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Útdráttur 

Í þessari eigindlegu rannsókn var viðhorf stjórnmálamanna til gagnaleka kannað og hvort 

þeir teldu að lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga veittu al-

menningi næga vernd fyrir gagnaleka. Einnig var viðhorf þeirra til þess hvort þeir teldu 

að stjórnvöld væru að sinna skyldu sinni varðandi upplýsingagjöf til almennings og gegn-

sæi í rekstri samkvæmt ákvæðum upplýsingalaganna nr. 140/2012. Að lokum voru þeir 

spurðir út í gagnaöryggisvitund þeirra og meðhöndlun á viðkvæmum upplýsingum. 

 Rætt var við sex einstaklinga, þrír þeirra höfðu á einhverjum tíma átt sæti á Alþingi 

en hinir höfðu sinnt öðrum störfum innan sinna stjórnmálaflokka. Einnig voru fram-

kvæmdar fimm þátttökuathuganir. 

 Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda varðandi viðhorf þeirra til gagnaleka. 

Helmingur þeirra taldi þá vera slæma og ættu helst ekki að eiga sér stað. Hinn helmingur-

inn, þeir sem setið höfðu á Alþingi, sögðu það hins vegar skipta máli hvers eðlis lekarnir 

væru. Birting á viðkvæmum persónuupplýsingum einstaklinga væri alltaf af hinu slæma 

og persónuverndarlögin veittu takmarkaða vörn þegar viðkvæmar upplýsingar væru 

orðnar opinberar. Hins vegar töldu þeir að þegar uppljóstrað væri um málefni sem 

vörðuðu almannahagsmuni væri það réttlætanlegra. 

 Þegar viðhorf viðmælenda til þess hvernig stjórnvöld stæðu sig í hvað upplýsingagjöf 

til almennings varðaði  sögðust flestir telja að þau stæðu sig vel en þó mætti alltaf gera 

betur. Nú hefði ríkisbókhaldið í auknum mæli verið opnað og farið væri að birta ýmsar 

upplýsingar sem ekki hefðu verið opinberar áður. Þeir töldu að helst væru það upp-

lýsingar sem bentu til spillingar sem reynt væri að fela fyrir almenningi. 

 Loks voru viðmælendur spurðir út í gagnaöryggisvitund þeirra og meðhöndlun við-

kvæmra upplýsinga. Þeir sögðust allir reyna að fara eftir þeim reglum sem þeim væru 

settar á vinnustaðnum og gættu öryggis þeirra gagna sem þeir meðhöndluðu þar en þeir 

gættu mun ver að öryggi sinna eigin upplýsinga. 
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Abstract 

In this qualitative study which named Data Breach: Lesson to be learned, the opinions of 

politicians for data breaches were examined. They were asked whether they considered 

that Law No. 90/2018 general data protection regulation would protect the public for 

data breaches. They were asked about their opinion of whether the government were 

performing its duty regarding disclosure of information and transparency under the 

provisions of the Information Act no. 140/2012. Finally, they were asked about their 

awareness of data security. 

 Six people participated in this study. Three of them had at one time been members 

of the Icelandic parliament and three were members of a political parties. Five partici-

pation tests were also conducted. 

 The interviewees had different opinions towards data breaches. Half of them 

thought data breaches were bad and they should preferably not take place. The other 

half, those who had been members of the parliament, however, considered the nature 

of the data, the leakage of personal information was always bad. They thought the 

general data protection reglulation and privacy laws provided limited protection when 

sensitive information were available for public eyes. On the other hand, they felt justified 

towards leakage of data that matters to public interest. 

 The interviewees felt that the government were doing well in providing information 

to the general public, but it could always be better. The governmental information has 

been getting more and more open to a public view, mostly factors related to corruption 

that they tried to hide from the public. 

 Finally, the data security awareness of the interviewees was examined and they said 

they all followed the rules that were put in the workplace, but they thought less about 

the security of other information they personally had. 
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Formáli 

Í þessari ritgerð er ætlunin að greina frá eigindlegri rannsókn minni í Upplýsingafræði en 

hún er til öflunar MIS gráðu minnar. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar af heildar eininga-

fjölda náms.  

Leiðbeinandi minn við meistararitgerðina var Jóhanna Gunnlaugsdóttir, prófessor í 

Upplýsingafræði og kann ég henni þakkir fyrir mjög gagnlegar og góðar ábendingar, 

endalausa hvatningu, þolinmæði og stuðning. Einnig þakka ég viðmælendum mínum 

fyrir að hafa tekið sér hlé frá daglegu amstri til að veita mér viðtöl og með því gert það 

að verkum að þessi ritgerð varð að raunveruleika. Jafnframt þakka ég Lilju Sólrúnu Jóns-

dóttur og Óskari Kristinssyni fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 

Fjölskyldu minni og vinum þakka ég alla þolinmæðina, hvatningu og stuðning. 
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1 Inngangur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf stjórnmálamanna til gagnaleka og hvort 

þeir teldu lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga veita almenn-

ingi nægjanlega vernd gegn gagnalekum. Einnig var ætlunin að skoða hvernig þeir teldu 

stjórnvöld standa sig í því hlutverki að veita almenningi upplýsingar um rekstur ríkisins 

samkvæmt því sem upplýsingalög nr. 140/2012 kveða á um. Loks var markmiðið með 

rannsókninni að kanna öryggisvitund stjórnmálamannanna, hvort þeir væru almennt 

vakandi yfir öryggi þeirra gagna sem þeir meðhöndla hvort sem er í starfi eða í persónu-

legu lífi. 

Gagnalekar hafa verið mikið í umræðunni undanfarin misseri og sú spurning hefur 

vaknað hvort meðhöndlun viðkvæmra persónuupplýsinga almennings sé með öruggum 

hætti. Þau lekamál sem hvað mesta umfjöllun hafa fengið tengjast öll upplýsingum um 

einkahagi fólks þó að tilurð þeirra hafi verið mismunandi. Af þeim lekamálum sem hafa 

verið í umræðunni eru það einkum þrjú mál sem standa upp úr. Það fyrsta er Vodafone-

lekinn þar sem umtalsvert magn viðkvæmra upplýsinga frá viðskiptavinum fyrirtækisins 

var stolið og birt á internetinu. Stuttu eftir Vodafone-lekann kom annað lekamál upp 

þegar aðstoðarmaður þáverandi innanríkisráðherra sendi fjölmiðlum minnisblað með 

trúnaðarupplýsingum um málefni hælisleitanda. Það mál sem vakti hins vegar mesta at-

hygli út um allan heim var birting á Panama-skjölunum. Í þeim komu fram upplýsingar 

um eignir aflandsfélaga í eigu einstaklinga og skipulagsheilda út um allan heim sem 

geymdar voru í erlendum skattaskjólum. Þar á meðal komu fram nöfn íslenskra stjórn-

málamanna og auðmanna í fyrirtækjarekstri. Birting þeirra hafði talsverð áhrif á pólitískt 

landslag á Íslandi. 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggir á skjalastjórn, lögum nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, upplýsingalögunum nr. 140/2012 og 

staðlinum ÍST EN ISO 27001 um upplýsingaöryggi. 

Rannsóknin fór fram á tveggja ára tímabili, frá haustinu 2016 til haustsins 2018, og 

byggðist hún upp á viðtölum og fimm vettvangsrannsóknum. Tekin voru viðtöl við sex 

stjórnmálamenn, þrír af þeim höfðu einhvern tímann setið á Alþingi og hinir voru starfs-

menn stjórnmálaflokka. Einnig var tekið viðtal við fulltrúa Persónuverndar en það viðtal 
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var nýtt til stuðnings við fræðilegan hluta ritgerðarinnar. Vettvangsrannsóknir voru fram-

kvæmdar á þremur námskeiðum um persónuvernd og á námskeiði hjá Staðlaráði Íslands 

um staðalinn ÍST EN ISO 27001 og innleiðingu hans. Síðan var ein þátttökuathugun gerð 

á kjörstað í Lækjarskóla í Hafnarfirði í Alþingiskosningunum haustið 2016. 

Stjórnmálamennirnir skiptust í tvo hópa þegar kom að viðhorfi til gagnaleka. Annar 

hópurinn, starfsmenn stjórnmálaflokkanna sögðu að þeim fyndust gagnalekar vera 

frekar slæmir og þeir ættu ekki að eiga sér stað. Þeir sem höfðu setið á Alþingi töldu það 

hins vegar skipta máli hvers eðlis gagnalekarnir væru. Þegar um viðkvæmar upplýsingar 

um einstaklinga væri að ræða væri það mjög slæmt en með upplýsingar um málefni sem 

vörðuðu almannahagsmuni væri það alveg réttlætanlegt. 

Flestir viðmælenda töldu stjórnvöld standa sig vel varðandi upplýsingagjöf en þó 

mætti gera talsvert betur í þeim efnum. Þeir sögðust telja að málefni sem gæfu vísbend-

ingar um misferli og spillingu væru þau mál sem helst væri reynt að fela fyrir almenningi. 

Þegar spurt var út í öryggisvitund stjórnmálamannanna og meðhöndlun þeirra á við-

kvæmum upplýsingum sögðust allir reyna að fara eftir þeim reglum sem gilda innan Al-

þingis. Þeir sögðust reyna að gæta vel að öryggi þeirra gagna sem þeir meðhöndluðu en 

alltaf mætti gera betur. Enginn þeirra sagðist hins vegar vera með einhverjar sérstakar 

öryggisráðstafanir að ráði þegar kæmi að þeirra eigin upplýsingum. 

Þessar niðurstöður gefa ákveðnar vísbendingar um viðhorf tiltekins hóps í sam-

félaginu. Viðmælandahópurinn var hins vegar það lítill að tæplegast verður hægt að al-

hæfa um að þessar niðurstöður varpi ljósi á almennt viðhorf stjórnmálamanna sem heild. 

Í næsta kafla, kafla tvö er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Kafli þrjú 

segir frá þeim rannsóknaraðferðum sem beitt var við rannsóknina. Í köflum fjögur til sex 

eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Loks er í sjöunda kafla fjallað um niður-

stöðurnar út frá fræðilegum bakgrunni og farið yfir með hvaða hætti niðurstöðurnar 

veita svör við rannsóknarspurningunum.   
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er ætlunin að taka fyrir fræðilegan grunn rannsóknarinnar. Í fyrsta hluta 

er fjallað um skjalastjórn og hlutverk skjalastjóra, í öðrum hluta er fjallað um lög nr. 

90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, í þriðja hluta er fjallað um 

upplýsingaöryggi og helstu ógnanir sem steðja að viðkvæmum gögnum og staðalinn ÍST 

EN ISO 27001 sem verkfæri til þess að bregðast við þeim. Í fjórða hluta er tekinn fyrir 

réttur almennings til upplýsinga og upplýsingalögin nr. 140/2012 og í þeim fimmta og 

síðasta eru teknar fyrir mismunandi birtingarmyndir gagnaleka, auk þess að fjalla um 

helstu gagnaleka undanfarinna ára og starfsemi Wikileaks-samtakanna. 

 Skjalastjórn 

Skjöl og gögn gegna mikilvægu hlutverki í lífi okkar bæði sem einstaklinga og hjá skipu-

lagsheildum. Skjalastjórn hefur verið við lýði í mörg hundruð ár þó að formleg skjalastjórn 

hafi ekki orðið til fyrr en í kring um 1950 (Bradley, 2011, bls. 32; Jóhanna Gunnlaugs-

dóttir, 2006). Straumhvörf urðu í skjalastjórn árið 2001 þegar fyrsti staðallinn, ÍST ISO 

15489 um skjalastjórn var gefinn út. Staðlinum er skipt í tvo hluta, annars vegar ÍST ISO 

15489-1 sem er leiðarvísir um góðar skjalastjórnarhefðir en hann var gefinn út á íslensku 

2018 og í ÍST ISO 15489-2 sem eru leiðbeiningar um innleiðingu skjalastjórnarkerfis. 

Seinni hluti staðalsins er væntanlegur í íslenskri þýðingu. (Bradley, 2011, bls. 32; Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2018; Staðlaráð Íslands, 2018). 

 En hvað eru gögn? Alþjóðlega skjalaráðið, ARMA International, skilgreinir gögn sem 

sönnun fyrir þeirri starfsemi sem skipulagsheildin fæst við og skjalastjórn sem kerfis-

bundið utanumhald um gögn í gegn um líftíma þeirra (Bradley, 2011, bls. 32). Undir 

skjalastjórn flokkast hvert það gagn eða skjal sem tengist rekstri skipulagsheildarinnar 

hvort sem þau verða til innan hennar eða berast utan frá. Nauðsynlegt er að halda skipu-

lega utan um þessi gögn og setja skjalastefnu sem felur í sér skilgreiningu á því hvað skuli 

flokkast sem gagn, áætlun um hvaða gögn skuli varðveita, hvernig geymslu þeirra skuli 

háttað og afdrif þeirra að líftíma loknum, svo eitthvað sé nefnt (Staðlaráð Íslands, 2018). 

Skjalastjórn innan stærri skipulagsheilda er alla jafna í höndum skjalastjóra og felst 

hlutverk hans í að halda utan um varðveislu gagna, verndun þeirra og stýringar á aðgengi. 

Hlutverk skjalastjóra felst ekki aðeins í að varðveita skjöl, heldur einnig í varðveislu hvers 

kyns gagna sem skipulagsheildirnar nota í sinni starfsemi. Í stærri skipulagsheildum felast 
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jafnframt mannaforráð, stjórnun og skipulagning á verkefnum skjalasafnsins í starfi 

skjalastjóra (Saffady, 2016, bls. 8 og 30). Nauðsynlegt er að gæta öryggis gagnanna og 

verja þau fyrir ágangi óviðkomandi aðila, en alltaf er hætta á að einhverjir reyni að 

nálgast þau í glæpsamlegum tilgangi eða til eigin hagsbóta. Oft er um viðkvæm gögn að 

ræða, eins og mikilvæga samninga, uppskriftir og verklýsingar fyrir framleiðsluvöru eða 

aðrar upplýsingar varðandi reksturinn. Lendi slík gögn í röngum höndum getur það haft 

alvarlegar samkeppnislegar afleiðingar fyrir viðkomandi skipulagsheild (Ginn, 2007, bls. 

331-332). Í gögnum skipulagsheilda finnast einnig í mörgum tilvikum viðkvæmar 

persónuupplýsingar sem falla undir lög um persónuvernd og verndun persónuupplýsinga 

og hafa slík gögn verið opinberuð í sumum af þeim gagnalekum sem verið hafa í um-

ræðunni undanfarin ár (Tvö skjöl um Tony Omos í gangi, 2016; Una Sighvatsdóttir, 2013). 

Tækniþróun nútímans sem felst meðal annars í þróun nýrra leiða til innbrota inn í 

tölvukerfi skipulagsheilda gerir skjalastjórum erfiðara fyrir að tryggja öryggi gagna undir 

þeirra ábyrgð og hefur þessi hraða þróun kallað á aukna tæknikunnáttu þeirra og vit-

neskju um hvernig verjast eigi slíkum innrásum (Pandey, 2018). Það reynist því sífellt 

erfiðara og flóknara að varast hættunum sem henni fylgir og tryggja öryggi gagna, með 

þeim afleiðingum að hætta á gagnalekum eykst. 

 Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

Þann 13. júní 2018 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga og gengu þau í gildi þann 15. júlí síðastliðinn. Koma þau í stað eldri 

laga, nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Með þessari laga-

setningu er leitast við að fylgja eftir nýrri tilskipun Evrópusambandsins frá 27. apríl 2016 

en lögin eru samtvinnuð reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/679 og er vísað til 

þeirra fyrir nánari útfærslu á þeim ákvæðum sem ekki hafa verið tekið inn í íslensku lögin 

(Reglugerð um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa 

miðlun slíkra upplýsinga nr. 2016/679). Lögin fengu fremur hraða afgreiðslu í þinginu en 

frumvarpið var lagt fram af dómsmálaráðherra þann 28. maí 2018. Fyrsta umræða fór 

fram þann 29. maí og var það í framhaldi sent allsherjar- og menntanefnd til umfjöllunar 

sama dag. Nefndin tók frumvarpið fyrir, sendi út beiðnir um umsagnir með frest til 7. júní 

og fékk ýmsa sérfræðinga á sviðum persónuverndar með á fundi á meðan verið var að 

yfirfara frumvarpið. Eftir frekari umfjöllun í nefndinni, þann 12. júní, var það sent aftur 
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til alþingis til annarrar umræðu og í þriðju umræðu, þann 13. júní var frumvarpið sam-

þykkt til laga. Heildar umfjöllunartími alþingis og allsherjarnefndar á þessu umfangsmikla 

máli voru tæpar 28 klukkustundir (148. Löggjafarþing, mál 622). Reglugerð Evrópusam-

bandsins var síðan innleidd inn í EES samninginn þann 6. júlí 2018 og tók gildi í EFTA-

ríkjunum þann 15. júlí (Vahl, 2018). 

 Markmið persónuverndarlaganna er „að stuðla að því að með persónuupplýsingar 

sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi 

einkalífs og að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri 

markaði Evrópska efnahagssvæðisins“ (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýs-

inga nr. 90/2018, 1. mgr. 1. gr.). 

 Í reglugerð Evrópuþingsins er áhersla lögð á að vinnsla persónuupplýsinga eigi að 

þjóna mannkyninu og að það séu grundvallarréttindi fólks að persónuupplýsingar þess 

njóti verndar, óháð ríkisfangi og búsetu. Með auknum alþjóðlegum samskiptum og hraðri 

tækniþróun eigi skipulagsheildir auðveldara með aðgengi að hvers kyns persónuupplýs-

ingum og geti nýtt sér þær til hagsbóta. Kallar þessi öra þróun á sterkari og öflugri reglur 

varðandi persónuvernd (Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins 2016/679, liður 1, 2, 4, 6 

og 7, bls. 1-2). 

2.2.1 Eftirlitsaðilar og stofnanir 

Persónuvernd, eftirlitsstofnunin sem sett var á fót í kjölfar setningu laganna frá árinu 

2000, hefur eftirlit með að lögunum sé framfylgt og úrskurðar í þeim málum sem koma 

til hennar. Í núgildandi lögum fær stofnunin aukið hlutverk og hefur nú það háleita mark-

mið að ýta undir vitundarvakningu almennings og skipulagsheilda varðandi réttindi 

íbúanna og verndun persónuupplýsinga. Alþingi og aðrar stjórnsýslustofnanir geta sömu-

leiðis leitað til stofnunarinnar varðandi ráðgjöf um lög, reglugerðir og vinnsluleiðir á 

persónuupplýsingum. Þjónustusvæði hennar er ekki lengur einvörðungu bundið við Ís-

land, heldur er um einnar stofnunar afgreiðslu að ræða sem felur í sér að íbúar annarra 

ríkja geta nú leitað til hennar með sín mál. Í lögunum og reglugerð ESB er jafnframt 

kveðið á um aukið samstarf milli eftirlitsstofnana í ríkjum er að reglugerðinni koma, bæði 

varðandi réttindi einstakra aðila og til samræmingar á vinnubrögðum milli landa (Lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, 1. – 8. tll. 4. mgr. 39. gr.). 
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 Innan ESB er starfrækt persónuverndarráð sem skipað er yfirmönnum eftirlitsstofn-

ana hvers aðildarlands fyrir sig og fulltrúa frá Evrópsku persónuverndarstofnuninni. Hlut-

verk þess er að tryggja að samræmi sé milli aðildarríkja um framfylgd reglugerðarinnar, 

ráðið hefur eftirlit með framvindu mála og veitir ráðgjöf eftir því sem með þarf. Einnig er 

hlutverk þess að koma að þeim álitaefnum sem koma upp, gefa út samræmdar vinnu-

reglur og gefa samþykktir fyrir vottunaraðilum. 

2.2.2 Skilgreiningar og helstu reglur um vinnslu persónuupplýsinga 

Persónuupplýsingar eru hverjar þær upplýsingar sem aðgreinir einstaklinga hvern frá 

öðrum, nafn, heimilisfang, kennitala og netauðkenni eins og IP tölur eða önnur einkenni 

sem hægt er að rekja til ákveðins einstaklings eru dæmi um slíkar upplýsingar sbr. 2. tll. 

3. gr. laganna. Greint er á milli hefðbundinna persónuupplýsinga og viðkvæmra, en mun 

strangari reglur gilda um meðferð þeirra síðari. Til viðkvæmra persónuupplýsinga teljast 

upplýsingar um kynþátt, heilsufar, erfðir, lífkenni, fjármál og trúarskoðanir, auk ýmissa 

annarra viðkvæmra upplýsinga í lífi einstaklings sem nánar eru tilgreindar í 3. grein 

laganna (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, a - e liður 3. 

tll. 3. gr.) 

 Öll kerfisbundin söfnun persónuupplýsinga er skilgreind sem skráning og þar með er 

komin á vinnsla á persónuupplýsingum. Óheimilt er að safna gögnum um einstaklinga og 

vinna með þau nema að tilgangurinn með þeirri vinnu sé skýr og málefnalegur. Fram-

kvæmd vinnslunnar þarf að samrýmast lögum og umfang hennar að vera innan nauðsyn-

legra marka út frá tilgangi og þarf að tryggja að varsla upplýsinganna sé með öruggum 

hætti. Vinnsla þeirra er háð ýmsum skilyrðum og að minnsta kosti eitt atiði 9. gr. þarf að 

vera til staðar svo að heimild sé fyrir vinnslunni. Það er meðal annars háð samþykki þess 

skráða, byggt á samningi milli þess skráða og vinnsluaðila, vegna lagaskyldu, til verndunar 

hagsmunum þess skráða, vegna verkefna í þágu almannahagsmuna og í síðasta lagi 

vegna lögmætra hagsmuna þess skráða að því marki að það skerði ekki hagsmuni við-

komandi einstaklings umfram tilgang vinnslunnar (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018, 4. og 5. tll. 3. gr. og 1. – 6. tll. 1.mgr. 8. gr.). Eigandi 

upplýsinganna hefur rétt til þess að fá upplýsingar um hverja þá vinnslu sem fer fram á 

hans upplýsingum, hvort sem hann hefur gefið þær upplýsingar sjálfur eða þeirra hefur 

verið aflað með öðrum hætti. Þó eru undanþágur frá því ef um almannahagsmuni er að 
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ræða, vinnslan snýr að upplýsingum sem varða þjóðaröryggi eða eru notaðar í rann-

sóknarskyni vegna refsiverðrar háttsemi (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupp-

lýsinga nr. 90/2018, 17. gr. ). 

 Þrengri skilyrði eru sett fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga en almennra og 

uppfylla þarf að minnsta kosti eitt skilyrði 11. gr. til að sú vinnsla teljist heimil. Tilgangur-

inn þarf að vera mjög skýr, að vinnslan sé til að uppfylla lagaskilyrði eða tryggja hagsmuni 

eiganda þeirra, vegna samskipta milli heilbrigðissviða og að skýrt samþykki viðkomandi 

sé til staðar. Sambærileg skilyrði eiga við um upplýsingar um refsiverð athæfi og eru þau 

skilyrði tilgreind í 12. greininni (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 

90/2018, 12. gr.). Gerð er krafa um að samþykki einstaklingsins sé upplýst, að hann hafi 

raunverulegt val um hvort unnið sé með upplýsingar um hann eður ei. 

 Rétturinn til þess að gleymast er nýtt ákvæði í lögunum. Einstaklingur getur farið 

fram á að upplýsingum um hann séu leiðréttar séu þær rangar, eða þeim eytt og að 

áframhaldandi vinnsla sé háð lögmætum skilyrðum. Þó er óheimilt að eyða upplýsingum 

sem þjóna almannahagsmunum, upplýsingum sem ætlað er að uppfylla lagalega skyldu 

vinnsluaðilans eða að eyðing þeirra hafa verulega skaðleg áhrif á framvindu vinnslunnar. 

Jafnframt er óheimilt að eyða upplýsingum þar sem skjalavistun er bundin lagaskyldu. 

(Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, 20. gr.; Reglugerð um 

vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra 

upplýsinga nr. 2016/679 17. gr.). 

 Í reglugerð ESB er mælst til að settar verði sérstakar háttsemisreglur sem séu að-

lagaðar að starfsemi hverrar skipulagsheildar fyrir sig með það fyrir augum að auðvelda 

þeim að fara eftir reglugerðinni og settum lögum. Í þeim getur falist að notuð séu gervi-

auðkenni og dulkóðanir við vinnslu, stuðlað sé að gagnsæi við vinnsluna og þeim aðferð-

um sem beitt er við öflun upplýsinga svo eitthvað sé nefnt. 

 Í lögunum er gert ráð fyrir að skipulagsheildir geti sótt um vottun um að vinnsla 

þeirra uppfylli skilyrði laga og reglugerða um persónuvernd og er gert ráð fyrir að sér-

stakir vottunaraðilar fái löggildingu af fagráði eða eftirlitsyfirvaldi innan hvers ríkis fyrir 

sig (Reglugerð um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 

frjálsa miðlun slíkra upplýsinga nr. 2016/679, 42. og 43. gr.). 
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2.2.3 Ábyrgð, tilkynningarskylda og viðurlög við brotum 

Í lögunum er farið yfir hlutverk ábyrgðaraðila en í þeim eru gerðar kröfur um að settur 

sé ábyrgðaraðili yfir allri vinnslu persónuupplýsinga og ber hann ábyrgð á að vinnslan fari 

fram samkvæmt lögunum og er hann bundinn trúnaðarskyldu sem og aðrir sem starfa í 

hans umboði. Hann þarf að geta sýnt fram á að samþykki frá eiganda upplýsinganna sem 

unnið er með liggi fyrir í þeim tilvikum þar sem þess er krafist (Lög um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 6. tll. 8. gr. og 1. mgr. 10. gr). 

 Ábyrgðaraðilinn ber ábyrgð á að vinnsla persónuupplýsinga innan skipulagsheildar-

innar sé framkvæmd samkvæmt lögunum, að vinnslubúnaður uppfylli skilyrði til öruggrar 

vörslu á persónuupplýsingum. Hann ber jafnframt ábyrgð á að þriðji aðili sem samið er 

við sýni fram á tryggingar fyrir því að búnaður og vinnsluaðferðir séu öruggar og uppfylli 

öll skilyrði laganna og reglugerðarinnar. Þegar starfsmannafjöldi skipulagsheilda er 250 

manns eða fleiri ber að halda skrá yfir alla vinnslu persónuupplýsinga og er það í höndum 

ábyrgðaraðila og eftir atvikum vinnsluaðila, að tryggja að slíkt sé gert. Í smærri skipulags-

heildum er aðeins gerð krafa um vinnsluskrá ef vinnslan felur í sér meðferð á viðkvæmum 

upplýsingum eða sérstök áhætta fylgi vinnslunni. (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018, IV. kafli, 23. - 26. gr.). 

 Hjá skipulagsheildum sem hafa með höndum stórfellda og umfangsmikla vinnslu á 

viðkvæmum persónuupplýsingum og stjórnvaldsstofnunum ber skylda að skipa sér-

stakan persónuverndarfulltrúa og er hann skipaður út frá sérþekkingu og hæfni. Hann 

heyrir ekki undir ábyrgðarmann vinnslu, heldur er hann hugsaður sem nokkurs konar 

ráðgefandi aðili bæði við vinnsluaðila og eiganda upplýsinganna. Hann er tengiliður við 

eftirlitsaðila og hagsmunagæslumaður fyrir þá einstaklinga er vinnslan snýst um. Hann 

getur annars vegar verið starfsmaður skipulagsheildarinnar og sinnt þá öðrum störfum 

jafnhliða svo framarlega sem þau störf stangist ekki á við hlutverk hans. Hann getur 

einnig komið inn sem utanaðkomandi verktaki (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018, 35. - 36. gr.; Reglugerð um vernd einstaklinga í tengslum 

við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga nr. 2016/679, 37. - 

39. gr.). 

 Þegar vinnsla, sem felur í sér meðferð á mjög viðkvæmum persónuupplýsingum er 

framkvæmd og ætla má að henni fylgi áhætta varðandi öryggi, þarf ábyrgðaraðili að hafa 
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samráð við Persónuvernd með hvaða hætti vinnslunni skuli háttað. Í sérstökum og 

áhættusömum tilvikum þarf að sækja um leyfi frá Persónuvernd (Lög um persónuvernd 

og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, V. kafli, 29. - 33. gr.). 

 Ef upp kemur öryggisbrestur sem mögulega hefur áhrif á öryggi persónuupplýsinga 

ber ábyrgðaraðila að tilkynna um hann innan 72 klukkustunda frá því að hans varð vart. 

Þegar um mjög viðkvæmar upplýsingar er að ræða er vinnsluaðila jafnframt skylt að til-

kynna eigendum upplýsinganna um öryggisbrotið án tafar. Viðurlög við brotum geta 

annars vegar falist í fangelsisvist í allt að þrjú ár ef um stórfellt brot er að ræða eða í 

stjórnvaldssektum sem geta numið frá 100 þúsund upp í 1,2 milljarða króna eða 2% af 

heildarveltu skipulagsheildanna ef brotin tengjast skyldu ábyrgðarmanna, vinnsluaðila 

eða vottunaraðila. Ef brotið snýr að vinnslu eða miðlun upplýsinga til þriðja aðila getur 

sektin hins vegar farið úr 100 þúsund upp í 2,4 milljarða króna og 4% af heildarveltu. 

Ákvörðun um sektir byggist á alvarleika brotanna, hvaða greinar laganna voru brotnar, 

hvort um ásetning var að ræða og hvort gripið var til aðgerða í tíma til að koma í veg fyrir 

frekara tjón. Að auki getur Persónuvernd beitt dagsektum allt að kr. 200.000 þúsund hafi 

ekki verið brugðist við athugasemdum hennar um úrbætur. Persónuvernd hefur ríkar 

heimildir til inngripa í vinnslu og aðgengis að vinnslustað, liggi grunur fyrir um að ekki sé 

farið að lögum við meðferð persónuupplýsinga, en að auki getur stofnunin fengið lög-

regluembætti í lið með sér ef aðgengi þeirra að vinnslustað er hindrað eða ef stöðva þarf 

starfsemi tímabundið vegna brota (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

nr. 90/2018, 40. - 48. gr.). Á sama hátt getur einstaklingur, sem verður fyrir fjárhagslegu 

tjóni vegna ógætilegrar meðferðar persónuupplýsinga hans, krafist bóta vegna þess fjár-

hagslega tjóns sem hann hefur orðið fyrir (Lög um persónuvernd og vinnslu persónu-

upplýsinga nr. 90/2018, 51. gr.). 

2.2.4 Persónuvernd og fjölmiðlar 

Þegar fjallað er um einstaklinga í fjölmiðlum og persónuupplýsingar eru notaðar í list-

rænum eða bókmenntalegum tilgangi gilda víðari reglur svo að það náist jafnvægi milli 

tjáningarfrelsis og að friðhelgi einkalífs sé virt. Sérákvæði er í 6. grein laganna sem er 

ætlað að tryggja þetta jafnvægi en einungis lítill hluti persónuverndarlaganna og reglu-

gerðarinnar gilda um persónuvernd í fjölmiðlum. Meginreglan er sú að meðferð upp-
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lýsinganna sé sanngjörn, gagnsæ og lögmæt. Á sama hátt er gerð sú krafa að rangar upp-

lýsingar séu leiðréttar. Reglur um ábyrgð vinnsluaðila og þeirra sem tengjast vinnslunni 

gilda á sama hátt um umfjöllun fjölmiðla og um aðra vinnslu persónuupplýsinga. Sama á 

við um reglur varðandi öryggi við vinnslu. Sömuleiðis gilda ákvæði um refsingar, viðurlög 

við brotum og bótaskyldu gagnvart einstaklingum sem verða fyrir tjóni vegna umfjöll-

unar. (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, 6., 48. og 51. gr.; 

Reglugerð um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa 

miðlun slíkra upplýsinga nr. 2016/679, 5., 24., 26., 28. – 29., 32., 40. – 43., og  82. gr.). 

 Með nýju lögunum er gengið lengra en áður hefur þekkst og eru þyngri kvaðir lagðar 

á skipulagsheildir um að hafa persónuverndarmálin í lagi. Viðurlög við brotum hafa verið 

þyngd verulega og ákvæði um eftirlit hert. Þetta kallar á að skipulagsheildir gæti betur 

að gagnaöryggi en áður og er staðallinn ÍST EN ISO 27001 um upplýsingaöryggi (Staðlaráð 

Íslands, 2017), hjálpartæki til þess að byggja upp gagnaöryggi innan skipulagsheilda. Um 

hann er fjallað í næsta kafla. 

 Upplýsingaöryggi 

Við gildistöku nýrra persónuverndarlaga þar sem gerðar eru auknar kröfur um verndun 

persónuupplýsinga og viðurlög við brotum hafa verið aukin er meira í húfi en áður ef til 

öryggisbrests kemur. Viðurlög við öryggisbroti í líkingu við Vodafone-lekann gæti til að 

mynda kippt undan rekstrargrundvelli skipulagsheilda og stuðlað að erfiðri fjárhagsstöðu 

þeirra í kjölfarið. 

 Tækniframfarir, sem eru almennt til bóta, geta einnig reynst ógnanir við öryggi 

gagna. Bæði hafa óprúttnir aðilar nýtt sér tæknina til skipulagðra tölvuglæpa sem erfitt 

getur reynst að varst og nýta þeir sér bæði glufur í öryggiskerfum tölvubúnaðar og spilli- 

eða gagnaránsforrit til afbrota (Romney, 2015, bls. 177; Pandey, 2018). Tækniframfarir 

breyta sömuleiðis varðveisluleiðum á gögnum skipulagsheilda, þau gögn sem áður voru 

geymd ýmist á hörðum diskum innanhúss eða á búnaði hjá þjónustufyrirtækjum innan-

lands, hafa í auknum mæli færst yfir í skýjageymslur sem tengjast gagnaverum út um 

allan heim. Slíkt geymslufyrirkomulag kallar á aðgæslu og umhugsun um á hvaða hátt 

hægt er að tryggja öryggi allra gagna, ekki síst viðkvæmra persónuupplýsinga sem geymd 

eru í skýjageymslum (Ali, 2015, bls. 357-358). 
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 Einn liður í slíkri verndun er að setja kerfisbundinn ramma utan um gagnaöryggis-

kerfi skipulagsheilda og hefur ÍST EN ISO 27001 staðallinn um upplýsingaöryggi (Staðla-

ráð Íslands, 2017) í mörgum tilvikum verið nýttur til stuðnings við þá skipulagningu. Hann 

er hugsaður til að draga úr áhættu á öryggisbrotum og stytta viðbragðstíma þegar 

öryggisbrot koma upp (Staðlaráð Íslands, 2017). 

 Einfaldir þættir eins og regluleg uppfærsla á hugbúnaði og vírusvörnum, að skipta 

um lykilorð reglulega og hafa lykilorðin flókin, virðast oft gleymast. Með stöðluðu og 

kerfisbundnu eftirliti eru þessir þættir hluti af virkum verkferlum innan skipulagsheilda 

og mikilvægur þáttur í öryggisvörnum þeirra (Staðlaráð Íslands, 2017). Þegar fyrirtækið 

Mossack Fonseca var skoðað í kjölfar Panama-lekans kom í ljós að aðgangs- og tölvu-

öryggismálum fyrirtækisins var verulega ábótavant, til að mynda var notaður úreltur við-

skiptahugbúnaður en í honum fundust yfir 25 öryggisgallar sem ekki hafði verið brugðist 

við. Að auki hafði Outlook-vefaðgangur þess ekki verið endurnýjaður síðan 2009 og að-

gangssvæði viðskiptavina verið óbreytt frá 2013 (Tuttle, 2016, bls. 24). 

Þrátt fyrir að af og til birtist fréttir af gagnalekum og öryggisbrestum eru skipulags-

heildir ekki alltaf vakandi fyrir því að hafa upplýsingaöryggismálin í lagi. Reglulega eru 

gerðar kannanir á vegum nokkurra stórfyrirtækja erlendis, á stöðu upplýsingaöryggis 

meðal skipulagsheilda um allan heim. Í könnun PwC, Global State of Information Security 

Survey 2018, sem framkvæmd var 2017, var kannað hvernig stöðu öryggismála væri 

háttað um allan heim. Singapore var skoðað sérstaklega en það land þykir skara fram úr 

öðrum þjóðum hvað upplýsingaöryggi varðar. Sjónum var í þetta sinn beint að mannlega 

þættinum í öryggisbrestum. Þegar spurt var um hvort skipulagsheildirnar væru með virkt 

upplýsingaöryggiskerfi og voru 56% skipulagsheilda í heildarhópnum með virka upp-

lýsingaöryggisstefnu á móti 61% í Singapore. Þar voru um 64% skipulagsheilda með 

þjálfun fyrir starfsmenn í upplýsingaöryggi á meðan yfir heiminn í heild voru 52% skipu-

lagsheilda með slíka þjálfun (PwC, 2018). Í könnun Ernst and Young, Global Information 

Security Survey 2018 – 2019 kemur fram að skipulagsheildir í heiminum eru að verja 

auknum fjármunum í upplýsingaöryggi en samt sem áður kemur fram að innan 77% 

skipulagsheilda telja svarendur að það vanti upp á að öryggisvarnirnar séu jafn góðar og 

þörf sé á og vitneskja um hvaða gögn séu viðkvæmust væri ekki til staðar innan margra 
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þeirra. Meira en helmingur skipulagsheilda, eða um 55% höfðu ekki stefnu í upplýsinga-

öryggismálum og hjá 39% allra í könnuninni fer minna en 2% vinnutíma upplýsingatækni-

deilda í upplýsingaöryggismál (Kessel, 2018). 

2.3.1 Innbrot og gagnaránsforrit (e. ransomware) 

Árásir, sem gerðar eru á tölvukerfi skipulagsheilda, eru mun algengari en almennt er talið 

og í mörgum tilvikum án þess að nokkur verði þess var. Í flestum tölvuárásum nýta tölvu-

hakkararnir sér lakar öryggisvarnir eða öryggisbresti sem þegar eru til staðar í hugbúnaði 

og stýrikerfi tölvubúnaðar (Romney, 2015, bls. 177). Bandaríska Varnarmálaráðuneytið 

lét kanna öryggi tölvukerfis ráðuneytisins, og var í þeim tilgangi gerðar um 38.000 árásir 

á tölvukerfið bæði af starfsmönnum þess og utanaðkomandi ráðgjafafyrirtæki. Um 70% 

innrásanna náðu alla leið í gegn en aðeins náðist að greina 4% af þeim árásum (Romney, 

2015, bls. 160 – 161). Þessi könnun sýnir hversu erfitt reynist að verjast utanaðkomandi 

árásum og hversu mikilvægt það er að hafa öryggismálin í lagi. 

 Gagnaránsforrit (e. ransomwares) er vágestur sem skipulagsheildum stafar mikil 

hætta af sleppi þau inn í upplýsingakerfi þeirra. Þessi forrit eru í stöðugri þróun gagngert 

til að komast hjá vírusvörnum og einfalda notendum þeirra innrásir í tölvubúnað. Skráar-

laus innrásarforrit sem komast fram hjá vírusvörnum sýna þá framþróun sem hefur orðið 

í þeim (Pandey, 2018). Sem dæmi má nefna að algengt er að tölvur séu herteknar án 

vitneskju notenda og þær notaðar til að fela slóð þeirra sem senda ruslpóst, vírusa og 

gagnaránsforrit til innbrota í tölvukerfi. Í þessum tilgangi eru tölvurnar, sem búið er að 

yfirtaka, oft tengdar saman í vinnsluhóp og mynda þannig sterkt og öflugt svikanet (e. 

botnet). Á internetinu er aðgengi að upplýsingum um yfirtöku, samtengingu tölva og 

gerð innrásaforrita auðvelt þeim sem áhuga hafa á og ýmis forrit í boði sem auðvelda 

yfirtökur (Romney, 2015, bls. 178). Sá sem stendur fyrir yfirtökunni nær tengingu við 

tölvuna með því að senda eigandanum tengla í formi auglýsinga sem virðast saklausar. 

Þegar smellt er á auglýsinguna fer í gang forrit sem eru ósýnileg vírusvörnum tölvunnar 

og gefa fullan aðgang að tölvunni án vitneskju notandandans. Þeir sem standa að baki 

þessum yfirtökum eru glæpahringir sem hafa það að markmiði að komast yfir upp-

lýsingar sem veita von um gróða svo sem greiðslukortanúmer, aðgangs- og lykilorð að 

vefsíðum og bankalínum. Einnig hafa þessi net verið nýtt til að grafa fyrir rafmynnt. Þegar 
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yfirtöku er lokið er tölvan yfirgefin án þess að notandi sjái nokkurn tíman merki að yfir-

takan hafi átt sér stað. Þessar yfirtökur geta orðið dýrkeyptar þeim sem fyrir þeim verða 

þegar mikilvæg og viðkvæm gögn hverfa án þess að nokkur verði þess var. Þessi öra 

þróun veldur svikanetasérfræðingum miklum áhyggjum, sérstaklega þar sem erfiðlega 

gengur að finna varnir til að greina þær tölvur sem hafa verið yfirteknar (Greengard, 

2012, bls. 16, Pandey, 2018; Romney, 2015, bls. 178). 

2.3.2 Öryggi gagna í skýjageymslum 

Umfang gagna innan skipulagsheilda hefur aukist mikið í gegn um árin en þeirri aukningu 

fylgir mikill kostnaður við geymslu gagna. Gögnum er í auknum mæli úthýst í gagna-

geymslum utan skipulagsheildanna og hefur þróunin í slíkum geymslum orðið umtals-

verð. Skýjageymslur hafa komið inn sem nýr kostur þar sem gögnin eru vistuð í gagna-

verum út um allan heim. Þróun skýjageymsla hefur verið hröð og er flókið fyrirbæri í eðli 

sínu því skoða þarf form, eðli, eiginleika og staðsetningu geymslnanna. Aðgengi að skýja-

geymslum fer alfarið í gegn um internetið og eru vistunarmöguleikar margir; allt frá því 

að vistunin fari í gegn um þau forrit sem notandinn er að vinna með, í að þeim er stýrt í 

gegn um þriðja aðila og notandinn getur skipulagt að einhverju leyti sjálfur hvernig 

nýtingu skýjageymslunnar sem hann hefur aðgang að er háttað (Ali, 2015, bls. 359). Engu 

að síður fer varðveisla gagna úr höndum skipulagsheildanna, sem eiga gögnin, yfir í 

hendur þriðja aðila og við það vakna upp spurningar um öryggi, endurheimt og áreiðan-

leika (e. data integrity) gagna sem vistuð eru í slíkum geymslum (Imran, 2017). 

 Áhættan, sem fólgin er í varðveislu gagna í skýjageymslum, er af mörgum toga. Sam-

skipti við skýjageymsluna fara í gegn um sýndarnet (e. virtual network) sem er margskipt 

og margir sem hafa aðgengi að sama sýndarneti en það veldur því að öryggisstýringar, 

sem eru í sjálfri gagnageymslunni, virka ekki innan skýjageymslunnar. Öryggisafritun er 

ekki lengur í höndum eiganda gagnanna og vekur spurningar um endurheimt ef gögn 

tapast (Ali, 2015, bls. 363-364). Hægt er að verja gagnasöfnin sem heild fyrir utanað-

komandi aðgangi og koma þannig í veg fyrir leka utan frá en ekkert sem kemur í veg fyrir 

að starfsmenn hafi aðgang inn í safnið. Flutningur gagna til aðila utan skipulagsheildar-

innar skapar hættu á að tenglar inn á safnið opnist eða fari í hendur óviðkomandi aðila. 

Samkeyrsla gagna milli skipulagsheildar og geymslustaðar myndar hættu á að utanað-

komandi aðilar komist mögulega inn í flutninginn milli kerfa þó að gætt sé að öryggi bæði 
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innan skipulagsheildar og geymsluaðila. Loks er áhætta fólgin í að geyma upplýsingar um 

notenda inn í skýjageymslunni ef að notaðar eru hefðbundnar aðgangsstýringar og ytri 

varnir halda ekki (Chang, 2016, bls. 26). 

 Nýting skýjageymsla kallar á að innan skipulagsheilda sé vel gætt að öryggi þeirra 

gagna sem flutt eru í skýjageymslur. Sett hafa verið fram fjölmörg módel sem hjálpa 

skipulagsheildum við að tryggja öryggi gagna sem vistuð eru í skýjageymslum. Í rannsókn 

Chang og félaga (Chang, 2016, bls. 26) voru gerðar öryggisprófanir á nokkrum módelum 

og var það módel sem kom best út í öryggisprófunum byggt á lagskiptu aðgangskerfi. Í 

öllum lögum var lagt upp úr persónustýrðum aðgangi. Í fyrsta þrepi var eldveggur sem 

stýrist af IP tölum notenda, í þrepi tvö var forrit sem greindi utanaðkomandi árásir á 

kerfið og sannreyndi að um réttmætt aðgengi væri að ræða áður en viðkomandi væri 

hleypt að síðasta laginu. Í síðasta þrepinu var síðan afkóðunar- og dulkóðunarbúnaður 

og forrit sem nemur alla óeðlilega hegðun innan geymslunnar (Chang, 2016, bls. 32}. 

Prófun sýndi fram á að þetta módel varði kerfið fyrir rúmlega 85% þeirra ógnana sem 

notaðar voru og sýndi það talsvert betri árangur en önnur módel sem notuð voru í 

þessari öryggisprófun (Chang, 2016, bls. 40). Bent var á að með dulkóðun á kóðanum, 

sem notaður var til þess að dulkóða gögnin í skýjageymslunum, var ennþá auðveldara að 

koma í veg fyrir að gögnin nýttust óviðkomandi aðilum. 

 Staðsetning skýjagagnaveranna skiptir máli þegar meta á öryggi og hvort nægjanlega 

sé tryggt að persónuverndarlögin séu virt. Þó að lögsaga persónuverndarlaganna eigi við 

um þá þjónustuaðila utan Evrópusambandsins sem þjónusta skipulagsheildir innan þess, 

verður að kanna hvort þau uppfylli öryggisskilyrði nægjanlega vel. 

2.3.3 Staðallinn ÍST EN ISO 27001 um upplýsingaöryggi 

Í nýju persónuverndarlögunum er ekki gerð krafa um öryggisvottun samkvæmt ÍST EN  

ISO 27001 (Staðlaráð Íslands, 2017). Þeir sem hafa með höndum umfangsmikla vinnslu 

persónuupplýsinga gætu þó gert þá kröfu að þjónustuaðilar þeirra sýni fram á slíka 

vottun. 

 Staðallinn ÍST EN ISO 27001 er leiðarvísir um greiningu á þörf fyrir öryggisstjórnkerfi, 

skipulagningu og uppsetningu aðgerðaráætlunar. Einnig eru í staðlinum leiðbeiningar 

fyrir skipulagsheildir um prófanir og vinnslu áætlana um stöðugt endurmat á stjórnunar-

kerfi upplýsingaöryggis. Í staðlinum eru gerðar ríkar kröfur um að allir þættir ferilsins séu 
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skjalfestir hvort sem um er að ræða greiningarvinnu, stefnumótanir eða markmið, einnig 

á að skrásetja alla verkferla frá upphafi og endurmatsferilinn eftir að stjórnkerfið hefur 

verið tekið í notkun (Staðlaráð Íslands, 2017, bls. 22 og 24). 

 Yfirstjórn skipulagsheildarinnar er ábyrgðaraðili yfir stjórnkerfinu og hefur hún það 

hlutverk meðal annars að setja markmið og marka stefnu fyrir öryggiskerfi sem sam-

ræmist rekstrarformi og skipulagi skipulagsheildarinnar. Yfirstjórnin hefur það hlutverk 

að tryggja að nauðsynleg aðföng og mannafli séu til staðar. Jafnframt skulu þeir sjá um 

að veita nauðsynlegar upplýsingar til starfsmanna og annarra hagsmunaaðila og sjá til 

þess að starfsmenn þekki þá stefnu sem unnið er eftir. Einnig er þeirra hlutverk að tryggja 

að stjórnkerfið sinni þeim kröfum sem gerðar eru til þess í stefnumótun upplýsinga-

öryggis og uppfylli markmið þess (Staðlaráð Íslands, 2017, bls. 16 og 20). 

 Mikilvægt er að vanda til undirbúnings, gera ítarlegt mat á öryggisáhættu, greina í 

hverju áhættan felst, hversu miklar líkur eru á að hún eigi sér stað, umfang skaða, og 

meta mögulegar afleiðingar. Þessi greining getur verið flókin, sérstaklega þegar starfs-

stöðvar eru margar og fjarvinna starfsmanna á sér stað í einhverjum tilvikum en það 

skapar aukna áhættu á öryggisbrestum sem erfiðara er að bregðast við. Reglulega þarf 

að endurmeta áhættugreininguna í samræmi við tilgang og hlutverk stjórnkerfis og taka 

tillit til allra breytinga sem eiga sér stað innan skipulagsheildarinnar. Í framhaldi af 

áhættugreiningu er framkvæmd aðgerðaráætlun með ákvörðun um hvaða stjórntæki 

eigi að nýta til að bregðast við áhættu og hvernig uppsetningu þeirra skuli háttað. Jafn-

framt þarf að meta stýringar sem nýta á í viðbrögðum við aðsteðjandi hættu í samræmi 

við áhættumat ásamt rökstuðningi á því hvers vegna viðkomandi stýringar eru notaðar 

en aðrar ekki (Staðlaráð Íslands, 2017, bls. 18 og 20). 

 Innleiðing stjórnkerfis um upplýsingaöryggi felur í sér skráningu verkferla og aðgerða 

sem miða að því að auka öryggi í samræmi við stefnu skipulagsheildarinnar, setja upp 

stjórnkerfið og framkvæma prófanir í kjölfarið til að sannreyna hvort það uppfylli öryggis-

stefnu skipulagsheildarinnar. Setja þarf ramma utan um innleiðinguna, deila ábyrgð og 

halda tengslum við innri og ytri hagsmunaaðila. Einnig þarf að skilgreina hlutverk þeirra 

sem sem koma að innleiðingu og aðskilja verkefni svo ekki skapist hætta á misferli. Það 

eru ýmsir aðrir áhættuþættir í starfseminni sem einnig þarf að huga að. Eru áætlanir um 

öryggisafritun til staðar, hvaða reglur gilda um niðurhal á forritum? Standast vírusvarnir 
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og eldveggir kröfur um öryggi? Rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsmenn eru sem dæmi 

áhættuþáttur í upplýsingaöryggi og er nauðsynlegt að kanna bakgrunn þeirra við 

ráðningu og veita þeim fræðslu um stefnu skipulagsheildarinnar í upplýsingaöryggis-

málum. Setja þarf upp stýringar fyrir aðgengi starfsmanna að upplýsingakerfum eftir 

hlutverki og ábyrgð hvers og eins, halda utan um notkunarferil þeirra og tryggja að lokað 

sé fyrir aðgengi við starfslok. Sömuleiðis þarf að stýra aðgengi þeirra að svæðum innan 

vinnustaðarins og tryggja að utanaðkomandi aðilar hafi einungis aðgang að fyrir fram 

ákveðnum svæðum en komist einungis að svæðum utan þeirra ef með þarf í fylgd 

ábyrgðaraðila (Staðlaráð Íslands, 2017, bls. 24 og 26). 

 Gera þarf áætlanir um reglulegar innri úttektir á öryggiskerfinu og framkvæma þær 

samkvæmt áætluninni. Uppsetning öryggiskerfis kallar á reglulegt endurmat og stöðugar 

umbætur enda er innleiðing stjórnkerfis upplýsingaöryggis stöðugur ferill sem lýkur 

aldrei, sé rétt að henni staðið (Staðlaráð Íslands, 2017, bls. 26). 

 Lögbundinn réttur almennings til upplýsinga 

Til langs tíma voru engin lög til hér á landi sem tryggðu rétt almennings til upplýsinga af 

hálfu stjórnvalda. Upplýsingalög voru þó fyrir hendi í Svíþjóð, og voru þeir fyrsta þjóðin í 

heiminum til að setja slík lög en þar var þessum réttindum komið í lög á 18. öld. Í Banda-

ríkjunum komu fyrstu lögin um upplýsingagjöf fram árið 1966 og í Danmörku og Noregi 

upp úr 1970. Þá fyrst kom tillaga til þingsályktunar hér á landi um að lögfesta skyldu 

stjórnvalda að veita almenningi upplýsingar. Tillagan fékk lítið brautargengi í þinginu til 

að byrja með og var fyrst árið 1972 sem hún var samþykkt. Nokkrar tilraunir voru gerðar 

til að koma lagafrumvörpum um aðgengi að upplýsingum í gegn um Alþingi án árangurs 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015, bls. 203; Páll Hreinsson, 1996, bls. 13-14). Það var svo 

árið 1996 sem Upplýsingalögin nr. 50/1996 voru samþykkt og voru þau fyrstu lögin sem 

ætlað var að tryggja lögbundinn rétt almennings til upplýsinga af hendi opinberra stofn-

ana. Markmið þeirra var að auka gagnsæi opinberra stofnana gagnvart almenningi 

(Kjartan Bjarni Björgvinsson, 2010, bls. 8). 

2.4.1 Upplýsingalög nr. 140/2012 

Núgildandi upplýsingalög voru sett árið 2012 og er þeim, eins og segir í 1. grein þeirra, 

ætlað að „tryggja gagnsæi í stjórnsýslu“ og efla þannig traust fólks á opinberri starfsemi. 
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Þeim er einnig ætlað að auka tjáningarfrelsi og tækifæri almennings til þess að taka þátt 

í samfélagi okkar og veita um leið stjórnvöldum aukið aðhald (Upplýsingalög nr. 

140/2012, 1. mgr. 1. gr.). 

 Ólíkt eldri lögum, sem héldu Alþingi utan ákvæðum upplýsingalaga, gilda núverandi 

lög um alla starfsemi stjórnvalda og að auki þá lögaðila sem hið opinbera á í 51% hlut 

eða meira. Ríkisútvarpið, menningarstofnanir, rannsóknarstofnanir og bóka- og skjala-

söfn eru þó undanskilin lögunum (Kjartan Bjarni Björgvinsson, 2010, bls. 10; Upplýsinga-

lög nr. 140/2012, 2. mgr. 2. gr.; 3, mgr. 29. gr.). Jafnframt er heimilt að undanskilja þá 

lögaðila sem starfa á samkeppnismarkaði ef Samkeppniseftirlit, ráðherra eða sveitafélög 

fara fram á slíkt, og heldur Forsætisráðuneytið skrá um þau félög. Á þriggja ára fresti er 

ráðuneytinu skylt að endurskoða slíkar undanþágur. Aðgangur er heimilaður að gögnum 

í 30 ár frá síðustu færslu en eftir það taka við lög nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn (Lög 

um opinber skjalasöfn nr. 77/2014; Upplýsingalög nr. 140/2012, 3. mg. 2. gr.; 4. mgr. 4. 

gr.). 

 Lögin kveða ekki eingöngu á um aðgengi almennings að upplýsingum af hálfu stjórn-

valda, heldur skylda þau einnig stjórnvöld til að birta að eigin frumkvæði upplýsingar um 

rekstur hins opinbera í formi mismunandi skýrslna og yfirlita um einstök mál (Upplýs-

ingalög nr. 140/2012, 13. gr.). Í þeim tilgangi var í september 2017 opnaður vefurinn 

www.opnirreikningar.is þar sem almenningi gefst kostur á að skoða upplýsingar úr bók-

haldi ríkisins um alla greidda reikninga (Opnir reikningar ríkisins, 2017). Þrátt fyrir að 

lögin kveði á um aukið aðgengi að opinberum gögnum, þá eru fjölmargar takmarkanir á 

því. Ýmis trúnaðargögn sem varða þjóðréttarsamninga, og upplýsingar samkvæmt 

stjórnsýslulögum (Upplýsingalög nr. 140/2013; Stjórnsýslulög nr. 37/1993) eru undan-

skilin aðgengi almennings. Sama á við um gögn sem ekki þykir rétt að hafa aðgengileg 

vegna almannahagsmuna, eins og til dæmis gögn um öryggismál ríkisins og varðandi 

hagsmuni sem hafa efnahagslega þýðingu. Lögfræðilegir gerningar, sem tengjast einstak-

lingum og lögaðilum eins og nauðasamningar, rannsóknir á sakamálum, þinglýsingar og 

skipti á dánarbúum svo eitthvað sé nefnt, eru á sama hátt undanþegið aðgengi. Ekki er 

heldur heimilt að veita aðgang að ýmsum fundargerðum og minnisblöðum af ríkisráðs-, 

ríkisstjórnar- og ráðherrafundum og gögnum varðandi undirbúning fjárhagslegra mál-

efna sveitarstjórna, fyrr en að átta árum liðnum frá því að þau urðu til. Það gildir aðeins 

http://www.opnirreikningar.is/
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ef önnur ákvæði laganna hindra ekki slíkt. Allar persónuverndanlegar upplýsingar, eins 

og starfsmannamál, gögn um fjármál og einkahagsmuni einstaklinga eru jafnframt 

undanskildar aðgengi nema eigandi upplýsinganna hafi veitt heimild fyrir aðgengi að 

þeim. Heimilt er að veita aðgang í rannsóknarskyni að gögnum sem undanþegin eru að-

gengi ef það þykir ekki ógna almannahagsmunum. Eins mega þær upplýsingar ekki stang-

ast á við hagsmuni einstaklinga og í þeim tilvikum sem gögnin varða einstaklinga þarf að 

fá samþykki persónuverndar áður en aðgangur að slíkum gögnum er heimilaður (Upp-

lýsingalög nr. 140/2012, 4. gr., 6. gr., 7. gr. og 33. gr.). 

 Einstaklingum er heimilt að óska eftir aðgengi að upplýsingum sem varðar þá sjálfa. 

Hins vegar er með það eins og aðrar upplýsingar, að aðgengi er háð skilyrðum. Takmarka 

þarf aðgang ef í málinu eru upplýsingar um fleiri einstaklinga en þann sem biður um upp-

lýsingarnar og hagsmunir þess að halda þeim upplýsingum leyndum eru umfram hags-

muni einstaklingsins sjálfs. Einnig má hindra eða takmarka aðgang ef upplýsingarnar 

varða almannahagsmuni. Sé einstaklingi synjað um aðgengi að gögnum á sú synjun að 

vera skrifleg og hefur einstaklingurinn tækifæri til að kæra synjunina til úrskurðarnefndar 

um upplýsingamál. Engin tímamörk eru á því hvaða tíma úrskurðarnefndin hefur til að 

úrskurða í viðkomandi máli, einungis er tilgreint svo fljótt sem auðið er (Upplýsingalög 

nr. 140/2012, 14. gr., 20. gr. og 23. gr.). 

 Það er í höndum Forsætisráðuneytisins að leggja mat á ávinning af lögunum 

varðandi auknar upplýsingar til almennings og skila skýrslu þess eðlis reglulega til Al-

þingis. Einnig er i höndum ráðuneytisins að setja fram fimm ára upplýsingastefnu sem 

vinna á í samráði við almenning (Upplýsingalög nr. 140/2012, 3. mgr. 13. gr.). 

2.4.2 Trú almennings á upplýsingalögunum 

Traust almennings er langt í frá sjálfgefið og hafa rannsóknir sýnt fram á að tiltrú al-

mennings til stjórnvalda hefur víða dalað með árunum (Levi og Stoker, 2000, bls. 475). Í 

Bandaríkjunum hafa reglulega verið gerðar kannanir á því hversu vel almenningur 

treystir stjórnvöldum og sýna þær fram á að traustið hefur minnkað talsvert frá því að 

fyrstu kannanirnar voru gerðar árið 1958. Kannanir sem framkvæmdar voru árið 1964 

sýndu að 77% Bandaríkjamanna báru traust til stjórnvalda en hlutfallið var komið niður í 

17% árið 2008 í fjármálakreppunni. Hér á landi hafa einnig verið gerðar kannanir á því 

hversu mikils trausts Alþingi nýtur meðal íbúa landsins og má nefna að í júní árið 1995 
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sögðust 50% svarenda bera mikið traust til Alþingis en í febrúar 2009 var hlutfallið komið 

niður í 13% og í febrúar 2012 hafði það farið enn neðar, eða niður í 10% (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2015, bls. 201). 

 Eru upplýsingalögin þá að skila því sem vænst var af þeim? Það virðist ekki vera 

raunin, heldur sýna tölur í rannsókninni um traust almennings fram á hið gagnstæða. Það 

kom skýrt fram í megindlegri rannsókn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur sem framkvæmd 

var í mars og apríl 2012. Í rannsókninni var meðal annars spurt hvort þátttakendur teldu 

að mikilvægum upplýsingum frá ráðuneytum á vegum umhverfis-, velferðar-, heilbrigðis- 

og menntamála væri vísvitandi haldið leyndu og töldu 90% þeirra 1.270 sem svöruðu 

könnuninni að það væri oft eða stundum gert (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015, bls. 205 

-207). Sama má segja þegar spurt var hvort þeir teldu að upplýsingum um fjármál ríkisins 

væri vísvitandi haldið leyndum, en um 81% svarenda töldu að það gerðist oft eða 

stundum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015, bls. 210). 

 Í áðurnefndri rannsókn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur frá 2012 voru einnig lagðar 

fram opnar spurningar þar sem leitast var við að kanna af hverju svarendur teldu að 

stjórnvöld héldu vísvitandi upplýsingum frá almenningi. Megin niðurstöður út frá svörum 

þátttakenda byggðu á þremur þáttum: 

• Spillingu: Eigin hagsmunir eru látnir ráða umfram hagsmuni almennings og ótti 

við skömm, komi slíkt í ljós, of náin tengsl séu milli stjórnmálamanna, fjármálaafla 

og viðskiptalífs. Jafnframt töldu þeir að einkavinavæðing væri ráðandi, svo eitt-

hvað sé nefnt. 

• Lakri frammistöðu: Sú tilhneiging að fela slök vinnubrögð sem notuð voru vegna 

vanþekkingar og/eða dómgreindarleysis. Að ekki hafi verið brugðist við í málum 

sem þurftu viðbragða við. Menn leggja sig fram í að komast hjá erfiðum spurn-

ingum einkum ef lögbrot hafa verið framin, vanræksla átt sér stað eða mistök 

gerð. 

• Forsjárhyggju: Stjórnvöld telji sig vita betur en almenningur, almenningur hafi 

ekki vit á þeim málum sem stjórnvöld sýsla með, þeir skilji ekki málin eða þurfi 

ekki þær upplýsingar sem stjórnvöld búi yfir, almenningur hafi engra hagsmuna 

að gæta, hætta sé á að farið verði að grafa dýpra í mál sem eru óþægileg fyrir 

stjórnvöld, og svo framvegis (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2016, bls. 192 - 194). 
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 Niðurstöður þessar sýna að mikið vantar upp á traust almennings til stjórnvalda, og 

upplýsingalögin, sem tryggja eiga rétt almennings til upplýsinga og auka gagnsæi, eru 

engan veginn að sinna því hlutverki sem þeim var ætlað. Einhverjir telja jafnvel að slíkar 

lagasetningar hafi í för með sér að aukin leynd sé viðhöfð meðal stjórnvalda og gagngert 

hafi misfarist að skrá ýmsar upplýsingar til að komast hjá mögulegri birtingu þeirra síðar 

út frá ákvæðum laganna (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2016, bls. 188). 

 Gagnalekar 

Gagnalekar er hugtak sem er almenningi mjög kunnugt um enda berast fréttir reglulega 

um gagnaleka af einu eða öðru tagi. Í nútímaþjóðfélagi eru persónuupplýsingar í með-

höndlun hjá allflestum skipulagsheildum. Í Þjóðskrá eru sem dæmi varðveittar upplýs-

ingar um nöfn, kennitölur, heimilisfang, hjúskaparstöðu og trúfélög, svo eitthvað sé 

nefnt. Innan heilbrigðiskerfisins eru varðveittar heilsufarsupplýsingar um okkur og innan 

fjármálafyrirtækja eru upplýsingar um helstu fjármál fólks svo sem lánsviðskipti og við-

skiptasögu viðskiptavina. Flestar þessara upplýsinga eru skilgreindar í persónuverndar-

lögunum sem viðkvæmar persónuupplýsingar sem fæstir vilja að komi fyrir almanna 

augu. Almenningur treystir á að þær séu vel varðveittar og vistaðar hjá viðkomandi 

aðilum. En svo birtast fréttir af því að upplýsingar sem talið var að ættu að vera vel 

geymdar, rata í rangar hendur og leka annað hvort í fjölmiðla eða á netið, öllum að 

óvörum og við rannsókn á lekunum kemur í ljós að gagnaöryggi hefur verið ábótavant. 

Eru upplýsingarnar um almenning þá jafn vel varðar og haldið er? 

2.5.1 Mismunandi birtingarmyndir gagnaleka 

Í rannsókn sem unnin var af Garrison og Ncube voru rannsakaðir gagnalekar sem til-

kynntir voru til PRC, samtaka sem sérhæfa sig í fræðslu til neytenda um tölvuöryggi. Alls 

voru skoðaðar um 947 tilkynningar um gagnaleka yfir fimm ára tímabil, frá 2005 – 2009 

og var um að ræða um 336 milljónir skráa (Garrison, 2011). Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að raða má eðli gagnaleka niður í fimm flokka: 

• Þjófnað á búnaði, 

• innbrot í gegnum internet, 

• innherjaþjófnaður, 

• gögn eru birt í ógáti 



28 

• týndar upplýsingar (Garrison, 2011, bls. 219). 

Þjófnaður á búnaði 

Þegar vélbúnaði skipulagsheilda er vísvitandi stolið, tölvur, harðir diskar, móðurtölvur, 

minnislyklar eða minniskort svo eitthvað sé nefnt. Tilgangur með þjófnaði getur verið 

annað hvort til að koma búnaðnum í verð eða að nálgast upplýsingar sem þar finnast, 

annað hvort til birtingar eða til fjár. Fréttir af þjófnaði á fartölvum sem skildar hafa verið 

eftir í bílum birtast öðru hvoru, oft eru þetta tölvur frá rithöfundum, ljósmyndurum eða 

tónlistarmönnum sem eru með einu útgáfuna af verkum sínum á tölvunum. Samkvæmt 

rannsókn Garrison reyndist þetta algengasta leið gagnaleka eða í rúmlega 32% tilvika af 

flokkunum fimm. Hins vegar var hlutfall þeirra skjala sem töpuðust í þessum flokki tæp 

14% af heildarfjölda tapaðra skjala og í þriðja sæti af flokkunum fimm (Garrison, 2011, 

bls. 218 og 220). Nýlegt íslenskt dæmi um þjófnað á tölvu er þegar tölvu var stolið úr 

Hljómahöllinni í febrúar síðastliðnum. Á tölvunni voru upptökur af nýrri hljómplötu tón-

listarmannsins Valdimars og hljómsveitar hans ásamt upptökubúnaði sem notaður var 

við upptökurnar (Tölvu með upptökum á nýrri plötu Valdimars stolið, 2018). 

Gögn birt í ógáti 

Upplýsingar birtast eða liggja á glámbekk vegna mannlegra mistaka og án ásetnings, 

þegar tölvupóstur með viðkvæmum upplýsingum er til dæmis sendur á rangan viðtak-

anda eða jafnvel á fjölda manns. Í rannsókninni var þetta næst algengasta form gagna-

leka, eða um rúmlega 28% af flokkunum fimm og sömuleiðis í öðru sæti þegar kemur að 

magni skjala sem birtust, eða um 28% af heildar skjalafjölda (Garrisson, 2011, bls. 218 og 

220). Það er ekki langt síðan að við fengum fréttir af slíku óhappi hjá sveitarfélögum hér 

á landi. Í apríl 2018 kom í ljós að viðkvæmar upplýsingar um skjólstæðinga félagsþjónustu 

þriggja sveitarfélaga höfðu legið opnar á vefsíðu þeirra í þónokkurn tíma. Upplýsingarnar 

tengdust þjónustu sem viðkomandi skjólstæðingar félagsþjónustunnar höfðu fengið og 

hæglega mátti sjá persónugreinanlega upplýsingar. Mistökin voru rakin til þjónustuaðila 

sveitafélaganna sem ekki hafði gætt fyllstu varkárni við flutning upplýsinganna inn á 

vefinn. Þessar upplýsingar lágu opnar fyrir almenning á vefnum í örfáa mánuði án þess 

að forsvarsmenn sveitarfélaganna vissu af en vefsíðum sveitarfélaganna var lokað tíma-

bundið um leið og upp komst á meðan verið var að hreinsa upplýsingarnar út (Viðkvæm-

ar upplýsingar birtar á heimasíðum sveitarfélaga, 2018). 
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Innbrot í gegnum internet  

Í þriðja sæti yfir fjölda tilvika eru innbrot í gegn um net, þegar tölvuþrjótar nýta sér 

öryggisbresti tölvukerfa, öryggisgalla forrita eða komast með öðrum hætti inn á vefsíður 

eða tölvukerfi skipulagsheilda eins og fjallað var um í kafla 2.5.1. Tilgangurinn með inn-

brotunum er oftast sá að ná í ákveðin gögn svo sem auðkenni og greiðslukortaupplýs-

ingar eða gögn sem nýta má í ábataskyni. Ekki virðist tilgangurinn þó alltaf vera til fjár. Í 

einhverjum tilvikum virðast þeir sækja í tilviljanakennd gögn sem skila þeim engum fjár-

hagslegum gróða en koma eigendum viðkomandi upplýsinga mjög illa séu þær birtar. 

Þetta geta verið mjög persónuleg gögn sem birtast síðan opinberlega án þess að augljós 

tilgangur sé með birtingu þeirra. Þessi leið skorar hæst þegar horft er á magn skjala en 

um rúmlega 48% allra gagna sem tapast í gagnalekum tapast með þessum hætti (Garri-

son, 2011, bls. 218 og 220). Vodafone-lekinn er gott dæmi um slíkan leka, en um hann 

verður fjallað í kafla 2.5.2. 

Týndar upplýsingar  

Í rannsókn Garrisson voru týndar upplýsingar í fjórða sæti yfir algengasta gagnatapið. Þá 

týnist tölvubúnaður með upplýsingum, svo sem borð- eða fartölvur, harðir diskar og 

minnislyklar svo eitthvað sé nefnt en þetta reyndist gerast í 11,51% tilvika. Þegar magn 

gagna sem tapaðist var skoðað, þá var þessi leið jafnframt sú fjórða algengasta með um 

6,51% af öllum töpuðum gögnum í þessari rannsókn (Garrison, 2011, bls. 218 og 220). 

Ætla má að þeir sem í þessu lenda þyki miður ef slíkt fréttist út, enda fundust engar fréttir 

í fljótu bragði um nýleg tilvik. 

Innherjaþjófnaður 

Í sumum tilvikum tekur starfsmaður skipulagsheildar gögn hennar ófrjálsri hendi og 

kemur í hendur þriðja aðila eða veitir utanaðkomandi aðilum aðgang að gögnum í gegn 

um misnotkun á aðgangsheimildum. Í rannsókn Garrison reyndist þetta vera sú leið sem 

sjaldnast var notuð, í rúmlega 7% tilvika var upplýsingum stolið af innherjum, og magn 

tapaðra upplýsinga sem hlutfall af heildarupplýsingum um 4,51% (Garrison, 2011, bls. 

218 og 220). Þessar niðurstöður stangast á við aðra rannsókn, sem sýndi fram á að gagna-

lekar frá skipulagheildum, meðal annars á viðskiptaupplýsingum, verða oftar af völdum 

starfsmanna en utanaðkomandi aðila. Í henni höfðu 59% starfsmanna sem létu af störf-

um viðurkennt að þeir hefðu tekið upplýsingar og gögn frá skipulagsheildinni ófrjálsri 
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hendi við starfslok. Talið er að tjón vegna þjófnaðar á viðskiptaupplýsingum sé um 250 

milljarðar dollara á ári, þar af megi rekja 75% af því tjóni til starfsmanna, bæði starfandi 

og fyrrverandi, til viðskiptaaðila skipulagsheilda og/eða birgja þeirra (Romney, 2015, bls. 

163 og 183). Íslenskt dæmi um leka af þessu tagi er lekamálið sem var hvað mest í 

fréttum 2013 og 2014 og varðaði leka af hálfu innherja í innanríkisráðuneytinu en nánar 

er fjallað um það í kafla 2.5.3. 

2.5.2 Vodafone-lekinn 

Fjarskiptafyrirtækið Vodafone varð fyrir því árið 2013 að umfangsmiklum gögnum frá því 

var stolið í innbroti á vefsíðu fyrirtækisins. Þann 30. nóvember það ár birti tyrkneskur  

tölvuþrjótur, sem kallar sig Maxney, viðkvæmar upplýsingar í eigu viðskiptavina fyrir-

tækisins, en hann hafði nýtt sér veikleika í öryggiskerfi og hakkað sig inn á vefsíðu þess. 

Þar komst hann inn á þjónustusvæði notenda hvar sms skeyti þeirra voru geymd, afritaði 

um 79 þúsund skeyti og birti þau á vefsíðu sem almenningur hafði frjálsan aðgang að. 

Með skeytunum fylgdu jafnframt upplýsingar um viðtakendur þeirra og símanúmer 

sendanda. Í um 60 þúsund tilvika var um að ræða tilkynningar frá þjónustuaðilum eins 

og læknum, hárgreiðslustofum og félagasamtökum en í 19 þúsund tilvika voru um að 

ræða persónuleg samskipti meðal fólks og sumhver með mjög viðkvæmar upplýsingar 

og hafði birting þeirra í einhverjum tilvikum víðtækar afleiðingar fyrir viðkomandi 

(Héraðsdómur Reykjavíkur, 26. apríl 2016, í máli E-1171/2015; Héraðsdómur Reykja-

víkur, 26. apríl 2016, í máli E-2518/2015; Tyrkneskur hakkari birtir persónuupplýsingar, 

2013). 

 Í kjölfar lekans voru öryggismál vefsíðunnar yfirfarin sem leiddi í ljós að ekki hafði 

verið farið að að lögum við frágang hennar. Var um brot á 42. grein laga nr. 81/2003 um 

fjarskipti að ræða, en í henni kemur fram að aðeins er heimilt að varðveita fjarskiptasögu 

viðskiptavina í hámark sex mánuði eftir að samskiptin hafa átt sér stað, en í fjarskipta-

sögu felst upplýsingar um númer sem hringt var úr, númer sem hringt er í og lengd sím-

tals. Gögnin sem birtust í lekanum voru hins vegar mörg hver mun eldri en sex mánaða. 

Að auki skorti lagaheimild fyrir því að varðveita innihald skeytanna og því um brot á á 4. 

grein þágildandi laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga að 

ræða (Lög um fjarskipti nr. 81/2003, 42. gr.; Lög um persónuvernd og meðferð persónu-

upplýsinga nr. 77/2000). Á þjónustuvefnum vantaði einnig augljósa merkingu um að 
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skeytasaga viðskiptavina væri geymd en eina vísbendingin um varðveislu ferils sms 

skeyta var reitur með föstu haki sem viðskiptavinir þurftu að fella út ef þeir vildu ekki 

geyma söguna (Héraðsdómur Reykjavíkur, 26. apríl 2016, í máli E-1171/2015; Héraðs-

dómur Reykjavíkur, 26. apríl 2016, í máli E-2518/2015). Eftir að upplýsingarnar voru 

birtar leituðu nokkrir af eigendum sms skeytanna réttar síns til dómstóla, sem komst að 

þeirri niðurstöðu að Vodafone hafi meðal annars brotið ákvæði laga nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og fengu þeir dæmdar skaðabætur af 

hálfu Vodafone. 

2.5.3 Lekamálið 

Í nóvember 2013 þegar fjölmiðlar hófu að birta upplýsingar úr minnisblaði Innanríkis-

ráðuneytisins um persónulega hagi hælisleitandans Toni Omos var ekki ljóst með hvaða 

hætti þeir hefðu fengið þær í hendur. Ráðuneytið hafði í september 2013 hafnað beiðni 

hans um pólitískt hæli á Íslandi og vísa átti honum úr landi (Héraðsdómur Reykjavíkur, 

12. nóvember 2016, í máli nr. S-561/2016). Samtökin No Borders boðuðu til mótmæla 

við Ráðuneytið í kjölfar brottvísunarinnar á þeim forsendum að hún væri ósanngjörn þar 

sem hann ætti von á barni með fyrrverandi unnustu sinni. Hún er einnig frá Nígeríu og 

hafði sömuleiðis sótt um pólitískt hæli hér á landi. Að auki ætti hann íslenska unnustu og 

hefði því tengingu við Ísland (Margt óljóst í máli hælisleitanda, 2013). Umrætt minnisblað 

var unnið af starfsmönnum innanríkisráðuneytisins og var ætlað að undirbúa innanríkis-

ráðherra fyrir fyrrgreindan mótmælafund. Fljótlega eftir að upplýsingarnar birtust var 

hafin rannsókn á því með hvaða hætti umrætt minnisblað hefði ratað til fjölmiðla og 

bárust böndin fljótlega að tveimur aðstoðarmönnum ráðherrans. Annar þeirra var síðan 

ákærður fyrir trúnaðarbrot í starfi og játaði hann í framhaldi brot sitt, réttu ári eftir að 

gögnunum var lekið til fjölmiðla (Gísli Freyr játar lekann, 2014). Þótt forsendur dómsins 

hafi verið trúnaðarbrot í starfi fól minnisblaðið í sér viðkvæmar persónulegar upplýsingar 

um viðkomandi hælisleitanda og var því skýrt brot á 8. grein þágildandi laga nr. 77/2000 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Tony Omos stefndi síðar Gísla Frey til 

greiðslu bóta upp á fimm milljónir vegna þeirra miska sem hann taldi sig hafa orðið fyrir 

í kjölfar lekans á minnisblaðinu. Málið fór í gegn um héraðsdóm Reykjavíkur og náðist 

dómsátt milli Tonys og Gísla Freys um bótagreiðslu (Tony Omos fékk tæpa milljón, 2015). 
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2.5.4 Panama-skjölin 

Einn áhrifamesti gagnaleki síðari ára og sá sem vakti hvað mesta athygli um allan heim 

er ,,Panama-lekinn“ sem opinberaður var í apríl 2016. Þá birtu Alþjóðasamtök blaða-

manna (ICIJ) afrakstur mikillar vinnu sem fólst í að kortleggja og vinna úr rúmum ellefu 

milljónum skjala sem stolið hafði verið frá lögfræðiskrifstofunni Mossack Fonseca (Rettig, 

2016, bls. 19). Engar upplýsingar hafa fengist um uppljóstrarann sem kom gögnunum í 

hendur samtakanna í gegn um þýska blaðið Süddeutche Zeitung, né tengsl hans við lög-

fræðiskrifstofuna. Það er því ekki heldur vitað hvort hann hafi brotist inn á vef skrif-

stofunnar eða hvort um innherjaþjófnað hafi verið að ræða (Tuttle, 2016, bls. 22). Lög-

fræðistofan heldur því fram að þetta hafi verið utanaðkomandi hakkari og eins og fram 

kom í upphafi kafla 2.3 var öryggismálum lögfræðistofunnar verulega ábótavant og þessi 

skýring því mjög trúverðug. Hins vegar gefur umfang og innihald gagnanna tilefni til að 

áætla að um innanbúðarmanneskju hafi verið að ræða sem hafði vitneskju um þau gögn 

sem finna mátti innan stofunnar (Tuttle, 2016, bls. 24). 

 Í skjölunum komu fram upplýsingar um eignir sem stjórnmálamenn, þjóðarleiðtogar 

bæði starfandi og fyrrverandi, og framámenn í viðskiptaheiminum um allan heim höfðu 

komið fyrir í aflandsfélögum sem skráð voru í skattaskjóli í Panama. Þar á meðal voru 

fyrirtæki í eigu íslendinga. Panama-skjölin er einn stærsti gagnaleki síðari ára. Er þetta 

umfangsmesta samstarf blaðamanna sem átt hefur sér stað í sögunni, þar sem rúmlega 

370 blaðamenn komu að verkefninu sem unnið var á yfir 25 tungumálum. Umfang 

gagnanna var mikið, um 11.46 milljónir skjala eða um 2,6 terabæt af gögnum og tengdust 

íbúum 76 landa (Rettig, 2016, bls. 19). Í skjölunum voru upplýsingar um 143 stjórnmála-

menn eða aðstoðarmenn þeirra, yfir 400 bankar komu við sögu, alþjóða knattspyrnu-

sambandið (FIFA) og fjöldi þekktra einstaklinga (Tuttle, 2016, bls. 22). 

 Fréttaskýringaþáttinn Kastljós birti upplýsingar úr skjölunum á Ríkisútvarpinu þann 

3. apríl 2016, og má segja að áhrif þeirra á íslenskt þjóðlíf hafi orðið mun meira en fólk 

átti von á í byrjun. Þrír alþingismenn Íslendinga reyndust hafa verið skráðir fyrir aflands-

félögum, án þess að þeirra væri getið í hagsmunaskráningu alþingismanna eins og 2. 

grein í hagsmunaskráningarreglum þingmanna kveður á um (Reglur um skráningu á fjár-

hagslegum hagsmunum alþingismanna og trúnaðarstörfum utan þings, 2011). Þeirra á 

meðal var forsætisráðherra Íslands sem átti í erfiðleikum með að svara spurningum 
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varðandi aflandsfélag í hans eigu í áðurnefndum Kastljósþætti og sagði hann í kjölfarið 

af sér sem forsætisráðherra tveimur dögum síðar (Tíu stærstu íslensku málin í Panama-

skjölunum, 2016). Almenningur flykktist á Austurvöll og krafðist afsagnar ríkisstjórnar-

innar, sama gerði stjórnarandstaðan og svo fór að boðað var til kosninga í október 2016, 

ári fyrr en til stóð (Afsögn, kosningar og nýr forseti, 2016). 

 Vitneskja um tilvist þessara upplýsinga frá Panama var þó til staðar áður en fréttirnar 

um þau kom í Kastljósi. Árið 2015 keypti Skattrannsóknarstjóri sambærileg gögn frá fyrr-

verandi starfsmanni HSBC bankans í Sviss á 37 milljónir króna (34 mál rannsökuð eftir 

kaup á skattagögnum, 2017) og þóttu þau kaup nokkuð umdeild á sínum tíma vegna 

uppruna gagnanna. Þau reyndust hins vegar sýna fram á veruleg undanskot skattskyldra 

tekna á þessum tíma, því að í þeim málum sem búið er að rannsaka nú þegar nema 

undanskotin um 15 milljörðum króna (Þórdís Arnljótsdóttir, 2018). Svo virðist sem 

gögnin sem fengin voru með ólögmætum hætti, og íslensk stjórnvöld festu kaup á, hafi 

borgað sig upp og skilað talsverðum fjárhæðum til viðbótar í ríkiskassann.  

 Erfitt er að fjalla um gagnaleka án þess að minnast á Wikileaks-samtökin sem hafa 

ítrekað valdið óróa, sérstaklega innan Bandaríkjanna, vegna birtingu opinberra trúnaðar-

gagna. Fjallað verður um samtökin í næsta kafla. 

2.5.5 Wikileaks: ,,Sannleikurinn mun gera yður frjálsa“ 

Wikileaks-samtökin sem skilgreina sig sem fjölmiðlasamtök án gróðasjónarmiða (e.  non-

profit oranization), lýsa stuðningi við tjáningarfrelsi sem sjálfsagðan þátt í lýðræði. Sam-

tökin hafa barist gegn hinum pólitíska sannleika sem felst í þeim upplýsingum sem opin-

berir aðilar halda að almenningi, en einhverjir efast um trúverðugleika þeirra upplýsinga. 

Samtökin halda uppi vefsíðu sem gefur uppljóstrurum í skjóli nafnleyndar tækifæri á að 

birta upplýsingar sem hafa lekið frá opinberum aðilum og sýna fram á hvað raunverulega 

fer fram bak við tjöldin. Þannig er markmiðið að berjast fyrir gagnsæi en gegn leynd innan 

stjórnkerfisins (Estop, 2014, bls. 41; Kelly, 2012, bls. 245-246; Munro, 2017, bls. 520). 

Samtökin með Julian Assange í fararbroddi hafa fyrir vikið orðið skotmark stjórnvalda í 

Bandaríkjunum vegna gagna sem birt voru á vefsíðu samtakanna og vörðuðu utanríkis- 

og þjóðaröryggismál landsins. Chelsea Manning sem starfaði sem hermaður í Bandaríska 

hernum birti gögn sem hún komst yfir í starfi sínu og innihéldu í kring um 91.000 skýrslur 
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um stríðið í Afganistan. Að auki birtust af hennar hálfu um 400.000 skjöl varðandi Íraks-

stríðið og myndband sem sýndi þyrluárás sem kostaði fjölda manns lífið (Kelly, 2012, bls. 

248). Edward Snowden, sem var starfsmaður bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnar, 

NSA (NSA - National Security Agency) afritaði á USB lykil um 1,7 milljónir trúnaðarskjala 

í eigu NSA og kom um 200 þúsundum þeirra í hendur blaðamanna. Í skjölunum komu 

fram upplýsingar um stórfellt eftirlit sem þjóðaröryggisstofnunin hafði með bandarískum 

borgurum (Toxen, 2014; Uppljóstrari stígur fram). Þó að upplýsingarnar, sem Manning 

og Snowden láku, séu ólíkar þeim gögnum sem birtust í Panama-skjölunum telja margir 

að þær hafi varðað almannahagsmuni og vafi leikur á hvort lagaheimild hafi verið fyrir 

því eftirliti sem NSA viðhafði meðal borgaranna. 

 Ljóst er að hugsjónir þremenninganna hafa reynst þeim öllum fremur dýrkeyptar og 

seint hægt að segja að sannleikurinn hafi gert þau frjáls. Manning var dæmd í 35 ára 

fangelsi fyrir að hafa lekið gögnunum en var látin laus í maí 2017 eftir sjö ára fangelsisvist 

þegar Barak Obama mildaði dóm hennar. Snowden hefur verið á flótta undan þungum 

ákærum í heimalandinu og hefur verið með tímabundið dvalarleyfi í Rússlandi en Julian 

Assange hefur haldið til í sendiráði Ekvador í London frá 2012 til að komast undan hand-

töku (Lokað á internettengingu Assange, 2018; Snowden tvö ár enn í Rússlandi, 2017). 

Mál Manning og Snowden vekja spurningar um hvort öryggiskerfi þeirra stofnana sem 

þau unnu fyrir hafi verið nægjanlega trygg. Í grein sem Bob Toxen skrifaði varðandi 

öryggismál NSA, eftir að Snowden lak þessum há-leynilegu gögnum, bendir hann á að 

ýmsu hafi verið ábótavant í öryggismálum NSA. Það hefði ekki þurft stórvægilegar að-

gerðir til að komast hjá því að þessum gögnum hefði verið stolið (Toxen, 2014). 

 Wikileaks-vefurinn er ennþá starfræktur þó að stjórnandi hans sé í skjóli í sendiráði 

Ekvador og er Íslendingurinn Kristinn Hrafnsson ritstjóri vefsins í dag (Kristinn ritstjóri 

Wikileaks, 2018). 

2.5.6 Staða uppljóstrara hér á landi 

Evrópuráðið og OECD hafa undanfarið hvatt aðildarríki sín til þess að taka upp löggjöf 

sem verndar uppljóstrara bæði innan stjórnsýslu og einkageirans. Nú þegar finnast í ís-

lenskum lögum ýmis ákvæði til verndar uppljóstrurum en þau ákvæði eiga einungis við 

um ákveðnar starfsstéttir. Engin heildarlög eru til sem vernda uppljóstrara hér á landi. 

Fjórar tilraunir hafa verið gerðar til þess að koma þingmannafrumvörpum að slíkum 
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lögum í gegn um Alþingi, síðast á 144. löggjafarþingi 2014 – 2015 þar sem einstakir þing-

menn úr Bjartri framtíð og Pírötum lögðu fyrir frumvarp um miðlun upplýsinga og vernd 

uppljóstrara. Frumvörpin hafa öll hlotið þau örlög að daga uppi í þinginu án afgreiðslu en 

starfshópur á vegum stjórnvalda skoðar þessi mál og er gert ráð fyrir að upp úr þeirri 

vinnu muni verða lagt fyrir stjórnarfrumvarp um verndun uppljóstrara (Heimir Már 

Pétursson, 2018; Þingskjal 1113/2014-2015). 

 Í næsta kafla verður fjallað um þá aðferðarfræði sem notuð var við rannsóknina, 

með hvaða hætti söfnun gagna fór fram og hvernig úrvinnslu þeirra var háttað. 
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3 Aðferðarfræði 

Við rannsóknina var notuð aðferðarfræði eigindlegra rannsókna og verður í þessum kafla 

greint frá því hvernig henni var beitt. Í fyrsta hluta verður farið almennt yfir það hvað 

felst í eigindlegri aðferðarfræði og gerð grein fyrir í grófum dráttum hvaða aðferðir urðu 

fyrir valinu í þessari rannsókn, hvers vegna, og hvernig þeim var beitt. Í öðrum hluta 

kaflans er markmið rannsóknarinnar kynnt og lagðar fram rannsóknarspurningar sem 

rannsóknin byggist á. Í þriðja hluta er gildi rannsóknarinnar skýrt. Hvað það var sem hafði 

áhrif á val viðfangsefnis er tekið fyrir í fjórða hluta, fjallað um framkvæmd rannsóknar-

innar, hvernig undirbúningi fyrir hana var háttað, hvað stýrði vali á þátttakendum og 

bakgrunni þeirra. Í lokahluta er greint frá úrvinnsluhluta rannsóknarinnar, hvaða að-

ferðum var beitt við greiningu gagna og með hvaða hætti úrvinnsla gagnanna fór fram. 

 Aðferðarfræði rannsóknarinnar 

Í eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative research methods) eru notaðar fjölbreyttar leiðir 

og hugmyndafræði með það fyrir augum að skoða viðfangsefnið út frá víðari sjónarhóli. 

Þannig fæst fjölbreyttari sýn á þá þætti sem verið er að rannsaka og viðfangsefnið fær 

dýpri skilning og meiningu. Aðferðafræðin gerir þær kröfur til rannsakandans að hann 

nálgist viðfangsefnið og viðmælendur af forvitni og hluttekningu, hann sýni áhuga á því 

sem þeir hafa fram að færa með opnum huga (Hennink, 2015, bls.8-9). Vegna þess 

hversu fjölbreyttum aðferðum er beitt í eigindlegum rannsóknum getur reynst erfitt að 

skilgreina nákvæmlega hvað felst í þeim. Það sem einkennir þær helst er að leitast er við 

að fá heildræna mynd á tiltekið viðfangsefni út frá mannlegum sjónarmiðum, áherslan 

er lögð á að skilja viðfangsefnið út frá viðhorfum og reynslu fólks í stað þess að spá fyrir 

um einhverja ákveðna niðurstöðu í upphafi rannsóknar. Í eigindlegum rannsóknum eru 

það rannsóknargögnin sem stýra ferðinni og fer mikill tími hjá rannsakandanum í að 

greina þau og meta upplýsingarnar úr þeim. Í rannsóknunum er rannsakandinn aðal 

mælitækið og verður því að gera sér grein fyrir viðhorfum sínum til viðfangsefnisins og 

meta þau áhrif sem þær geta haft á rannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 239 

og 243). 

 Eins og áður kemur fram eru eigindlegar rannsóknaraðferðir fjölbreytt safn aðferða 

og oftar en ekki eru notaðar fleiri en ein aðferð í einni og sömu rannsókninni til þess að 
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fá víðtækari flöt á rannsóknina. Sem dæmi um rannsóknaraðferðir eru viðtöl, þátttöku-

athuganir, menningarlýsing, grunduð kenning og lífssögukenning (Sigríður Halldórs-

dóttir, 2013b, bls. 240). Í kafla 3. 5 er greint frá hvaða aðferðir voru notaðar við þessa 

rannsókn og hvers vegna þær voru valdar. 

 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf stjórnmálamanna til gagnaleka, hvort 

þeir teldu að lög nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga veittu 

almenningi nægjanlega vernd og hvort þeir teldu gagnaleka vera í einhverjum tilvikum 

réttlætanlega einkum út frá upplýsingalögunum. Jafnframt var markmiðið að kanna 

hvort stjórnmálamenn væru sjálfir vakandi yfir gagnaöryggi í störfum sínum. 

 Til þess að ná fram markmiði rannsóknarinnar voru settar fram fjórar rannsóknar-

spurningar. Þær snerust um: 

• Hvert viðhorf stjórnmálamanna væri til gagnaleka. 

• Hvort stjórnmálamenn teldu lög um persónuvernd vera næga vernd fyrir al-

menning gagnvart gagnaleka. 

• Hvort stjórnmálamenn teldu að þeirri upplýsingaskyldu sem kveðið er á um í 

upplýsingalögum nr. 140/2012 væri nægjanlega vel sinnt. 

• Hvort stjórnmálamenn væru almennt vakandi yfir öryggi viðkvæmra gagna 

sem þeir meðhöndluðu. 

 Gildi rannsóknar 

Rannsóknin getur haft gildi fyrir samfélagið þar sem í henni er skoðað viðhorf stjórnmála-

manna til gagnaleka, upplýsingalaganna og gagnaöryggis. Sýn þeirra sem stjórna landinu 

hefur mikið að segja um það hvernig tekið er á málunum innan stjórnkerfisins en reglu-

lega hafa komið fréttir í fjölmiðlum um gagnaleka þar sem viðkvæmar upplýsingar um 

persónulega hagi einstaklinga hafa komið fyrir almanna sjónir og í sumum tilvikum valdið 

þeim sem fyrir þeim urðu miklu tjóni. Sumir þeirra sem áttu upplýsingarnar urðu bæði 

fyrir fjárhagslegu og tilfinningalegu tjóni eins og var til dæmis reyndin í Vodafone-lek-

anum (Héraðsdómur Reykjavíkur, 26. apríl 2016, í máli E-1171/2015; Héraðsdómur 

Reykjavíkur, 26. apríl 2016, í máli E-2518/2015). Í öðrum gagnalekum, samanber 

Panama-skjölunum, hafa verið birtar upplýsingar sem meðal annars fjölluðu um eignir 
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stjórnmálamanna í skattaskjólum og ekki hafði verið getið í hagsmunaskrám alþingis 

(Reglur um skráningu á fjárhagslegum hagsmunum alþingismanna og trúnaðarstörfum 

utan þings, 2011) og í sumum tilvikum höfðu ekki verið greitt af þessum eignum lög-

bundin gjöld. Þetta voru upplýsingar sem almenningur hefði með réttu átt að hafa vit-

neskju um en haldið var leyndu. 

 Gildi rannsóknarinnar felst ekki síst í þeirri hugsun hvort stjórnvöld uppfylli almennt 

þá upplýsingaskyldu sem kveðið er á um í upplýsingalögunum nr. 140/2012 og gildi 

gagnaleka í þeim tilvikum sem slíkar upplýsingar koma fram. 

 Við undirbúning rannsóknarinnar lágu engar upplýsingar fyrir um innlendar rann-

sóknir á þessu viðfangsefni, né með þessum hætti erlendis, og mun hún því vonandi 

koma til með að vekja til umhugsunar um nokkur atriði. Hvers eðlis eru gagnalekar, hvaða 

áhrif hafa þeir á samfélagið og hvaða afleiðingar hafa þeir á þá sem fyrir þeim verða? 

• Er almennt farið á ábyrgan hátt með viðkvæmar upplýsingar eins og til dæmis 

persónuupplýsingar einstaklinga og hvernig koma persónuverndarlögin til með 

að bæta úr varðandi meðferð þeirra? 

• Er almenn vitneskja um það hvernig öryggismálum innan skipulagsheilda er 

háttað og er almenningur með vitund um hvernig geyma skuli gögn á öruggan 

hátt? 

• Þjóna upplýsingalögin hagsmunum almennings og kröfu um gagnsæja stjórn-

sýslu?  

 Siðferðilegur bakgrunnur rannsóknar 

Í þessari rannsókn snúa hin siðferðilegu álitamál einkum að því hvort rétt sé staðið að 

framkvæmd hennar. Uppbygging rannsókna er mjög misjöfn en meginreglan er sú að 

þegar verið er að taka fyrir persónugreinanlegar upplýsingar um einkahagi einstaklinga 

þá eru þeir sjálfkrafa orðnir þátttakendur í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 

76). Um rannsóknir í heilbrigðisvísindum gilda sérhæfðar siðfræðireglur og er sú fyrsta 

þeirra sjálfræðisreglan sem kveður á um að bera skuli virðingu fyrir þátttakendum, að 

þátttakendur séu upplýstir um eðli rannsóknarinnar sem geri þeim fært að taka upplýsta 

ákvörðun um þátttöku og þeir hafi veitt samþykki sitt fyrir þátttöku af fúsum og frjálsum 

vilja (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73). Þessi regla á ekki aðeins við um rannsóknir í 
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heilbrigðisvísindum heldur einnig almennt um rannsóknir þar sem byggja á viðkvæmum 

upplýsingum og persónulegum skoðunum þátttakenda. Í þessari rannsókn eru allir þátt-

takendur sjálfráða einstaklingar og hafa fyrir vikið fullt umboð til að taka sjálfir ákvörðun 

um þátttöku sína í rannsókninni. 

 Í 3. grein laga nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er sér-

staklega tilgreint hvaða upplýsingar teljast til viðkvæmra persónuupplýsinga og er meðal 

annars tekið fram að trúarskoðanir og aðrar lífsskoðanir raðist í þann flokk. Það er því 

nauðsynlegt að kynna vel fyrir þátttakendum hvað er verið að kanna svo að viðmælendur 

geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku (Hennink, 2015, bls. 66; Lög um persónuvernd 

og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018; Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 76). Þessi 

rannsókn byggir alfarið á viðhorfum og reynslu þátttakenda og flokkast því fyrir vikið 

undir áður nefnda 3. grein laga nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupp-

lýsinga. Við framkvæmd þessarar rannsóknar var þess gætt að þessi siðferðislega skylda 

væri uppfyllt. Þegar haft var samband við þátttakendur í upphafi var þeim gert skriflega 

grein fyrir því hver stæði fyrir rannsókninni og í hvaða tilgangi hún væri gerð. Við upphaf 

viðtals var viðmælendum kynnt að nýju efni rannsóknarinnar og lagt fram upplýst sam-

þykki sem óskað var eftir að viðmælendur skrifuðu undir. Var það án undantekninga auð-

sótt mál. Viðmælandanum var gerð grein fyrir því að farið yrði með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál, að nafnleyndar yrði gætt og að viðkomandi gæti hætt við þátttöku hvenær 

sem er, sýndist honum svo. Einnig var óskað eftir leyfi fyrir því að taka upp viðtölin og 

veittu allir þátttakendur fúslega það leyfi. Einn þátttakandi óskaði eftir því að fá að sjá 

þann hluta sem vísað var í viðtalið við hann og var það sjálfsagt mál að verða við því. 

 Hluti af rannsókninni eru fimm þátttökuathuganir sem gerðar voru á bilinu 2016 – 

2018. Upplýsingarnar sem fengust úr þeim þátttökuathugunum eru ekki persónu-

greinanlegar og því gildir ekki ofangreind 3. grein laga nr. 90/2018 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Þátttökuathugununum er gerð nánari skil í kafla 3.5.3 um 

gagnasöfnun. 

 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var valið að nota aðferðir eigindlegra rannsókna (Henn-

ink, 2015, bls. 8-9). Viðfangsefnið er þess eðlis að það hefði mátt rannsaka með annað 

hvort aðferðum megindlegra eða eigindlegra rannsókna en markmið rannsóknarinnar og 
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nálgun rannsakanda á viðfangsefnið skar úr um hvor aðferðin varð fyrir valinu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 17). 

 Í megindlegum rannsóknum er unnið út frá fyrirframgefnum hugmyndum um við-

fangsefnið. Í stað þess að rannsaka heildina eru valdir viðmælendur sem gefa lýsandi 

mynd af heildinni og lagðar fyrir þá spurningar úr fyrir fram undirbúnum spurningar-

ramma. Upplýsingarnar sem fást frá viðmælendunum eru síðan nýttar til að draga álykt-

anir um heildina og með talningum, mælingum og útreikningum færð rök fyrir því hvort 

upphafleg kenning eigi við rök að styðjast (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229-230). 

 Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er lagt af stað með autt blað. Lagt er af stað 

án hugmynda um hvert rannsóknin leiðir rannsakandann, kenningarnar skapast þegar 

farið er að vinna úr þeim gögnum sem búið er að safna. (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

229). 

3.5.1 Val á viðfangsefni 

Hugmyndin að ritgerðarefninu vaknaði snemma vors 2016 þegar umræðan um Panama-

skjölin stóð sem hæst. Áhugi vaknaði á að skrifa um gagnaleka og tengja rannsóknina við 

lög um persónuvernd og staðalinn ÍST EN ISO 27001 um upplýsingaöryggi. Þegar upplýs-

ingarnar, sem komu fram í Panama-skjölunum, voru skoðaðar vaknaði einnig hugmynd 

um að tengja umfjöllun um upplýsingalögin nr. 140/2012 við umfjöllunina og var þeim 

vinkli bætt við rannsóknina í samráði við leiðbeinanda. 

 Kannað var hvort þetta efni hefði áður verið rannsakað hér á landi en engar inn-

lendar rannsóknir fundust og engar erlendar rannsóknir, þar sem viðfangsefnið var 

skoðað með þeim hætti sem hér er gert. Þó fannst erlend megindleg rannsókn þar sem 

skoðaðir voru gagnalekar sem tilkynntir voru til PRC stofnunarinnar yfir fimm ára tímabil, 

á árunum 2005 – 2009. Fjallað var um þá rannsókn í kafla 2.5.1 hér á undan (Garrison, 

2011). 

3.5.2 Undirbúningur rannsóknar 

Undirbúningsvinna við rannsóknina hófst haustið 2016 með þátttöku í áfanganum 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir I og fór stærsti hluti grunnvinnunnar fram í þeim áfanga. 

Fyrsti hluti undirbúnings fólst í að semja rannsóknaráætlun en í henni er gerð grein fyrir 

tilgangi rannsóknarinnar, markmið hennar útskýrt og settar fram rannsóknarspurningar. 

Í rannsóknaráætluninni er einnig gerð grein fyrir þeirri aðferðarfræðinálgun sem höfð er 
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í huga við vinnslu rannsóknarinnar og gerð áætlun um framkvæmd hennar ásamt tíma-

settri vinnuáætlun og voru áætluð rannsóknarlok vorið 2017. Ekki tókst að fylgja þeirri 

áætlun og lauk rannsóknarferlinu í árslok 2018. 

 Nauðsynlegur þáttur í undirbúningi rannsóknarinnar er að kanna hvort sækja þurfi 

um einhver leyfi og hvort nauðsynlegt sé að tilkynna hana. Það eru einkum tvær stofnanir 

sem slíkar rannsóknir falla undir; annars vegar Persónuvernd og hins vegar Vísindasiða-

nefnd. Hluti rannsóknarinnar er byggð á viðtölum við einstaklinga en viðfangsefni rann-

sóknarinnar er þess eðlis að ekki reyndist þörf á sérstöku leyfi frá Persónuvernd eða 

Vísindasiðanefnd. Við upphaf rannsóknarinnar 2016 voru eldri persónuverndarlög ennþá 

í gildi (Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga) og bar sam-

kvæmt 31. grein þeirra að tilkynna allar rannsóknir til persónuverndar. Rannsóknin var 

tilkynnt þann 15. september 2016 og fékk tilkynningarnúmerið S7966/2016. Í núgildandi 

lögum er þessi tilkynningarskylda ekki lengur við lýði (Lög nr. 90/2018 um persónuvernd 

og vinnslu persónuupplýsinga). 

 Kynningarbréf var sent með tölvupósti ýmist beint á valda stjórnmálamenn eða á 

skrifstofur stjórnmálaflokkanna þar sem kynnt var markmið og tilgangur rannsóknar-

innar og óskað formlega eftir viðtali við fulltrúa flokkanna. Sýnishorn af bréfinu er í 

viðauka 1. 

3.5.3 Gagnasöfnun 

Þrjár aðferðir voru nýttar við gagnaöflun fyrir rannsóknina til þess að fá sem fjöl-

breyttasta mynd af viðfangsefninu. 

 Í fyrsta lagi var fræðilega hlið viðfangsefnisins könnuð og skoðaður lagalegur bak-

grunnur viðfangsefnisins. Í öðru lagi voru tekin viðtöl við sjö einstaklinga og fóru þau 

viðtöl annars vegar fram haustið 2016 og hins vegar á vetrarmánuðum 2018. Í rannsókn 

sem byggð er á eigindlegri aðferðarfræði eru þátttakendur mjög fáir og getur verið 

vandaverk að velja réttan viðtalshóp sem gefi fjölbreytta og glögga mynd af viðfangs-

efninu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Viðtöl voru tekin við sjö 

einstaklinga, nokkurs konar tilgangsúrtak, sem voru valdir með það fyrir augum að gefa 

skýra mynd af viðhorfum hópsins, en þá eru viðmælendur valdir út frá fyrirfram ákveð-

inni hugmynd um bakgrunn, þekkingu og reynslu sem taldir eru þjóna tilgangi rann-

sóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Viðmælendurnir 
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koma allir úr stjórnmálum nema einn, sem kemur frá Persónuvernd og þá hugsaður sem 

stuðningur við fræðilega hlið rannsóknarinnar. Í hópnum eru þrír  aðilar sem hafa setið 

á þingi, ritarar flokka og sem hafa sinnt öðru starfi innan stjórnmálaflokka. Ekki er gefið 

upp frá hvaða flokki hver viðmælandi kemur þar sem það þykir ekki hafa neina þýðingu 

varðandi rannsóknina. Engir tveir viðmælendur komu þó úr sama flokki. Vegna trúnaðar 

við viðmælendur hefur þeim öllum verið gefin gervinöfn og þess gætt að haga úrvinnslu 

með þeim hætti að ekki sé hægt að rekja svörin til þeirra. 

Viðmælendurnir voru: 

• Baldur - stjórnmálamaður á fertugsaldri. Hann hefur starfað í nokkur ár við stjórn-

mál og á tímabili setið á Alþingi fyrir stjórnmálaflokkinn sem hann starfar fyrir. 

• Bestla – stjórnmálakona á fertugsaldri. Hefur sinnt ýmsum störfum innan stjórn-

mála undanfarin ár. 

• Freyja – Sérfræðingur, starfar sem fulltrúi Persónuverndar. 

• Frigg – stjórnmálakona á fimmtugsaldri, hefur brennandi áhuga á stjórnmálum 

og þjóðmálum almennt og hefur verið virk í starfi innan síns stjórnmálaflokks. 

• Njörður – Stjórnmálamaður á sextugsaldri, hefur setið nokkur ár á þingi fyrir flokk 

sinn. 

• Óðinn – stjórnmálamaður á sextugsaldri. Hann hefur ekki langan stjórnmálaferil 

að baki en hefur þó átt sæti á Alþingi. 

• Þór  – stjórnmálamaður á þrítugsaldri, starfsmaður þingflokks og hefur starfað 

fyrir flokkinn á annað ár. 

 Fyrir viðtölin var settur upp viðtalsrammi með hálfopnum spurningum en hann hefur 

tekið breytingum eftir því sem líðið hefur á rannsóknina og spurningum fjölgað. Ekki voru 

allar spurningarnar notaðar í öllum viðtölunum, heldur voru valdar úr þær spurningar 

sem eiga þóttu við hverju sinni þó að flestir hafi svarað öllum spurningunum. Endanleg 

útgáfa spurningarammans er sem viðauki 3. 

 Loks var gagna aflað með fimm þátttökuathugunum. 

• Sú fyrsta fór fram á kjördegi Alþingiskosninga þann 26. október 2016 í Lækjar-

skóla í Hafnarfirði. Ástæða þess að kosningarnar voru á þessum tíma var krafa 

almennings um nýjar kosningar. Kom krafan í kjölfar upplýsinga sem komu fram 
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í Panama-skjölunum og vörðuðu eignir stjórnmálamanna í aflandsfélögum sem 

ekki hafði verið getið um í hagsmunaskráningu þingmanna (Reglur um skráningu 

á fjárhagslegum hagsmunum alþingismanna og trúnaðarstörfum utan þings, 

2011). 

• Næsta þátttökuathugun fór fram á fundi sem haldinn var á vegum Félags um 

skjalastjórn þann 29. október 2016 þar sem Alma Tryggvadóttir, lögfræðingur og 

þáverandi skrifstofustjóri Persónuverndar kynnti nýju persónuverndartilskipun-

ina sem tók gildi innan Evrópusambandsins þann 25. maí 2018. Þar fjallaði hún 

um þær breytingar sem innleiðing tilskipunarinnar kæmi til með að hafa í för með 

sér. 

• Sú þriðja fór fram á fundi sem Persónuvernd hélt í Háskólabíói þar sem fjallað var 

um persónuvernd í skólastarfi og hvernig vinnubrögðum skyldi háttað við með-

ferð persónuupplýsinga nemenda. 

• Sú fjórða fór fram á námskeiði hjá Staðlaráði Íslands þar sem Marínó G. Njálsson 

fjallaði um Öryggisstaðalinn ÍST EN ISO 27001 og innleiðingu hans. Það voru 

einkum starfsmenn ríkisstofnana sem sóttu þetta námskeið með það í huga að 

gera stofnanirnar betur í stakk búnar að takast á við þær öryggiskröfur sem nýja 

persónuverndarlöggjöfin kallar á. 

• Sú síðasta fór fram á kynningarfundi sem haldinn var fyrir viðskiptavini Advania 

(nú Origo) þar sem fjallað var um persónuverndarreglugerðina nýju, gefnar leið-

beiningar um hvernig innleiðingu hennar inn í skipulagsheildir skyldi háttað og 

tekin fyrir helstu álitamál sem skipulagsheildirnar gætu þurft að glíma við. 

3.5.4 Úrvinnsla og greining gagna 

Hvert viðtal var tekið upp með leyfi viðmælenda, í flestum tilvikum á tvö upptökutæki í 

einu, og afritað nákvæmlega sem fyrst eftir að því lauk. Úrvinnsla gagna var byggð á að-

ferðum grundaðrar kenningar en grunduð kenning er leið til að ná fram þeirri kerfis-

bundinni hugsun sem einkennir megindlegar rannsóknir inn í eigindlega rannsókn. Í upp-

hafi rannsóknar eru settar fram rannsóknarspurningar, framkvæmd gagnasöfnun, sem 

getur falist í viðtölum, greinum og öðrum gögnum sem notuð eru til greiningar á við-

fangsefninu. Í vinnuferlinu eru síðan gögnin greind með það fyrir augu að varpa ljósi á þá 

kenningu sem greina má út frá gögnunum (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 362). 
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 Við afritun og úrvinnslu viðtalanna var notuð opin kóðun en hún felst í því að gögnin 

eru skoðuð og greind í smáum einingum og leitast var eftir að finna rauða þráðinn í hverju 

viðtali fyrir sig. Í orðræðugreiningu, sem felst meðal annars í að greina orðafar viðmæl-

enda og þá merkingu sem þeir setja í frásögnina án þess að láta skoðun rannsakanda 

þvælast fyrir. Í orðræðugreiningunni voru skoðaðar þær áherslur sem hver viðmælandi 

hafði varðandi viðfangsefnið og metnar út frá bakgrunni hvers og eins. Loks er í fyrir-

bærafræðinni leitast við að skilja reynslu viðmælenda, og finna þemu á bak við orðin. 

Þannig var farið yfir hvert viðtal fyrir sig og borið saman við önnur viðtöl til að finna sam-

eiginleg þemu til greiningar (Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 271; Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 244; Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 364). 

 Í rannsókninni komu fram þrjú þemu sem voru mest áberandi í viðtölunum og voru 

þau notuð til að greina viðfangsefnið nánar og fundin undirþemu út frá þeim. Með þeim 

hætti var komist nær þeirri niðurstöðu sem rannsóknin skilaði á endanum. 
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4 Viðhorf til gagnaleka 

Meginhluti viðtalsrammans byggðist á spurningum sem tengdust gagnaleka á einn eða 

annan hátt. Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda og töldu sumir gagnaleka vera al-

mennt neikvætt fyrirbæri á meðan aðrir nefndu að skoða þyrfti hver tilgangurinn með 

gagnalekanum væri. Þeir voru þeirrar skoðunar að það væri hann sem helgaði meðalið. 

Það væri mikill munur á hvort upplýsingarnar fjölluðu um einkamál fólks sem ekkert er-

indi ættu við aðra eða þær tengdust málefnum sem ættu erindi til almennings og vörð-

uðu almannahagsmuni. 

 Gagnaleki ekki sama og gagnaleki 

Upphafsspurning viðtalsrammans sneri að viðhorfi viðmælenda til gagnaleka og fengu 

allir viðmælendur sömu spurninguna. Almennt voru þeir ekki hlynntir gagnaleka en töldu 

þó skipta miklu hvers eðlis upplýsingarnar væru og í hvaða tilgangi þær birtust. Frigg 

sagði til að mynda að þetta væri eitthvað sem ætti ekki að gerast en gerðist þó að allir 

reyndu sitt besta. Það ætti að búa þannig um hlutina að þetta gerðist ekki. Hún taldi það 

alltaf slæmt þegar einhver tæki meðvitaða ákvörðun um að leka persónulegum gögnum 

um einstaklinga og fara ætti með þau mál eins og hver önnur lögbrot. 

Bestla sagði gagnaleka vera frekar slæma og talaði um að það skipti máli ,,við hvað 

maður ynni“ en dró það svo til baka og sagði að það skipti engu máli,, við hvað maður 

ynni“. Fólk þyrfti alltaf að undirbúa það sem væri verið að vinna með á þann hátt að það 

væru litlar líkur á að það gerðist og setja allar þær varúðarráðstafanir í verkið sem hægt 

væri. Hún sagðist að minnsta kosti ekki vera hrifin af gagnalekum. 

Óðinn sagði að leki á gögnum, sem ekki mættu fara út, væri alltaf óheppilegur. Við-

horfið væri þó misjafnt eftir því hvaðan skjölin kæmu, það skipti máli hvort um væri að 

ræða gömul skjöl sem hefðu litla þýðingu á móti upplýsingum frá lögreglunni sem dæmi. 

Baldur sagði að það væri ekki svona einfalt, hann hefði ekkert viðhorf til gagnaleka 

en hann ynni mikið með gögn sem væru hættuleg ef þau kæmust í rangar hendur og 

hann tæki öryggi alvarlega. Hann lagði áherslu á að gagnaleki væri ekki það sama og 

gagnaleki, oft væru þeir afleiðingar þess að einhver hakkaði sig inn í kerfin. ,,Að spyrja 

um viðhorf til gagnaleka væri eins og að spyrja um afstöðu til valdbeitingar hún getur 

verið nauðsynleg en því miður, því miður er hún nauðsynleg, hún er aldrei sem betur fer 
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nauðsynleg, hún er aldrei jákvæð í eðli sínu, aðferðin er alltaf röng. Það skipti líka máli 

hvernig lekinn væri framkvæmdur, það væri hægt að fara ábyrga leið eða óábyrga“. 

Þór sagði gagnaleka vera það versta sem hent gæti stjórnmálaflokk. Margir félags-

manna flokksins sem hann starfaði fyrir væru skráðir vegna stuðnings við einstaka fram-

bjóðendur fyrir prófkjör, en væru ekki virkir og hefðu ekki látið verða af að skrá sig úr 

flokknum aftur. 

Njörður sagði það fara fyrst og fremst eftir því hvers eðlis lekinn væri, þá einkum að 

því leyti að það hefði með almannahagsmuni að gera, og stjórnarskrárbundin réttindi 

almennings. 

 Skaðinn er skeður 

Viðmælendurnir voru spurðir út í hvaða úrræði þeir teldu vera í boði fyrir þá sem yrðu 

fyrir því að gögnunum um þá væri lekið. Flestir nefndu að þegar upplýsingarnar væru 

farnar út væri ekki aftur snúið. 

 Frigg sagði að þegar upplýsingarnar væru komnar út væri manneskjan búin að missa 

tökin: „Þess vegna er bara ein góð regla, þú sendir ekkert í tölvupósti sem þú vilt ekki sjá 

í Mogganum á morgun“. Hún sagðist fremur velja að taka upp símann og hringja. 

 Baldur taldi lítið hægt að gera, það færi eftir eðli leka, hversu stór hann væri. Hann 

líkti gagnaleka við olíu sem spillist: ,,Sé lekinn stór, þá tekur langan tíma að laga það og 

eyðileggingin er mikil, lífið héldi vonandi áfram en stundum ekki. Stundum væri hægt 

snemma í ferlinu að grípa inn í en það þarf að gerast strax, áður en upplýsingarnar fara 

að dreifast um netið“. 

 Óðinn sagði að það væri ekki auðveldlega snúið til baka með það sem er komið á 

netið, til dæmis nektarmynd eða eitthvað sem tengdist einkamálum fólksins sjálfs. 

 Bestla sagði að skaðinn væri skeður þegar gögnin eru farin, það er af einhverri 

ástæðu sem fólk vill ekki að upplýsingar um það séu á allra vitorði. 

 Þór sagði það hræðilegt þegar viðkvæmar og persónulegar upplýsingar væru 

komnar fyrir almanna augu, það væri ekki tekið til baka þó svo að einhverjum væri refsað 

fyrir að leka upplýsingunum. Hann vissi til að Persónuvernd væri að innleiða neyðar-

hnapp en eins og er þá gengi afgreiðsla mála hjá stofnuninni fremur hægt. 
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 Baldur benti á að rétturinn til að gleymast væri áhugavert fyrirbæri. Það væri kostur 

að geta farið til Google og Facebook og óskað eftir að hefja nýtt líf: ,,Burtu með nektar-

myndirnar og myndirnar af honum reykjandi jónu á Austurvelli“ en það getur aldrei orðið 

fullnaðarlausn. Það er ekki hægt að segja þeim sem keyra þessar myndir á tölvunni heima 

hjá sér að henda þeim út. Hann sagði að það yrði ekki hægt að stoppa þann sem vill finna 

þessar myndir, en það gæfi möguleika á að koma í veg fyrir að þær kæmu upp í gegn um 

Google og Facebook af og til. 

 Óðinn sagði að einu úrræðin hjá fólki væri að fara dómstólaleiðina, bótaskylda og 

refsiábyrgð þess sem ber ábyrgð á lekanum, en það væri lítil bót fyrir þann sem lenti í því 

ef efnið væri mjög viðkvæmt og persónulegt. Hann taldi það vera mjög slæmt fyrir sam-

félagið þegar persónuleg samskipti fólks væru komin á netið, einhver kannski að leita sér 

að maka eða er í framhjáhaldi, eitthvað milli tveggja aðila sem ekki ætti að fara lengra. 

Hann nefndi að þegar komið væri alveg inn að kviku hjá fólki væri það mjög slæmt fyrir 

samfélagið. 

 Bestla sagði að það væri hægt að kæra ef að einhverjar upplýsingar færu út. Hún 

nefndi að Póst- og fjarskiptastofnun hefði í kring um kosningar gert athugasemd við að 

einhverjir stjórnmálaflokkar hefðu sent skilaboð á einstaklinga í flokkaskránni hjá sér þar 

sem slíkt væri óheimilt. Hún velti fyrir sér ef að fólk væir að skrá sig í stjórnmálaflokk, 

væri það þá ekki að segja með því að það vildi að flokkurinn hefði samband við það? 

 Njörður sagði það nokkuð háð því hvort þetta væru persónuleg málefni sem ekkert 

erindi ættu við aðra. Þá væri þetta ólöglegt athæfi og þyrfti að fara kæruleiðina, en þá 

yrði viðkomandi að vita hvern ætti að kæra þannig að þetta væri fremur vandasamt. 

 Ein af spurningum í viðtalinu sneri að því hvort viðmælendurnir teldu að persónu-

verndarlögin vernduðu almenning gegn gagnaleka. Skiptar skoðanir voru meðal þeirra 

hvort persónuverndarlögin væru sú vernd sem þau ættu að vera. 

 Frigg taldi lögin ekki vernda almenning fyrir gagnalekum og vísaði í því sambandi á 

það þegar tölvuskeytum frá Jónínu Benediktsdóttur var lekið til fjölmiðla. Á þeim tíma 

taldi hún að lögin hefðu ekki verið að vernda hana. 

 Baldur var á sama máli, hann taldi lögin virka illa til verndar almennings gagnvart 

gagnalekum. Hann sagði þó að persónuverndarlögin væru ágæt.  Það væri ýmislegt leyft 

í þeim sem sem hann teldi ekki í lagi, en svo væri ýmislegt bannað sem hann teldi að ætti 
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að vera leyfilegt. Hann taldi að persónuvernd væri meira lagaskrifstofa heldur en að hún 

væri að tryggja friðhelgi einkalífsins nema að því marki sem lögin segðu til um: „Lögin 

taka bara á því hvernig hegðun aðila er sem kjósa að fara eftir lögunum sem eru til dæmis 

opinberar stofnanir fyrirtæki og félög.“ Hann taldi mikilvægt að þeir sem eru að nota 

persónugögn gætu leitað eitthvert til þess að fá upplýsingar um hvert væri ,,normið“ í 

meðhöndlun slíkra upplýsinga. Fyrir þrjátíu til fjörutíu árum eða fyrr hafi allt verið á 

pappír og þá þurfti að hafa fyrir því að ráða njósnara til þess að komast í gögnin með 

tilheyrandi kostnaði, tíma og mannafla. Í dag gætu menn notfært sér galla í hugbúnaði 

og ef það er einbeittur brotavilji til staðar til þess að leka gögnunum er skaðinn skeður, 

eins og í Vodafone-lekanum: „Þetta var bara skaðlegt, engin lög hefðu getað stöðvað 

þetta.“ 

  Bestla sagði lögin vera það ný að hún væri ekki ennþá búin að átta sig á því hversu 

vel þau vernduðu almenning en henni sýndist að almenningur ætti að njóta vafans í öllu. 

Hún vissi til þess að hennar stjórnmálaflokkur væri að fara í gegn um breytingar á því 

hvernig fólk skráði sig í flokkinn. Núna þyrfti að merkja við sérstaklega ef viðkomandi 

samþykkti að flokkurinn hefði samband. Væri hún að brjóta lög ef að hún hringdi í vin-

konu sína sem væri skráð í flokkinn? Samskipti milli fólks væru kannski annars eðlis hér 

á þessu litla landi. Hún taldi hins vegar löggjöfina almennt vera til góðs og tilgangurinn 

með henni væri að reyna að hjálpa fólki að vernda upplýsingar sínar. 

 Þór sagði persónuverndarlögin auka kröfur á allar stofnanir og því hljóti þau að 

vernda betur þó að þau væru dálítið þannig að ,,one size fits all“. Hann nefndi að ólíkir 

aðilar þyrftu að lúta sömu kröfum, sömu kröfur væru gerðar til Landverndar, stjórnmála-

samtaka án gróðasjónarmiða og gerðar væru til Apple, Microsoft og Facebook. Honum 

þætti mikill munur á milli þessara rekstrarforma og taldi hann að kröfurnar til ,,ógróða-

drifnu“ félaganna væru of strangar. Hann sagðist þó sýna því skilning þar sem hugsunin 

væri að koma í veg fyrir gagnaleka á öllum sviðum. 

 Óðinn taldi að lögin verðu fólk alveg ágætlega, án þess að rökstyðja það neitt frekar. 

 Njörður taldi persónuverndarlögin geta verndað almenning þó að það væri dálítið 

erfitt að meta það. Þetta ylti dálítið á þeim sem vildu leka einhverju. Ef lekinn hefði ekkert 

með almannahagsmuni að gera bryti það lög og þá ættu þau að vernda. Hann sagði jafn-

framt: ,,Ef annarlegar hvatir hjá þeim sem lækju byggja að baki, þá vernda þau ekki lengra 
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en það“ þegar þannig hugarfar er að baki. Lögin væru klárlega skrifuð til þess að vernda 

en þetta er eins og með aðra glæpi sagði hann, ,,þau vernda ekki lengra en sem því nær. 

Það væri eitthvað annarlegt og skrýtið ef að lögin væru ekki, sjáðu til.“ 

 Tilgangurinn helgar meðalið 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir teldu að í einhverjum tilvikum væri það rétt-

lætanlegt að birta gögn sem fengin væru með gagnaleka? 

 Frigg fannst það vera réttlætanlegt þegar gögnin snertu almannahagsmuni, og taldi 

að það hefði til dæmis verið réttlætanlegt ef það snerti lista frá bönkunum um það hvaða 

fyrirtæki ættu að lifa og hver ekki (eftir bankahrunið). Það væri eitthvað sem snerti alla. 

Hún taldi jafnframt að það hefði einhver í bankanum átt að leka lánabókinni, þá hefði 

kannski verið hægt að minnka skaðann. Það væri hins vegar ekki réttlætanlegt þegar 

gögnin vörðuðu einstaklinga eins og ef sjúkraskrám væri stolið og þeim lekið. 

 Baldur sagði það velta á hvaða gögn væri um að ræða, aldrei nektarmyndir eða slíkt. 

Honum þætti það aftur á móti réttlætanlegra ef upplýsingarnar tengdust aðilum sem 

yrðu uppvísir að lögbrotum eða spillingu og einhverju sem varðaði almannahagsmuni. Ef 

þær tengdust hópum sem hefðu völd í samfélaginu eins og ríkisstofnunum, herveldum 

eða slíku, gæti það verið siðferðisleg krafa til fólks að það léti vita af slíku. Þá skiptir máli 

hvernig birting gagnanna væri framkvæmd, hvort birtingin færi fram með ábyrgum eða 

óábyrgum hætti. Hann taldi það annað mál þegar gögn eins og upplýsingarnar um hælis-

leitandann Tony Omos láku úr Innanríkisráðuneytinu. Þar var um að ræða persónugögn 

sem áttu ekkert erindi við almenning þó svo að búið hafi verið að fjalla um mál hans í 

fjölmiðlum. Þarna væri mikill grundvallarmunur á milli. „Það er eðlisólíkt, það er munur-

inn á því að ráðast á mann út á götu og stöðva einhvern sem er að ráðast á mann úti á 

götu.“ 

 Óðinn var þeirrar skoðunar að það væri að einhverju leyti réttlætanlegt að birta gögn 

sem fengin hefðu verið með gagnaleka og nefndi hann Panama-skjölin sem gott dæmi 

um slíkt. Í þeim kæmu fram upplýsingar um fólk sem væri jafnvel að brjóta lög, honum 

fyndist að það ætti enginn að vera fela neitt sem ætti að vera opinbert. Hann benti á að 

fólk ætti að greiða sinn skatt til samfélagsins og hann væri jákvæður gagnvart slíkum 

lekum. Ef þarna hefðu verið upplýsingar um hann, hefði hann ,,auðvitað verið fúll, en 

menn eigi að vera heiðarlegir og flestir vilji hafa það þannig nema þeir sem hafi eitthvað 
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að fela.“ Þetta geti verið lögbrot. Að hans mati væri það lagalega séð hins vegar ekki rétt. 

Þessi mál eiga að vera í höndum skattyfirvalda og hvergi annars staðar. Menn eru ekki 

dæmdir sekir fyrr en þeir eru dæmdir. Ef einhverjar upplýsingar leka út sem ekki eiga að 

leka út, er það slæmt fyrir viðkomandi persónu, andlit manna sem grunaðir eru um 

kynferðisbrot eru sett á forsíður blaðanna þó svo að það sé ekki búið að dæma þá: „Það 

er mjög alvarlegt og hræðilegt, gjörsamlega búið að drepa þá og þeir eiga sér ekki upp-

reisnar von.“ 

 Bestla sagði að Panama-skjölin væru gott dæmi um mál sem erfitt væri að segja til 

um hvort farið hefði verið rétt eða rangt að. Hún benti á að Snowden hefði stofnað lífi 

sínu í hættu „með því að opinbera eitthvað sem einhver annar er búinn að ákveða að eigi 

ekki að vera opinbert en ætti að vera opinbert“. Þetta taldi hún að væri mjög siðferðisleg 

spurning. Vitneskjan um Panama-skjölin hafi opnað fyrir þarfa umræðu í samfélaginu. 

Vandinn við Panama-skjölin hefði verið, að hennar sögn, að í þeim væri ekki aðeins um-

fjöllun um stjórnmálamenn heldur einnig aðra líka. Þar var líka umfjöllun um venjulegt 

fólk sem var talið trú um að rétta leiðin væri að geyma peningana þarna. „Ég er ekki viss 

um að ég gæti tekið þá ákvörðun um að leka þessum gögnum. Fyrir mér er þetta allt of 

stór siðferðisleg spurning til að geta (það) einhvern veginn, því kannski gerði hún eitthvað 

gott.“ 

 Þór taldi að birting Panama-skjalanna og annarra svipaðra upplýsinga væru rétt-

lætanleg. Það væru ýmsir fleiri lekar sem hefðu átt sér stað sem við heyrðum ekkert af 

hér á Íslandi af því það voru engir Íslendingar í þeim. Hann nefndi að fjármál flokkuðust 

vissulega undir viðkvæmar persónuupplýsingar en hann taldi að birtingar á þessháttar 

gögnum væru alveg réttlætanlegar þegar misferli ætti sér stað. Það væri annað mál 

þegar gagnalekar vörðuðu fólk sem ekkert hefði gert af sér. Þá væri um gróflegt brot á 

þeirra einkalífi að ræða. Það mætti spyrja sig hvort brotið hefði verið gróflega á einkalífi 

Sigmundar Davíðs og konunnar hans, hann taldi svo hafa verið, en í því tilviki hefði það 

líklegast verið réttlætanlegt. 

 Nirði fannst birtingu gagna eins og Panama-skjalanna klárlega réttlætanleg. Honum 

fyndist ekkert eiga að draga undan, skattaundanskot væri svo alvarlegur veikleiki gagn-

vart því að byggja upp velferðarsamfélag. Hann benti á að við vildum hafa gott samfélag 
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með æskilegum jöfnuði, skattaundanskot græfu undan öllu lýðræði og ógnuðu velferðar-

samfélaginu. Hann sagði að þetta hefðu verið gífurlegar fjárhæðir, við byggjum upp okkar 

sameiginlegu kerfi til þess að búa til gott samfélag og þá munar um hverja krónu ,,Þegar 

stóreignamenn eru í krafti sérfræðiþekkingar að skjóta fjármunum undan með þessum 

hætti, þá grefur það undan þjóðfélaginu.“ 

 Almannahagsmunir 

Viðmælendurnir voru spurðir að því hvernig þeim þætti að skattrannsóknarstjóri hefði 

keypt gögn sem fengin voru með gagnaleka. Siðferðislegi þátturinn vafðist fyrir sumum 

viðmælendanna á meðan aðrir töldu að kaupin hefðu verið nauðsynleg. Þeir sem settu 

siðferðið fyrir sig nefndu að gögnunum hefði verið stolið og lítið hafi verið vitað um upp-

runa þeirra að öðru leyti. Þá var heldur ekki vitað hvort þau myndu skila samfélaginu 

einhverjum ávinningi þegar til kæmi. Nokkrir viðmælendanna áttu í erfiðleikum með að 

taka beina afstöðu til spurningarinnar þó svo að sumir þeirra væru sáttir við þessi kaup. 

 Baldur sagðist eiga í vandræðum með að taka afstöðu til þessara kaupa. Það væri 

eins með þetta og margt annað, það væri hægt að gera þetta ábyrgt og óábyrgt. Hann 

sagði að ef hann hefði staðið frammi fyrir þessari spurningu að kaupa gögnin hefði hann 

byrjað á að skoða í hvaða tilgangi væri verið að kaupa þau. Í þessu tilviki hefði tilgangur-

inn átt að vera sá að gripa þá sem væru að svíkja undan skatti og eyða gögnunum síðan 

eftir það. Hann benti á að með þessum kaupum væri verið að fjármagna skipulagða 

glæpastarfsemi og þegar ríkin fjármögnuðu slíkt, þá væri um leið verið að grafa undan 

upplýsingaöryggi. Þetta gleymist út af múgæsingnum, fólk er reitt en ,,reiði eru ekki rök“. 

Að hans mati væri það aðferðin sem væri notuð sem skipti mál. Ef það kæmi fram að við 

værum að styrkja þrælahald í Víetnam, myndi fólk staldra við, það væri líklegast betra að 

missa af skatttekjum en setja börn í þrældóm. Hann bætti síðan við: ,,og að réttlæta það 

alfarið út frá því að við höfum tímabundið sameiginlegra hagsmuna að gæta og glæpa-

menn þýðir ekki að við eigum að hoppa upp í rúm með þeim.“ 

 Bestla taldi þetta góða spurningu, mjög siðferðisleg spurning, sá sem seldi skattyfir-

völdum þennan lista hefði stolið þessum upplýsingum. Upplýsingar hefðu verið keyptar 

að kröfu almennings um að það þyrfti að sækja þetta fólk til saka. Krafan væri sú að það 

ætti að sækja skatttekjur af þessum peningum. Hún taldi það réttmæta kröfu en svo væri 

spurningin með hvaða leiðum ætti að gera það. Það er ,,þessi stóra siðferðislega löglega 
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spurning, er það löglegt að skattstjóri kaupi ólöglegar upplýsingar?“ Hún benti á að dóm-

stóll götunnar mætti ekki dæma fólk, það væri hlutverk réttarríkis en þá vaknaði sú 

spurning hvað skattstjóri hefði þá átt að gera í þessu máli. Að hennar mati væri þetta 

ekki einungis lagaleg spurning heldur mjög stór siðferðisleg spurning og slíkar spurningar 

yrðu alltaf fleiri með tímanum. 

 Aðrir viðmælendur voru almennt jákvæðir gagnvart þessum kaupum, þessi gögn 

væru að upplýsa misferli og ríkið væri að fá í sameiginlega sjóði skatttekjur sem skotið 

hefði verið undan. 

 Þór sagði þetta vera siðferðislega spurningu, og hann velti fyrir sér: ,,Hvenær máttu 

brjóta á öðrum til þess að hjálpa öðrum.“ Hann taldi líklegt að aðilinn, sem seldi gögnin, 

hefði stolið þeim af lögfræðiskrifstofu sem væri mjög líklega með allt sitt á hreinu. Þarna 

væri svo aftur spurningin um það hvenær almenningur ætti rétt á upplýsingum og hve-

nær ekki. Hann nefndi að upphæðin, sem greidd hefði verið fyrir gögnin hefði verið 

fremur há, en væntingar voru gerðar til þess að væntanlegur ágóði hefði vegið mun 

þyngra en kostnaðurinn við kaupin. Ef hagsmunir ríkisins væru settir sem viðmiðunar-

punktur væri það réttlætanlegt. 

 Frigg fannst kaupin á skattagögnunum hafa verið í lagi. Það skipti þjóðfélagið máli, 

en eitthvað af þessum málum væri reyndar fyrnt. Hún nefndi að það væri verið að vinna 

að því að breyta lögum og lengja fyrningarfrestinn úr sjö árum í tíu. Hún taldi þetta ekki 

skipta máli eins og er, annað en að því leyti að þeir sem vildu gætu sent inn leiðréttingu 

á eldri framtölum og greitt skattana sem féllu á þau fyrir þrjú ár. 

 Óðinn var mjög sáttur við að þessi gögn hefðu verið keypt. Hann taldi upphæðina 

sem greidd hefði verið fyrir gögnin hefði ekki verið það há. Að hans áliti þyrftu alltaf að 

vera einhver mörk; ef einhverjir óprúttnir aðilar vildu selja svona gögn á mjög háu verði 

gætu stjórnvöld sagt nei. 

 Njörður sagðist styðja kaupin á gögnunum heilshugar. Hann benti á að þessar upp-

lýsingar hefðu annars ekki gagnast eins og með þyrfti. Hann sagði að honum fyndist að 

alþjóðasamvinna þyrfti að eiga sér stað ef hægt ætti að vera að uppræta þessa óáran og 

því styddi hann þetta. 
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 Höfðu gagnalekar áhrif á kjósendur? 

Vettvangsrannsóknir var einn þáttur í ferli rannsóknarinnar. Ein vettvangsrannsókn var 

framkvæmd í tengslum við Alþingiskosningar haustið 2016 og fór fram á kjörstað í 

Lækjarskóla í Hafnarfirði. Tímasetning kosninganna var óvenjuleg en með réttu hefðu 

þær átt að fara fram vorið 2017 en birting Panama-skjalanna hafði þau áhrif að fjöldi 

kjósenda flykktist á Austurvöll. Þar kröfðust kjósendur þess að ríkisstjórnin segði af sér. 

Sú krafa var byggð á grundvelli þess að nöfn nokkurra meðlima stjórnarinnar höfðu birst 

í umfjöllun Alþjóðasamtaka blaðamanna (ICIJ) um Panama-skjölin og í fréttaumfjöllunum 

í tengslum við birtingu skjalanna. Stjórnarandstaðan studdi kröfu kjósenda og svo fór að 

kosningunum var flýtt um nokkra mánuði. 

 Tilgangurinn með vettvangsrannsókninni var að heyra hvort umræða kjósenda á 

kjörstað bentu til þess að birting Panama-skjalanna væru ríkjandi í hugum fólks þegar 

það kæmi á kjörstað. Því var hluta úr degi varið á kjörstaðnum, bæði í anddyri og á gangi 

og hlustað eftir hvort einhverjar umræður mynduðust um þessi málefni. Nokkuð var um 

að fólk safnaðist saman og tæki spjall að lokinni atkvæðagreiðslu. Umræður þeirra 

vörðuðu að mestu persónuleg málefni, fólk var að spyrjast frétta af viðkomandi, og voru 

fjölskyldumálefni mest áberandi, starfsvettvangur og ferðalög en ekkert bar á pólitískum 

umræðum milli fólks. 

 Samantekt 

Í þessum kafla hefur afstaða viðmælenda til gagnaleka verið skoðuð og kannað hvort þeir 

teldu að lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018) veittu al-

menningi nægjanlega vernd fyrir gagnalekum. Einnig var leitað eftir afstöðu þeirra til 

þess að Skattrannsóknarstjóri fékk heimild til þess að kaupa gögn sem veittu upplýsingar 

um eignir Íslendinga í skattaskjólum erlendis. 

 Rauði þráðurinn í afstöðu viðmælanda var sá að miklu máli skipti hvers eðlis upp-

lýsingarnar væru sem kæmu fram í gagnalekanum. Viðmælendur voru allir sammála um 

að það væri mjög slæmt þegar persónulegum upplýsingum væri lekið, einkum þegar 

eigendur þeirra hefðu ekki gerst sekir um neitt. Sérstaklega væri alvarlegt ef um væri að 

ræða mjög viðkvæmar persónuupplýsingar sem ættu ekkert erindi við almenning. Í þeim 

tilvikum væri hægt að kæra lekann til Persónuverndar eða fara dómstólaleiðina til þess 
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að leita réttar síns en þó sá möguleiki væri fyrir hendi væri skaðinn engu að síður skeður. 

Það væri ekki aftur tekið þegar upplýsingarnar væru farnar út. 

 Flestum fannst gagnalekar hins vegar alveg eiga rétt á sér ef upplýsingarnar upplýstu 

um misferli eða fælu í sér aðrar upplýsingar sem vörðuðu almannahagsmuni. Þannig 

lekar gætu fremur verið til góða við að upplýsa skattalagabrot og spillingu í þjóðfélaginu. 

 Mjög skiptar skoðanir voru meðal viðmælanda þegar spurt var álits á kaupum Skatt-

rannsóknarstjóra á skattagögnum. Nokkrir viðmælenda studdu þessi kaup og töldu 

ávinninginn af þeim kaupum hafa verið mikinn fyrir samfélagið. Aðrir töldu töldu þessi 

kaup orka tvímælis út frá siðferðislegu sjónarmiði þar sem um lekin gögn væru að ræða. 

 Í næsta hluta verður afstaða viðmælenda til upplýsingalaganna og upplýsingagjafar 

til almennings tíunduð. 
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5 Upplýsingagjöf stjórnvalda 

Í þessum hluta eru viðhorf viðmælenda til upplýsingagjafar stjórnvalda skoðuð. Leitað 

var álits viðmælenda á því hversu vel þeir teldu stjórnvöld standa sig varðandi upp-

lýsingagjöf til almennings og þá með hvaða hætti. Einnig voru þeir spurðir út í viðhorf 

þeirra til samtaka á borð við Wikileaks, sem hafa sérhæft sig í birtingu á opinberum upp-

lýsingum, hvort þau hefðu einhverja þýðingu fyrir almenning. Loks var spurt um álit 

þeirra á því hvort þeir teldu þörf á lagasetningu til verndar uppljóstrurum hér á landi. 

 Gagnsæi 

Hluti viðmælanda var spurður út í upplýsingalögin. Leitað var eftir áliti þeirra á því 

hvernig stjórnvöld stæðu sig í að framfylgja þeim varðandi gagnsæi í stjórnsýslu og upp-

lýsingagjöf til almennings og með hvaða hætti. Þeir sem fengu þessa spurningu voru 

sammála um að þeim fyndist upplýsingagjöf stjórnvalda vera í góðum farvegi. Þó töldu 

þeir að enn vantaði eitthvað upp á að upplýsingagjöf væri komin í þann farveg sem hún 

þyrfti að vera og að ennþá væri spilling til staðar.   

 Óðinn taldi stjórnvöld standa sig eftir vonum vel. Það væri þó auðvitað reynt að fela 

það þegar einhver væri að hygla vinum sínum eða skara eld að eigin köku. Það væri reynt 

að fela allt sem héti spilling. Þegar menn kæmu svo og vildu fá upplýsingar yrði lítið um 

svör, þeim væri svarað seint eða fengju jafnvel engin eða röng svör. Að því leytinu væri 

ekki hægt að segja að stjórnvöld stæðu sig vel. Því miður væri spilling mjög víða, ekki 

bara á Íslandi. Hann sagði jafnframt: 

Við erum smáþjóð, þetta vinaþjóðfélag sem við erum í byggist oft á því að hygla 
einhverjum vinum, það koma upp svona nokkurs konar Borgunarmál, er það með 
fullri vitneskju þegar þeir selja eitthvað á gjafverði sem síðar kemur í ljós að var 
mun verðmætara og þannig eru menn að græða á almenningi. Það er eitthvað 
sem við viljum ekki, við viljum að það sé vel farið með almannafé. Við erum hins 
vegar vanþróuð, við erum að reyna að gera okkar besta en við erum með ungt 
þjóðfélag, lýðveldið var stofnað fyrir einhverjum 60 árum, við erum með ný 
persónuverndarlög og upplýsingalög og ég held að við séum að reyna að gera 
okkar besta. Við erum pínulítið þjóðfélag og kannski eigum við ekkert svo margt 
gott fólk til að fylla í allar þær stöður sem við þurfum að fylla upp í innan stjórn-
kerfisins, á þingi, í ráðuneytunum og persónuvernd. Við þurfum alls staðar að 
hafa fólk og það er ekkert óeðlilegt að það séu gallagripir innan um. 

 Bestla taldi gagnsæi almennt vera af hinu góða, á Íslandi væri búið að opna reikninga 

ríkisins, að auki kæmu alls konar upplýsingar fram eftir fyrirspurnir þingmanna: ,,Bara 
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akstur einhvers þingmanns sem er þrefalt til fjórfalt á við aðra þingmenn. Þetta er auð-

vitað ekkert eðlilegt og þegar engar upplýsingar voru gefnar um þetta, þá gat enginn 

vitað af því að einhver væri að misnota fé.“ Hún taldi að fyrir vikið kæmi upp tortryggni í 

garð þeirra sem stjórna. Hún teldi því að best færi á að hlutirnir væru eins gegnsæir og 

mögulegt væri að hafa þá. Að hennar áliti væri nú verið að reyna að koma því inn. Hún 

benti á að þegar það kæmi að því að hægt væri að fletta upp öllum greiðslum ríkisins 

fyndist henni það af hinu góða. Það gæfi bæði almenningi og fjölmiðlum möguleika á að 

leita að upplýsingum án þess að nokkur lög væru brotin og gætu þeir matreitt þau ofan 

í almenning. Með því móti væri hægt að sjá hvort verið væri að fara illa með fjármuni. 

Hún benti á að þetta væri ekki hægt hvar sem væri í heiminum. 

 Nirði fannst stjórnvöld standa sig vel í því að veita almenningi upplýsingar en hann 

velti þó fyrir sér hvort flæði þeirra væri nægjanlega gott. Hann velti fyrir sér hvort við 

værum komin það langt að málefni stjórnvalda væru nógu gagnsæ: ,,Við erum komin 

með svo mikið regluverk að það getur orðið einhvers konar flækjufótur í gagnavinnslu og 

upplýsingagjöf.“ Njörður sagðist telja að samfélagið væri hins vegar orðið meðvitaðra um 

þörfina fyrir upplýsingar og væntingar um að það ríki gagnsæi í stjórnmálum. Það væri 

vilji samfélagsins að hafa all upp á borðum: ,,Ég held að smám saman verði svona sam-

eiginlegur skilningur á því hvaða upplýsingar það eru sem við viljum að allir hafi aðgang 

að.“ Hann benti á að það væri vilji fyrir því að allt sem snerti sameiginlegan rekstur væri 

opinbert. Það væri hans skoðun að upplýsingalögin væru eitt af því jákvæða sem hefði 

þróast undanfarin ár. 

 Bestla sagðist vita til þess að sá möguleiki að opna reikninga ríkisins hefði verið mun 

lengra á veg komið en gefið hefði verið í skyn í upphafi. Þegar nýr ráðherra kom inn í 

ráðuneytið þá voru þeir opnaðir, það þurfti pólitískt afl til þess. Hún benti á að þingmaður 

annars flokks hefði verið gagnrýndur fyrir að koma með endalausar fyrirspurnir, en 

þessar fyrirspurnir hefðu leitt í ljós ýmsar upplýsingar sem enginn vissi um: ,,Allt í einu 

erum við farin að spara peninga.“ Hún sagði að það væri mjög margt opið í upplýsingagjöf 

á Íslandi en þó væri ennþá einhver loka í gangi. Hún sagðist hafa nýlega lesið um að  einn 

borgarfulltrúi Reykjavíkurborgar hefði gefið út hvernig samskipti hann myndi eiga út á 

við og við fjölmiðla. Hann ætlaði að halda skráningu á því á hvaða fundi hann færi og með 

hverjum. Það þýddi að ef hagsmunaaðilar ætluðu að beita áhrifum sínum héldi hann skrá 
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yfir hvaða hagsmunasamtök hann ætti samskipti við hverju sinni. Með þeim hætti yrði 

allt gagnsærra og Bestla vonaðist til þess að þróunin yrði almennt í þessa átt. Hún nefndi 

að sum hagsmunasamtök væru duglegri en önnur að koma sínum málum áfram, og með 

því að halda slíka skrá væri erfiðara fyrir þau að stjórna. Jafnframt benti hún á að þegar 

reglum um fjármál flokkanna hefði verið breytt, þá hefði starfsemi þeirra orðið gegnsærri 

en var fyrir tíu til ellefu árum. Hún sagði peninga kaupa áhrif en hundrað þúsund krónur 

í kosningasjóð skiptu ekki stóru máli í rekstri stjórnmálaflokks. Með því móti væri orðið 

erfiðara fyrir hagsmunaaðila að stjórna og koma sínum áherslumálum í gegn án vitundar 

almennings. 

 Þór sagðist vita til þess að blaðamenn væru að lenda í stappi við stjórnvöld vegna 

einhverra upplýsinga sem þeir teldu sig eiga rétt á að fá og færu með það fyrir kærunefnd 

upplýsingamála. Sá ferill tæki heillangan tíma, niðurstaðan væri þeim iðulega í hag og því 

teldu þeir að þetta væri gert í þeim tilgangi að tefja umfjöllun um málin opinberlega. 

Hann taldi þetta lýsa ákveðnu viðhorfi innan stjórnsýslunnar til þessara málefna, það 

væri ,,þessi sterki íslenski hugsunarháttur, ég á þetta, ég má þetta“ það væri viðhorfið 

sem væri við lýði. Hann nefndi sem dæmi lögbannsmálið (vegna umfjöllunar Stundar-

innar á gögnum frá Íslandsbanka) sem dæmi. Hann vildi meina að það væri einhver kergja 

í stjórnsýslunni varðandi þessi mál, einhver tappi sem hann teldi koma til vegna gamal-

dags hugsunarháttar. Honum þætti það ömurlegt þegar fólk  þyrfti að fara í mál til þess 

að fá lögbundnar upplýsingar en hann teldi að réttlætið sigraði alltaf að lokum. 

 Hjá Bestlu kom fram að stjórnsýslan hefði mjög lengi gætt þess að vera ekki of ber-

skjölduð, að ekki væri verið að birta of miklar upplýsingar. Hún nefndi að á samráðs-

gáttinni, en það er vettvangur þar sem fram fer frumkynning á frumvörpum og gefinn er 

kostur á að koma með umsagnir um þau, hefði verið óskað umsagna um ákveðið frum-

varp. Þegar búið var að loka fyrir umsagnirnar hefði komið í ljós að umsagnir um tiltekið 

mál hefðu horfið á meðan aðrar umsagnir voru áfram. Þessar umsagnir voru fram til 

þessa opnar á internetinu og hún áttaði sig ekki á af hverju ekki var gefið upp af hverju 

umsagnirnar voru felldar út. Hún benti á að þær væru birtar undir nafni umsagnaraðila í 

gáttinni, þær færu í gegn um Ísland.is og þeir sem gæfu umsagnir þyrftu að staðfesta þær 

með rafrænum skilríkjum. Hún áliti því að umsagnaraðilar gerðu sér fulla grein fyrir því 
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að þeir væru að gefa umsagnir á opinberum vef. Henni fyndist það lita út fyrir að fram-

kvæmdarvaldið væri að fela upplýsingar um það hvað hefði orðið til þess að breytingar 

hefðu verið gerðar á frumvarpinu. Svo virtist sem með því ætti ekki að gefa stjórnar-

andstöðunni nein tól til þess að koma fram með rök með eða á móti. En hún bætti við að 

síðan gæti legið allt önnur ástæða að baki því að umsagnirnar hefðu verið teknar út. Sú 

spurning lægi samt eftir hvers vegna þetta hefði verið gert. Hún taldi að þegar almenn-

ingur væri kominn með meiri upplýsingar í hendur teldu stjórnvöld sig vera að missa völd, 

það væri erfiðara að viðhafa sama hátterni og áður þegar allt var leynilegt. Það væri 

erfiðara fyrir einhvern að keyra þrjátíu sinnum í kring um landið og láta skattgreiðendur 

borga fyrir það. Það væri ennþá hægt, en mun erfiðara og sýnir mikilvægi þess að hafa 

meiri upplýsingar upp á borðum fyrir almenning. Það væri hins vegar miklu erfiðara að 

vera stjórnmálamaður í slíku umhverfi. 

 Uppljóstrarar og uppljóstranir 

Viðmælendurnir voru spurðir að því hvaða þýðingu þeir teldu að samtök á borð við Wiki-

leaks, sem fást við uppljóstranir, hefðu fyrir almenning. Viðmælendur voru nánast allir 

hlynntir samtökunum sem slíkum þó sagðist einn viðmælandi vera andvígur þeim. Skipt-

ar skoðanir voru á því hvaða gildi uppljóstranir, sem samtökin hafa staðið fyrir, hefðu 

haft fyrir samfélagið. 

 Frigg taldi að það væri meira ógagn en gagn af Wikileaks samtökunum. Hún sagði að 

margt af því sem þau uppljóstruðu hefði tengst þjóðaröryggismálum og hún taldi að fátt 

af því hefði átt erindi við almenning. Það væri helst myndbandið frá Írak sem samtökin 

hefðu birt á sínum tíma. 

 Baldur taldi Wikileaks hafa mikla þýðingu fyrir almenning, það væri nauðsynlegt að 

svona stofnanir væru til staðar. Hann sagðist ekki endilega alltaf vera sammála aðferðar-

fræði þeirra, en væri þó sammála sumu því sem Wikileaks samtökin gerðu. Hann nefndi 

að sjónarmið samtakanna um að fara út með öll gögn, sama hver þau væru fyndist 

honum ekki rétt, samtökin hefðu gefið það út að þau vildu leyfa fólki að sjá hvað væri í 

gangi. Það væri stefna sem honum fyndist óábyrg. Hann taldi hins vegar að Edward 

Snowden hefði lekið gögnum um NSA á ábyrgan hátt. 

Hvernig Edward Snowden fór að þessu finnst mér rétta leiðin, með afbrigðum 
ábyrgt, talaði við blaðamenn, hann veitir gögnin undir ákveðnum skilyrðum og 
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markmiðið er skýrt, markmiðið er að uppljóstra það sem var að, markmiðið var 
ekki að gagna á hernaðarlega hagsmuni Bandaríkjanna til dæmis eða vinveittra 
þjóða, markmiðið var ekki einu sinni að rústa Bandaríkjastjórn, valda uppreisn 
eða neitt - honum fannst bara mikilvægt að þetta kæmi fram og væri sannað 
hvernig Bandaríkjastjórn væri að haga sér gagnvart friðhelgi fólks út um allan 
heim og (hann) gerði það með mjög ábyrgum hætti í samráði við blaðamann sem 
var þaulreyndur í að fjalla um svona elda. 

 Baldur sagði að honum fyndist kerfi Wikileaks mjög þróað, það væri hægt að senda 

samtökunum upplýsingar án þess að nokkur vissi hvaðan þær kæmu. Til dæmis hefði 

Manning ekki verið handtekin vegna upplýsinga frá Wikileaks heldur hefði það verið ein-

hver sem hafði áður rætt við hana sem kom upp um hana. Hann nefndi að það væru 

alltaf til öfl sem vildu stjórna samfélaginu og gerðu hvað sem væri til þess að ná mark-

miðum sínum. Svo að hægt væri að vinna gegn þessum öflum þyrfti sterk lýðræðisöfl á 

móti eins og tjáningarfrelsi, kosningar, friðhelgi einkalífs, eftirlit með lögreglunni svo að 

eitthvað sé nefnt. Hann benti á að þegar einhver atburðarás færi í gang sem ógnaði 

þessum lýðræðisgildum, eins og var í tilviki NSA ,,verðum við að vita af því, annars erum 

við komin í stríð yfir fasisma, eitthvað sem við viljum forðast“. Samt sem áður væru 

Bandaríkin ekki fasistaríki heldur mjög frjálst land og tilgangurinn með þessum aðferð-

um, sem NSA hefur verið að beita og er orðin veruleg ógn við friðhelgi á jörðinni, væri 

hernaðarlegs eðlis. Tilgangurinn, að hans mati, væri að berjast við hryðjuverkamenn sem 

væru lögmæt markmið í sjálfu sér. Það skapaði hins vegar þá hættu að hefði viðkomandi 

slæmt í huga kæmi til hætta á misnotkun. Þá væri gott að hafa samtök eins og Wikileaks 

í samfélaginu sem yfirvöld þyrftu alltaf að hafa áhyggjur af. 

 Óðinn sagðist ekki hafa kynnt sér Wikileaks sérstaklega. Hann gerði sér hins vegar 

fyllilega grein fyrir því að stjórnvöld, bæði í Bandaríkjunum og annars staðar, þyrftu að 

hafa eftirlit með þegnunum. Hann taldi að þetta eftirlit ætti ekki endilega að vera opin-

bert. Hins vegar gengju yfirvöldin stundum of langt í eftirliti sínu, og það stundum óvart. 

Hann nefndi sem dæmi ef eftirlit yfirvalda færi fram með þeim hætti að hlusta á alla sem 

nefna sprengju ,,þegar kannski er bara verið að ræða um afmælissprengju“. Stundum 

gengju stjórnvöldin meira að segja of langt í eftirliti sínu, þannig að saklaust fólk yrði fyrir 

barðinu á þeim. Óðinn var þeirra skoðunar að auðveldara væri að misnota þetta eftirlit 

eftir því sem þjóðfélögin yrðu stærri og kerfið stærra og valdameira. Þá skipti máli að 

innra eftirlit innan stjórnsýslunnar með aðgerðum stjórnvalda gagnvart þegnunum væri 
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í lagi. Þetta ætti hins vegar ekki að rata í fjölmiðla. Þetta væri þó tvíbent því að innra 

eftirlitið gæti verið lélegt eða spillt. 

 Bestla benti á að margt af því sem Wikileaks hefði gert, hefði orðið til þess að 

hlutirnir væru skoðaðir á annan hátt. Hún áleit að þegar kominn væri forseti í Hvíta Húsið 

eins og er í dag, væri væntanlega betra að hafa Wikileaks eða starfsmann innan Hvíta 

Hússins sem ákveði að skrifa bók þar sem fram kæmu upplýsingar sem engir ættu að vita 

um. Það þyrfti andspyrnu gagnvart einvaldinum eða einræðisherranum en til þess þyrfti 

að brjóta lög og þá skapast hætta á að saklausir aðilar hlytu skaða af: 

Eins og með Snowden, þegar menn hætta lífi sínu með því að opinbera eitthvað 
sem aðrir hafa ákveðið að eigi að fara leynt þó að það ætti að vera opinbert. En 
ég held að það hafi komið eitthvað gott bæði út frá Wikileaks og Panama-
skjölunum. 

 Þór sagði að honum væri það minnisstætt þegar Wikileaks lak myndbandi frá Írak 

sem sýndi hermenn á þyrlu leika sér að því að drepa fólk á götunum. Fyrir almenning í 

Írak var þetta rosalegt en ekki síður fyrir almenning á Vesturlöndum sem styðja við stríð. 

Hann sagði: 

Við glímum kannski ekki við það en lönd eins og Bretland, Bandaríkin og Frakkland 
og öll þessi lönd eru að senda menn þangað út. Ég held að þeir gagnalekar sem 
Wikileaks hafi staðið fyrir séu bara mikilvægir fyrir lýðræðið í þessum löndum, 
hvað þá þegar mannslíf eru í húfi 

 Þór benti á að Anonymous1 hefðu einnig stundað uppljóstranir og það hefðu margir 

sagt að uppljóstranir þeirra hefðu orðið til þess að koma Donald Trump í forsetaembætti 

og gert Hilary Clinton tortryggilega vegna einhverra atriða sem skiptu engu máli í stóra 

samhenginu. 

 Vernd uppljóstrara 

Viðmælendurnir voru spurðir að því hvort þeir teldu þörf á að setja lög sem vernda ættu 

uppljóstrara. Viðhorf þeirra voru almennt jákvæð gagnvart slíkri lagasetningu sem ætluð 

væri að vernda uppljóstrara gegn lögsóknum. Einum viðmælanda þótti að minnsta kosti 

þörf á að fá einhverja umræða um það innan stjórnkerfisins. 

                                                      
1 Sambærileg samtök og Wikileaks 
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 Baldur taldi slíka lagasetningu mjög mikilvæga. Hann benti á að eitt af því fyrsta sem 

gerðist, þegar uppljóstrað væri um yfirvöld, vildu þau komast að því hver uppljóstraði. 

Viðkomandi yrði veitt refsing og gert yrði úr honum ,,sýnisdæmi“ svo að það yrði öðrum 

víti til varnaðar. Hann sagði að Edward Snowden væri gott dæmi um slíkt: ,,Gagnrýnin 

sem hann fékk frá fólki sem var á móti því sem hann var að uppljóstra en var líka á móti 

því hvernig hann fór að þessu.“ Baldur benti á að ýmsir sögðu að Snowden hefði átt að 

fara aðra leið, láta upplýsingarnar fara í ákveðinn feril innan stofnana: ,,Svo hefur verið 

sýnt fram á að það var aldrei í boði, þeir ferlar voru líka skemmdir.“ Hann sagði að þegar 

,,við erum farin að tala um leyniþjónustu og her, hernaður er þess eðlis að siðferðið fer 

út um gluggann. Her er stríð, morð og svoleiðis, að hafa einhver siðferðisprinsipp er rosa-

lega erfitt eins og dæmin sanna“. 

 Óðinn sagði að í mörgum tilvikum gæti lagasetning orðið til bóta. Hann taldi þó að 

það yrðu að vera einhver mörk. 

 Bestla vildi meina að það væri að minnsta kosti þörf á slíkri umræðu. Hún sagðist 

muna eftir að það hafi komið upp sú umræða að veita Edward Snowden hæli hér á 

Íslandi. Hún taldi að við þyrftum að skoða það út frá alþjóðlegum samskiptum hvaða 

skilaboð við værum að senda til bandamanna okkar í Bandaríkjunum eða í Evrópu með 

því. Hún benti á að í persónuverndarlögunum væru jú ,,heljarinnar viðurlög“ við því þegar 

gögn lækju frá fyrirtækjum. Hún taldi hins vegar ekkert mæla á móti því ef lekinn varðaði 

almannahagsmuni. Á móti velti hún því fyrir sér, ef hún kæmist yfir upplýsingar sem 

vörðuðu þjóðaröryggi eða eitthvað slíkt, væri hún fær um að dæma hvort þær ættu 

erindi við almenning? Bestla velti fyrir sér að ef það kæmi svona einræðisherra eins og 

nú væri við völd í Bandaríkjunum, ætti fólk að taka því þegjandi sem gerðist á meðan 

hann væri við völd? Ætti fólk ekki á hættu að vera fangelsað ef það segði eitthvað og 

stjórnin sem tæki við af honum yrði þá að takast á við afleiðingarnar? Málin, sem komu 

upp í kring um forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, væru dæmi um hvað risafyrirtæki 

vita mikið um almenning: ,,Þegar farið er að búa til fréttir fyrir ákveðinn hóp einstaklinga, 

nokkuð sem ætti bara að vera til í vísindaskáldsögum en er allt í einu orðið að raun-

veruleika“. Hún taldi að þessi löggjöf væri eitthvað sem þyrfti að komast í umræðu hjá 

löggjöfunum. Hún sagðist vita til þess að það hefði komið fram þingmannafrumvarp í 
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fyrra eða árið á undan um vernd uppljóstrara, en það hefði síðan strandaði í einhverri 

nefnd. 

 Þór taldi að það þyrfti að koma slíkri lagasetningu inn. Hann talaði um að við ,,sæjum 

alltaf Julian Assange húka inni í Sendiráði Equadors“ og þó að það væri búið að fella niður 

kærur á hendur honum vegna upplýsingalekans, þá ætti hann ennþá yfir höfði sér mál 

sem Assange teldi vera samsæri gegn sér. Þór sagði að þessi lög væru nauðsynleg þegar 

einhver væri að upplýsa um misfellur í stjórnsýslunni, sérstaklega þegar verið væri að 

brjóta á fólki eins og gerðist í máli Tony Omos. Hann taldi það mál hafa haft þýðingu fyrir 

almenning að því leyti að almenningur hefði átt að hafa sem bestar og nákvæmastar 

upplýsingar um það hvað stjórnvöld væru að sýsla. Hann sagði það hafa svo mikinn 

fælingarmátt ef uppljóstrarar nytu engrar verndar og það yrði til þess að síður yrði upp-

ljóstrað um það sem teldist óeðlilegt í stjórnsýslunni. Hann nefndi að hér á Íslandi 

hefðum við reyndar ekki her en benti á að ljótustu erlendu uppljóstranirnar tengdust 

hernaðarmálunum. Hann vildi því meina að hérlendis yrði meira um stjórnsýslulegar 

uppljóstranir og að því leytinu hefðu slík lög meiri þýðingu erlendis í tengslum við 

hernaðarleg málefni og leyniþjónustu en hér á landi. 

 Njörður taldi það afar mikilvægt að koma á slíkum lögum að því marki sem heimilt 

er og í krafti almannahagsmuna. 

 Baldur nefndi einnig mikilvægi verndar uppljóstrara í þeim tilvikum þar sem starfs-

menn væru búnir að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu á vinnustað sínum. Ef þeir kæmust 

síðan að því að glæpsamlegur verknaður ætti sér stað innan vinnustaðarins væri það sið-

ferðisleg skylda þeirra að láta vita af því, annað hvort almenning eða viðeigandi stofnanir. 

Með því væru þeir samt sem áður að brjóta þann trúnaðarsamning sem þeir skrifuðu 

undir í upphafi. Fyrir þá er nauðsynlegt að geta notið verndar svo að hægt sé að koma í 

veg fyrir kæru vegna samningsbrota. Baldur sagði að þó að mál Edward Snowden væri 

eitt erfiðasta dæmið um brot á trúnaðarsamningi, þá mætti finna fleiri dæmi þar sem 

uppljóstrarar settu sjálfa sig í fjárhagslega-, lagalega- eða persónulega hættu til þess að 

upplýsa um misferli. Hann vildi því meina að lagaumhverfið þyrfti að vera þess eðlis að 

ekki væri hægt að beita því gegn uppljóstrara sem ynni í þágu almannaheilla. Hann nefndi 

að meiðyrðalöggjöfin á Íslandi væri mjög sterk og blaðamenn ættu á hættu að vera 

dæmdir fyrir meiðyrði jafnvel þó að þeir væru að segja satt frá. Ef fréttamennskan ógnaði 
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hagsmunum annarra væri lagakerfinu beitt á þá og það hindraði blaðamenn í að vinna 

fyrir opnum tjöldum. Hann sagðist telja að lagalegir hagsmunir uppljóstrara ættu að vera 

í samræmi við siðferðislega skyldu þeirra og þá þyrfti að afmarka hvaða siðferðislega 

skylda ætti við hverju sinni. 

 Samantekt 

Í þessum hluta var fjallað um það hvernig viðmælendum þættu stjórnvöld hafa staðið sig 

í að framfylgja upplýsingalögunum og sinna upplýsingagjöf til almennings. Einnig var 

kannað hvort viðmælendurnir teldu að samtök á borð við Wikileaks hefðu eitthvert gildi 

fyrir almenning og loks var kannað hvort þeir teldu vera einhverja þörf á lagasetningu 

hér á landi til verndar uppljóstrurum. 

 Viðmælendunum þóttu stjórnvöld almennt standa sig ágætlega við að uppfylla laga-

skilyrði upplýsingalaganna þó að allir teldu að ennþá vantaði upp á að upplýsingagjöfin 

væri komin í það horf sem menn vildu hafa hana í. Í máli þeirra kom meðal annars fram 

að búið væri að opna bókhald ríkisins að einhverju leyti og upplýsingagjöfin ætti sjálfsagt 

eftir að aukast. Helmingur viðmælenda taldi að ennþá væri tilhneiging til þess að fela mál 

sem ættu að vera opinber. 

 Þegar spurt var um Wikileaks-samtökin töldu allir viðmælendur nema einn að þau 

hefðu þýðingu fyrir almenning, það þyrftu að vera til aðilar sem veittu stjórnvöldum að-

hald. Viðmælendurnir voru þó ekki á sama máli um mikilvægi þeirra mála sem samtökin 

hafa upplýst. 

 Loks var kannað hvort viðmælendur teldu þörf á lögum sem vernduðu uppljóstrara. 

Þeir voru almennt mjög jákvæðir gagnvart slíkri lagasetningu. Einn þeirra benti þó á að 

hann efaðist um að hæfni uppljóstrarans, til að meta hvort upplýsingarnar ættu erindi til 

almennings eða ekki, væri alltaf til staðar. 
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6 Öryggi 

Í síðasta hluta viðtalsrammans var leitað álits varðandi gagnaöryggismál. Viðmælendur 

voru annars vegar spurðir út í það hvernig þeir teldu þekkingu almennings á gagna-

öryggismálum vera háttað. Síðan fengu þeir spurningu um það hvernig þau færu með 

öryggi gagna sem þeir meðhöndluðu sjálfir. 

 Vitund almennings um upplýsingaöryggi 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir um gagnaöryggisvitund almennings var viðhorf 

þeirra allra á þá leið að þeir töldu að það vantaði talsvert upp á að hún væri eins og hún 

ætti að vera. Þeir álitu að almennt mætti hún vera meiri. 

 Bestla sagði öryggisvitundina mega vera meiri. Hún sagði að fyrirtæki væru betur 

varin en almenningur og þau væru betur undir það búin að bregðast við utanaðkomandi 

árásum. Einstaklingar væru aftur á móti engan veginn undirbúnir undir það. Hún taldi að 

mjög fáir væru með sitt á hreinu. Bestla benti á að krakkar væru að setja inn alls konar 

hluti inn á símana hjá sér en pössuðu ekkert upp á öryggið. Sem dæmi nefndi hún skóla-

hóp úr 9. bekk sem hún vissi að hefði tekið þátt í verkefni sem hét Stelpur og tækni. Þessi 

skólahópur heimsótti fyrirtæki sem metur öryggisvarnir með því að hakka sig inn á tækin. 

Þar hökkuðu starfsmenn fyrirtækisins sig inn á síma í eigu einnar stelpunnar úr hópnum, 

með hennar leyfi, og komust inn á það sem hún var með í símanum, þeir komust meðal 

annars inn í myndavélina hennar. Hún sagðist einnig vita af fólki sem hugsaði meira um 

öryggið og væri með gamla Nokia síma sem það taldi vera mun öruggara en snjallsímar. 

Snjallsímarnir væru mun minna varðir en venjulegar tölvur og það væri líklegt að þeir 

sem notuðu Nokia síma væru í minni hættu með að einhverju yrði lekið um þau heldur 

en aðrir. Hún sagði það vanta inn í skólakerfið að kynna fyrir nemendum hvernig ætti að 

verja upplýsingarnar. Hún sagði: ,,ég held ég hafi bara aldrei fengið neina sérstaka 

fræðslu í því hvernig ég á að verja mig fyrir alls konar hlutum“. Hún benti á að fólk setti 

alls konar vírusvarnir í tölvur sínar og það væri allt og sumt. Hún taldi að almenningur 

væri mjög illa búinn undir persónuvernarlöggjöfina sem dæmi, það fylgdu í kjölfar lag-

anna langir skilmálar sem fáir nenntu að lesa og hún taldi að það væru mjög fáir sem 

væru virkilega með sitt á hreinu. Hún sagði: ,,Flestir gefast upp á Nokia því þá færðu ekki 

skilaboðin frá mömmu þinni sem er að bjóða þér í mat um kvöldið því að það kemur á 

Messenger.“ 
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 Þór sagði að honum fyndist öryggisvitund almennings vera að aukast. Umræða um 

gagnaöryggi hefði aukist í kring um persónuverndarlöggjöfina þó að hann upplifði um 

leið að það gætti pirrings meðal fólks. Sem dæmi nefndi hann að í grunnskólunum hefði 

þurft að gera alls konar ráðstafanir út af persónuverndarlögunum. Núna mætti ekki 

lengur birta neinar myndir úr skólastarfinu á heimasíðum skólans, eitthvað sem ,,veldur 

pirringi meðal starfsmanna skólanna sem hafa gert þetta á sama hátt síðustu tuttugu til 

þrjátíu ár“. Hann taldi fólk vera almennt orðið meðvitaðra um hvernig internetið virkaði, 

,,hvernig Facebook og Google arðrænir okkur daglega að einhverju leyti, með fullu sam-

þykki okkar“. Hann benti á að margir væru hættir að vera í endalausum Facebook leikjum 

þar sem hægt væri að ná ýmsum upplýsingum um notendur þeirra. Það kæmi oft í ljós 

hvaða fyrirtæki hefðu fengið upplýsingar frá Facebook þegar auglýsingar frá þeim tækju 

að birtast á tímalínunni á Facebook daginn eftir. Hann sagðist einnig telja að fólk væri 

orðið meðvitaðra um rétt þess til þess að kalla eftir gögnum og réttinum til þess að láta 

eyða öllum upplýsingum um það. Hann velti því hins vegar fyrir sér hvort öryggisvitundin 

næði út fyrir það að fólk væri orðið meira meðvitað um þessa hluti þannig að það sýndi 

það í verki. Hann hefði ekki vitneskju um það hvort fólk væri farið að ganga betur frá 

öryggismálunum en áður, en hann hefði á tilfinningunni að það væri ekkert stórkostlegt 

í gangi þar. Hann vildi meina að það væri alfarið hægt að þakka nýrri persónuverndar-

löggjöf að þessi umræða hefði farið betur af stað. Í kjölfarið fóru allar áskriftarþjónustur 

að senda nýja skilmála út frá GDPR og allt varð sýnilegra. Það ætti hins vegar eftir að 

koma í ljós hversu langvinn þessi hugarfarsbreyting yrði. 

  Njörður sagði okkur eiga eftir mikið ólært og það ætti ekki bara við um almenning, 

heldur einnig fyrirtæki og opinberar stofnanir. Hann sagði þetta vera sína tilfinningu, við 

byggjum við tiltölulega einfalt samfélag og værum frekar einföld og saklaus fyrir vikið. 

Við hefðum ekki þurft að hafa svo miklar áhyggjur fram til þessa. Valdafjarlægðin sem 

við höfum séð að tíðkaðist erlendis þar sem þjóðhöfðingjar þyrftu að sæta gæslu hvert 

sem þeir færu til þess að koma í veg fyrir að almenningur kæmist að þeim, væri nálægðin 

allt önnur hér og sáralítil tortryggni gagnvart náunganum. Honum þætti það jákvætt: 

,,Við viljum halda í barnið í okkur, þessa barnslegu einlægni, við erum dálítið einlæg í 

þessu, við trúum því ekki að einhver hafi beinlínis áhuga á að vera að ná í einhverja hluti, 

sækja í einhverja hluti sem okkur þykir ekkert merkilegir.“ Hann nefndi að tæknin gerði 

þetta allt saman kleift, nú væri hægt að brjótast inn í tölvur, taka myndir af fólki í gegn 
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um myndavélar og birta annars staðar án þess að nokkur yrði þess var. Það gæti verið 

mjög alvarlegt fyrir fyrirtæki og stofnanir með mikið umfang og sem væru með verðmæt 

gögn ef öryggismálin væru ekki í lagi. Þau fyrirtæki væru hins vegar væntanlega komin 

mun lengra á veg heldur en samfélagið í heild. Njörður taldi okkur hins vegar komin mun 

skemur á veg en aðrar þjóðir, við værum þó að vinna í að ná öðrum þjóðum í uppsetningu 

á öryggisvörnum sem hindruðu utanaðkomandi aðila í að komast í gögn sem ættu að 

vera varin. 

 Óðinn taldi að þekking almennings á öryggismálum væri lítil. Hann taldi að fólk áttaði 

sig þegar það yrði fyrir því að upplýsingum um það væri komið í hámæli: ,,Þá vaknar það 

og finnur á sjálfu sér hvað það er virkilega bagalegt þegar eitthvað viðkvæmt er komið út 

í loftið.“ 

 Vitund viðmælenda um upplýsingaöryggi 

Síðast spurningin sem viðmælendurnir fengu varðaði þeirra eigin öryggisvitund. Hún 

snerist um það hvort þeir væru almennt meðvitaðir um öryggisvarnir í kring um þau gögn 

sem þeir ynnu með, bæði persónuleg skjöl og upplýsingar úr vinnuumhverfi. 

 Baldur sagðist sjálfur gæta vel að öryggi þeirra gagna sem hann ynni með, hann ynni 

með heilmikið magn viðkvæmra upplýsinga og hann tæki öryggi mjög alvarlega. 

 Óðinn sagðist passa vel upp á þær upplýsingar sem hann væri með í vinnunni og færi 

eftir þeim öryggisreglum sem væru settar á vinnustaðnum. Hann sagði að það væri þó 

alltaf hægt að gera betur. Hann nefndi að ef hann fengi gögn send frá öðrum mætti meta 

það hvort hann gætti nægjanlega vel að öryggi þeirra á meðan hann væri að lesa þau yfir 

og vinna úr þeim. Hann sagðist hins vegar vera með lítið af viðkvæmum gögnum 

persónulega. Hann taldi að um níutíu prósent þeirra gagna og upplýsinga sem hann ynni 

með heima væru ekkert leyndarmál, en hann gerði sér grein fyrir að hann mætti ef til vill 

gæta betur að öryggi þeirra sem væru viðkvæm. 

 Bestla sagðist ekki hafa haft neinar áhyggjur af öryggi upplýsinganna sem hún væri 

með fyrr en hún færi að tala um það. Hún sagðist vera dálítið kærulaus með sínar eigin 

upplýsingar af því hún hefði engar áhyggjur af því að tapa neinum gögnum. Á heimili sínu 

væri hún hins vegar ekki með tölvu en hún væri með öryggiskerfi. Hún sagðist hafa átt 

vini sem vildu ekki nota greiðslukort af ótta við að einhver gæti fylgst með því í hvað þeir 
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væru að eyða, en hún taldi að þeir hefðu gefist upp á því þegar þeir urðu eldri. Hún 

sagðist hafa litið á þau eins og þau væru geimverur ,,en að vissu leyti er það hættulegt 

að einhver geti vitað allt um þig, ef það kemst í rangar hendur þá er það hættulegt“. Hún 

sagði það hafa verið í umræðu að fjölga myndavélum í miðbænum í þeim tilgangi að auka 

öryggi borgaranna, en ef það kæmi síðan rangur maður við völd: ,,Hvað gæti þá gerst?“ 

Hún taldi að það væri mikilvægt fyrir okkur að hugsa út í þetta þó að það væri ekki 

,,sniðugt að vera allt of paranojaður“. Þegar kæmi að vinnustaðnum væri hún að nýta 

þau öryggiskerfi sem þar væru til staðar og hún færi eftir þeim reglum sem settar væru 

á vinnustaðnum um öryggisvarnir. Hún gætti þess að fara ekki með neinar viðkvæmar 

upplýsingar út af skrifstofunni og sæi til þess að þeim gögnum sem ætti að eyða væru 

eytt þegar búið væri að nota þau eftir því sem reglur segðu til um. 

 Þór sagðist fyrst og fremst hugsa að öryggi upplýsinga sem hann væri með í vinnunni. 

Hann sagði það að öryggisvarnirnar hefðu verið fremur frjálslegar á vinnustaðnum áður 

fyrr. Hann sagðist ekki sleppa neinum viðkvæmum gögnum út fyrir skrifstofuna hjá sér 

nema tryggja að alls öryggis væri gætt við meðhöndlun þeirra og þau skjöl sem hann 

sendi frá sér í tölvupósti væru læst með lykilorði og lykilorðin væru síðan send með sms-

skeyti til þess sem ætti að hafa skjalið undir höndum. Það væri gott öryggiskerfi í tölvu-

búnaðnum hjá þeim á skrifstofunni og síðan hefði verið sett upp öryggiskerfi á vinnu-

staðnum þannig að þess væri gætt að minni hætta væri á innbroti inn á skrifstofuna. 

Hann sagðist hins vegar lítið hafa hugsað út í þetta fyrir sig persónulega. Hann hefði 

reyndar farið yfir smáforritin á Facebook og takmarkað þær upplýsingar sem forritin hafa 

aðgang að en það væri eiginlega það eina. 

 Njörður sagðist telja að hann væri ennþá á einlæga barnsskeiðinu varðandi öryggi 

upplýsinga og mætti ef til vill passa sig betur. Hann sagðist hafa fengið ýmsar upplýsingar 

um það hvernig hann ætti að fara með þau gögn sem hann væri að vinna með og hvernig 

hann ætti að verja sig á internetinu. Hann hefði einnig fengið upplýsingar um það hvernig 

hann ætti að meðhöndla þau tæki sem hann ynni með eins og snjalltæki og tölvur sem 

hann nýtti til að vinna með opinber gögn. Í vinnunni sagði hann að til staðar væru ýmsir 

eldveggir, vírusvarnir og verklagsreglur sem bæri að fara eftir og hann taldi að vinnu-

staður hans væri skrefi framar í gagnaöryggismálum en margir aðrir vinnustaðir. 
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 Vettvangsrannsókn hjá Staðlaráði Íslands 

Vettvangsrannsókn var framkvæmd á námskeiði hjá Staðlaráði Íslands sem fjallaði um 

staðalinn ÍST EN ISO 27001 um upplýsingaöryggi og innleiðingu staðalsins. Í upphafi nám-

skeiðs voru þátttakendur fengnir til þess að kynna sig fyrir öðrum þátttakendum og í 

kynningunni áttu allir að segja frá því af hverju þeir væru að taka þátt í námskeiðinu. 

Nánast allir þátttakendurnir voru starfsmenn opinberra stofnana og stofnana á vegum 

sveitarfélaga á landinu. Þátttakendurnir áttu það jafnframt sameiginlegt að tilgangur 

þeirra með þátttöku var að gera stofnanirnar betur undirbúnar varðandi öryggisvarnir 

þegar nýju persónuverndarlögin yrðu lögfest. Spurningarnar sem námsskeiðshaldarinn 

fékk frá þátttakendum snerust flestar um það hvernig ætti að tryggja öryggi persónu-

upplýsinga viðskiptavina sem best. 

 Samantekt  

Í þessum kafla var farið yfir viðhorf viðmælenda til öryggisvitundar almennings og þeir 

spurðir út í hverja þeir teldu stöðuna vera á öryggisvitund almennings. Einnig voru þeir 

spurðir út í þeirra eigin öryggisvitund og hvernig þeir gættu öryggis þeirra upplýsinga 

sem þeir væru að vinna með. Jafnframt var gerð grein fyrir vettvangsrannsókn sem fór 

fram á námskeiði hjá Staðlaráði Íslands um öryggisstaðalinn ÍST EN ISO 27001. 

 Allir voru sammála um að það vantaði mikið upp á öryggisvitund almennings þó að 

nokkrir þeirra teldu þróunina vera í rétta átt. Þeir töldu jafnframt að fyrirtækin væru 

betur vakandi yfir þessu í starfsemi sinni en einstaklingar. Einn viðmælanda benti á að 

það gæti þurft meiri almenna fræðslu í skólum um þessi mál. 

 Þegar viðmælendur voru spurðir um það hvernig þeir meðhöndluðu gögn og upp-

lýsingar sem þeir ynnu með kom fram að þeir reyndu allir að gæta öryggis við með-

höndlun þeirra gagna sem þeir ynnu með starfs síns vegna. Jafnframt færu þeir almennt 

eftir þeim öryggisreglum sem væru settar á vinnustaðnum. Þegar kæmi að þeirra 

persónulegu gögnum vantaði hins vegar mikið upp á að hefðu öryggismálin í huga, enda 

töldu þeir sig yfirleitt ekki vera með neinar viðkvæmar upplýsingar að ráði sem krefðust 

þess sérstaklega. 

 Vísað var í vettvangsrannsókn sem framkvæmd var á námskeiði hjá Staðlaráði 

Íslands varðandi staðalinn ÍST EN ISO 27001 um upplýsingaöryggi og innleiðingu staðal-

sins. Meirihluti þátttakenda voru frá opinberum stofnunum og á vegum sveitarfélaga á 
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landinu. Tilgangur þeirra með komu á námskeiðið var að efla öryggisvarnir stofnananna 

svo að þær væru betur búnar undir lögfestingu laga nr. 90/2018 um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga. 

 Í næsta kafla verða niðurstöðurnar úr viðtölum við viðmælendur tengdar við 

umfjöllun úr fræðilegum hluta rannsóknarinnar.   
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7 Umræður og samantekt 

Í þessum kafla er ætlunin að skoða hvort niðurstöður úr viðtölum við viðmælendurna 

hafi veitt svör við þeim rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi rann-

sóknar og komu fram í kafla 3.2. Jafnframt er leitast við að meta hvort rannsóknin hafi 

náð að uppfylla þau markmið sem sett voru með henni í upphafi. 

 Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf stjórnmálamanna til gagnaleka, 

hvort þeir teldu að lög nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

veittu almenningi nægjanlega vernd og hvort þeir teldu gagnaleka vera í einhverjum til-

vikum réttlætanlega einkum út frá upplýsingalögunum. Jafnframt var markmiðið að 

kanna hvort stjórnmálamenn væru sjálfir vakandi yfir gagnaöryggi í störfum sínum. 

 Til þess að ná fram markmiði rannsóknarinnar voru settar fram fjórar rannsóknar-

spurningar. Þær snerust um: 

• Hvert viðhorf stjórnmálamanna væri til gagnaleka. 

• Hvort stjórnmálamenn teldu lög um persónuvernd vera næga vernd fyrir al-

menning gagnvart gagnaleka. 

• Hvort stjórnmálamenn teldu að þeirri upplýsingaskyldu sem kveðið er á um í 

upplýsingalögum nr. 140/2012 væri nægjanlega vel sinnt. 

• Hvort stjórnmálamenn væru almennt vakandi yfir öryggi viðkvæmra gagna 

sem þeir meðhöndluðu. 

 Hér á eftir verður skoðað hvort niðurstöður rannsóknarinnar gefi svör við ofan-

greindum rannsóknarspurningum. Þá verður athugað hvernig niðurstöðurnar falla að 

fræðilegri umfjöllun um viðfangsefnið og lagt mat á hvaða vísbendingar þær gefa um 

stöðu mála. 

 Viðhorf stjórnmálamanna til gagnaleka 

Í fyrstu rannsóknarspurningunni var tilgangurinn að kanna viðhorf stjórnmálamanna til 

gagnaleka. Helmingur viðmælenda svaraði því strax í upphafi að gagnalekar væru slæmir 

og ættu ekki að eiga sér stað. Fólk þyrfti að leggja sig fram við að fyrirbyggja áhættu á að 

upplýsingar lækju út. Hinn helmingur viðmælanda, þeir sem höfðu einhvern tímann 

starfað sem alþingismenn, töldu spurninguna ekki vera svona einfalda. Það skipti máli 

hvers konar upplýsingar væri um að ræða. Þeir voru allir sammála um að það væri 
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óheppilegt þegar viðkvæmar persónuupplýsingar einstaklinga færu út, sérstaklega fólks 

sem ekkert hefði til sakar unnið. Einn viðmælendanna, Baldur, lýsti þessu viðhorfi vel 

,,Að spyrja um viðhorf til gagnaleka væri eins og að spyrja um afstöðu til valdveitingar 

hún getur verið nauðsynleg en því miður, því miður er hún nauðsynleg, hún er aldrei sem 

betur fer nauðsynleg, hún er aldrei jákvæð í eðli sínu, aðferðin er alltaf röng.“ Viðmæl-

endurnir voru spurðir út í þá þrjá stærstu gagnaleka sem höfðu verið í fréttum undanfarin 

ár, en það voru Vodafone-lekinn, lekamálið sem svo var kallað, og Panama-skjölin. Voru 

þeir spurðir hvort þeir teldu í einhverjum tilvikum réttmætt að birta upplýsingar sem 

væru fengnar með þessum hætti. Allir voru sammála um að upplýsingarnar sem birtust í 

Vodafone-lekanum áttu ekkert erindi við almenning, þar hefði verið um að ræða per-

sónulegar upplýsingar sem margar hefðu verið mjög viðkvæms eðlis. Þó nefndi einn 

þeirra að inn á milli hefðu verið upplýsingar sem engu skipti þó að þær hefðu komið fram. 

(Héraðsdómur Reykjavíkur, 26. apríl 2016, í máli E-1171/2015; Héraðsdómur Reykja-

víkur, 26. apríl 2016, í máli E-2518/2015). Eins voru nánast allir viðmælendur sammála 

um lekamálið. Þar hafi verið birtar persónulegar upplýsingar hælisleitanda (Margt óljóst 

í máli hælisleitanda, 2013; Gísli Freyr játar lekann, 2014; Héraðsdómur Reykjavíkur, 12. 

nóvember 2016, í máli S-561/2016). Einn viðmælandinn, Bestla, taldi að tilgangurinn 

með að leka minnisblaðinu hafi verið sá að breyta umræðunni í þjóðfélaginu ráðuneytinu 

í hag. Þór sagðist telja að það hafi verið réttmætt að birta upplýsingarnar um hælisleita-

ndann svo að almenningur fengi innsýn í hvað ráðuneytið væri að sýsla. Lekamálið varð 

til vegna þjófnaði innherja á gögnum á vinnustað. Samkvæmt Garrisson var innherja-

þjófnaður sú leið sem var sjaldnast notuð af þeim fimm leiðum sem hann greindi í rann-

sókn sinni (Garrison, 2011) en í annarri rannsókn voru um 59% þeirra sem höfðu látið af 

störfum hjá skipulagsheildum verið af völdum starfsmanna (Romney, 2015). 

 Bæði lekamálið og Vodafone-lekinn voru upplýsingalekar þar sem opinberaðar voru 

mjög persónulegar upplýsingar. Annars vegar voru þetta upplýsingar um persónuleg 

samskipti fjölda viðskiptavina Vodafone og hins vegar upplýsingar um persónulega hagi 

hælisleitanda. Birting slíkra upplýsinga stangast á við fleiri en eitt ákvæði persónu-

verndarlaganna (Héraðsdómur Reykjavíkur, 26. apríl 2016, í máli E-1171/2015; Lög nr. 

90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga). Dómar féllu í báðum þessara 

mála. Í lekamálinu var starfsmaður Innanríkisráðuneytisins dæmdur fyrir trúnaðarbrot í 

starfi auk þess sem komist var að samkomulagi um greiðslu bóta af hendi starfsmannsins 
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til hælisleitandans. Síðan var Vodafone dæmt til greiðslu skaðabóta til nokkurra við-

skiptavina vegna brota á fjarskiptalögum og þágildandi persónuverndarlögum (Héraðs-

dómur Reykjavíkur, 26. apríl 2016, í máli E-1171/2015; Héraðsdómur Reykjavíkur, 12. 

nóvember 2016, í máli S-561/2016; Lög um fjarskipti nr. 81/2003; Lög um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000; Tony Omos fékk tæpa milljón, 2015). 

 Viðhorf viðmælenda til Panama-skjalanna voru á annan veg. Þeir voru sammála um 

að þar hafi verið birtar upplýsingar sem vörðuðu almannahagsmuni. Í þeim var upplýst 

um eignir framámanna í skattaskjólum og í einhverjum tilvikum hafi menn verið að brjóta 

lög (Rettig, 2016, bls. 19; Tuttle, 2016, bls. 22). Viðmælendur voru hins vegar ósammála 

um hvort það hafi verið réttlætanlegt að heimila Skattrannsóknarstjóra að kaupa 

Panama-skjölin. Helmingur viðmælenda var mjög hlynntur þeim kaupum. Óðinn nefndi 

að verðið á gögnunum hefði ekki verið það hátt að það var alveg forsvaranlegt að greiða 

þá fjárhæð fyrir skjölin (34 mál rannsökuð eftir kaup á skattagögnum, 2017). Njörður 

sagði að ef þessi gögn hefðu ekki verið keypt þá hefðu þessar upplýsingar ekki gagnast 

þjóðfélaginu. Hinn helmingur viðmælanda töldu orka tvímælis það siðferði sem lá á bak 

við kaupin og nefndu þær forsendur að skjölunum hefði verið stolið. Þór velti fyrir sér 

hvenær væri leyfilegt að brjóta á einum aðila til þess að hjálpa öðrum. Hann taldi víst að 

lögfræðistofan sem átti gögnin hafi líklegast verið með sín mál í lagi en hann setti fram 

spurningu um rétt almennings til að fá þessar upplýsingar. Bestla velti því fyrir sér, hvort 

það væri löglegt af yfirvöldum að kaupa ólöglegar upplýsingar. Almenningur hefði krafist 

þess að kaupin yrðu gerð svo þjóðin fengi skatttekjurnar til baka, en það væri ekki hlut-

verk dómstóls götunnar að dæma fólk. 

 Hvort kaupin á Panama-skjölunum voru lögmæt og hvort það var siðferðisleg rétt að 

kaupa þau, þá gefur fréttaflutningur fjölmiðlanna tilefni til þess að álíta að ávinningurinn 

hafi verið talsverður. Talið er að upplýsingarnar hafi nú þegar skilað ríkinu umtalsverðum 

fjármunum í formi endurálagðra gjalda og muni skila enn meiri tekjum í gegn um þau mál 

sem ennþá eru óafgreidd. Þær 37 milljónir sem greiddar voru fyrir skjölin hafa nú þegar 

fengist til baka og voru áætluð undanskot í kring um 15 milljarða króna. Það má því áætla 

að skatttekjur af þeim fjármunum hafi orðið umtalsverðar (34 mál rannsökuð eftir kaup 

á skattagögnum, 2017; Þórdís Arnljótsdóttir, 2018). 
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 Viðhorf til verndar persónuverndarlaganna 

Í rannsóknarspurningu tvö er leitað eftir því hvort stjórnmálamenn teldu að lög um 

persónuvernd veittu almenningi næga vernd fyrir gagnaleka.  

 Fyrstu viðtölin í rannsókninni voru tekin haustið 2016 við Frigg og Baldur þegar eldri 

persónuverndarlögin (Lög. nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupp-

lýsinga) voru ennþá í gildi. Það gæti hafa haft áhrif á svörun viðmælenda en það má ráða 

út frá því hversu ólík svör fengust 2016 miðað við svörin 2018. Þau viðtöl fóru fram eftir 

að nýju persónuverndarlögin (Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupp-

lýsinga) höfðu tekið gildi. Viðmælendurnir fjórir sem rætt var við 2018, þegar nýju lögin 

höfðu tekið gildi voru mun jákvæðari gagnvart lögunum en viðmælendurnir tveir sem 

rætt var við haustið 2016. Út frá því má álykta að tiltrú fólks á vernd eldri laganna hafi 

ekki verið mikil. 

 Bæði Frigg og Baldur töldu persónuverndarlögin ekki vernda almenning. Frigg benti 

á dæmi þegar tölvuskeyti Jónínu Benediktsdóttur voru birt fyrir einhverjum árum þá hafi 

hún enga vernd fengið út frá persónuverndarlögunum. Baldur var sama sinnis, honum 

þætti þó margt gott í lögunum en taldi að Persónuvernd væri eingöngu lagaskrifstofa 

sem hefði frekar ráðgefandi hlutverki að gegna en taldi að hún veitti almenningi enga 

sérstaka vernd. 

 Í nýju persónuverndarlögunum (Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu per-

sónuupplýsinga) er leitast við að vernda eigendur upplýsinganna ennþá betur en var gert 

í fyrri lögum. Til dæmis er búið að auka ábyrgð þeirra sem fara með vinnslu persónuupp-

lýsinga. Utanaðkomandi vinnsluaðilar, sem í eldri lögunum þurftu ekki að bera ábyrgð á 

þeirra hluta í vinnslu persónuupplýsinga, er nú gert að bera ábyrgð á sínum hluta 

vinnslunnar. Það er jafnframt gerð sú krafa að kaupendur þjónustu þeirra geri vinnslu-

samninga við þá. Viðurlög við brotum á persónuverndarlögunum hafa einnig verið hert. 

Nú er heimilt að dæma þá sem brjóta af sér til fangelsisvistar til allt að þriggja ára, og 

sektarákvæðin hafa verið þyngd verulega (Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga). Þessi breyting á lögunum gerir það að verkum að það er mun meira 

í húfi fyrir þá sem hafa með höndum vinnslu á persónuupplýsingum nú en áður. Það má 

ætla að það eitt og sér ætti að vera nægur hvati fyrir skipulagsheildir til að byggja upp 

betri öryggisvarnir þegar kemur að vörslu persónuupplýsinga. 
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 Í vettvangsrannsókn hjá Staðlaráði Íslands um staðalinn ÍST EN ISO 27001 um upp-

lýsingaöryggi (Staðlaráð Íslands, 2017) kom greinilega fram á máli þátttakenda að 

stofnanir og sveitarfélög vildu vera vel undirbúin fyrir lögfestingu persónuverndar-

laganna (Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga). Þátttakendur 

námskeiðsins sögðu að með innleiðingu staðalsins og þeirra öryggisráðstafana sem 

honum fylgja mætti ná að vernda betur persónuupplýsingar viðskiptavina þeirra. Þannig 

væri auðveldara að gæta þess að vinnsla upplýsinganna færi fram með lögbundnum og 

öruggum hætti. 

 Viðhorf viðmælendanna sem rætt var við 2018 fellur nokkuð að þeim breytingum 

sem gerðar voru á lögunum. Bestla sagði til að mynda að henni sýndist að almenningur 

ætti að njóta vafans í öllum málum, þó að hún væri ekki búin að kynna sér lögin til fulls. 

Þór sagði lögin auka kröfur á allar stofnanir og því ættu þau að auka verndina fyrir al-

menning, en hann taldi að kröfurnar til smærri félaga og fyrirtækja væru helst til strangar. 

Njörður sagði lögin hafa verið skrifuð til þess að vernda almenning. Það væri hins vegar 

svo að þegar einbeittur brotavilji væri fyrir hendi þá vernda lögin almenning ekkert fyrir 

þeim sem ætla sér að brjóta af sér. 

 En hvað bíður þeirra sem lenda í því að viðkvæmum upplýsingum um þá lekur út? 

Viðmælendurnir voru sammála um að þegar viðkvæmar persónuupplýsingar um einstak-

linga væru komnar á allra vitorð væri ekki aftur snúið. Skaðinn væri skeður. Baldur líkti 

gagnaleka við olíuleka, eyðileggingin væri mikil ef hann væri stór og það tæki langan tíma 

að komast fyrir tjónið. Þór benti á að þegar viðkvæmar og persónulegar upplýsingar væru 

komnar fyrir allra augum þá væri það ekki tekið til baka þó svo að einhverjum væri refsað 

fyrir það. 

 Þeir gagnalekar sem fjallað var um í fræðilegu umfjölluninni gerðust fyrir gildistöku 

laganna nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Eftir Vodafone-

lekann sóttust nokkrir einstaklingar eftir bótagreiðslum af hendi fyrirtækisins vegna þess 

skaða sem þeir töldu sig hafa orðið fyrir vegna lekans. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi 

þeim í vil að hluta til vegna brota á eldri persónuverndarlögunum (Lög nr. 70/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga; Héraðsdómur Reykjavíkur, í máli E- 

1171/2015; Héraðsdómur Reykjavíkur, í máli E-2518/2016). Í lekamálinu náðist dómssátt 

á milli Tony Omos og Gísla Freys Valdórssonar um að sá síðarnefndi greiddi Omos bætur 



75 

vegna lekans á minnisblaðinu, enda voru upplýstar mjög persónulegar upplýsingar um 

Tony í minnisblöðunum (Tony Omos fékk tæpa milljón, 2015; Tvö skjöl um Tony Omos í 

gangi, 2016). Líf þessa fólks heldur áfram en afleiðingar lekans verða væntanlega greypt-

ar í hugum þeirra það sem eftir lifir ævi. Þær breytingar sem urðu á lífi sumra þeirra í 

kjölfar lekanna verða í einhverjum tilvikum ekki teknar til baka. Breytir þá engu hvort þeir 

sem í lentu hafi fengið bætur eður ei. 

 Með hertum lögum ætti hættan á gagnalekum, þar sem viðkvæmar persónuupp-

lýsingar einstaklinga komist í hendur fjölmiðla eða á internetið, að minnka verulega. Þar 

ætti fælingarmáttur þyngdra ákvæða persónuverndarlaganna (Lög nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga) að vera hvatning til skipulagsheilda um að 

hafa meðferð persónuupplýsinga og gagnaöryggismál sín í sem bestu lagi. 

 Viðhorf til upplýsingaskyldu samkvæmt upplýsingalögum 

Þriðja rannsóknarspurningin tók fyrir viðhorf viðmælanda til þess hvort viðmælendur 

teldu að stjórnvöld væru að sinna upplýsingaskyldu sinni eins og þeim væri skylt sam-

kvæmt upplýsingalögunum. Þessari spurningu var bætt við þegar rannsóknin var komin 

vel af stað og búið var að taka viðtöl við fyrstu tvo viðmælendurna. 

 Almennt töldu viðmælendunum stjórnvöld standa sig nokkuð vel í að sinna upp-

lýsingaskyldu sinni þó ennþá vantaði helling upp á að henni væri sinnt að fullu. Þessi mál 

stefndu þó í rétta átt, búið væri að opna bókhald ríkis og sveitarfélaga að hluta og búið 

að gera mun meira af upplýsingum opinbert en áður var. Bestla benti til dæmis á að 

þegar bókhald ríkisins væri orðið opið, þá auðveldaði það fjölmiðlum að vinna úr upp-

lýsingunum án þess að brjóta lög. Bæði Óðinn og Njörður nefndu að lagakerfið í kring um 

persónuverndarlögin og upplýsingalögin væri frekar nýtt og því þyrfti tíma til að koma 

því í gegn. 

 Það gæti verið reyndin að einhverju leyti, það tekur tíma að aðlaga tölvukerfi ríkis 

og sveitarfélaga að nýjum reglum þannig að einungis birtist þær upplýsingar sem mega 

birtast en aðrar verði áfram lokaðar. Nokkur sveitarfélög urðu til að mynda fyrir því að 

viðkvæm gögn um skjólstæðinga félagsþjónustu þeirra höfðu legið opin á vef sveita-

félaganna í einhvern tíma vegna mistaka í flutningi upplýsinganna milli kerfa (Viðkvæmar 

upplýsingar birtar á heimasíðum sveitarfélaga, 2018). 
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 Viðmælendurnir voru sammála um að ennþá væri langt í land með að allt væri uppi 

á borðum sem ætti að vera þar. Óðinn benti til dæmis á að reynt væri að fela alla spillingu 

og þeir sem óskuðu eftir upplýsingum um málefni sem gætu orkað tvímælis, fengju ýmist 

engin svör, röng svör eða þeim væri svarað seint. Hann sagði að við værum lítið þjóðfélag 

þar sem tilhneigingin væri í þá átt að hygla vinum og vandamönnum. Bestla minntist á 

að þingmaður annars flokks hefði verið gagnrýndur fyrir að vera að koma með enda-

lausar fyrirspurnir en þær hefðu varpað ljósi á ýmsar upplýsingar sem annars hefði engin 

vitneskja verið um. Þór benti á að blaðamenn væru að lenda í stappi við stjórnvöld um 

upplýsingar sem þeir teldu sig eiga rétt á að fá, og þyrftu yfirleitt á endanum að skjóta 

málum til kærunefndar upplýsingamála. Sá ferill tæki yfirleitt langan tíma og endaði 

oftast nær fjölmiðlunum í hag. Þannig virtust stjórnvöld vera að tefja ferlið í von um að 

það yrði ekki fjallað um þessar upplýsingar. Bestla nefndi dæmi um umsagnir um laga-

frumvarp á samráðsgáttinni sem hefðu verið felldar út um leið og fresturinn til umsagna 

var liðinn. Ekki var skýrt af hvaða ástæðu það hefði verið gert. Njörður talaði um að sam-

félagið gerði sér betur grein fyrir þörfinni fyrir upplýsingar og hann taldi að með tímanum 

yrðu almenningur og stjórnvöld með sameiginlegan skilning á því hvaða upplýsingar ættu 

að vera opinberar og hverjar ekki. 

 Þessi viðbrögð viðmælenda stangast á við rannsóknir sem hafa verið gerðar reglu-

lega á því hvort að almenningur telji að stjórnvöld sinni upplýsingaskyldu sinni til al-

mennings. Kannanir benda til þess að traust almennings til stjórnvalda fari dvínandi með 

árunum. Í rannsókn sem Jóhanna Gunnlaugsdóttir gerði á trausti almennings til Alþingis 

árið 2012 voru það 10% þeirra sem svöruðu sögðust bera traust til Alþingis en til saman-

burðar höfðu 50% sagst treysta Alþingi árið 1995 og 13% árið 2009. Í sömu rannsókn frá 

2012 sögðu 90% þeirra sem svöruðu að þeir teldu oft eða stundum að upplýsingum frá 

ráðuneytum væru vísvitandi haldið leyndum og 81% svarenda töldu að upplýsingum um 

fjármál ríkisins væru oft eða stundum haldið vísvitandi leyndum fyrir almenningi 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015). Þess ber að geta að síðasta rannsóknin um traust al-

mennings er frá árinu 2012 talsvert áður en reikningar ríkisins voru opnaðir og upp-

lýsingagjöf stjórnvalda var aukin. Það hefði verið fróðlegt að hafa við hendina upplýsingar 

um trú almennings til upplýsingagjafar stjórnvalda og almenna tiltrú almennings á stjórn-

völdum núna eftir að reikningar ríkisins hafa orðið opnari. 
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 Eins og minnst var á í kafla 7.1 þegar fjallað var um viðhorf viðmælenda til gagnaleka 

þá minntust nokkrir á það að birting upplýsinga sem vörðuðu almannahagsmuni og 

fengnar væru úr gagnalekum væri réttlætanleg. Panama-skjölin voru nefnd sem gott 

dæmi, enda birtust í þeim upplýsingar um eignir Íslendinga í aflandsfélögum í skatta-

skjólum, og þar á meðal alþingismanna. Hjá alþingismönnunum hafði láðst að skrá 

félögin í hagsmunaskráningu þingmanna eins og reglur kveða á um. (Reglur um skráningu 

á fjárhagslegum hagsmunum alþingismanna og trúnaðarstörfum utan þings, 2011). 

 Í 9. grein upplýsingalaganna er tilgreint að óheimilt sé að veita almenningi aðgengi 

að einka- og fjárhagsmálefnum einstaklinga nema með samþykki eiganda upplýsinganna 

(Upplýsingalög nr. 140/2012). Þó að upplýsingar um hlutafjáreign alþingismanna megi 

flokka undir 9. greinina, þá ber þeim samt sem áður að gefa slíkt upp í hagsmuna-

skráningu samkvæmt reglum (Reglur um skráningu á fjárhagslegum hagsmunum al-

þingismanna og trúnaðarstörfum utan þings, 2011). Það sem var þó alvarlegra og varðaði 

almannahagsmuni var að Panama-skjölin opinberuðu veruleg skattundanskot hjá Ís-

lenskum eignamönnum sem í kjölfar endurálagningar hefur skilað umtalsverðum skatt-

tekjum til þjóðfélagsins (Þórdís Arnljótsdóttir, 2018). Tæplega hefðu upplýsingarnar um 

þessi skattaundanskotin nokkru sinni komist í hendur skattyfirvalda nema í kjölfar lekans 

frá lögfræðistofunni Mossack Fonseca. Það að þær voru seldar til Íslenskra yfirvalda varð 

þannig til þess að gagnalekinn varð Íslensku þjóðfélagi til góðs. Njörður minntist á að það 

græfi undan þjóðfélaginu þegar ,,stóreignamenn eru í krafti sérþekkingar að skjóta fjár-

munum undan með þessum hætti“. 

 Almenningur fékk þó enga vitneskju um innihald þessara upplýsinga fyrr en þau voru 

opinberuð í Kastljósþætti Ríkissjónvarpsins 3. apríl 2016. Mikil reiði braust fram í þjóð-

félaginu vegna upplýsinganna sem þar kom fram og gerðar voru kröfur um að ríkis-

stjórnin bæðist lausnar og fram færu nýjar kosningar. Það var gert og fóru Alþingis-

kosningar fram hálfu ári síðar. Í vettvangsrannsókninni sem gerð var á kjörstaðnum í 

Hafnarfirði 26. október 2016 var hlustað eftir hvort Panama-skjölin og upplýsingar sem 

fram komu í þeim væru kjósendum ofarlega í huga. Niðurstaða rannsóknarinnar gaf hins 

vegar vísbendingar um að svo væri ekki, þessi málefni komu aldrei til tals meðal þeirra 

sem heyrt var til. Ætla má að birting Panama-skjalanna hafi ekki haft þau áhrif á fólk að 

það teldi ástæðu til að ræða þau eitthvað sérstaklega á kjörstaðnum. 
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 Annar angi gagnaleka eru Wikileaks-samtökin sem lýst hafa stuðningi við tjáningar-

frelsi og gagnsæi en barist gegn pólitískum sannleika sem stjórnvöld hafa haldið að 

þegnum þess. Í þessum tilgangi hafa þau sérhæft sig í að opinbera upplýsingar sem 

stjórnvöld hafa viljað halda leyndum fyrir almenningi. Þrír einstaklingar hafa einkum 

verið í eldlínunni fyrir samtökin, Julian Assange, forsvarsmaður þeirra, Chelsea Manning, 

sem sendi Wikileaks gögn varðandi störf og athafnir Bandaríska hersins í Afganistan og 

varðaði þjóðaröryggismál. Loks er það Edward Snowden sem opinberaði trúnaðarskjöl 

sem sýndu fram á eftirlit og njósnir sem NSA viðhafði meðal Bandarískra þegna (Estop, 

2014, Kelly, 2012; Munro, 2017; Toxen, 2014). 

 Viðmælendurnir voru spurðir hvort þeir teldu slík samtök hafa einhverja þýðingu 

fyrir almenning. Þeim fannst öllum nema einum að slík samtök ættu fullkomlega rétt á 

sér, þó skiptar skoðanir væru um þau málefni sem samtökin hefðu opinberað. Baldur 

benti á að þegar lýðræðinu væri ógnað þá væri gott að hafa svona samtök sem gæfu 

stjórnvöldum tilefni til að óttast. Óðinn sagði að það væri auðvelt fyrir stjórnvöld eins og 

í Bandaríkjunum að misnota eftirlit með borgurum sínum og þá þyrfti innra eftirlit 

landanna að vera í lagi, en stundum væri það spillt. En hann taldi að þessi mál ættu hins 

vegar ekki að rata í fjölmiðla. 

 Viðmælendurnir voru í framhaldi spurðir hvort þeir teldu ástæðu til þess að taka upp 

lög til verndar uppljóstrurum hér á landi. Þeir töldu almennt þörf á því, eða að sú umræða 

færi að minnsta kosti fram. Baldur taldi að það væri nauðsynlegt að setja slík lög, því 

þegar uppljóstrað væri um yfirvöld þá vildu þau sýna fram á að viðkomandi yrði refsað 

svo það yrði öðrum víti til varnaðar. Þór taldi slík lög nauðsynleg til að vernda þá sem 

væru að upplýsa misferli innan stjórnsýslunnar. Eins og minnst hefur verið hér að undan 

í kafla 2.5.6. þá hefur oftar en einu sinn verið reynt að koma frumvörpum varðandi vernd 

uppljóstrara í gegn um Alþingi án árangurs, en nú er starfshópur á vegum stjórnvalda að 

skoða þessi mál og má vænta þess að út frá þeirri vinnu verði lagt fram stjórnarfrumvarp 

um slíka vernd (Nauðsynlegt að setja heildarlög um vernd uppljóstrara, 2018). 

 Þegar tekið er saman það sem á undan er komið þá eru stjórnvöld á góðri leið með 

að fylgja upplýsingalögunum betur með því að opna ríkisbókhaldið og birta sífellt fleiri 

upplýsingar á vef sínum. Eins og einstakir viðmælendur bentu á, þá er samt sú hætta fyrir 

hendi að áfram verði reynt að fela upplýsingar um misferli ef einhver eru í gangi. Það 
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gæti því þurft að veita stjórnvöldum aðhald en það er erfitt að sjá í hvaða formi það ætti 

að vera. Þá ályktun má draga að sumar af þeim upplýsingum sem eiga erindi við al-

menning muni ekki verða opinberaðar nema í kjölfar einhvers konar gagnaleka. Hættan 

er hins vegar sú að á meðan slík lög eru ekki til, þá eigi þeir, sem verða þess áskynja að 

ekki er allt með felldu innan stjórnkerfisins, eftir að halda að sér höndum af ótta við af-

leiðingar þess að upp um þá komist. 

 Vitund stjórnmálamanna um gagnaöryggi 

Í fjórðu og síðustu rannsóknarspurningunni var spurt hvort stjórnmálamenn væru al-

mennt vakandi yfir öryggi viðkvæmra gagna sem þeir meðhöndluðu. 

 Viðmælendurnir sögðust allir búa við öflugt öryggiskerfi og skýrar verklagsreglur á 

vinnustað sínum og þeir reyndu eftir bestu getu að fara eftir þeim reglum sem giltu. 

Einnig gættu þeir öryggis í meðferð þeirra upplýsinga sem þeir hefðu í höndum á vinnu-

staðnum. Baldur sagðist vinna með mikið af viðkvæmum gögnum og hann tæki öryggi 

mjög alvarlega. Óðinn sagðist einnig passa upp á þau gögn sem hann ynni með þó alltaf 

mætti gera betur. Njörður sagðist ennþá vera frekar barnslegur og einlægur í hugsun 

þegar kæmi að öryggi gagna, hann taldi að það hefðu ekki margir áhuga á því sem hann 

væri að vinna að. Hann byggi þó við mjög gott öryggiskerfi innan vinnustaðarins. Við-

mælendurnir voru allir sammála um að þegar kæmi að þeirra persónulegu gögnum þá 

væru þeir ekki eins gætnir í meðförum þeirra, þeir hefðu minni áhyggjur af þeim. Óðinn 

sagði að níutíu prósent þeirra upplýsinga sem hann væri að vinna með heima væru upp-

lýsingar sem skiptu engu máli, en hann taldi að hann mætti bæta öryggið í kring um 

viðkvæmari gögn. Bestla sagðist ekki vera með tölvu heima svo hún þyrfti lítið að hugsa 

út í það, en hún væri með öryggiskerfi á heimilinu sínu. Það vekur athygli að viðmælendur 

hafa minni áhyggjur af persónulegum gögnum en þeim sem þau meðhöndla á vinnustað. 

Á heimilum fólks geta verið ýmis viðkvæm og persónuleg gögn í umferð og getur því verið 

alveg jafn mikilvægt að venja sig á góðar skjalastjórnunarhefðir þar eins og á vinnustað 

(Bradley, 2011; Staðlaráð Íslands, 2018). 

 Viðmælendurnir voru einnig spurðir út í hvernig þeir teldu öryggisvitund almennings 

vera. Þeir töldu hana almennt vera litla. Almenningur væri lítið undir það búinn að verjast 

utanaðkomandi árásum inn á tölvurnar hjá sér. Bestla taldi að fyrirtæki og stofnanir væru 
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betur undirbúin heldur en almenningur að takast á við þannig hættur. Hún taldi að ein-

staklingar væru engan veginn með sitt á hreinu hvað það varðaði. Þór sagðist finna fyrir 

því að öryggisvitundin meðal almennings væri að aukast, hann þakkaði það umræðuna í 

kring um persónuverndarlöggjöfina. Hann væri hins vegar ekki viss um að fólk sýndi það 

í verki þó að vitundin hefði aukist. Njörður vildi meina að fólk ætti mikið eftir ólært í 

þessum efnum og að við ættum langt í land með að ná nágrannaþjóðunum í öryggis-

vörnum. Það færi lítið fyrir tortryggni meðal fólks vegna þess hversu nálægðin er mikil 

milli okkar og þjóðfélagið saklaust. Óðinn taldi að öryggisvitundin væri lítil, það væri ekki 

fyrr en að upplýsingar um það væru gerðar opinberar að fólk áttaði sig. 

 Þegar Persónuvernd fór af stað að kynna persónuverndarlögin (Lög nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga) þá var mjög snemma í kynningarferlinu 

farið inn á þær auknu öryggiskröfur sem gerðar voru til vinnsluaðila persónuupplýsinga 

og þau auknu viðurlög sem yrðu við brot á öryggisreglum. Því hafa skipulagsheildir 

margar hverjar farið af stað í að auka öryggiskröfur á vinnustað sínum og sást það best á 

því hversu margir sóttu námskeið hjá staðlaráði um staðalinn ÍST EN ISO 27001 um upp-

lýsingaöryggi og innleiðingu staðalsins. Ógnanirnar sem steðja að tölvum almennings og 

stofnana verða sífellt fleiri, tölvuþrjótar nýta sér til dæmis öryggisbresti og lakar öryggis-

varnir í tölvum til að brjótast inn í þær, gagnaránsforrit verðar þróaðri og upp á síðkastið 

finnast skráarlaus gagnaránsforrit sem vírusvarnarbúnaðir eiga erfitt með að verjast. Inn-

rásarforrit eru jafnvel notuð til að yfirtaka einkatölvur, tengja þær saman og mynda 

nokkurs konar tölvunet, oftast án þess að notendur þeirra verði þess nokkurn tímann 

varir. Tölvuránsnetið er síðan notað til að fela slóð tölvuþrjótanna. Allt er þetta gert í von 

um að ná upplýsingum sem verða þeim til fjár, svo sem greiðslukortanúmer, aðgangs- og 

lykilorð að vefsíðum og bankalínum (Greengard, 2012; Pandey, 2018; Romney, 2015). 

Það hefur því aldrei verið meiri þörf en núna að efla vitund almennings um mikilvægi 

öryggsvarna í tölvubúnaði. Annar áhættuþáttur í öryggisvörnum eru skýjageymslur sem 

eru í auknum mæli notaðar undir aukið magn gagna (Ali, 2015). Skipulagsheildir og ein-

staklingar þurfa að kynna sér vel hvernig fyrirkomulagi þeirra er háttað, hvort einhver 

trygging sé fyrir því að gögnin séu örugg í skýjageymslunum og gera öryggisráðstafanir 

sem verja þau gögn sem geymd er þar. Með því er minni hætta á að utanaðkomandi 

aðilar geti nýtt sér gögnin komist þeir í þau. 
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 Þegar skipulagsheildir vilja auka öryggisvarnirnar þá eru staðlar gott stjórntæki. 

Staðallinn ÍST EN ISO 27001 um upplýsingaöryggi veitir leiðsögn um hvernig framkvæma 

skuli áhættugreiningu á öryggismálum skipulagsheildanna og hvernig innleiðingu 

öryggisferla skuli háttað. Staðallinn er gott hjálpartæki við að ná öryggisstýringu á öllum 

sviðum (Staðlaráð Íslands, 2017). Nýju persónuverndarlögin (Lög nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga) gera miklar kröfur um að fyllsta öryggis sé 

gætt varðandi vörslu persónuupplýsinga og sektir eru háar, ef koma upp öryggisbrestir 

þannig að viðkvæmar persónuupplýsingar tapist. 

 Þeir gagnalekar sem fjallað var um í kafla 2.5.2, 2.5.3. og 2.5.4. orsökuðust allir vegna 

þess að ekki var gætt að öryggismálum á vinnustöðunum. Í Vodafone-lekanum vantaði 

upp á öryggisvarnir á vef fyrirtækisins og ekki hafði verið farið að lögum varðandi upp-

setningu viðskiptamannaviðmóts. Tölvuhakkarinn sem náði að hakka sig inn á vefinn náði 

því í mun meiri upplýsingar en annars hefði uppsetning síðunnar verið samkvæmt lögum. 

Í rannsókn Garrison var þessi leið, að hakka sig inn á kerfin, í þriðja sæti yfir það hvernig 

gagnalekar urðu hjá skipulagsheildum (Garrison, 2011). Búast má við að þessi röðun 

breytist og minna verði um innbrot á vefi skipulagsheilda ef þær taka öryggismál sín í 

gegn í kjölfar nýju persónuverndarlaganna (Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga). Lekamálið varð af völdum starfsmanns sem kom upplýsingum í 

hendur fjölmiðla. Mögulega hefði mátt komast hjá þessum leka hefðu verið settir upp 

einfaldir öryggisverkferlar. Einn liður í þeim hefði til dæmis falist í að framkvæma öryggis-

leit á starfsmönnum og kerfisbundið eftirlit verið haft með þeim upplýsingum sem 

sendar voru út úr húsi. Loks var ekki á hreinu þegar kom að Panama-skjölunum með 

hvaða hætti upplýsingarnar hurfu af skrifstofu Mossack Fonseca. Vitneskja var um að 

öryggismálum var verulega ábótavant hjá fyrirtækinu bæði innan tölvukerfis og ekki 

vitað hvort eitthvert eftirlit var með meðhöndlum starfsmanna á gögnum lögfræði-

stofunnar (Tuttle, 2016, bls. 24). Allir þessir gagnalekar sýna hversu mikilvægt það er að 

huga að gagnaöryggi, sérstaklega þegar unnið er með viðkvæm persónugögn sem ekki 

mega komast í hendur annarra. 
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8 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að fjalla um eigindlega rannsókn sem gerð var í 

Upplýsingafræði. Markmiðið með rannsókninni var að skoða viðhorf stjórnmálamanna 

til gagnaleka og upplýsingaöryggis út frá mismunandi sjónarhornum. Í fyrsta lagi var 

markmiðið að kanna viðhorf þeirra til gagnaleka, í öðru lagi að spyrja þá út í hvað þeim 

fyndist um frammistöðu stjórnvalda í upplýsingagjöf til almennings og gagnsæi í stjórn-

málum. Að endingu var tilgangurinn að kanna hvernig gagnaöryggismálum þeirra væri 

háttað. Í þeim tilgangi voru þeir spurðir hvort þeir væru vakandi yfir öryggi þeirra upp-

lýsinga sem þeir meðhöndluðu  bæði í starfi og einkalífi. Farið var af stað með fjórar 

rannsóknarspurningar sem áttu að hjálpa til við að ná markmiðum rannsóknarinnar. 

 Ritgerðin var byggð upp með það fyrir augum að rekja feril rannsóknarinnar og 

greina frá niðurstöðum hennar. Í fyrsta hluta á eftir inngangi, í kafla 2 var tekinn fyrir 

fræðilegur bakgrunnur hennar en þar ber fyrst að nefna skjalastjórn þar sem fjallað er 

um mikilvægi þess að vernda öll þau gögn sem skipulagsheildir eru með í starfsemi sinni. 

Næst var fjallað um lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga en 

þau tóku gildi 15. júlí 2018 til þess að samræma íslenskt regluverk út frá regluverki 

Evrópusambandsins um persónuvernd sem tók gildi í Evrópu þann 25. maí 2018. Næst 

var fjallað um upplýsingalögin nr. 140/2012 og rétt almennings til upplýsinga, og teknar 

fyrir rannsóknir sem gerðar voru til þess að kanna tiltrú almennings á stjórnvöldum bæði 

á Íslandi og í Bandaríkjunum. Loks var fjallað um mismunandi birtingarmyndir gagnaleka 

og sagt frá þremur gagnalekum sem voru áberandi í Íslensku þjóðlífi. Þessir lekar voru 

Vodafone-lekinn, lekamálið og Panama-skjölin og var lítilega rætt hvernig þau mál voru 

meðhöndluð í réttarkerfinu og af stjórnvöldum. Loks var fjallað um Wikileaks-samtökin, 

uppljóstranir þeirra og starfsemi. Í framhaldi af þeirri umfjöllun var loks sagt frá stöðu 

uppljóstrara hér á landi. 

 Í kafla þrjú var farið yfir aðferðarfræði rannsóknarinnar, greint frá markmiðum 

hennar og rannsóknarspurningarnar bornar upp. Einnig var fjallað um gildi hennar fyrir 

samfélagið og siðferðilegan bakgrunn. Næst var fjallað um framkvæmdina, val á við-

fangsefni og nauðsynlegan undirbúning fyrir gagnasöfnun. Viðmælendurnir voru kynntir 

til sögunnar og sagt frá þeim vettvangsrannsóknunum sem framkvæmdar voru. Loks var 

fjallað um úrvinnslu gagnanna og greiningu þeirra. 
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 Við greiningu gagnanna voru fundin þemu úr viðtölunum og voru þemakaflarnir þrír. 

Sá fyrsti, kafli fjögur byggðist á viðhorfum stjórnmálamanna til gagnaleka. Í kafla fimm 

var fjallað um viðhorf þeirra til upplýsingagjafar stjórnvalda og gagnsæi í rekstri ríkisins. 

Sjötti kaflinn fjallaði um viðhorf þeirra til stöðu gagnaöryggis, bæði þeirra sjálfra og 

almennings. Í sjöunda og síðasta kaflanum voru síðan umræður og samantekt þar sem 

fjallað var um niðurstöður kaflanna þriggja út frá fræðilegu umfjölluninni sem tekin var 

fyrir í kafla tvö. 

 Þegar allt er tekið saman virðist viðhorf stjórnmálamanna til gagnaleka ekki alveg 

svart og hvítt. Mikill greinarmunur er gerður á gagnalekum sem innihalda viðkvæmar 

persónuupplýsingar og þeim sem opinbera upplýsingar sem varða almannahagsmuni. 

Lög um persónuvernd (Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga) 

hafa verið hert verulega, í þeim eru gerðar auknar kröfur um öryggi og ábyrgð og ættu 

lögin því að veita betri vernd til einstaklinga og minnka líkurnar á því að viðkvæmar 

persónuupplýsingar leki út. Þar getur staðallinn ÍST EN ISO 27001 komið að góðum 

notum til þess að efla varnir innan skipulagsheilda. 

 Eftir sitja vangaveltur um það hvort gagnalekum eigi almennt eftir að fækka með 

árunum ef skipulagsheildir herða öryggismál sín til þess að bregðast við persónuverndar-

lögunum (Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga). Það er vissu-

lega af hinu góða ef að almenningur getur verið áhyggjulaus yfir meðferð viðkvæmra 

persónulegra upplýsinga.  

 Þeir gagnalekar sem upplýst hafa málefni sem varða almannahagsmuni hafa hins 

vegar í einhverjum tilvikum brúað það bil sem myndast milli þess sem upplýsingalögin 

taka til og þess sem stjórnvöld vilja halda leyndu. Þar geta samtök á borð við Wikileaks 

komið sterkt inn og veitt stjórnvöldum það aðhald sem þarf. Ennþá vantar í íslenska lög-

gjöf vernd fyrir uppljóstrara svo að þeir sem verða þess áskynja að um misferli innan 

skipulagsheilda og stjórnvalda sé að ræða leggi í að koma fram með slíkar upplýsingar. 

Eins og staðan er í dag njóta uppljóstrarar engrar verndar og gæti það haft fælingarmátt 

í för með sér fyrir þá sem hafa vitneskju um misferli innan stjórnkerfisins. Þeir segi síður 

frá þeirri vitneskju af ótta við refsingu ef upp kemst hvaðan upplýsingarnar komu. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru langt í frá tæmandi og hefði jafnvel verið áhuga-

vert að skoða viðfangsefnið með aðferðum megindlegra rannsókna og fá þannig viðhorf 
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stærri hóps. Viðfangsefni rannsóknarinnar er mjög fjölbreytt og gæti nýst sem góður 

grunnur að frekari rannsóknum á þessu sviði. Niðurstöðurnar gefa til dæmis vísbendingu 

um að það vanti heilmikið upp á þekkingu almennings á upplýsingaöryggi og er gott til-

efni til þess að rannsaka þann þátt betur. Þá væri forvitnilegt að skoða stöðu öryggismála 

og viðbragða sem Íslenskar skipulagsheildir hafa gripið til vegna laga nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga hjá íslenskum skipulagsheildum. 

 Það er vonandi að þessi rannsókn eigi eftir að vekja til umhugsunar um þörfina á 

frekari fræðslu um gagnaöryggi og að hún verði hvatning til þess að huga betur að gagna-

öryggismálum í framtíðinni. 
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Viðauki 1 - Bréf send með beiðni um viðtal 

 

 

 

Staður, dagsetning 

 

Viðtakandi 

 

Efni: Rannsókn 

Ég heiti Sonja Freydís Ágústsdóttir og er meistaranemi í Upplýsingafræði við Háskóla 

Íslands og er kjörsvið mitt upplýsinga- og skjalastjórn og rafræn samskipti hjá skipulags-

heildum. Ég er að hefja vinnu við eigindlega rannsókn sem er hluti af lokaritgerð minni 

til öflunar MIS-gráðu undir leiðsögn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur prófessors en 

markmið rannsóknarinnar er að skoða gagnaleka frá sjónarhorni persónuverndar og rétti 

almennings til upplýsinga. 

 

Upplýsingar fyrir rannsóknina eru fengnar með viðtölum við sérfræðinga á hverju sviði 

fyrir sig, og vil ég með þessu bréfi óska eftir viðtali við XX varðandi viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Allar upplýsingar sem fengnar eru í viðtölum eru meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál og þess gætt við úrvinnslu og framsetningu að hvorki sé hægt að rekja 

upplýsingarnar til viðkomandi fyrirtækis/stofnunar eða fulltrúa þess. 

 

Mér þætti vænt um ef hægt yrði að verða við bón minni, og ég fengi upplýsingar um nafn 

viðmælanda eða tengiliðs ásamt símanúmeri eða tölvupóstfangi sent á netfang mitt 

xxx@hi.is fyrir dagsetning næstkomandi. Ef frekari upplýsinga er óskað, þá er hægt að 

hafa samband við mig með fyrrgreindu netfangi eða síma xxx-xxxx.   

 

Með fyrir fram þökk,  

Sonja Freydís Ágústsdóttir 

MIS nemi í upplýsingafræði 

mailto:xxx@hi.is
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Viðauki 2 - Upplýst samþykki fyrir þátttöku 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

  

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátt-

takendum verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og 

greiningu viðtala. Auk þess verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja 

persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátt-

takanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur. 

  

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistara-

rannsókn um „Gagnalekar – víti til varnaðar“ 

  

_____________________ 

Dagsetning og staður 

  

____________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

  

___________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 3 - Viðtalsrammi 

 

Áður en formlegt viðtal hefst, þá kynni ég mig, segi frá viðfangsefni mínu og undirbý 

viðtalið. Eyðublaðið um upplýst samþykki er lagt fram í tveinum eintökum og 

viðmælendur fengnir til að skrifa undir. 

 

Ég geri öllum viðmælendum mínum grein fyrir því að farið verði með allar upplýsingar úr 

viðtalinu sem trúnaðargögn og fyllstrar nafnleyndar gætt. Einnig læt ég þá vita að þeir 

geti hvenær sem hætt við viðtalið ef þeim sýnist svo. Mikilvægt er að biðja um leyfi til 

þess að taka upp viðtalið. 

 

Inngangsspurningar – Bakgrunnskönnun 

1. Nafn, menntun og aldur 

2. Hvert er starf þitt innan fyrirtækisins / stofnunarinnar 

3. Hversu langan starfsaldur hefurðu innan fyrirtækisins / stofnunarinnar 

 

Lykilspurningar 

1. Hvert er viðhorf þitt til gagnaleka? 

2. Hvernig telur þú að lög um persónuvernd verndi almenning fyrir gagnalekum? 

3. Hvaða úrræði telur þú vera í boði fyrir þá sem verða fyrir því að gögnum um þá 

leka á netið eða í fjölmiðla? 

4. Undanfarin misseri höfum við fengið fréttir af nokkrum gagnalekum, þar má 

nefna leka á gögnum frá Vodafone, lekamálið svonefnda þar sem minnisblaði 

um hælisleitanda var lekið í fjölmiðla og síðan Panama-skjölin. Hvaða gildi hafa 

birtingar á gögnum fengnum með gagnalekum fyrir almenning að þínu áliti? 

5. Telurðu að birting gagna sem fengist hafa með gagnaleka sé í einhverjum 

tilvikum réttlætanleg?  

a. Ef já, þá hvernig og hvers vegna,  

b. Ef nei, þá hvers vegna ekki 
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6. Samtök eins og Wikileaks sem fást við uppljóstranir á opinberum gögnum, 

hvaða þýðingu þau hafa fyrir almenning, að þínu mati? 

7. Hvernig finnst þér stjórnvöld standa sig í að framfylgja upplýsingalögunum 

varðandi gagnsæi í stjórnsýslu og upplýsingagjöf til almennings?  Hvernig þá 

helst?  

8. Hvað finnst þér um að skattrannsóknarstjóri hafi keypt gögn um eignir 

Íslendinga í aflandsfélögum? 

9. Hefði lagasetning til verndar uppljóstrurum einhverja þýðingu fyrir almenning? 

Telurðu þörf á slíkum lögum hér á landi? 

10. Hvernig er þekking almennings á gagnaöryggi að þínu mati?   

11. Hvernig tryggirðu öryggi viðkvæmra gagna sem þú geymir á heimili þínu og á 

vinnustað?  

 

 

 

 

  

Spurningar að loknu formlegu viðtali: 

1. Er eitthvað sem þú vilt bæta við það sem áður hefur komið fram? 

2. Má ég hafa samband við þig aftur ef mig vantar meiri upplýsingar? 

 

 

 

 
 


