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Útdráttur	
Af	 þeim	 7	 milljörðum	 manna	 sem	 búa	 á	 jörðinni	 hafa	 3,2	 milljarðar	 aðgang	 að	

Internetinu	en	þar	er	að	finna	ógrynni	upplýsinga	sem	notendur	þess	um	allan	heim	geta	

sótt	og	deilt	án	mikillar	 fyrirhafnar.	Mismunandi	 form	valdbeitingar	hefur	því	að	sama	

skapi,	 farið	ört	 vaxandi	 á	 Internetinu	og	þá	 vakna	 spurningar	um	hver	eða	hverjir	 fari	

með	valdið	og	hvernig	skuli	með	það	fara.	Í	ritgerðinni	er	rýnt	í	hvernig	mannfræðingar	

og	aðrir	fræðimenn		hafa	í	auknum	mæli		skrifað	um	vald	á	stafrænni	öld	og	hvernig	sú	

fræði	 samrýmast	 því	 formi	 sem	 Internetið	 hefur	 raunverulega	 tekið	 sér	 á	 einungis	 fá-	

einum	árum.		

Farið	 er	 yfir	 uppruna	 Internetsins	 í	 grófum	 dráttum	 auk	 þess	 sem	 skoðað	 er	

hvernig	 Internetið	 er	 notað	 sem	 tæki	 til	 valdbeitingar	 og	 hvernig	 þeir	 sem	 fara	 með	

valdið	 stjórna	 í	 raun	 Internetinu.	 Ásamt	 því	 eru	 birtingarmyndir	 valds	 á	 Internetinu	

skoðaðar	og	það	hvernig	almenningur	getur	notfært	sér	 Internetið	 til	að	beita	valdi	 	á	

sama	 tíma	 og	 stjórnvöld	 geta	 notfært	 sér	 Internetið	 til	 þess	 að	 stjórna	 og	 aga	 þegna	

sína.	Friðhelgi	einkalífs	og	önnur	lög	sem	bæði	skylda	þegna	til	að	framfylgja	lögum	og	

þau	sem	kveða	á	um	hvernig	stjórnvaldið	skuli	fylgja	reglum,	er	mikilvægur	hlekkur	í	allri	

umræðu	 um	 áhrif	 Internetsins	 á	 samfélagið.	 Internetið	 hefur	 þó	 búið	 til	 gríðarlega	

mikilvægan	vettvang	fyrir	fólk	til	að	fullnægja	rétti	sínum	til	tjáningarfrelsis.	Að	lokum	er	

fjallað	um	þær	 skyldur	 sem	 stjórnvöld	hafa	 lagt	 á	herðar	 fyrirtækja	 til	 verndunar	 fyrir	

almenning,	en	þar	eru	persónuverndarlögin	og	skyldan	á	fyrirtæki	að	hafa	getuna	til	að	

gleyma	notanda	eða	viðskiptavin.		

Á	endanum	er	staldrað	við	og	velt	vöngum	yfir	því	hvernig	skuli	refsa	fyrir	glæpi	á	

Internetinu.	Þá	sérstaklega	hvort	að	eftirlitið	sem	þyrfti	myndi	ekki	á	endanum	brjóta	í	

bága	við	þær	reglur	sem	eru	í	gildi	í	því		þjóðríki	sem	íbúar	þeirra	telja	sig	lifa	í.		
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Abstract	
Of	the	7	billion	people	that	live	on	Earth,	3.2	billion	have	access	to	the	Internet,	where	

you	can	find	tons	of	information	which	its	users	can	find	and	share	without	any	trouble	

at	all.	Different	 forms	of	 the	use	of	 force	have	 likewise	 rapidly	grown	on	 the	 Internet	

which	 raises	 the	 question,	 who	 should	 wield	 that	 power	 and	 in	 what	 way.	 In	 this	

dissertation	 a	 thorough	 analasys	 is	made	 into	 how	 anthropologist	 and	 other	 scholars	

have	 increasingly	written	 about	 power	 in	 the	 digital	 age	 and	 how	 that	 field	 of	 study	

coordinates	with	the	structure	the	Internet	has	actually	taken	these	last	few	years.		

The	history	of	the	Internet	is	covered	in	a	rough	take	as	well	as	we	examine	how		

the	 Internet	 is	 used	 as	 a	 tool	 to	 wield	 power	 forcefully	 and	 how	 those	 that	 wield	 it	

literally	 control	 the	 Internet.	 The	 embodiments	 of	 the	 power	 on	 the	 Internet	 is	

examined	and	how	the	general	public	can	utilise	the	Internet	wield	power	at	the	same	

time	the	government	can	do	the	same	to	control	and	discipline	their	citizens.	A	persons	

right	 to	 privacy	 and	other	 laws	 that	 both	obligate	 the	 citizens	 to	 uphold	 the	 law	 and	

those	that	cover	how	the	goverment	should	behave	in	these	matters,	are	an	important	

link	in	all	discussions	that	involve	the	effect	the	Internet	has	on	society.	The	Internet	has	

created	an	 incredibly	 important	platform	for	people	to	 fulfill	 their	 right	 to	 freedom	of	

speech.	 Finally	 the	 responsibility	 that	 the	 government	 has	 put	 on	 the	 shoulders	 of	

companies	and	corporations	to	protect	the	public,	meaning	the	right	to	privacy	and	the	

obligation	companies	have	to	forget	a	user	or	a	client,	is	examined.	

In	the	end	of	this	dissertation	it	is	speculated	how	to	determine	a	punishment	to	

fit	the	crimes	on	the	Internet.	In	particular	how	the	monitoring	authority	that's	needed	

wouldn't	in	the	end	disregard	the	laws	of	the	sovereign	states	the	inhabitants	think	they	

live	in.		
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Formáli	
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Inngangur	
Í	 dag	 búa	 um	 það	 bil	 sjö	 milljarðar	 manna	 á	 jörðinni	 og	 af	 þeim	 hafa	 þrír	 milljarðar	

aðgang	að	 Internetinu	 (Internet	users,	2018).	 Internetið	á	uppruna	 sinn	 í	 rannsóknum	

bandaríska	 varnarmálaráðuneytisins	 í	 kringum	 tíunda	 áratug	 síðustu	 aldar	 og	 í	 byrjun	

tuttugustu	og	fyrstu	aldarinnar	var	 Internetið	farið	að	ryðja	sér	til	rúms	hjá	almenningi	

(Castells,	 2001).	 Flestir	 fögnuðu	 fyrirbærinu	 án	 þess	 að	 skilja	 nákvæmlega	 hvernig	

Internetið	virkaði	en	sáu	nýja	leið	til	miðlunar	á	upplýsingum	og	samskiptum.	Þessi	nýja	

leið	 til	 miðlunar	 heillaði	 notendur	 Internetsins.	 Internetnotkun	 hefur	 aukist	 um	 allan	

heim	 frá	 738	milljónum	 notenda	 árið	 2000	 og	 upp	 í	 3,2	milljarða	 notenda	 árið	 2016	

(Eurostat,	2016).	Nú	til	dags	fer	líf	þeirra	sem	búsettir	eru	í	þróaðri	löndum	mikið	fram	á	

Internetinu.	 Þar	 eiga	 þeir	 í	 samskiptum	 við	 vini	 og	 kunningja,	 borga	 reikninga,	 versla	

vörur	 og	 þjónustu,	 skjalfesta	 heilsufar,	 mæla	 gæði	 svefns,	 fylgjast	 með	 tíðahring	 og	

þannig	mætti	lengi	telja.	Ísland,	Holland	og	Lúxemborg	leiða	listann	yfir	þau	ríki	Evrópu	

sem	 eru	með	 hæst	 hlutfall	 Internettengdra	 heimila.	 Í	 þessum	 þremur	 löndum	 eru	 96	

prósent	heimila	með	aðgang	 að	 Internetinu	 (Hagstofa	 Íslands,	 2015).	 Íslendingar	nota	

Internetið	oftar	og	meira	en	 íbúar	 í	öðrum	löndum	Evrópu.	Um	97	prósent	þeirra	sem	

tengdir	eru	á	Internetinu	á	Íslandi	nota	það	einu	sinni	eða	oftar	í	viku	(Hagstofa	Íslands,	

2015).	 Þetta	 hlutfall	 er	 töluvert	 yfir	 meðaltali	 Evrópusambandsins,	 sem	 er	 um	 75	

prósent	 (Hagstofa	 Íslands,	 2015).	 Margar	 spurningar	 vakna	 þegar	 svona	 hátt	 hlutfall	

þjóðar	byrjar	að	nota	Internetið,	í	margskonar	tilgangi	og	á	tiltölulega	skömmum	tíma.	

Áhersla	 mannfræðinga,	 á	 borð	 við	 Daniel	 Miller	 (2011)	 og	 Arjuns	 Appadurai	

(2001),	á	Internetinu	hefur	aukist	í	auknum	mæli	og	stuðst	verður	við	kenningar	þeirra	

um	stafræna	mannfræði,	hnattvæðingu	og	rými	ásamt	kenningum	Foucault	 (1978)	um	

vald	 og	 valdeflingu.	 Lagaramminn	 sem	 nær	 yfir	 Internetið	 og	 athafnir	 fólks	 á	 því	 er	 í	

sífelldri	þróun	og	eru	mörg	álitamál	sem	vakna	í	því	samhengi	sem	erfitt	getur	reynst	að	

svara.	Þessu	til	viðbótar	hefur	fólk	í	auknum	mæli	farið	að	velta	því	fyrir	sér	hvort	annað	

siðferði	gildi	á	Internetinu	en	á	öðrum	sviðum	samfélagsins	(Lessig,	2009).		

Í	 þessari	 ritgerð	 er	 reynt	 að	 svara	 nokkrum	 af	 þeim	 spurningum	 sem	 upp	 hafa	

komið	 í	 tengslum	við	 aukinn	 áhuga	mannfræðinga	 á	 Internetinu	og	 reynt	 er	 að	 varpa	

ljósi	á	hver	réttur	Internetsnotenda	er.	Hver	hefur	í	raun	valdið	á	Internetinu	og	stjórnar	

þar	með	hvernig	því	er	beitt?	Leitast	verður	við	að	svara	þessum	spurningum	ásamt	því	
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hvort	 stjórnvöld	 ríkja	 eigi	 ein	 að	 hafa	 stjórn	 á	 Internetinu	 og	 þar	 af	 leiðandi	 stjórna	

aðgangi	að	því.	Tryggja	þær	mannréttindareglur	sem	við	höfum	sett	okkur	fullt	 frelsi	á	

Internetinu	á	sama	tíma	og	við	tryggjum	öryggi	fólks	á	þeim	vettvangi?		

Ég	 tilheyri	 fyrstu	 kynslóðinni	 sem	alist	 hefur	upp	 stóran	hluta	ævinnar	 við	 tilvist	

Internetsins.	 Með	 aukningu	 á	 notkun	 Internetsins	 og	 með	 tilkomu	 samfélagsmiðla	 á	

Internetinu	 hefur	 áhugi	 minn	 á	 því	 hvort	 hægt	 sé,	 og	 þá	 hvernig,	 að	 notfæra	 sér	

Internetið	til	valdbeitingar.	Á	síðastliðnum	árum	hafa	áhrif,	góð	og	slæm,	frá	Internetinu	

á	 íslenskt	 samfélag	aukist	gríðarlega.	Einnig	hafa	erlendar	 fréttaveitur	 fjallað	um	það	 í	

auknum	mæli	að	aukning	sé	á	því	að	einstaklingar	jafnt	sem	fyrirtæki	og	stofnanir	verði	

fyrir	barðinu	á	einhvers	konar	valdníðslu	á	Internetinu.	Árið	2016	las	ég	grein	sem	Helgi	

Hrafn	 Gunnarsson	 (2016),	 þingmaður	 Pírata,	 skrifaði	 í	 Fréttablaðið.	 Í	 greininni	 veltir	

hann	því	fyrir	sér	hvar	refsiramminn	fyrir	glæpi	á	Internetinu	liggur.	Hann	segir	vandséð	

hvernig	 best	 sé	 að	 uppræta	 þann	 vanda	 sem	 skapast	 þegar	 tekið	 er	 á	 glæpum	 á	

Internetinu	en	þá	 kemur	einna	helst	 til	 álita	 friðhelgi	 einkalífs.	Helgi	 segir	 að	það	 sé	 í	

raun	 ógerningur	 að	 útrýma	 glæpum	 á	 Internetinu	 án	 þess	 að	 brjóta	 gegn	 friðhelgi	

einkalífs	(Helgi	Hrafn	Gunnarsson,	2016).	Í	greininni	ber	hann	hugmyndir	sínar	um	glæp	

á	Internetinu	saman		við	glæp	í	 líkingu	við	heimilisofbeldi	þar	sem	erfitt	myndi	reynast	

að	uppræta	hann	 í	 hvívetna	án	þess	 að	brjóta	 gegn	 friðhelgi	 einkalífs.	 Jafnframt	 segir	

hann	 að	 sömu	 reglur	 eigi	 hins	 vegar	 að	 gilda	 á	 Internetinu	 eins	 og	 á	 öðrum	 sviðum	

samfélagsins	þegar	upp	kemst	um	heimilisofbeldi.	Þar	á	hann	við	að	enginn	skuli	 vera	

fundinn	sekur	uns	sekt	er	sönnuð.	Meginstefið	í	grein	Helga	Hrafns	er	að	ef	upp	kemst	

um	glæp	þá	eigi	að	sjálfsögðu	að	dæma	fólk	til	sanngjarnrar	refsingar	en	að	ekki	sé	hægt	

að	brjóta	gegn	friðhelgi	einkalífs	fólks	með	því	að	vakta	heimili	þeirra	og	Internet	til	að	

sporna	gegn	glæpum.	Þessi	grein	veltir	því	upp	þeirri	áhugaverðu	spurningu	hvort	yfir	

höfuð	sé	hægt	að	refsa	fyrir	þá	glæpi	sem	framdir	eru	á	Internetinu,	án	þess	að	brjóta	

gegn	 friðhelgi	 einkalífs	 þeirra	 sem	það	nota.	 Eftir	 lestur	 þessarar	 greinar	 vöknuðu	hjá	

mér	ótal	spurningar	varðandi	hversu	óskilgreint	vald	og	valdbeiting	er	á	Internetinu.	

Ritgerð	þessari	er	skipt	niður	í	þrjá	kafla.	Í	fyrsta	kafla	er	fjallað	um	þær	kenningar	

og	 hugtök	 sem	 efni	 ritgerðarinnar	 byggir	 á.	 Stuðst	 er	 við	 kenningar	Michael	 Foucault	

sem	 snúa	 að	 valdi	 og	 valdeflingu,	 kenningar	 Daniels	 Millers	 og	 hugmyndir	 hans	 um	

stafræna	 menningu,	 hið	 opinbera	 rými	 og	 valdtækið	 Facebook	 og	 umfjallanir	 Arjuns	
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Appadurai	um	hnattvæðingu,	vald	og	hið	opinbera	 rými.	 Í	öðrum	kafla	er	 síðan	 fjallað	

almennt	um	Internetið	og	hvernig	valdbeiting	birtist	á	Internetinu.	Þar	er	reynt	að	varpa	

ljósi	 á	 það	 hvernig	 Internetið	 getur	 verið	 tæki	 sem	 almenningur	 getur	 notfært	 sér	 til	

þess	 að	 beita	 valdi	 á	 sama	 tíma	 og	 stjórnvöld	 geta	 notfært	 sér	 Internetið	 til	 þess	 að	

stjórna	 og	 aga	 þegna	 sína.	 Í	 þriðja	 kafla	 er	 farið	 yfir	 það	 hvaða	 lög	 gilda	 í	 einstaka	

löndum	um	Internetnotkun	og	hvort	hægt	sé	að	stjórna	Internetinu	og	hvernig	í	því	felst	

vald.	 Í	 þeim	 kafla	 er	 einnig	 fjallað	 um	 friðhelgi	 einkalífs	 og	 tjáningarfrelsi,	 með	

almennum	hætti	fremur	en	einungis	út	frá	Internetinu.	
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1 Kenningalegur	bakgrunnur		
Þessi	 kafli	 fjallar	 um	 fræðilegar	 kenningar	 ritgerðarinnar	 en	 notast	 er	 við	

mannfræðilegar	 og	 félagsfræðilegar	 kenningar.	 Farið	 verður	 yfir	 hvernig	 mannfræðin	

hefur	rannsakað	tækni	og	 Internetið	sem	hefur	þróast	yfir	 í	það	sem	kallað	er	stafræn	

mannfræði.	 Þau	 fræðilegu	 sjónarhorn	 sem	 stuðst	 er	 við	 í	 ritgerðinni	 eru	 umfjallanir	

Arjuns	Appadurai	(1986,	2001)	sem	fjalla	um	hnattvæðingu,	vald	og	hið	opinbera	rými.	

Einnig	er	stuðst	við	kenningar	Michael	Foucault	(1978,	1991,	2005)	sem	snúa	að	valdi	og	

valdeflingu	og	kenningar	Daniels	Millers	(2011,	2012)	og	hugmyndir	hans	um	stafræna	

menningu,	hið	opinbera	rými	og	valdtækið	Facebook.		

	

1.1 Samspil	tækninýjunga,	hnattvæðingar	og	hins	almenna	rýmis		

Á	síðastliðnum	árum	hafa	mannfræðingar	einbeitt	sér	að	því	í	auknum	mæli	að	rannsaka	

Internetið	 og	 ólíka	 þætti	 þess.	 Það	 hefur	 leitt	 til	 sköpunar	 á	 nýju	 sviði	 innan	

mannfræðinnar	 sem	 ber	 nafnið	 stafræn	 mannfræði	 (e.	 cyborg	 anthropology)	 (Miller,	

2011).	 Stafræn	 mannfræði	 byggir	 á	 því	 að	 rannsaka	 samspil	 fólks	 og	 tækni	 út	 frá	

mannfræðilegu	sjónarhorni.	Fræðimenn	eru	sammála	um	að	með	tilkomu	 Internetsins	

hafi	myndast	nýr	 félagslegur	 raunveruleiki	 (Miller,	2011).	Auka	þarf	 innsýn	okkar	 inn	 í	

þann	 nýja	 heim	 sem	 tækniframfarir	 síðustu	 ára	 hafa	 boðið	 upp	 á	 og	 hvaða	 áhrif	 þær	

hafa	á	menningu	og	samfélög.	 Internetið	hefur	 spilað	mikilvægt	hlutverk	þegar	kemur	

að	 hnattvæðingu.	 Hún	 hefur	 auðveldað	 samskipti	 á	 milli	 mismunandi	 landa	 og	

menningarheima	og	þannig	aukið	upplýsingaflæði	og	samfélagslega	tengingu	milli	ólíkra	

svæða.	Hægt	er	að	skilgreina	hnattvæðingu	sem	tengingu	eða	flæði	á	milli	mismunandi	

svæða	heimsins.	Mannfræðingurinn	Arjun	Appadurai	lýsir	hugtakinu	með	þeim	hætti	að	

jörðin	sé	í	raun	eitt	stórt	kerfi	sem	er	samtengt	úr	fjölda	minni	kerfa	(Appadurai,	2001).	Í	

rannsóknum	 sínum	 hefur	 Appadurai	 sérstaklega	 skoðað	 viðhorf	 þjóðríkja	 til	

hnattvæðingar	en	hann	segir	að	samskipti	á	milli	hópa	hafi	oftast	verið	takmörkuð	vegna	

staðsetningar.	 Appadurai	 dregur	 þá	 ályktun	 að	 ferðalög	 fólks	 um	 heiminn	 kalli	 fram	

umburðarlyndi	 hjá	 fólki	 fyrir	 menningu	 og	 lifnaðarháttum	 fólks	 allsstaðar	 að	 úr	

heiminum.	 Bætt	 upplýsingarmiðlun	 hefur	 fylgt	 í	 kjölfar	 aukins	 aðgangs	 að	 Internetinu	
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sem	 hefur	 gert	 fólki	 allsstaðar	 að	 úr	 heiminum	 kleift	 að	miðla	 og	 nálgast	 upplýsingar	

(Appadurai,	2001).		

Í	 umfjöllun	 Appadurai	 (2001)	 um	 hugmyndir	 sínar	 varðandi	 hnattvæðingu	 eru	

ákveðnir	 þættir	 ríkjandi.	 Þættir	 á	 borð	 við	 hugmyndir	 um	 óheft	 flæði,	 hugmyndir	 um	

afnám	 landamæra	hvort	 sem	það	eru	hugmyndafræðileg	 eða	 landfræðileg	 landamæri	

og	hugmyndin	að	heimurinn	sé	alltaf	að	skreppa	saman.	Hann	telur	hnattvæðingu	eiga	

stóran	hluta	í	að	afmá	landamæri	og	aðrar	aðgreiningar	á	milli	þjóðríkja	og	hafnar	því	að	

hnattvæðing	 sé	 birtingarmynd	 menningarlegrar	 heimsvaldastefnu	 (Robinson,	 2011).	

Með	 óheftu	 flæði	 hafa	 hugmyndir,	 peningar,	 tækni	 og	 fleira	 flætt	meira	 óhindrað	 en	

áður	og	með	því	verði	allir	jafn	mikið	varir	við	slíkt	flæði	og	nytu	góðs	af	því.	Appadurai	

hefur	 kallað	 þetta	 rými	 (e.	 scapes)	 í	 hnattvæðingunni	 og	 flæða	 þessi	 rými	 þvert	 á	 öll	

menningarlega	tilbúin	landamæri.	Þessi	rými	eru	alls	fimm	talsins.			

Mannfræðin	 hefur	 lengi	 fjallað	 um	 hugtakið	 rými	 (e.	 space)	 en	 samkvæmt	

Appadurai	(2001)	urðu	til	ákveðin	rými	með	hnattrænni	menningu.	Tilkoma	Internetsins	

hefur	 gert	 skilgreiningar	 á	 rými	 flóknari	 vegna	 þeirrar	 staðreyndar	 að	 tæknileg	

uppbygging	 þess	 gerir	 það	 landamæralaust.	 Kenningar	 Appadurai	 um	 rými	 á	 tímum	

Internetsins	 byggja	 á	 því	 að	mannfólk	 lifi	 í	 dag	 í	 nýjum	 veruleika	 þar	 sem	 tengsl	milli	

landssvæða	hafi	 stóraukist	með	 tilkomu	 Internetsins	og	þannig	hafi	orðið	 til	nýtt	 rými	

(Appadurai,	2001).	Samkvæmt	Appadurai	skiptast	þessi	rými	í	þjóðrými	(e.	ethnoscapes)	

sem	 getur	 túlkast	 sem	 munurinn	 milli	 fólks	 eftir	 landsvæðum;	 tæknirými	 (e.	

technoscapes),	 sem	 útskýrir	 landslag	 tækninnar	 milli	 svæða	 og	 það	 hvernig	 tæknin	

flæðir	 um	 heiminn;	 efnahagsrými	 (e.	 financescapes)	 sem	 er	 landslag	 fjármála	 og	

fjárstreymis	 milli	 landsvæða;	 miðlunarrými	 (e.	 mediascapes),	 það	 hvernig	 dreifing	

upplýsinga	 fer	 fram	 milli	 landsvæða	 og	 loks	 hugmyndarými	 (e.	 ideoscapes)	 sem	 er	

landslag	 hugmynda	 milli	 ríkja,	 það	 er	 að	 segja,	 hvernig	 hugmyndir	 manna	 móta	

samfélagið	og	pólitískan	kúltúr	(Appadurai,	2001).	

Tæknirými	varð	hratt	að	veruleika	og	hefur	stækkað	þeim	mun	hraðar	með	bættu	

Interneti	og	tækni	og	hefur	þannig	hraðað	uppbyggingu	og	stækkun	miðlunarrýmisins.	

Miðlunarrými	 varð	 til	 þegar	 dreifing	 og	 flæði	 upplýsinga	 milli	 landamæra	 varð	 að	

veruleika	en	þar	hefur	tilkoma	Internetsins	spilað	lykilhlutverk	og	telur	Appadurai	þetta	

flæði	 verða	 sífellt	 flóknara.	 Í	 miðlunarrýminu	 hefur	 notandi	 Internetsins	 aðgang	 að	
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myndum	og	frásögnum	í	miklum	mæli	til	notkunar	í	hvaða	tilgangi	sem	er	og	hvaðanæva	

að	úr	heiminum	(Appadurai,	2001).	Þessi	 fimm	rými	eru	breytileg	milli	svæða	rétt	eins	

og	menningin	innan	þeirra	en	eru	jafnframt	síbreytileg	frá	einum	tímapunkti	til	annars.		

Þær	upplýsingar	 sem	 streyma	manna	 á	milli	 hafa	 síðan	 enn	 frekari	 áhrif	 til	 breytinga.	

Fyrstu	þrjár	víddirnar	eru	sérstaklega	tengdar	og	taka	breytingum	 í	 takt	við	hvor	aðra.	

Mannfræðingar	hafa	mikið	notast	við	hugmyndir	um	rými	og	mannfræðingurinn	Nancy	

Scheper-Hughes	 (1997)	bendir	á	að	þó	svo	að	sumir	telji	alla	múra	fallna	milli	 fólks	og	

landa	 þá	 sé	 það	 þó	 þannig	 að	 öll	 lönd	 hafi	 ekki	 náð	 að	 byggja	 upp	 jafn	 góða	 innviði	

samfélagsins	 og	 þannig	 hafi	 ekki	 allir	 náð	 jafn	 miklum	 árangri	 í	 hnattvæðingu	

(Appadurai,	2001).	Appadurai	(2001)	bendir	á	að	þrátt	fyrir	þá	miklu	hnattvæðingu	sem	

hefur	átt	sér	stað	á	síðastliðnum	árum	hafi	önnur	stöðug	félagsleg	form	(e.	other	stable	

social	forms)	ekki	horfið	eða	endilega	tekið	miklum	breytingum.	Skýrasta	birtingarmynd	

slíks	 stöðuleika	 er	 þjóðríkið	 sem	 að	 vísu	 einkennist	 einkum	 af	 ýmiss	 konar	 flæði.	

Hnattvæðingin	 nær	 misjafnlega	 til	 fólks	 þegar	 kemur	 að	 skiptingu	 á	 tækni	 milli	

heimshluta.	 Eins	 og	 Appadurai	 (2001)	 bendir	 á	 í	 grein	 sinni	 þá	 er	 ákveðið	misræmi	 í	

orðræðunni	 um	 hnattvæðingu.	 Þegar	 kemur	 að	 viðhorfum	 akademíunnar	 til	

hnattvæðingar	 samræmast	 þau	 ekki	 endilega	 viðhorfum	 þeirra	 sem	 búa	 við	 það	 sem	

kalla	má	birtingarmyndir	hnattvæðingarinnar	og	hnattvæðing	getur	líka	valdið	ójöfnuði	

á	mismunandi	stigum	(e.	levels).		

Mannfræðingurinn	Daniel	Miller	 (2011)	hefur	 fjallað	mikið	um	hið	 stafræna	 svið	

mannfræðinnar	 en	 hann	 hefur	 rannsakað	 miðlun	 á	 Internetinu	 og	 samfélagsmiðla	

almennt.	Þá	hefur	hann	gert	að	sérstöku	viðfangsefni	sínu	samfélagsmiðilinn	Facebook	

(Miller,	2011).	Miller	talar	um	að	við	sköpun	Internetsins	hafi	myndast	samfélög	í	nýjum	

veruleika	 sem	 styrkti	 sambönd	og	 tengsl	 einstaklinga	 fremur	en	 að	 veikja	 þau	 (Miller,	

2011).	 Á	 sama	 tíma	 hafi	 Internetið	 og	 samfélagsmiðlar	 opnað	 tengsl	 á	 milli	 hins	

persónulega	rýmis	og	þess	almenna.	Sköpun	á	samfélagsmiðlum,	líkt	og	Facebook,	hafi	

orðið	til	þess	að	notendur	þeirra	endurnýja,	viðhalda	og	styrkja	tengsl	við	aðra	notendur	

ásamt	því	að	 tengja	ókunnuga	með	sameiginleg	áhugamál	út	um	allan	heim	(Horst	og	

Miller,	 2012).	 Miller	 gerði	 rannsóknir	 á	 notkun	 Facebook	 hjá	 annars	 vegar	

farandverkamönnum	 (e.	migrant	workers)	 frá	 Filipseyjum	sem	 fluttust	 til	 Bretlands	og	

hins	 vegar	meðal	 íbúa	 á	 eyjunni	 Trinidad	 (Miller,	 2011).	 Rannsókn	Miller	 á	 Facebook	

notkun	 íbúa	á	eyjunni	Trinidad	snérist	um	að	hann	vildi	 rannsaka	hvort	að	 fólk	notaði	
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Facebook	 raunverulega	 á	 þá	 vegu	 samkvæmt	 megintilgangi	 miðilsins	 (Miller,	 2011).	

Hann	 sagðist	 fremur	 vilja	 skoða	 hluti	 og	 hegðun	 sem	 eru	 frábrugðin	 norminu	 (Miller,	

2011).	Rannsóknin	á	farandverkamönnunum	sýndi	fram	á	að	notkun	Facebook	hjálpaði	

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

tengslin	 við	 það	 samfélag	 þrátt	 fyrir	 að	 þeir	 byggju	 langt	 frá	 heimaslóðum	 (Horst	 og	

Miller,	 2012).	 Samkvæmt	 Miller	 grefur	 það	 undan	 mikilvægi	 á	 rannsóknum	 á	

samfélögum	 á	 Internetinu	 þegar	 talað	 er	 um	 að	 þau	 séu	 ekki	 raunveruleg	 líkt	 og	

venjuleg	staðbundin	samfélög	(Horst	og	Miller,	2012).	Eftir	rannsókn	sína	segir	Miller	að	

Facebook	geti	verið	notað	sem	tæki	til	valdbeitingar	en	notendur	Facebook	eru	yfir	800	

milljónir	 notenda.	 Samanborið	 við	 fjölda	 Evrópubúa	 þá	 væri	 það	 líkt	 og	 ef	 allir	

Evrópubúar	 væru	 virkir	 notendur	 á	 Facebook,	 sem	 sýnir	 fram	 á	 hve	 voldugur	

samfélagsmiðill	Facebook	er.	Með	tækninýjungum,	hnattvæðingu	og	hinu	opinbera	rými	

er	mikilvægt	að	fjalla	um	hugtakið	vald	og	hvernig	vald	er	skilgreint.	Hér	á	eftir	er	fjallað	

um	hugtakið	vald,	hvernig	fræðimenn	hafa	fjallað	um	það	og	hvernig	valdbeiting	hefur	

tekið	breytingum	með	tilkomu	Internetsins	og	sífellt	aukinni	hnattvæðingu.		

	

1.2 Vald	

Hugtakið	vald	hefur	verið	skilgreint	á	marga	vegu	en	 flestar	skilgreiningarnar	hafa	það	

sammerkt	að	vald	feli	það	í	sér	að	stjórna	einhverju	og	hafa	með	því	áhrif.		

Franski	 sagnfræðingurinn	 og	 heimspekingurinn	 Michael	 Foucault	 (1982)	 fjallaði	

mikið	um	vald	 (e.	power)	og	valdeflingu	 (e.	empowering)	 í	 kenningum	sínum	en	hann	

sagði	valdið	móta	og	stjórna	hegðun	fólks	ásamt	viðhorfum	þeirra	og	skynjun	á	ýmsum	

þáttum	samfélagsins.	 Foucault	 talar	meðal	annars	um	hið	alsjáandi	auga	 (e.	 all	 seeing	

eye)	en	Foucault	 sagði	að	vald	sé	ekki	 í	höndum	neins	heldur	verði	það	 til	 við	sköpun	

stofnanna	 (Foucault,	 1982).	 Í	 þeim	 skilningi	 að	 þeir	 aðilar	 sem	hafi	 völdin	móti	 reglur	

samfélagsins	og	geti	með	því	haft	bein	áhrif	á	hegðun	fólks.	Foucault	vildi	meina	að	með	

tíð	 og	 tíma	 myndi	 viðhorf	 fólks	 mótast	 á	 ómeðvitaðan	 hátt	 út	 frá	 þeim	 reglum	 sem	

valdhafar	 hefðu	 sett	 þeim.	 Þessi	 viðhorf	 viðhalda	 síðan	 ríkjandi	 hugmyndum	 um	 vald	

(Foucault,	 1991).	 Foucault	 sagði	 einnig	 að	 þannig	 væri	 menning	 lituð	 af	 viðhorfum	

valdhafa	 sem	 smitist	 áfram	 í	 viðhorf	 fólks	 í	 samfélaginu.	 Hugmyndum,	 viðhorfum	 og	

hegðun	 fólks	 er	 því	 í	 raun	 stýrt	 af	 valdhöfum	 (Foucault,	 1991).	 Foucault	 nefnir	
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mikilvægan	 punkt	 í	 umfjöllun	 sinni	 um	 vald	 sem	 er	 að	 vald	 þarf	 ekki	 alltaf	 að	 vera	

neikvætt	eða	að	hafa	kúgandi	áhrif	á	 fólk	þrátt	 fyrir	að	það	geti	 gert	bæði.	Kenningar	

Foucault	um	vald	á	 Internetinu	 (2005)	ganga	meðal	annars	út	á	það	að	 Internetið	sé	 í	

raun	valdatæki	 sem	almenningur	geti	nýtt	 sér	 fyrir	 sinn	eigin	hag	gegn	valdhöfum.	Að	

sama	 skapi	 geta	 einstaklingar	 notfært	 sér	 Internetið	 sem	 aðferð	 til	 þess	 að	 skapa	 sér	

sess	 í	 samfélagi.	 Í	 því	 samhengi	 er	 valdið	 í	 höndum	 þeirra	 einstaklinga	 sem	 beita	

Internetinu	í	ákveðnum	tilgangi	með	tjáningu	eða	aðgerðum	(Foucault,	2005).	

Appadurai	 (2001)	 talar	 um	 að	 aukið	 upplýsingaflæði	 og	 greiðari	 samskiptaleiðir	

hafi	fært	aukið	vald	í	hendur	almennings	en	þetta	getur	verið	tvíeggja	sverð	vegna	þess	

að	stjórnvöld	eða	þar	til	bærir	aðilar	geta	heft	aðgang	að	Internetinu	og	reynt	að	stýra	

upplýsingaflæði	 innan	 þess.	 Vegna	 þess	 hve	 vítt	 hugtakið	 vald	 er	 í	 raun	 er	 þörf	 á	 að	

skilgreina	hvernig	valdbeiting	á	sér	stað	á	Internetinu.	Í	næsta	kafla	er	sjónum	beint	að	

því	hvernig	Internetið	varð	til	og	hvernig	vald	og	valdbeiting	á	sér	stað	á	Internetinu.	 	
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2 Internetið		
Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	Internetið.	Skoðað	verður	hvernig	Internetið	varð	til	og	þá	í	

hvaða	 tilgangi	 það	 var	 skapað.	 Frá	 því	 að	 Internetið	 kom	 fyrst	 fram	 á	 sjónarsviðið	 í	

kringum	 árið	 1960	 hefur	 það	 vaxið	 gríðarlega	 að	 umfangi	 og	 frá	 aldamótunum	 2000	

hefur	 notkun	 þess	 aukist	 verulega	 (Castells,	 2001).	 Á	 Internetinu	 er	 að	 finna	 ógrynni	

upplýsinga	sem	milljarðar	notenda	þess	um	allan	heim	geta	sótt	án	mikillar	fyrirhafnar.	

Fyrsta	 útgáfan	 af	 Internetinu	 varð	 til	 þegar	 bandaríska	 varnarmálaráðuneytið	 hóf	

rannsóknir	 á	 netkerfum	 sem	 gerði	 tölvum	 kleift	 að	 hafa	 samskipti	 sín	 á	 milli	 (Clarck,	

2003).	Til	að	byrja	með	voru	fjórar	tölvur	tengdar	þessu	netkerfi	sem	tilheyrðu	fjórum	

háskólum	í	Bandaríkjunum	en	þegar	árin	liðu	urðu	tölvurnar	fleiri.	Árið	1983	voru	mörg	

þúsund	tölvur	tengdar	Internetinu	en	frá	árinu	1990	þegar	Tim	Berners-Lee	fann	upp	á	

veraldarvefnum	(e.	the	world	wide	web)	hefur	Internetið	síðan	þá	þróast	úr	því	að	þurfa	

nánast	sér	herbergi	inni	á	heimilum	fólks	vegna	stærðar	þeirra	tækja	sem	þurfti	til	að	fá	

aðgang	 að	 Internetinu,	 yfir	 í	 að	 vera	 handhægt	 tæki	 sem	 við	 skiljum	 varla	 við	 okkur.	

Internetið	 felur	 í	 sér	 svokallaðar	 Internetsamskiptareglur	 eða	 IP	 tölur	 (e.	 internet	

protocol)	 sem	 búnar	 eru	 til	 og	 eru	 afhentar	 ákveðnum	 tækjum	 sem	 veitir	 því	 tæki	

getuna	til	að	sendast	á	við	annað	tæki	annars	staðar	í	veröldinni	svokallaða	gagnapakka	

(e.	packets)	(Clarck,	2003).	

IP	tala	virkar	í	raun	eins	og	heimilisfang	fyrir	öll	tæki	sem	eru	tengd	Internetinu.	IP	

tala	þjónar	þeim	 tilgangi	 að	auðvelda	þeim	 tækjum	sem	 tengd	eru	 Internetinu	 leit	 að	

hvort	öðru	ef	þau	þurfa	að	 senda	upplýsingar	 sín	á	milli	 (Null	og	Lobur,	2006).	 IP	 tala	

auðkennir	tölvur	ásamt	því	að	segja	til	um	hvaða	netkerfi	tölva	tilheyrir	(Null	og	Lobur,	

2006).	Þar	sem	notendur	Internetsins	hafa	einungis	bráðabirgða	IP	tölu	í	þeim	skilningi	

að	hún	er	ekki	 varanleg.	Þeir	notendur	 Internetsins	 sem	 fá	úthlutað	varanlegri	 IP	 tölu	

bjóða	vanalega	upp	á	þjónustu	á	Internetinu	(Clarck,	2003).		

Það	Internet	sem	við	búum	við	í	dag	heitir	DNS	(e.	domain	name	system)	en	það	

ruddi	 sér	 til	 rúms	 í	 kringum	 aldamótin.	 Með	 tilkomu	 DNS	 kerfisins	 jókst	 notkun	

Internetsins	mikið	og	voru	notendur	þess	orðnir	738	milljónir	árið	2000	(Internet	users,	

2018).	DNS	kerfið	byggir	á	gríðarlega	stóru	safni	 tölva	sem	tengdar	eru	 Internetinu	og	
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geyma	 langa	 lista	 yfir	 IP	 tölur	 og	 netföng.	 Þessar	 tölvur	 samræma	 sig	 svo	 innbyrðis	

reglulega.	Í	ljósi	þess	hversu	ómeðfærilegar	IP	tölur	reyndust	vera	var	hannað	kerfi	sem	

byggir	 á	 svokölluðum	 lénum	 (e.	uniform	 resource	 locator)	 en	 þau	 eru	 tengd	 IP	 tölum	

(Clarck,	2003).	Þegar	notkun	 fólks	á	 Internetinu	 tók	að	aukast	 fór	að	bera	meira	á	því	

valdi	sem	fylgir	umsjón	með	DNS	kerfinu.	Til	þess	að	hafa	aðgang	að	Internetinu	verður	

notandinn	að	 vera	 skráður	og	hafa	 IP	 tölu.	DNS	 kerfið	 sér	um	umferð	 Internetsins	 (e.	

internet	 traffic)	 sem	 er	 flæði	 IP	 talna	 á	 milli	 DNS	 kerfa.	 	 Stofnaður	 hefur	 verið	 fjöldi	

samtaka	til	þess	að	hafa	umsjón	með	DNS	kerfum	með	það	að	leiðarljósi	að	ekki	sé	hægt	

að	 misnota	 það	 vald	 sem	 getur	 falist	 í	 aðgangsstýringu	 að	 Internetinu.	 Þessi	 samtök	

greiða	 síðan	 fyrir	 samskiptum	á	milli	 stórra	 Internetþjónustufyrirtækja	um	heim	allan.	

IANA	 (e.	 internet	 assigned	 number	 authority)	 gegnir	 því	 hlutverki	 að	 hafa	 yfirumsjón	

með	þeim	samtökum	sem	sjá	um	að	úthluta	 lénum	og	 IP	 tölum	 (Introducing	 IANA,	án	

dags.).	Þessi	samtök	eru	ekki	rekin	í	ágóðaskyni	og	hafa	verið	rekin	undir	verndarvæng	

bandarískra	stjórnvalda.	(Goldsmith	og	Wu,	2006).	

Í	 dag	 er	 Internetið	 alltumlykjandi	 kerfi	 sem	 hefur	 engin	 landamæri	 og	 hafa	 55%	

jarðarbúa	aðgang	að	því	(Internet	users,	2018).	Þar	geta	notendur	þess	til	dæmis	notast	

við	samfélagsmiðla,	fjölmiðla/fréttamiðla,	unnið	vinnu	sína,	aflað	sér	upplýsinga,	miðlað	

eigin	upplýsingum	og	svo		mætti	lengi	telja.	Mikill	munur	er	á	aðgangi	að	Internetinu	á	

milli	heimsálfa.	Af	þeim	3	milljörðum	 Internetnotenda	eru	49%	þeirra	 í	Asíu	og	þar	af	

3,9%	í	Mið-Austurlöndunum,	16,8%	í	Evrópu,	11	%	í	Afríku,	10,4	%	í	Suður-Ameríku	og	

8,2%	í	Norður-Ameríku	og	0,7	%	í	Ástralíu	(Internet	users,	2018).		

	 	

2.1 Vald	og	valdbeiting	á	Internetinu	

Líkt	og	Miller	benti	á	 (2011)	þá	getur	almenningur	notað	samfélagsmiðilinn	Facebook,	

sem	og	aðra	miðla,	sem	tæki	til	valdbeitingar.	 Í	 ljósi	þess	er	hægt	að	velta	fyrir	sér	því	

valdi	sem	fylgir	því	að	stjórna	Facebook	og	meðal	annars	spyrja	hvort	Mark	Zuckerberg,	

eigandi	og	stofnandi	Facebook,	 sé	einn	af	valdamestu	einstaklingum	heims.	Dæmi	eru	

um	að	stjórnvöld	beiti	mismunandi	nálgunum	hvað	varðar	frelsi	á	Internetinu	og	misnoti	

þannig	vald	sitt	á	 Internetinu.	Valdníðsla	 (Foucault,	2005)	er	hugtak	sem	felur	 í	 sér	að	

stjórna	 fólki	 eða	 kúga	 það.	 Birtingarmyndir	 valdníðslu	 á	 Internetinu	 eru	mismunandi.	

Stjórnvöld	 geta	 til	 að	 mynda	 notfært	 sér	 Internetið	 til	 þess	 að	 stjórna	 almenningi	 á	
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ýmsan	 máta.	 Ritskoðun	 kínverskra	 stjórnvalda	 á	 Internetinu	 þar	 í	 landi	 er	 ein	

birtingarmynd	 slíkrar	 stjórnunar.	 Í	 Kína	 eru	 um	 það	 bil	 700	milljónir	 Internetnotenda	

(Internet	users,	2018)	en	stjórnvöld	í	Kína	notast	við	hugbúnað	sem	er	stundum	kallaður	

eldveggurinn	mikli.	Með	þessum	hugbúnaði	tekst	stjórnvöldum	að	hafa	einhverja	stjórn	

á	 Internetnotkun	 íbúa	 og	 hafa	 þau	 lokað	 á	 mikið	 af	 erlendum	 vefsíðum	 og	

samfélagsmiðlum.	Eldveggurinn	mikli	 sér	um	að	stjórna	 flæði	 samskipta	og	upplýsinga	

með	 því	 að	 banna	 ákveðin	 efnisatriði	 og	 vefsíður	 (King,	 Pan,	 og	 Roberts,	 2013).	 Þessi	

tiltekna	 valdbeiting	 á	 Internetinu	 hefur	 það	 eitt	 að	 leiðarljósi	 að	 stýra	 skoðunum	 og	

stjórna	hegðun	 almennings	 þar	 í	 landi.	 Annað	dæmi	um	valdbeitingu	 á	 Internetinu	 er	

hvernig	 stjórnvöld	 Norður-Kóreu	 stýra	 aðgangi	 þegna	 sinna	 að	 Internetinu.	

Aðgangsstýring	stjórnvalda	Norður-Kóreu	er	ein	sú	mesta	 í	heiminum	(Cumings,	2011)	

og	voru	þeir	neðstir	á	árlegum	fjölmiðlafrelsis	 lista	árið	2017	(e.	annual	press	 freedom	

index)	sem	útbúinn	var	af	blaðamönnum	án	landamæra	(e.	reporters	without	borders).	

Fjölmiðlar	í	Norður-Kóreu	eru	allir	í	eigu	stjórnvalda	og	þannig	stjórna	þeir	öllum	fréttum	

og	öðrum	umfjöllunum.	 Í	 fréttum	má	því	 aðallega	 finna	 pólitískan	 áróður	 og	 jákvæða	

umfjöllum	 um	 leiðtoga	 landsins.	 Stjórnvöld	 Norður-Kóreu	 hafa	 því	 algjört	 vald	 á	

upplýsingaöflun	landsmanna,	hvort	sem	það	er	í	gegnum	sjónvarp,	útvarp,	blaðaútgáfu	

eða	Internetið	og	öllum	þeim	upplýsingum	sem	þar	er	að	finna	(Cumings,	2011).	

Stjórnvöld	 ýmissa	 ríkja	 eru	 ekki	 ein	 um	 það	 að	 geta	 beitt	 valdi	 með	 hjálp	

Internetsins.	 Eitt	 þekktasta	 dæmið	 um	 hvernig	 einstaklingar	 geta	 nýtt	 sér	 mátt	

Internetsins	 er	 þegar	 almenningur	 í	 Egyptalandi	 og	 Túnis	 reis	 upp	 gegn	 valdníðslu	

stjórnvalda	með	hjálp	Internetsins	árið	2010	(Rosen,	2011).	Uppreisnin	fólst	í	því	að	fólk	

efndi	til	mótmæla	 í	gegnum	samfélagsmiðla	og	aðrar	vefsíður	á	 Internetinu	til	þess	að	

berjast	gegn	stjórnvöldum	(Rosen,	2011).	Þessi	mótmæli	voru	síðar	nefnd	Arabíska	vorið	

en	þar	var	samfélagsmiðillinn	Twitter	hvað	helst	notaður	til	þess	að	miðla	upplýsingum	á	

milli	 fólks.	 Arabíska	 vorið	 er	 ekki	 eina	 dæmið	 um	 uppreisn	 eða	 byltingu	 sem	 fær	 byr	

undir	báða	vængi	með	hjálp	Internetsins.	Metoo	byltingin	er	annað	nærtækasta	dæmið	

en	 þá	 risu	 konur,	 sem	 starfað	 höfðu	 innan	 kvikmyndageirans	 í	 Hollywood,	 upp	 gegn	

kynferðisofbeldi	 og	 skaðlegri	menningu	 sem	hafði	 fengið	 að	 viðgangast	 í	 garð	 kvenna	

fram	að	þeim	tíma,	undir	myllumerkinu	(e.	hastag)	metoo,	á	samfélagsmiðlinum	Twitter	

í	 október	 árið	 2017.	 Sú	 bylting	 dreifðist	 hratt	 og	 auðveldlega	 um	 Twitter	 og	 aðra	

samfélagsmiðla.	Í	nýlegri	rannsókn	kom	í	ljós	að	myllumerkið	#metoo	hefur	verið	notað	
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oftar	en	19	milljón	sinnum	síðan	byltingin	byrjaði	á	Twitter	í	október	2017,	sem	gera	um	

það	bil	 55	þúsund	á	dag	 (Nytimes,	2018).	 Tvö	önnur	dæmi	um	byltingar	 sem	áttu	 sér	

stað	á	Internetinu	eru	byltingar	sem	mynduðust	undir	myllumerkjunum	#freethenipple	

og	#þöggun	á	samfélagsmiðlunum	Facebook	og	Twitter.	Byltingin	sem	kallaðist	#þöggun	

snérist	um	að	 fjöldi	 kvenna	 í	 lokaða	hópnum	Beautytips	á	 Facebook	komu	 fram	undir	

nafni	 og	 sögðu	 sínar	 sögur	 af	 kynferðislegu	 ofbeldi,	 frá	 áreitni	 allt	 upp	 í	 nauðganir.	

Byltingin	 sem	 kallaðist	 #freethenipple	 snérist	 um	 viðhorf	 til	 sýnileika	 kvenkyns	

geirvörtunnar	og	brjóstið	bæði	á	 Internetinu	og	annars	staðar	 í	opinberu	samfélagi.	Ef	

kvenkyns	 geirvarta	 sést	 er	 það	 talið	 kynferðislegt	 og	 jafnvel	 klámfengið	 samkvæmt	

gildum	 ákveðinna	 samfélagsmiðla,	 á	 meðan	 karlkyns	 geirvörtur	 eru	 það	 ekki.	 Konur	

birtu	myndir	 af	 geirvörtum	sínum	á	 samfélagsmiðlinum	Twitter	en	þar	á	nánast	engin	

ritskoðun	sér	stað	og	þar	er	sýnileika	geirvarta	kvenna	fagnað.	Þetta	er	þvert	á	það	sem	

Facebook	 gerir	 en	 þeir	 eyða	 öllu	 því	 sem	 þeim	 þykir	 ósiðsamlegt	 og	 þar	 á	 meðal	 er	

birting	mynda	með	kvenkyns	geirvörtu.	

Byltingarnar	#metoo	og	#freethenipple	vöktu	mikla	athygli	út	um	allan	heim	en	í	

báðum	byltingunum	sést	hvernig	almenningur	notfærir	sér	Internetið	sem	valdtæki	með	

því	að	koma	af	stað	byltingum	án	afskipta	og	getu	stjórnvalda	til	inngripa	(Rosen,	2011).	

Líkt	og	 fjallað	var	um	 í	 fyrsta	kafla	hefur	mannfræðingurinn	Daniel	Miller	 (2011)	

talað	um	það	hvernig	hægt	sé	að	nota	Facebook	sem	tæki	til	valdbeitingar.	Þeir	þættir	

sem	 notendur	 Facebook	 þurfa	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 þegar	 kemur	 að	 mögulegri	

valdbeitingu	 Facebook	 eru	 þrír.	 Fyrsti	 þáttur	 er	 að	 þegar	 einstaklingur	 skráir	 sig	 á	

Facebook	og	notast	við	miðilinn	þá	safnar	Facebook	öllum	upplýsingum	einstaklinga	um	

aðgerðarsögu	 viðkomandi	 á	 miðlinum.	 Annar	 þáttur	 er	 að	 notendur	 Facebook	 gefa	

stjórnendum	 Facebook	 leyfi	 til	 þess	 að	 selja	 allt	 efni	 sem	 notendur	 setja	 sjálfir	 inn	 á	

Facebook,	 líkt	 og	 myndir,	 myndbönd,	 athugasemdir	 (e.	 comment)	 eða	

persónuupplýsingar,	 til	 þriðja	 aðila.	 Þriðji	 þátturinn	 felst	 í	 að	 þegar	 einstaklingar	 nota	

Facebook	 þá	 geta	 stjórnendur	 Facebook	 fylgst	 með	 því	 hvar	 notendur	 þeirra	 eru	

staðsettir	 í	 heiminum	 í	 gegnum	 Facebook	 (Nield,e.d).	 Allar	 athugasemdir,	 myndir,	

myndbönd	og	 annað	 sem	notendur	 setja	 sjálfir	 inn	á	 Facebook	 skilja	 eftir	 sig	 stafræn	

fótspor.	Þessum	rafrænu	fótsporum	er	hægt	að	safna	saman	til	að	gefa	skýra	mynd	af	

áhugamálum,	 pólitískum	 skoðunum	 og	 flestum	 þáttum	 einkalífs	 notenda	 Facebook.	
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Fyrirtæki	 	 geta	 svo	 keypt	 þessi	 rafrænu	 fótspor	 af	 Facebook	 og	 rennt	 þeim	 í	 gegnum	

tölfræðiforrit	 og	 með	 því	 komist	 að	 viðkvæmum	 upplýsingum	 um	 viðkomandi	

einstaklinga	(Nield,	e.d).	Það	að	fyrirtæki	geti	keypt	og	safnað	viðkvæmum	upplýsingum	

um	 einstaklinga	 og	 hópa	 og	 fylgst	 grannt	 með	 hegðun	 í	 gegnum	 notkun	 þeirra	 á	

miðlinum	 má	 líkja	 við	 hið	 alsjáandi	 auga	 sem	 Foucault	 (1979)	 talar	 um	 þar	 sem	

Facebook	er	þetta	auga.		

Valdbeiting	 sem	 stjórnvöld	 geta	 gripið	 til	 birtist	 auk	 þess	 í	 því	 að	 þau	 geta	

mismunað	 Internetumferð	 eftir	 uppruna	 sem	 yrði	 til	 þess	 að	 komið	 væri	 í	 veg	 fyrir	

Internethlutleysi	 (e.	 net	 neutrality)	 sem	 er	 mikilvæg	 forsenda	 fulls	 aðgengis	 að	

Internetinu	 (Lessig,	 2009).	 Bandarísk	 stjórnvöld	 hafa	 verið	 að	 velta	 því	 fyrir	 sér	 að	

heimila	Internetþjónustufyrirtækjum	að	bjóða	upp	á	Internettengingar	sem	gera	upp	á	

milli	 umferðar	 á	 Internetinu,	 eftir	 uppruna.	 Þar	 af	 leiðandi	 geta	 fyrirtæki	 sem	 selja	

Internetþjónustu	 boðið	 viðskiptavinum	 sínum	 upp	 á	 mun	 meiri	 hraða	 á	 ákveðnum	

vefsíðum	gegn	hærri	greiðslu	(Brown,	2010).	Þetta	er	sambærilegt	við	orkumarkaðinn	á	

Íslandi	þar	sem	stórnotendur	greiða	lægra	verð	heldur	en	almenningur	fyrir	orkuna.	Ef	

til	þess	kemur	að	stjórnvöld	í	Bandaríkjunum	heimili	þetta,	þá	gætu	vefsíður	greitt	fyrir	

það	 að	 verða	 hraðvirkari	 (Brown,	 2010).	 Það	 gæti	 leitt	 til	 þess	 að	 vefsíðurnar	 sem	

greiddu	 fyrir	 nethraðan	 yrðu	 vinsælli	 heldur	 en	 aðrar	 sem	 mögulega	 hefðu	 minna	

fjármagn	(Brown,	2010).	Í	grein	sinni,	The	Internet	Under	Siege,	greinir	Lawrence	Lessig	

(2009)	frá	því	að	þrátt	fyrir	að	álit	flestra	sem	hlut	eiga	að	máli	sé	að	engin	miðstýring	og	

nethlutleysi	 séu	 mikilvæg	 þá	 sé	 það	 hins	 vegar	 ekki	 forsendan	 fyrir	 núverandi	 stöðu	

Internetsins.	

	Undanfarin	misseri	hefur	 löggjafavaldið	 í	Bandaríkjunum	byrjað	að	slaka	talsvert	á	

reglum	er	varða	Internetveitur	og	með	því	gefið	Internethlutleysi	að	einhverju	leyti	eftir	

(Brown,	2010).	

Einstaklingar	 sem	notast	 við	 Internetið	 geta	 einnig	 orðið	 fyrir	misnotkun	 af	 hendi	

annarra	notenda	Internetsins	og	kallast	slík	misnotkun	Internetglæpur	en	fjallað	verður	

um	Internetglæpi	í	næsta	kafla.	
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2.1.1 Glæpir	á	Internetinu	

Internetið	 hefur	 opnað	 á	 fjölmarga	möguleika	 sem	 gagnast	 notendum	 þess	 verulega.	

Það	tengir	fólk	allstaðar	að	úr	heiminum	og	aðgangur	að	ýmiss	konar	upplýsingum	hefur	

aldrei	 verið	 betri	 en	 eftir	 tilkomu	 Internetsins.	 En	 þrátt	 fyrir	 að	 Internetið	 hafi	 upp	 á	

margt	 gott	 að	bjóða,	 hefur	það	einnig	 sýnar	 skuggahliðar	 eins	og	oft	 vill	 verða.	Aukin	

notkun	 á	 Internetinu	 hefur	 í	 för	 með	 sér	 aukna	 hættu	 á	 því	 að	 einstaklingar	 verði	

fórnarlömb	 Internetglæpa.	 Á	 síðastliðnum	 árum	 hafa	 fræðimenn	 beint	 rannsóknum	

sínum	 að	 tölvu-	 og	 Internetglæpum	 í	 meira	 mæli	 (Holt,	 2013).	 Rannsóknir	 á	

fórnarlömbum	 Internetglæpa	 hafa	 sýnt	 að	 stuldur	 á	 persónuupplýsingum	 (e.	 identity	

theft),	 Internetveiðar	 (e.	 phishing),	 kynferðisbrot	 og	 fjársvik	 eru	 algeng	 (Snorri	 Örn	

Árnason,	 Margrét	 Lilja	 Guðmundsdóttir	 og	 Rannveig	 Þórisdóttir,	 2012).	 Í	 ljós	 hefur	

komið	að	fórnarlömb	Internetglæpa	eru	oftast	yngri	notendur	frekar	en	eldri	(Snorri	Örn	

Árnason,	 Margrét	 Lilja	 Guðmundsdóttir	 og	 Rannveig	 Þórisdóttir,	 2012).	 Notkun	

samfélagsmiðla	eykur	líkurnar	á	því	að	verða	fyrir	Internetglæp	en	þau	börn	sem	eru	virk	

á	 samfélagsmiðlum	 verða	 frekar	 þolendur	 Internetglæpa	 en	 börn	 sem	 nota	 ekki	

samfélagsmiðla.	Einnig	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	búseta	fólks	hafi	áhrif.	Íbúar	í	strjálbýli	

virðast	síður	vera	fórnarlömb	Internetglæpa	en	íbúar	stórborga.	

Hugtakið	 Internetglæpir	 er	 tiltölulega	 nýtt	 innan	 afbrotafræðinnar	 en	 með	

Internetinu	 hefur	 aðgengi	 glæpamanna	 að	 fórnarlömbum	 aukist	 verulega.	 Erfitt	 getur	

reynst	að	líta	á	Internetglæpi	sem	sérstakt	og	afmarkað	fyrirbæri,	enda	glæpur	í	eðli	sínu	

alltaf	glæpur	 (Holt,	2013).	Hefðbundin	skilgreining	á	 Internetglæpum	er	sú	að	það	séu	

glæpir	sem	framdir	eru	með	aðstoð	tölvu	eða	í	gegnum	önnur	Internettengd	tæki.	Líta	

má	svo	á	að	hugtakið	 Internetglæpur	sé	notað	sem	nokkurs	konar	yfirflokkur	á	tvenns	

konar	ólíkri	en	þó	 tengdri	brotastarfsemi.	Þar	er	annars	vegar	um	að	 ræða	glæpi	sem	

eru	háðir	 Internetinu	(e.	cyber-	dependent),	 í	þeim	skilningi	að	þetta	séu	brot	sem	geti	

aðeins	 átt	 sér	 stað	 á	 Internetinu	 (Ríkislögreglustjórinn,	 2016).	Þessi	 brot	 eru	 framin	 á	

tölvu	eða	annars	konar	Internettengdum	tækjum	með	notkun	DNS	kerfa.	Undir	slík	brot	

falla	 afbrigði	 eins	 og	 Internetárásir	 (e.	 hacking),	 útbreiðsla	 á	 vírusum	 og	 notkun	

spilliforrita	 (e.	malware).	Þessu	 til	 viðbótar	 er	 talað	 um	 að	 „hefðbundnir“	 glæpir	 hafi	

færst	 í	aukanna	samhliða	aukinni	notkun	og	aðgengi	að	 Internetinu	 (e.	cyber-enabled)	

(Ríkislögreglustjórinn,	2016).	Þá	er	verið	að	tala	um	glæpi	sem	geta	átt	sér	stað	án	þess	
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að	 upplýsingatækni	 sé	 nýtt,	 til	 dæmis	 hryðjuverk,	 þjófnaður	 og	 ofbeldisbrot	 svo	 sem	

kynferðisbrot.	

Glæpum	sem	tengjast	Internetinu	hefur	verið	skipt	upp	í	nokkra	flokka	(McGuire,	

2013).	 Í	 fyrsta	 lagi	 er	 það	 Internetþjófnaður	 (e.	 cybertheft),	 það	 er	 að	 segja,	 þegar	

gögnum	líkt	og	myndum,	lykilorðum	eða		öðrum	persónuupplýsingum	er	dreift	eða	þeim	

stolið	 í	 gegnum	 Internetið.	 Í	 öðru	 lagi	 eru	 það	 Internetskemmdir	 (e.	 cybervandalism)	

sem	 eru	 til	 dæmis	 vírusar	 sem	 notaðir	 eru	 til	 þess	 að	 eyðileggja	 fyrir	 öðrum.	 Þá	 eru	

einnig	til	vírusar	sem	eru	kallaðir	gagnagíslavírusar	(e.	ransomware)	sem	halda	gögnum	

þeirrar	 tölvu	 sem	 þeir	 taka	 í	 gíslingu	 og	 krefja	 iðulega	 eigandann	 um	 fjárútlát.	 Undir	

Internetskemmdir	fellur	einnig	umsátur	(e.	stalking),	þar	sem	fórnarlambið	er	til	dæmis	

kúgað	 eða	 verður	 fyrir	 áreitni	 í	 gegnum	 Internetið,	 innrás	 sérsveita	 (e.	 swatting)	 og	

tröllun	 (e.	 trolling).	Gerendur	 í	 innrás	 sérsveita	notfæra	 sér	 Internetið	 til	þess	að	gera	

öðrum	 Internetnotendum	 lífið	 leitt.	 Innrás	 sérsveita	 hefur	 aðeins	 þekkst	 í	

Bandaríkjunum	 til	 þessa.	 Hugtakið	 felur	 í	 sér	 að	 þeir	 sem	 etja	 kappi	 í	 tölvuleikjum	 í	

gegnum	Internetið,	siga	sérsveitum	eða	lögreglu	á	andstæðing	sinn	með	því	að	tilkynna	

glæp	heima	hjá	þeim	að	tilefnislausu.	Í	nýlegri	grein	(Jaffe,	2016)	þar	sem	fjallað	var	um	

innrás	sérsveita	kom	fram	að	gerendur	finna	fyrir	mikilli	valdatilfinningu	við	það	að	valda	

öðrum	 Internetnotendum	 tilfinningalegu	 uppnámi	 og	 líkja	 slíkri	 tilfinningu	 við	 að	 þeir	

séu	 með	 líf	 annarra	 í	 höndunum	 (Jaffe,	 2016).	 Í	 þriðja	 lagi	 eru	 það	 tölvuglæpir	 sem	

tengjast	 alþjóðlegri	 brotastarfsemi	 (e.	 transnational	 crime)	 þar	 sem	 skipulögð	

glæpasamtök	nýta	 sér	 Internetið	 til	 ólöglegrar	 starfsemi	af	 ýmsu	 tagi.	 Í	 fjórða	 lagi	 eru	

það	tölvuglæpir	sem	tengjast	 Internethernaði	 (e.	cyberwarfare).	Þar	eru	óvinaþjóðir	 til	

dæmis	að	reyna	að	spilla	fjarskiptum	annarra	þjóða	eða	samtaka.	

Nýlega	 kom	 út	 árleg	 skýrsla	 Europol	 (2018)	 um	 Internetglæpi.	 Í	 henni	 er	meðal	

annars	 fjallað	 um	 það	 hvernig	 ákveðin	 þjóðríki	 tengjast	 ákveðnum	 Internetglæpum	 í	

auknum	 mæli,	 þá	 sérstaklega	 með	 Internetskemmdum	 (Europol,	 2018).	 Í	 skýrslunni	

segir	 frá	því	hvernig	 	 Internetskemmdir,	 líkt	og	gagnagíslavírusarnir	WannaCry	og	Not-

Petya,	 hafa	 sýkt	 um	 það	 bil	 hundruð	 þúsund	 tölvur	 árið	 2017.	 Stjórnvöld	 í	

Bandaríkjunum	 vilja	 meina	 að	 stjórnvöld	 í	 Norður-Kóreu	 séu	 á	 bakvið	

Internetskemmdirnar.	 Bandarísk	 stjórnvöld	 ákærðu	 nýverið	 forritara	 frá	Norður-Kóreu	

fyrir	Internetskemmdir	með	WannaCry	vírusnum	á	Sony	kvikmyndaframleiðandann	árið	

2014	(Europol,	2018).	Samkvæmt	Europol	er	sífellt	erfiðara	að	skera	úr	um	hvort	um	sé	



23	

að	 ræða	 þróuð	 samtök	 glæpamanna	 á	 Internetinu,	 árásir	 sem	 eru	 skipulagðar	 af	

ríkisstjórnum	 eða	 árásir	 viðvaninga.	 Þeir	 sem	 stunda	 Internetglæpi	 kjósa	 frekar	 að	

einbeita	sér	að	ákveðnum	einstaklingum,	fyrirtækjum	eða	löndum	þar	sem	gróðrarvonin	

er	 meiri	 og	 jafnvel	 á	 þeim	 tíma	 þegar	 dregið	 hefur	 úr	 tilviljunarkenndum	

Internetglæpum.	Þrátt	 fyrir	þá	 staðreynd	eru	 Internetveiðar,	 stafrænt	kynferðisofbeldi	

og	fjársvik	enn	algengir	Internetglæpir	(Europol,	2018).		

Niðurstöður	úr	 rannsókn	sem	Jónas	Orri	 Jónasson	og	Helgi	Gunnlaugsson	 (2016)	

framkvæmdu	 árið	 2016	 sýndu	 að	 um	 það	 bil	 13	 prósent	 Íslendinga	 höfðu	 orðið	 fyrir	

einhvers	konar	broti	á	Internetinu	á	síðastliðnum	þremur	árum.	Tiltölulega	fá	mál	koma	

á	borð	lögreglunnar	á	Íslandi	er	varða	glæpi	á	 Internetinu	en	þó	má	segja	að	engin	ein	

einhlít	ástæða	sé	fyrir	því	hvers	vegna	Internetglæpir	eru	ekki	tilkynntir	í	meira	mæli	hér	

á	landi	(Helgi	Gunnlaugsson	og	Jónas	Orri	Jónasson,	2016).	Talið	er	að	þolendur	átti	sig	

stundum	 ekki	 á	 því	 að	 um	 glæp	 hafi	 verið	 að	 ræða	 eða	 telji	 glæpinn	 ekki	 nægilega	

alvarlegan.	Einnig	eiga	þolendur	það	til	að	skammast	sín	fyrir	glæpi	sem	þeir	verða	fyrir	

af	 þessu	 tagi	 og	margir	 líta	 svo	 á	 að	 lögreglan	 geti	 ekkert	 gert	 í	málum	 sem	þessum.	

Þessi	 atriði	 eru	 talin	 hafa	 áhrif	 á	 hversu	 fáir	 tilkynna	 þessa	 tegund	 glæpa	 á	 Íslandi.	

Þolendur	glæpanna	eru	gríðarlega	fjölbreyttur	hópur	og	geta	verið	allt	frá	ríkisstjórnum	

eða	alþjóðlegum	stórfyrirtækjum	 til	 einstaklinga	og	allt	 þar	 á	milli.	Vegna	þess	hversu	

óskýr	lagaramminn	er	í	þessum	málaflokki	reynist	það	fremur	flókið	fyrir	lögregluna	að	

aðhafast	eitthvað	í	þeim	Internetglæpum	sem	þó	eru	tilkynntir	(Helgi	Gunnlaugsson	og	

Jónas	Orri	Jónasson,	2016).	

	 	 	 	 	 	

2.1.2 Starfrænt	kynferðisofbeldi	

Hér	verður	fjallað	sérstaklega	um	stafrænt	kynferðisofbeldi	en	samkvæmt	þeim	Danielle	

Keats	Citron	og	Mary	Anne	Franks	(2014)	skiptist	stafrænt	kynferðisofbeldi	niður	 í	þrjá	

flokka.	Í	fyrsta	lagi	er	það	hefndarklám	(e.	revenge	porn)	en	það	hefur	aðallega	snúið	að	

konum.	Í	öðru	lagi	er	það	upptökusvindl	(e.	cam	scam)	og	í	þriðja	lagi	er	það	dreifing	á	

nauðgunarmyndböndum.	

Hugtakið	 hefndarklám	 hefur	 verið	 skilgreint	 í	 stuttu	 máli	 sem	 kynferðislegar	

myndir	sem	er	deilt	opinberlega	á	Internetinu	án	samþykkis	þess	einstaklings	sem	er	á	

myndinni	 (Citron	 og	 Franks,	 2014).	 Fórnarlömb	 hefndarkláms	 geta	 orðið	 fyrir	 miklu	
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aðkasti	 frá	 öðru	 fólki	 sem	 flokkast	 getur	 undir	 druslusmánun	 (e.	 slutshaming).	

Afleiðingar	 hefndarkláms	 eru	 oftast	 miklar	 fyrir	 fórnarlömb	 þess.	 Áhrifin	 geta	 verið	

margvísleg	 eða	 allt	 frá	 því	 að	 vera	 samfélagsleg	 svo	 sem	uppsögn	 úr	 starfi,	 skóla	 eða	

brotthvarf	vina,	allt	upp	 í	andleg	áhrif	sem	oft	á	tíðum	eru	ekki	eins	augljós	(Citron	og	

Franks,	2014).	Eins	og	orðið	ber	með	sér	þá	felur	hefndarklám	oftast	í	sér	illan	ásetning	

og	 þá	 oft	 eftir	 sambandsslit	 (Collins	 dictionary,	 2015).	 Afskaplega	 lítill	 árangur	 hefur	

náðst	í	lagasetningu	sem	kveður	á	um	skaðabætur	fyrir	fórnarlömb	og	refsingu	gerenda	

vegna	hefndarkláms.	

Reynst	hefur	erfitt	að	uppræta	og	refsa	gerendum	fyrir	upptökusvindl	 (Citron	og	

Franks,	 2014).	 Hugtakið	 upptökusvindl	 byggist	 á	 því	 að	 gerendur	 notast	 við	

myndbandsþjónustu	(e.	video	services),	líkt	og	Skype	til	þess	að	taka	myndir	af	samtalinu	

án	 vitneskju	 fórnarlambsins.	 Fjallað	 verður	 sérstaklega	 um	 Internetglæpinn	

upptökusvindl	 í	 gegnum	 samfélagsmiðilinn	 Skype.	 Í	 flestum	 tilfellum	 virðast	

fórnarlömbin	kynnast	gerendum	Skype	svindla	í	gegnum	stefnumótasíður	á	Internetinu.	

Gerandinn	gefur	sig	út	fyrir	að	vera	eftirsóknarverður	og	aðlaðandi	einstaklingur,	til	þess	

að	komast	 í	 tengsl	við	viðkomandi.	Stór	hluti	 fórnarlamba	upptökusvindls	eru	arabískir	

karlmenn	 sem	 leita	 uppi	 konur	 á	 Internetinu	 til	 að	 eiga	 í	 samskiptum	 við	 en	 í	 stað	

aðlaðandi	 konu	 á	 hinum	 endanum	 er	 óprúttinn	 einstaklingur	 í	 dulargervi	 með	 hjálp	

tölvuforrita.	Þegar	gerandanum	hefur	síðan	tekist	að	lokka	fórnarlamb	sitt	í	spjall	inn	á	

Skype	 og	 fá	 það	 til	 þess	 framkvæma	 kynferðislegar	 athafnir	 kemur	 það	 í	 ljós	 að	

gerandinn	hefur	tekið	upp	öll	samskipti	þeirra.	Þetta	gera	þeir	með	það	í	huga	að	nota	

gegn	fórnarlambinu	til	að	reyna	kúga	það.	Að	samtalinu	 loknu	fær	fórnarlambið	oftast	

skilaboð	sem	innihalda	myndir	eða	myndbönd	af	fórnarlambinu	sem	það	vill	síður	að	fari	

í	 dreifingu.	 Gerandinn	 krefst	 hárra	 upphæða	 og	 setur	 oft	 skilyrði,	 eins	 og	 það	 ef	

peningarnir	 skili	 sér	 ekki	 innan	 einnar	 viku	 verði	 myndirnar	 eða	 myndböndin	 gerð	

opinber	og	þeim	deilt	á	Internetinu	(Citron	og	Franks,	2014).	Talið	er	að	um	30	þúsund	

manns	 hafi	 fallið	 í	 þessa	 gildru	 og	 líklegast	 eru	 fórnarlömbin	 fleiri	 vegna	 þess	 hversu	

mikla	 skömm	 fólk	 upplifir	 oft	 í	 kjölfar	 slíkra	 brota,	 auk	 þess	 hve	 takmarkaður	

lagaramminn	er	í	tengslum	við	slík	brot.	

Nauðgunarmyndbönd	 eru	 svo	 þriðji	 og	 seinasti	 flokkur	 stafræns	 kynferðislegs	

ofbeldis	 (Citron	 og	 Franks,	 2014).	 Með	 hugtakinu	 er	 átt	 við	 efni	 sem	 tekið	 er	 upp	 á	
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meðan	 á	 nauðgun	 stendur.	 Með	 tilkomu	 Internetsins	 skapaðist	 nýr	 vettvangur	 fyrir	

nauðgara	til	að	hrella	fórnarlömbin	sín	og	beita	þannig	valdi	sínu	gegn	þeim.	Valdið	felst	

í	því	að	slíkt	myndefni	er	notað	í	þeim	tilgangi	að	hóta	fórnarlambinu	eða	hræða	það	til	

þess	að	það	lögsæki	ekki	nauðgarana.	Myndefnið	getur	verið	notað	til	þess	að	krefjast	

greiðslu	gegn	því	að	myndefninu	verði	ekki	dreift	um	Internetið	en	einnig	til	að	neyða	

fórnarlömbin	til	að	stunda	kynlíf	eða	aðrar	kynferðislegar	athafnir.	

Hvaða	leiðir	eru	þá	færar	fyrir	fórnarlömb	þessara	glæpa	í	ljósi	þess	hve	óskýr	og	

takmarkaður	lagaramminn	er	í	þessum	málaflokkum?	Ef	fórnarlömb	vilja	lögsækja	vegna	

þess	hefndarkláms	 sem	þau	urðu	 fyrir	 á	 Internetinu,	er	 réttur	þeirra	 til	 að	gleymast	á	

Internetinu	ein	hugsanleg	leið	en	fjallað	verður	betur	um	það	í	næsta	kafla	ásamt	því	að	

fjalla	um	það	hvort	hægt	er	að	stjórna	Internetinu	og	með	því	beita	valdi.	
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3 Er	hægt	að	stjórna	Internetinu?		
Hér	er	fjallað	um	hvort	stjórnvöld	landa	geti	haft	algjöra	stjórn	eða	stjórn	að	einhverju	

leyti	á	Internetinu	og	með	því	beitt	valdi.	Líkt	og	áður	hefur	komið	fram	var	Internetið	að	

öllu	leyti	hannað	í	Bandaríkjunum,	undir	verndarvæng	bandarískra	stjórnvalda	og	hefur	

umsjá	 Internetsins	 lengst	 af	 verið	 mestmegnis	 í	 þeirra	 höndum	 (Clarck,	 2003).	 Þau	

vandamál	sem	koma	hvað	helst	 í	veg	 fyrir	að	hægt	sé	að	stjórna	 Internetinu	er	meðal	

annars	 hönnun	 og	 uppbygging	 þess.	 Internetið	 er	 landamæralaust	 og	 hannað	 á	 þann	

hátt	að	hvorki	er	hægt	að	miðstýra	því	né	koma	 í	 veg	 fyrir	dreifingu	efnis	 innan	þess.	

Nánast	engan	greinarmun	er	hægt	að	gera	á	því	hvaðan	í	heiminum	efni	er	streymt	yfir	á	

Internetið,	annan	en	tungumálið	sem	því	 fylgir.	Hvorki	ríki	né	stjórnvöld	nokkurs	 lands	

hafa	völd	til	að	stýra	Internetinu	því	í	raun	eru	það	einungis	Internetnotendurnir	sjálfir	

sem	stýra	því.		

Þó	stjórnvöld	 landa	geti	almennt	ekki	 stýrt	 Internetinu	að	 fullu	þá	geta	þau	hins	

vegar	haft	áhrif	á	það	með	því	að	beita	 Internetþjónustufyrirtæki	þrýstingi	og	með	því	

haft	áhrif	á	hvaða	efni	er	sýnilegra	en	annað	þar	auk	þess	að	geta	heft	aðgengi	notenda	

að	Internetinu	(Clarck,	2003).	Algeng	ástæða	þess	að	stjórnvöld	reyna	að	hefta	aðgang	

þegna	sinna	er	oftar	en	ekki	tilraun	til	þess	að	sporna	við	glæpum	sem	eiga	sér	stað	á	

Internetinu	 en	 í	 sumum	 tilfellum	 er	 markmiðið	 að	 stjórna	 skoðunum	 og	 þeim	

upplýsingum	sem	þegnar	landsins	hafa	aðgang	að.	

Árið	 2006	 stofnuðu	 Sameinuðu	 þjóðirnar	 hagsmunasamtökin,	 Internet	

Governance	 Forum,	 sem	 þjóna	 þeim	 tilgangi	 að	 búa	 til	 vettvang	 fyrir	 mismunandi	

hagsmunaaðila	 til	 að	 koma	 saman	 sem	 ein	 heild	 þar	 sem	 að	 umræður	 um	 regluverk	

Internetsins	 geta	 átt	 sér	 stað	 (United	 Nations,	 2006).	 Hagsmunasamtökin	 skapa	

mikilvægan	vettvang	fyrir	umræður	um	málamiðlanir,	bæði	fyrir	ríkis-	og	einkageirann.	

Á	árlegum	fundum	skiptast	aðilar	á	upplýsingum	og	deila	sín	á	milli	hvað	hefur	heppnast	

vel	 og	 hvað	 illa.	 Hagsmunasamtökin	 vinna	 þannig	 að	 því	 að	 samræma	 skilning	

hagsmunaaðila	 um	 hvernig	 hámarka	 megi	 notagildi	 Internetsins	 en	 um	 leið	 að	 vinna	

með	áhættuþætti	og	áskoranir	sem	upp	hafa	komið.		

Nokkrar	aðferðir	eru	til	sem	stjórnvöld	geta	notfært	sér	til	þess	að	stjórna	því	efni	

sem	þegnar	þeirra	hafa	aðgang	að	á	Internetinu.	Þessar	aðferðir	eru	ekki	bara	notaðar	

af	 einræðisstjórnum	 heldur	 einnig	 af	mörgum	 lýðræðisríkjum.	 Þó	 er	 tilgangurinn	 afar	
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misjafn	á	milli	 stjórna	en	 í	 einhverjum	 tilfellum	er	hann	 sá	að	hafa	 stjórn	á	óæskilegu	

efni	líkt	og	barnaklámi	eða	hryðjuverkastarfsemi	en	í	öðrum	að	hafa	áhrif	á	óæskilegar	

skoðanir.	Sem	dæmi	um	slíkar	aðgerðir	er	 ritskoðun	þar	sem	haft	er	upp	á	þeim	aðila	

sem	braut	 af	 sér	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 sækja	 hann	 til	 saka	 fyrir	 glæp	 sinn	 (Clarck,	 2003).	

Gallinn	við	 ritskoðun	á	 Internetinu	er	hins	vegar	að	erfitt	er	 fyrir	 stjórnvöld	að	stjórna	

Internetþjónustufyrirtækjum	 sem	 staðsett	 eru	 utan	 viðkomandi	 ríkis	 og	 þannig	 geta	

Internetnotendur	hulið	slóð	sína.	Þetta	gerir	stjórnvöldum	erfitt	um	vik	þegar	hafa	þarf	

upp	á	þeim	sem	brutu	af	 sér,	þá	 sérstaklega	þeim	sem	eru	erlendis.	Annað	vandamál	

stjórnvalda	er	það	að	Internetnotendur	geta	hulið	slóð	sína.	Til	eru	 Internetvafrar	sem	

hylja	 slóðir	 notenda	 Internetsins	 en	 dæmi	 um	 þannig	 er	 Tor	 (Clarck,	 2003).	 Tor	 gerir	

aðilum	sem	notast	við	hann	kleift	að	deila	IP	tölum	sín	á	milli	og	geta	notendur	hans	þar	

af	leiðandi	notað	Internetið	nafnlaust	og	falið	þannig	IP	tölu	sína.	

Annað	dæmi	um	aðgerðir	sem	stjórnvöld	geta	notfært	sér	til	þess	að	hafa	stjórn	á	

Internetinu	 er	 að	 láta	 það	 efni	 vera	 óaðgengilegt,	 sem	 stjórnvöld	 vilja	 ekki	 að	

almenningur	 geti	 séð	 eða	 fái	 vitneskju	 um.	 Til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 aðgengi	 að	 efni	 á	

Internetinu	 eru	 tvær	 aðferðir.	 Annars	 vegar	 geta	 stjórnvöld	 sett	 upp	 svokallaðar	

Internetsíur	 sem	 til	 dæmis	 ákveða	 hvaða	 lénum	 almenningur	 hefur	 aðgang	 að	 líkt	 og	

stjórnvöld	í	Kína	hafa	gert.	Í	öðrum	kafla	var	minnst	á	hvernig	stjórnvöld	í	Kína	hafa	sett	

upp	eldvegg	 í	 kringum	 landið	en	með	honum	stjórna	þau	aðgengi	að	 Internetinu	með	

Internetsíum.	 Í	 grunninn	 eru	 Internetsíur	 forrit	 sem	 eru	 sett	 upp	 af	

Internetþjónustufyrirtækjum.	 Forritin	 hafa	 lista	 yfir	 fyrirfram	 ákveðin	 lén	 sem	 eru	

bönnuð,	þannig	ef	Internetnotandi	slær	inn	lén	sem	er	á	bannlista	þá	loka	síurnar	á	það	

lén	 (Clayton,	 Murdoch	 og	 Watson,	 2006).	 Önnur	 leið	 fyrir	 Internetsíur	 er	 að	 eyða	

ákveðnum	IP	tölum	af	DNS	þjónum	sem	leiðir	til	þess	að	ef	Internetnotandi	slær	inn	lén	í	

tölvu	 sem	 er	 ekki	 með	 IP	 tölu	 þá	 getur	 tölvan	 ekki	 tengst	 DNS	 þjóninum	 og	 þar	 af	

leiðandi	kemst	Internetnotandinn	ekki	inn	á	lénið	(Clayton	o.fl.,	2006).	

Þriðja	dæmið	sem	hér	er	nefnt	er	leið	stjórnvalda	til	að	láta	efni	sem	þeir	vilja	ekki	

að	almenningur	sjái,	hverfa	af	 leitarvélum	þannig	að	ómögulegt	 sé	 fyrir	hann	að	 finna	

efnið.		

Í	Bandaríkjunum	er	verið	að	vinna	að	því	að	setja	upp	risavaxið	gagnaver	sem	á	að	

þjóna	 þeim	 tilgangi	 að	 hafa	 eftirlit	 með	 notendum	 Internetsins,	 öryggisins	 vegna	
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(Castells,	 2001).	 Þetta	 gagnaver	 myndi	 virka	 þannig	 að	 vefsíður	 væru	 ritskoðaðar	 í	

gegnum	 gagnaverið	 og	 bornar	 saman	 við	 tiltekinn	 lista	 af	 fyrirfram	 ákveðnum	

kenniorðum	(Clayton,	Murdoch	og	Watson,	2006).	Ef	ritskoðunin	leiðir	í	ljós	að	ákveðin	

kenniorð	 eru	 á	 vefsíðunni	 er	 henni	 lokað	 tímabundið	 (Clayton	 o.fl.,	 2006).	 Ef	

Internetnotandi	 reynir	 að	 heimsækja	 vefsíður	 sem	 tímabundið	 hefur	 verið	 lokað	 fyrir,	

fær	notandi	upp	þau	skilaboð	að	honum	sé	óheimilt	að	tengjast	vefsíðunni	eða	skilaboð	

þess	efnis	að	vefsíðan	sé	ekki	til	(Clayton	o.fl.,	2006).	Þetta	gagnaver	myndi	koma	í	veg	

fyrir	 Internethlutleysi	 og	 gera	 DNS	 kerfi	 í	 Bandaríkjunum	 ófordæmalaus.	 Listi	 með	

fyrirfram	ákveðnum	kenniorðum	yfir	allt	það	efni	sem	er	bannað	getur	auk	þess	reynst	

flókinn	 í	 smíðum	 í	 ljósi	 þess	hversu	 yfirgripsmikið	magn	efnis	 er	 á	 Internetinu	 (Clarck,	

2003).	

Allar	 þessar	 aðferðir	 sem	 stjórnvöld	 geta	 nýtt	 sér	 til	 þess	 að	 stjórna	 Internetinu	

eru	langt	frá	því	að	vera	gallalausar	og	oft	á	tíðum	frekar	ónákvæmar,	kostnaðarsamar	

og	tímafrekar.	Auk	þess	eru	stjórnvöld	ólíkleg	til	þess	að	takmarka	sig	við	að	notfæra	sér	

þessar	aðferðir	nema	 í	ýtrustu	neyð	 (Clayton	o.fl.,	2006).	Eins	og	 talað	var	um	 í	 fyrsta	

kafla	 telur	 Appadurai	 (2001)	 að	 aukið	 upplýsingaflæði	 sem	 hefur	 siglt	 í	 kjölfar	 aukins	

aðgengis	að	Internetinu	hafi	hjálpað	fólki	að	vekja	athygli	fólks	allstaðar	að	úr	heiminum	

á	 ákveðnu	 málefnum.	 Þessir	 eiginleikar	 Internetsins	 nást	 einna	 helst	 fram	 þegar	

Internetið	fær	að	standa	óáreitt	frá	yfirvöldum.	Internet	án	hindrana	er	mikið	valdatæki	

í	höndum	almennings	en	staðan	er	fljót	að	breytast	um	leið	og	stjórnvöld	fara	að	beita	

inngripum.	Til	að	mynda	hafa	kínversk	og	norður-kóresk	stjórnvöld	slegið	öflugt	vopn	úr	

höndum	almennings	með	ritskoðun	sinni	á	 Internetinu	en	annars	hefði	 fólk	aðgang	að	

öllum	þeim	upplýsingum	og	samskiptaleiðum	sem	Internetið	hefur	upp	á	að	bjóða.	

Ekki	 er	 þó	 alltaf	 hægt	 að	 segja	 að	 það	 sé	 neikvætt	 þegar	 stjórnvöld	 landa	 beita	

valdi	með	því	að	hefta	aðgang	að	Internetinu.	Þannig	hafa	til	dæmis	stjórnvöld	í	Ástralíu	

sett	 fram	 hugmyndir	 um	 að	 setja	 upp	 eldvegg	 til	 að	 varna	 því	 að	 hægt	 sé	 að	 miðla	

barnaklámi	og	stjórnvöld	í	Danmörku	og	á	Íslandi	hafa	nýlega	látið	loka	fyrir	aðgang	að	

tilteknum	 síðum	 til	 að	 vernda	 höfundarréttarvarin	 verk	 (Clayton	 o.fl.,	 2006).	 Þó	 eru	

aðgerðir,	 líkt	 og	 stjórnvöld	 í	 Noregi	 hafa	 beitt,	 ekki	 eins	 afdráttarlaus	 hvað	 varðar	

muninn	á	 réttu	og	 röngu.	Þarlend	 stjórnvöld	 létu	 loka	 fyrir	 greiðslumiðlun	 til	 erlendra	

fyrirtækja	sem	bjóða	upp	á	fjárhættuspil	á	Internetinu	í	þeim	tilgangi	að	reyna	að	fækka	
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spilafíklum	 (Clayton,	 Murdoch	 og	 Watson,	 2006).	 Þessi	 aðgerð	 er	 að	 því	 leytinu	 til	

jákvæð,	 en	 að	 sama	 skapi	 neikvæð	 því	 hún	 hindrar	 rétt	 þeirra	 sem	 ekki	 eiga	 við	

vandamál	að	etja	að	stunda	slíka	afþreyingu	sér	til	yndisauka	(Clayton	o.fl.,	2006).	

3.1 Réttur	notenda	Internetsins	

Á	 Íslandi	 tryggir	 stjórnarskrá	 landsins	 að	 viðbættum	 helstu	 mannréttindalögum	 að	

einstaklingar	 hafi	 rétt	 til	 friðhelgi	 einkalífs	 en	 á	 sama	 tíma	 er	 réttur	 einstaklinga	 til	

tjáningarfrelsis	 og	eignarréttar	 einnig	 tryggður.	Mikilvægt	er	 að	 fjallað	 sé	um	 friðhelgi	

einkalífs	og	áhrifin	sem	Internetið	hefur	haft	á	það	(Clarck,	2003)	en	jafnframt	mikilvægt	

að	skoða	það	 í	 lagalegu	samhengi.	Orðið	friðhelgi	er	skilgreint	 í	 íslenskri	orðabók	sem:	

„Réttur	 einstaklings	 til	 að	 vera	 laus	 við	 utanaðkomandi	 afskipti	 eða	 ónæði“	 (Mörður	

Árnason,	2002).	Friðhelgi	einkalífs	á	 Íslandi	snýr	að	réttindum	er	varða	einkalíf,	heimili	

og	 fjölskyldu	 fólks	 en	 um	 það	 er	 fjallað	 í	 71.	 gr.	 stjórnarskrá	 lýðveldisins	 Íslands	 (nr.	

33/1944).	 Þar	 kemur	 það	 fram	 að	 allir	 skuli	 njóta	 friðhelgi	 einkalífs,	 heimilis	 og	

fjölskyldu.	Einnig	er	tekið	fram	að	ekki	megi	gera	líkamsrannsókn	eða	leit	á	manni,	leit	í	

húsakynnum	 hans	 eða	 munum,	 nema	 samkvæmt	 dómsúrskurði.	 Það	 sama	 á	 við	 um	

rannsókn	 á	 skjölum	 og	 póstsendingum,	 símtölum	 og	 öðrum	 fjarskiptum.	 Þrátt	 fyrir	

ákvæði	1.	mgr.	má	með	sérstakri	 lagaheimild	takmarka	á	annan	hátt	friðhelgi	einkalífs,	

heimilis	eða	fjölskyldu	ef	brýna	nauðsyn	ber	til	vegna	réttinda	annarra.	

Gildir	 þá	 það	 sama	 um	 friðhelgi	 á	 Internetinu?	 Rétturinn	 til	 friðhelgi	 einkalífs	

spratt	 í	 raun	 upp	 af	 réttindum	 til	 frelsis	 og	 sjálfsákvörðunarréttar.	 Hugtakið	

sjálfsákvörðunarréttur	 (e.	 autonomy,	 self-determination)	 kemur	 upprunalega	 frá	

félagsfræði	 en	 er	 í	 dag	 notað	 af	 hinum	 ýmsu	 fræðasviðum.	 Hugtakið	 hefur	 í	 gegnum	

tíðina	 haft	 breytilega	 þýðingu.	 Í	 heimspeki	 og	 siðfræði	 er	 það	 notað	 yfir	 rétt	

einstaklingsins	til	að	taka	rökréttar	og	skynsamlegar	ákvarðanir	sem	varða	hann	sjálfan.	

Ef	 ríkið	skiptir	 sér	af,	 refsar	 fyrir	eða	bannar	ákveðna	hegðun	sem	aðeins	kemur	þeim	

einstaklingi	sem	á	í	hlut	við,	þá	er	rétturinn	til	sjálfsákvörðunar	brotinn.	Þetta	á	til	dæmis	

við	 þegar	 einstaklingur	 ákveður	 að	 taka	 sitt	 eigið	 líf.	 Þau	 ríki	 sem	 skipta	 sér	 af	 slíkum	

málum	réttlæta	slík	inngrip	með	því	að	samfélagslegur	kostnaður	sé	of	mikill	af	hegðun	

viðkomandi	 einstaklings,	 sem	 dæmi	 má	 nefna	 aukinn	 kostnað	 fyrir	 heilbrigðiskerfið.	

Með	 tilkomu	 Internetsins	 hefur	 aldrei	 verið	 jafn	 auðvelt	 fyrir	 fólk	 að	deila	 stafrænum	

eigum	annarra	með	öðru	fólki.	
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Eignarréttur	og	hugmyndir	sem	tengjast	honum	hafa	verið	skoðaðar	 í	mannfræði	

(Gupta	 og	 Ferguson,	 1992)	 en	með	 Internetinu	 komu	 fram	 ýmis	 ný	 álitaefni	 varðandi	

eignaréttinn.	 Í	 gögnum	 Stjórnlagaráðs	 er	 eignarrétturinn	 skilgreindur	 sem	 friðhelgur	

réttur	 þannig	 að	 engan	 megi	 skylda	 til	 þess	 að	 láta	 af	 hendi	 eign	 sína	 nema	

almenningsþörf	krefji.	 Í	ákvæði	1.mgr.	72.	gr.	stjórnarskrárinnar	er	sett	sem	skilyrði	að	

lagaheimild	sé	fyrir	hendi	og	að	fullt	verð	eignar	komi	fyrir	ef	skylda	á	mann	til	að	láta	af	

hendi	 eign	 sína	 (Stjórnarskrá	 lýðveldisins	 Íslands	 nr	 33/1944).	 Á	 Internetinu	 virðist	

eignarréttur	 oft	 vera	 mjög	 takmarkaður	 eða	 varla	 til	 staðar.	 Tónlist,	 bíómyndum,	

forritum	og	öðru	er	miðlað	á	Internetinu	á	hverjum	degi	og	erfitt	hefur	reynst	að	vernda	

verk	upprunalegs	höfundar.		

Þegar	kemur	að	réttindum	notenda	Internetsins	er	mikilvægt	að	fjalla	um	réttinn	

til	 leiðréttingar	 eða	 réttinn	 til	 að	 gleymast	 en	um	það	er	 fjallað	 í	 90.	 gr.	 stjórnarskrár	

lýðveldisins	 Íslands	 (nr.	 90/2018).	 Rétturinn	 til	 að	 gleymast	 felst	 í	 því	 að	 einstaklingar	

eigi	 rétt	 á	 því	 að	 hverfa	 af	 Internetinu,	 hvort	 sem	 það	 eru	 myndir	 af	 einstaklingum,	

upplýsingar	eða	annað	sem	tengist	einstaklingum	sérstaklega	 (nr.	90/2018).	Árið	2010	

fjölluðu	 fjölmiðlar	 um	 mál	 Marios	 Costeja	 González,	 en	 hann	 lagði	 fram	 kvörtun	 til	

spænsku	 gagnaverndarstofnunarinnar	 AEPD	 vegna	 fréttamiðils	 og	 Google	 á	 Spáni	

(Toobin,	2014).	Ástæða	kvörtunar	González	var	að	hann	vildi	að	ákveðnir	hlekkir	 inn	á	

vefsíðu	 fréttamiðilsins	 yrðu	 fjarlægðir	 vegna	 þess	 að	 þeir	 birtu	 gamlar	 greinar	 sem	

fjölluðu	um	fjárnám	sem	gert	var	á	á	eignum	hans	árið	1998.	Þegar	González	kvartaði	til	

AEPD	var	langt	síðan	hann	hafði	borgað	upp	skuldir	sínar.	Hann	taldi	ekki	ástæðu	til	þess	

að	þessar	greinar	væru	ennþá	á	leitarvélum	Google	né	annars	staðar	á	Internetinu	þegar	

nafni	hans	væri	flett	upp.	AEPD	féllst	ekki	á	kröfu	González	vegna	lagalegra	forsendna	en	

við	endurupptöku	málsins	í	Evrópudómstólnum	árið	2014	var	honum	á	endanum	dæmt	í	

hag	(Court	of	Justice	of	the	European	Union,	2014,	bls.	1-3).	Ástæður	fyrir	því	að	vilja	fá	

að	gleymast	á	 Internetinu	geta	verið	margvíslegar.	Eins	og	fjallað	var	um	í	2.kafla	geta	

neikvæðar,	 andlegar	 og	 félagslegar	 afleiðingar	 af	 hefndarklámi	 verið	 margar	 og	

alvarlegar.	Mörg	 fórnarlömb	myndu	gjarnan	vilja	 láta	 fjarlægja	 slíkt	myndefni	 svo	það	

hafi	 ekki	 hamlandi	 áhrif	 á	 líf	 þeirra	 til	 frambúðar,	 því	 myndefnið	 þarf	 ekki	 að	

endurspegla	það	hvaða	persónu	 fórnarlambið	hefur	að	geyma	 í	 raun	og	veru	 (Tanner,	

2014).		
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Í	 tjáningarfrelsinu	 felast	þau	grundvallarréttindi	einstaklinga	 til	 að	hafa	 skoðanir,	

taka	við	og	miðla	upplýsingum	áfram,	án	afskipta	stjórnvalda.	Áhrif	 Internetsins	á	getu	

fólks	til	að	beita	tjáningarfrelsinu	hefur	gjörbreytt	daglegu	lífi	fólks.	Samkvæmt	10.	grein	

mannréttindasáttmála	 Evrópu	 er	 tjáningarfrelsi	 réttur	 hvers	 og	 eins	 einstaklings.	

		

Sérhver	maður	 á	 rétt	 til	 tjáningarfrelsis.	 Sá	 réttur	 skal	 einnig	ná	 yfirfrelsi	 til	 að	
hafa	 skoðanir,	 taka	 við	 og	 skila	 áfram	 upplýsingum	 og	 hugmyndum	 heima	 og	
erlendis	án	afskipta	stjórnvalda.	Ákvæði	þessarar	greinar	skulu	eigi	hindra	 ríki	 í	
að	 gera	 útvarps-,	 sjónvarps-	 og	 kvikmyndafyrirtækjum	 að	 starfa	 aðeins	
samkvæmt	 sérstöku	 leyfi.	 2.	 Þar	 sem	 af	 réttindum	 þessum	 leiðir	 skyldur	 og	
ábyrgð	er	heimilt	 að	þau	 séu	háð	þeim	 formsreglum,	 skilyrðum,	 takmörkunum	
eða	 viðurlögum	 sem	 lög	 mæla	 fyrir	 um	 og	 nauðsyn	 ber	 til	 í	 lýðræðislegu	
þjóðfélagi	 vegna	 þjóðaröryggis,	 landvarna	 eða	 almannaheilla,	 til	 þess	 að	 firra	
glundroða	 eða	 glæpum,	 til	 verndar	 heilsu	 eða	 siðgæði	 manna,	 mannorði	 eða	
réttindum	og	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	uppljóstran	trúnaðarmála	eða	til	þess	að	
tryggja	vald	og	óhlutdrægni	dómstóla.	(lög	um	mannréttindasáttmála	Evrópu	nr.	
62/1994)	

	

Tjáningarfrelsið	 inniheldur	 dýrmæt	 réttindi	 fyrir	 hvern	 og	 einn	 einstakling	 sem	

hefur	 fjölmargar	 hliðar.	 Tjáningarfrelsi	 er	 nauðsynlegt	 til	 þess	 að	 hægt	 sé	 að	 nýta	 sér	

önnur	 réttindi,	 eins	 og	 réttinn	 til	 félagafrelsis.	 Rétturinn	 til	 tjáningar	 getur	 hins	 vegar	

einnig	 skarast	 á	 við	 önnur	 réttindi	 eins	 og	 til	 dæmis	 friðhelgi	 einkalífs.	 Þrátt	 fyrir	

mikilvægi	 tjáningarfrelsis	 sem	sjálfsögð	mannréttindi,	 getur	verið	nauðsynlegt	að	 setja	

því	takmarkanir	vegna	réttinda	annarra	sem	einnig	ber	að	vernda.	Í	3.	mgr.	73.	greinar	

stjórnarskrárinnar	 er	 fjallað	 um	 heimilar	 takmarkanir	 á	 tjáningarfrelsinu.	 Þar	 eru	 sett	

þrjú	 skilyrði	 svo	 að	 hægt	 sé	 að	 draga	 menn	 til	 ábyrgðar	 fyrir	 að	 fara	 út	 fyrir	 mörk	

tjáningarfrelsisins.	Takmörkunin	verður	 í	 fyrsta	 lagi	að	vera	 lögmælt.	 Í	öðru	 lagi	verður	

slíkt	 einungis	 að	 vera	gert	 í	 þágu	allsherjarreglu	öryggis	 ríkisins,	 til	 verndar	heilsu	eða	

siðgæðis	 manna,	 vegna	 réttinda	 eða	 mannorðs	 annarra.	 Að	 lokum	 verður	 slík	

takmörkun	að	vera	nauðsynleg	og	samrýmast	lýðræðishefðum	(Stjórnarskrá	lýðveldisins	

Íslands	 nr	 33/1944).	 Tjáningarfrelsið	 er	 eins	 og	 áður	 segir	 dýrmætur	 réttur	 hvers	

einstaklings.	 Þá	 er	mikilvægt	 að	muna	 það	 að	 einstaklingur	 á	 rétt	 til	 tjáningarfrelsis	 á	

Internetinu	 svo	 lengi	 sem	 hann	 brýtur	 ekki	 gegn	 þeim	 takmörkunum	 sem	

tjáningarfrelsinu	eru	 settar.	Vandamálið	er	að	oft	er	 fólk	ekki	 sammála	um	hvar	mörk	
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tjáningarfrelsis	 og	persónuverndar	 skerast.	 Því	 er	mikilvægt	 að	 lögin	 séu	 reiðubúin	 að	

takast	á	við	þau	margvíslegu	og	margbreytilegu	mál	sem	upp	geta	komið	í	þeirri	flóknu	

veröld	sem	Internetið	hefur	haft	í	för	með	sér.	

Margir	 lögfræðingar	 í	 Bandaríkjunum	 hafa	 fært	 rök	 fyrir	 því	 að	 ákvæðið	 um	

tjáningarfrelsið	 (e.	 freedom	 of	 speech)	 sé	 fyrsta	 ákvæði	 stjórnarskrár	 landsins	 vegna	

mikilvægis	 þess	 (Lessig,	 2009).	 Þeir	 vilja	 því	 meina	 að	 tjáningarfrelsið	 sé	 í	 raun	 skör	

hærra	 en	 önnur	 réttindi.	 Slík	 túlkun	 á	 stjórnarskránni	 felur	 það	 til	 að	mynda	 í	 sér	 að	

ómögulegt	 sé	 að	 refsa	 gerendum	 fyrir	 hefndarklám	 (Citron	 og	 Franks,	 2014).	 Eftir	 að	

stjórnarskrá	Bandaríkjanna	hafði	verið	 skrifuð,	var	 sérstök	mannréttindaskrá	samþykkt	

sem	viðauki	við	hana.	Þessi	viðauki	átti	upphaflega	að	vernda	borgarana	fyrir	afskiptum	

ríkisins.	Bandarísk	stjórnvöld	hræðast	það	hins	vegar	að	ef	löggjöfinni	yrði	breitt	myndi	

það	hugsanlega	hafa	áhrif	á	tjáningarfrelsi	einstaklinga.	Þegar	litið	er	á	rétt	fólks	til	að	tjá	

sig	virðast	handhafar	löggjafarvalds	Bandaríkjanna	vera	á	báðum	áttum.	

Í	 maí	 fyrr	 á	 þessu	 ári	 innleiddi	 Ísland	 nýja	 persónuverndarlöggjöf	 frá	

Evrópusambandinu.	 Líkt	 og	 fjallað	 hefur	 verið	 um	 fyrr	 í	 þessari	 ritgerð	 hafa	

tækniframfarir	 undanfarin	 ár	 skapað	 aukin	 tækifæri	 jafnt	 sem	 vandamál.	 Eitt	 af	 þeim	

vandamálum	sem	upp	hefur	komið	er	að	viðkvæmum	persónuupplýsingum	er	stolið	og	

jafnvel	dreift	um	Internetið.	Margt	bendir	til	þess	að	notendur	Internetsins	þurfi	að	vera	

á	 varðbergi	 og	 stunda	 ábyrga	 notkun	 á	 Internetinu.	 Á	 sama	 tíma	 þurfa	 fyrirtæki	 og	

stofnanir	 að	 átta	 sig	 á	 þeirri	 ábyrgð	 sem	 fylgir	 því	 að	 varðveita	 persónuleg	 gögn	 um	

viðskiptavini	eða	skjólstæðinga	sína	og	því	er	það	mikilvægt	sem	aldrei	fyrr	að	fjárfesta	í	

Internetöryggi.	 Með	 nýju	 persónuverndarlöggjöfinni	 voru	 gerðar	 þarfar	 breytingar	 en	

þessi	 löggjöf	hafði	 varla	 tekið	breytingum	 í	um	það	bil	 20	ár	 (Stjórnarskrá	 lýðveldisins	

Íslands	 nr	 33/1944).	 Á	 því	 tímabili	 hefur	 orðið	 mikil	 þróun	 og	 aukning	 í	 vinnslu	

persónuupplýsinga	(Stjórnarráð	Íslands,	2018).	Þessar	breytingar	á	reglum	hafa	talsvert	

mikil	áhrif	á	fyrirtæki	og	stofnanir	sem	safna	persónuupplýsingum	og	vinna	með	þær	en	

slíkar	upplýsingar	eru	oft	á	tíðum	ein	helsta	auðlind	fyrirtækja.	Fyrirtæki	þurfa	að	huga	

að	 fjölmörgu,	 í	 tengslum	við	nýju	 löggjöfina,	við	meðhöndlun	persónuupplýsinga.	Allar	

stofnanir	 og	 mörg	 fyrirtæki	þurfa	 að	 tilnefna	 persónuverndarfulltrúa	 og	 tilkynna	 til	

viðeigandi	aðila	ef	öryggisbrestir	eiga	sér	stað	varðandi	öryggi	eða	persónuupplýsingar	

(Stjórnarráð	 Íslands,	 2018).	 Öll	 fyrirtæki	 þurfa	 að	 meta	 hugsanlegar	 afleiðingar	 fyrir	
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friðhelgi	 einstaklinga	 þegar	 unnið	 er	með	 persónuupplýsingar.	 Einnig	 er	mikilvægt	 að		

persónuvernd	sé	innbyggð	í	nýjan	hugbúnað	eða	upplýsingakerfi	stofnana	og	fyrirtækja.	

Samkvæmt	nýju	persónuverndarlöggjöfinni	 geta	 stofnanir	og	 fyrirtæki	 átt	 von	á	háum	

sektum	ef	þau	fara	ekki	að	lögum	er	varða	persónuvernd	(Stjórnarráð	Íslands,	2018).	

	

3.2 Hvaða	reglur	gilda	á	Internetinu?	

Eins	og	kom	fram	í	öðrum	kafla	hér	að	framan	er	Internetið	alltumlykjandi	kerfi	þar	sem	

finna	má	mikið	magn	af	upplýsingum	sem	milljarðar	notenda	þess	um	allan	heim	geta	

sótt	án	nokkurrar	eða	lítillar	fyrirhafnar.	Internetið	hefur	breytt	lifnaðarháttum	fólks,	þá	

sérstaklega	 í	 Asíu,	 Norður-Ameríku	 og	 Evrópu	 og	 miðað	 við	 ógnarhraða	 þróunar	 á	

tækninýjungum	 er	 mikilvægt	 að	 átta	 sig	 á	 því	 hvaða	 stöðu	 Internetið	 gegnir	 í	

samfélagslegri	uppbyggingu	nútímans.	

Internetið	er	notað	í	þeim	tilgangi	að	koma	stafrænum	gögnum	á	milli	staða	en	í	

sumum	 tilfellum	 koma	 þau	 við	 á	mörgum	 stöðum	 áður	 en	 þau	 komast	 til	 þeirra	 sem	

upprunalega	 áttu	 að	 fá	 þau.	 Í	 þeim	 tilfellum	 þar	 sem	 einstaklingur	 sendir	 öðrum	

einstaklingi	 tölvupóst	 sem	 inniheldur	 einhverjar	 stafrænar	 upplýsingar	 sem	 teljast	

ólöglegar,	 hverjum	 skal	 þá	 refsað?	 Skal	 þeim	 refsað	 sem	 sendi	 ólöglegu	 stafrænu	

upplýsingarnar	eða	viðtakandanum?	Skal	vera	stigsmunur	á	því	hvar	í	flórunni	ólöglega	

efnið	er?	Hvort	um	sé	að	ræða	tónlist,	bíómyndir,	viðkvæmar	trúnaðarupplýsingar	eða	

barnaklám.	 Hvað	 ef	 einstaklingur	 sendir	 ómeðvitað	 áfram	 stafræn	 skjöl?	 Eiga	

einstaklingar	að	geta	falið	sig	á	bakvið	faldar	IP	tölur?	Þessum	spurningum	er	flókið	að	

svara	af	þeirri	ástæðu	að	ekki	hefur	verið	hægt	að	ákveða	hvernig	dæma	eigi	 í	 slíkum	

málum.	 Þegar	 kemur	 að	 því	 að	 skilgreina	 lagalega	 stöðu	 Internetsins	 er	mikilvægt	 að	

skilgreina	orðið	Internet.	Skilgreiningin	á	orðinu	Internet	í	íslenskri	orðabók	er:	

Netið	er	alheims-tölvukerfi,	í	reynd	án	landamæra,	sem	tengir	saman	
milljónir	smærri	netkerfa	og	tölva.	Netið	er	fjölmiðill	eða	tæki	sem		
býður	upp	á	fjölmiðla	í	stórbrotnara	formi	en	áður	hefur	þekkst	innan	
hinna	hefðbundnu	fjölmiðla.	Internetið	er	eitt	mikilvægasta	samskiptakerfi	
í	heimi.	Það	hefur	áhrif	á	stefnumótun	á	margvíslegum	sviðum,	á	hagkerfið		
og	bæði	hnattræna	og	staðbundna	menningu.	(Mörður	Árnason,	2002)	
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Þegar	 kemur	 að	 lögum	 á	 Internetinu	 er	 ekki	 hægt	 að	 fylgja	 eftir	 árangursríkum	

leiðum	og	forsendum	sem	önnur	þjóðríki	hafa	sett	sér	(Lessig,	2009).	Það	er	vegna	þess	

að	 þær	 reglur	 sem	 eru	 til	 staðar	 í	 hverju	 landi	 fyrir	 sig	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	 sá	

einstaklingur	sem	refsað	er	fyrir	glæp	skuli	vera	staðsettur	innan	landamæra	þess	lands	

(Lessig,	2009).	Vegna	þess	að	Internetið	er	í	raun	án	landamæra	er	líklegt	að	lagasetning	

eins	 ríkis	 brjóti	 í	 bága	 við	 lagasetningu	 annars	 ríkis.	 Af	 þessu	má	draga	 þá	 ályktun	 að	

tvennt	sé	í	raun	í	stöðunni	þegar	kemur	að	þeirri	spurningu	hvaða	lög	og	reglur	gilda	á	

Internetinu.	Notendur	Internetsins	geta	farið	eftir	þeim	lögum	og	reglum	sem	gilda	í	því	

landi	sem	þeir	eru	staðsettir	í	hverju	sinni.	Hins	vegar	gætu	þeir	líka	ákveðið	að	sleppa	

því	að	fara	eftir	nokkrum	reglum	og	látið	lögmál	Internetsins	ráða	sinni	hegðun	(Boyle,	

1997).	

Mál	Gonzáles	(Court	of	Justice	of	the	European	Union,	2014,	bls.	1-3)	sem	fjallað	

var	 um	 fyrr	 í	 þessum	 kafla	 um	 rétt	 fólks	 til	 þess	 að	 gleymast	 á	 Internetinu	 var	

fordæmisgefandi	 og	 skapaði	 umræðu	 sem	 varð	 til	 þess	 að	 einstaklingar	 búa	 nú	 yfir	

réttinum	 til	 þess	 að	 gleymast	 á	 Internetinu	 (Court	 of	 Justice	 of	 the	 European	 Union,	

2014,	bls.	1-3).	Dómurinn	taldi	Google	þurfa	að	fjarlægja	tengil	í	leitarniðurstöðum	sem	

vísuðu	 á	 gamlar	 fréttir	 um	 González.	 Þrátt	 fyrir	 þetta	 er	 enn	 hægt	 að	 finna	 gömlu	

fréttirnar	um	hann	á	Internetinu	það	er	vegna	þess	að	dómsúrskurðurinn	gildir	einungis	

innan	Evrópu.	Máltækið	„The	Internet	never	forgets“	á	svo	sannarlega	við	í	þessu	tilviki	

þar	 sem	 González	 fór	 fram	 á	 að	 rétti	 sínum	 til	 þess	 að	 gleymast	 á	 Internetinu	 yrði	

fullnægt	en	 í	 raun	er	það	ekki	hægt.	Það	besta	 sem	er	hægt	að	gera	 fyrir	 fólk	 í	 stöðu	

González	í	dag	er	að	gera	það	vandfundnara	á	Internetinu.	

Margir	telja	að	Internetið	hafi	í	raun	verið	hannað	á	þann	hátt	að	ómögulegt	sé	að	

miðstýra	því	til	þess	að	ná	að	berjast	á	móti	því	valdi	sem	stjórnvöld	gætu	nýtt	sér	gegn	

almenningi	 (Boyle,	 1997).	 Á	 sama	 tíma	 er	 hægt	 að	 segja	 að	 Internetið	 og	 sá	 nýi	

raunveruleiki	sem	varð	til	 í	kjölfarið	sé	ein	af	hliðum	samfélagsins	sem	stjórnvöld	hafa	

minnsta	 stjórn	 á.	 Eins	 og	 Foucault	 (1991)	 benti	 á	 er	 vald	 ekki	 í	 höndum	neins	 heldur	

verður	það	til	við	tilurð	stofnana.	Ef	gengið	er	út	frá	þeirri	hugmynd	að	stjórnvöld	einoki	

vald	og	valdbeitingu	á	Internetinu,	á	sama	tíma	og	vald	sé	ekki	í	höndum	neins,	þá	má	í	

raun	 segja	að	kenningin	 sé	mótsagnakennd	þegar	 kemur	að	valbeitingu	á	 Internetinu.	

Eins	og	gömul	 spakmæli	 segja	 „Information	wants	 to	be	 free“	hefur	 Internetið	 leitt	 til	
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þess	að	aðgengi	að	upplýsingum	hefur	aldrei	verið	meira	en	það	er	í	dag	og	líkja	mætti	

því	 við	 að	 reyna	 að	 hefta	 þróun	 lífsforma.	 Í	 ljósi	 þess	 hvernig	 Internetið	 er	 uppbyggt	

leiðir	það	til	aukinnar	samvinnu	á	milli	landa.		 	
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4 Umræður	og	lokaorð	
Í	upphafi	ritgerðar	var	lagt	upp	með	nokkrar	spurningar	varðandi	málefni	sem	tengjast	

Internetinu.	Leitast	var	við	að	svara	því	hver	eða	hverjir	stjórna	Internetinu	og	hvernig	

öryggi	 þeirra	 sem	 það	 nota	 er	 best	 tryggt.	 Einnig	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 hverjar	

hugsanlegar	 birtingarmyndir	 valds	 á	 Internetinu	 eru	 og	 hvernig	 fer	 þá	 sú	 valdbeiting		

fram.	 Auk	 þess	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 hvernig	 mannréttindareglum	 er	 framfylgt	 á	

Internetinu	 og	 hver	 inngrip	 stjórnvalda	 eigi	 í	 raun	 að	 vera	 á	 þar	 en	 þá	 er	 megin	

spurningin	hversu	 strangt	 eftirlit	með	 Internetinu	á	 að	 vera.	 Þessar	 spurningar	eru	að	

sjálfsögðu	 stórar	 og	 ekki	 er	 hægt	 að	 svara	þeim	að	 fullu	 í	 þessari	 ritgerð	 ásamt	þeirri	

staðreynd	að	Internetið	er	síbreytilegur	miðill	sem	notendur	þess	breyta	og	bæta	með	

notkun	sín	á	milli	á	Internetinu.	

Nýjungar	 á	 sviði	 tækni	 og	 vísinda	 þróast	 hratt	 sem	 gerir	 stjórnvöldum	 sífellt	

erfiðara	fyrir	þegar	kemur	að	því	að	halda	Internetinu	í	skefjum	frá	þegnum	viðkomandi	

ríkis.	Ástæðan	er	að	þessi	mikla	framþróun	hefur	aukið	Internetnotkun	fólks	og	fjölgað	

Internettengdum	 tækjum	 á	 veldisvaxandi	 hátt	 frá	 aldamótum.	 Þessi	 aukni	 fjöldi	

þátttakenda	 í	 samfélagi	 Internetsins	 hefur	 án	 nokkurs	 vafa	 ýtt	 verulega	 undir	

hnattvæðingu	 með	 auknu	 og	 örara	 upplýsingaflæði.	 Þannig	 hefur	 hugtakið	 „kraftur	 í	

nafni	 fjöldans“	 fengið	 algjörlega	 nýja	 merkingu	 enda	 getur	 í	 dag	 ein	 lítil	 aðgerð	 á	

Internettengdu	tæki	náð	til	rúmlega	helmings	jarðarbúa,	innan	fárra	millisekúnda.		

Foucault	 (1978,	 1991)	 sagði	 að	 vald	 væri	 tæki	 sem	bæði	 fólk	 og	 stofnanir	 gætu	

notfært	sér	til	þess	að	stjórna	og	kúga.	Eins	og	áður	hefur	komið	hér	fram	er	Internetið	

landamæralaust	og	hannað	á	þann	hátt	að	hvorki	er	hægt	að	miðstýra	því	né	koma	í	veg	

fyrir	dreifingu	efnis	 innan	þess.	Fyrirtæki	á	borð	við	Google	og	Facebook	hafa	verulega	

mikil	völd.	Þetta	er	vandmeðfarið	vald	og	það	þarf	að	gæta	þess	að	allar	hliðar	mála	séu	

skoðaðar.	 Birtingarmyndir	 valds	 á	 Internetinu	 eru	 margar	 eins	 og	 fram	 hefur	 komið.	

Almenningur	 getur	 notfært	 sér	 vald	 Internetsins	 gegn	 stjórnvöldum	 og	 ákveðnum	

málefnum	með	því	að	koma	á	laggirnar	byltingum	í	mótmælaskyni.	Almenningur	getur	

jafnframt	beitt	valdi	sýnu	gegn	öðru	fólki	með	því	að	stunda	allskyns	glæpi	á	Internetinu.	

Stjórnvöld	 geta	 beitt	 almenning	 valdi	 með	 því	 að	 mismuna	 umferð	 Internetsins	 eftir	

uppruna	og	að	auki	geta	stjórnvöld	beitt	valdi	sín	á	milli	með	því	að	ráðast	á	stofnanir	

annarra	landa	með	Internetglæpum.		
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Ný	persónuverndarlöggjöf	hér	á	landi	er	eitt	þeirra	nýju	tóla	sem	íslensk	stjórnvöld	

hafa	 beitt	 til	 að	 draga	 að	 einhverju	 leyti	 úr	 hömlulausum	 vexti	 á	 uppsöfnun	

persónuupplýsinga	 og	 misbeitingu	 á	 þeim	 gögnum.	 Von	 manna	 er	 sú	 að	 þessi	 nýja	

persónuverndarlöggjöf	 verði	 til	 þess	 að	hægt	 sé	 að	draga	úr	uppsöfnun	gagna	og	auk	

þess	 að	 bæta	 gagnaöryggi	 sem	muni	 vonandi	 koma	 í	 veg	 fyrir	misnotkun	 valds.	 Nýja	

persónuverndarlöggjöfin	 tryggir	 þó	 ekki	 alfarið	 að	 hægt	 sé	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

valdamisnotkun	á	Internetinu.	

Umfjöllunin	 í	 þessari	 ritgerð	 hefur	 varpað	 ljósi	 á	 þá	 staðreynd	 að	 ekki	 verður	

komið	í	veg	fyrir	valdbeitingu	á	Internetinu	og	ætti	það	í	raun	ekki	að	vera	markmiðið.	

Internetið	 stuðlar	 að	 auknum	 jöfnuði	 á	 milli	 yfirvalda	 og	 almennings	 og	 býr	 til	

mikilvægan	vettvang	skoðanaskipta	og	upplýsingamiðlunar.	Spurningin	ætti	öllu	heldur	

að	snúa	að	því	hvort	og	þá	hvernig	bregðast	skuli	við	glæpum	á	Internetinu	og	hvort	slíkt	

sé	gert	með	því	að	takmarka	aðgengi	heildarinnar,	með	refsingu	viðkomandi	eða	eftirliti	

með	 Internetnotkun	fólks.	Slíkt	eftirlit	gengur	hins	vegar	gegn	friðhelgi	einkalífs	og	því	

persónufrelsi	sem	fólk	vill	eiga.		

Umfjöllun	 þessi	 hefur	dregið	 enn	 frekar	 fram	 spurningar	 sem	vert	 er	 að	 skoða	 í	

framtíðinni.	Mikilvægt	 er	 að	 rýna	 í	 þann	menningarmun	 sem	 hefur	 skapast	 í	 löndum	

sem	búa	við	mismunandi	regluverk	á	Internetinu.	Verulegur	aðferðafræðilegur	munur	er	

til	 dæmis	 á	 því	 valdi	 sem	 stjórnvöld	 í	 Kína,	 Þýskalandi,	 Norður-Kóreu	 og	 síðan	 Íslandi	

beita	sem	vafalaust	hefur	víðtæk	áhrif	út	í	samfélög	þeirra	landa.		

Ég	er	þeirrar	skoðunar	að	það	sé	jákvætt	að	það	myndist	ákveðið	jafnvægi	á	milli	

þess	valds	sem	að	yfirvöld	þjóðríkja	búa	yfir	og	á	sama	tíma	er	mikilvægt	að	fólkið	í	þeim	

ríkjum	hafi	 vald	 til	þess	að	koma	skoðunum	sínum	á	 framfæri.	 Eins	og	ég	kom	 inn	á	 í	

upphafi	ritgerðar	þá	tilheyri	ég	fyrstu	kynslóð	Internetsins.	Byltingarnar	#freethenipple	

og	#metoo	eru	skýr	dæmi	um	mikilvægi	þess	að	ljá	fólki	rödd.	Þetta	jafnvægi,	ef	svo	má	

kalla,	er	hins	vegar	vandmeðfarið	vegna	þess	að	Internetið	er	alltumlykjandi	miðill	í	dag	

og	því	er	mjög	erfitt	að	segja	til	um	hvernig	þetta	mun	þróast	í	framtíðinni.	Vegna	þess	

hve	ungt	Internetið	er	og	sú	tækni	sem	því	fylgir	er	nær	ómögulegt	að	segja	til	um	það	

hvort	vald	og	valdbeiting	á	Internetinu	muni	alltaf	vera	á	báða	bóga,	á	milli	yfirvalda	og	

þegna	þeirra.	Tæknin	hefur	að	mörgu	 leyti	ávallt	komið	fólki	á	óvart.	Til	að	mynda	var	

ómögulegt	að	spá	 fyrir	um	hvernig	 Internetið,	 sem	til	að	byrja	með	var	búið	 til	 í	þeim	
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tilgangi	að	hægt	væri	að	miðla	upplýsingum	á	milli	fyrirfram	ákveðinna	tölva	í	Háskólum	

í	 Bandaríkjunum,	 myndi	 þróast	 í	 þá	 mynd	 sem	 við	 þekkjum	 í	 dag.	 Möguleikar	

Internetsins	 í	 dag	 eru	 óteljandi.	 Erfitt	 er	 að	 segja	 til	 um	 hvernig	 birtingarmyndir	

valdbeitingar	á	Internetinu	munu	þróast	í	tímans	rás.	Ég	er	hins	vegar	á	þeirri	skoðun	að	

það	vald	sem	fylgir	Internetnotkun	sé	mjög	vandmeðfarið	og	mikilvægt	sé	að	umgangast	

það	af	virðingu.	
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