var frá í kafla eitt um kenningar Habermas (1989) um hið opinbera 

rými, er netið talið sem opinbert rými þar sem einstaklingar koma saman og mynda ákveðinn 

stað þar sem allir eiga að vera velkomnir. En þetta opinbera rými samanstendur af fólki sem 

kemur úr sínu persónulega rými. Það er lína á milli þessara rýma og við þurfum að vita hvar 

mörkin liggja, hverju við deilum úr persónulega rýminu okkar yfir á opinbera rýmið. 

Hnattvæðingin hefur gert það að verkum að þessi rými eru farin að blandast saman. 
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 Úrskurður Evrópudómstólsins er langt frá því að vera gallalaus og má segja að það sé 

aldrei fyllilega hægt að láta gleyma sér á netinu. Þá er þessi stjórnlausa upplýsingaöflun sem 

á sér stað í dag á netinu að stefna friðhelgi einkalífsins í hættu.  

 Þetta umræðuefni er frekar nýtt af nálinni og mun að öllum líkindum verða 

rannsakað mun meira á næstu árum. Í upphafi þessarar ritgerðar gerði ég mér strax grein 

fyrir því að við gætum í raun ekki gleymst og það efni sem ég hef farið í gegnum fyrir þessa 

ritgerð hefur bara styrkt þessa trú mína. Ég get ekki sagt með vissu að við höfum réttinn til 

að gleymast en mér virðist þó sá réttur vera afar takmarkaður og illframkvæmanlegur. Netið 

hefur með tímanum þrýst sér inn í flesta afkima mannlegs lífs, a.m.k. á Vesturlöndum, og á 

því hefur safnast fyrir ógrynni af upplýsingum um milljónir manna. Margt er þar að finna sem 

varðar persónulega hagi fólks og hegðun og sumt af því efni hefur fólkið sjálft sett fram á 

opinberan vettvang. Sumt af því eru upplýsingar sem leitarvélar elta uppi eða safna saman 

án vitundar notendanna. Eftir stendur að hið alsjáandi auga netsins og hið óhugnanlega 

alminni þess hefur sannarlega stofnað friðhelgi einkalífsins í hættu. Það er heldur 

ógnvekjandi tilhugsun að við eigum þess engan kost að gleymast í hinum rafræna algeimi og 

vert að huga að því hvernig þróunin verður fyrir komandi kynslóðir. Verður saga okkar 

skrifuð á netinu með öllum persónulegu upplýsingunum okkar? Þetta efni er athyglisvert að 

mínu mati og mikilvægt að skoða þetta betur, þá sérstaklega fyrir og af komandi kynslóðum.  
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