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Ágrip 

Ritgerðinni er ætlað að svara því hvort að einstaklingar séu frjálsir, í ljósi þeirra miklu 

gagnaöflunar sem fer fram á Internetinu. Til þess að svara þeirri spurningu er farið yfir 

allar helstu kenningar og skilgreiningar á hugtakinu frelsi í gegnum söguna. Þá kemur 

rökstuðningur fyrir því afhverju frelsiskenning repúblikanismans er notuð til þess að 

svara spurningunni. Kenningin er í stuttu máli, að til þess að geta talist frjáls, þarf 

einstaklingur að vera frjáls undan drottnun. Þá er farið yfir helstu leiðir sem nýttar eru til 

gagnaöflunar og hvernig þær upplýsingar eru notaðar.  

Niðurstaða ritgerðarinnar er sú, að miðað við núverandi kerfi, geti einstaklingur ekki talist 

frjáls undan drottnun. Mikið magn persónugreinanlegra gagna eru í umferð, þá hafa 

nýlegir atburðir sýnt fram á að hægt sé að misnota þau gögn. 

 

Abstract 

The aim of the thesis is to answer the question, whether individuals are free, given the 

amounts of data gathered on their movements online. To answer the question, the 

definition of freedom thoughout the history is explored. Before it is argued, why the 

republican theory of freedom of non-domination is used to answer the question. The 

theory is in short, that in order to be deemed free, individuals need to be free from 

domination. Furthermore, the ways of gathering data online are explored, as are the ways 

in which that information can be used.  

The conclusion of the thesis, in short, is that given the nature of todays system, individuals 

can not be free from non-domination. The amounts of data, which can be link to individual 

persons,is exuberant. Recent events have further shown, in which way the information 

can be exploited.  

  



 

 
 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði við 

Háskólann á Bifröst. Höfundur verkefnis er Aron Valgeir Gunnlaugsson. Ritgerðin telst til 

14 ECTS eininga og var unnin frá því í ágúst mánuði til byrjun desember mánaðar 2018. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Sævar Ari Finnbogason og vill höfundur færa honum 

einlægar þakkir fyrir sitt framlag. Einnig vill höfundur þakka fjölskyldu og vinum fyrir 

sinn stuðning í gegnum ferlið.    
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1 Inngangur 

Þessi ritgerð mun fjalla um hvort að gagnasöfnun fyrirtækja á Internetinu, sé að hafa áhrif 

á frelsi einstaklinganna sem nýta sér þjónustu þeirra.  

Rætt verður um frelsishugtakið og hvernig þróun þess hefur verið í gegnum tíðina, hvað 

það er sem skilgreinir frelsi og hvers vegna það er mikilvægt að ræða um frelsi 

einstaklinga. Hvað það er sem aðgreinir mismunandi frelsiskenningar og hvernig það 

skiptir máli út frá gagnasöfnun.  

 Þá verður farið yfir þær aðferðir sem standa til boða fyrir, fyrirtæki til þess að verða 

sér úti um hegðun einstaklinga á Internetinu. Þær aðferðir eru að stóru leyti þær lausnir 

sem gera það sem þægilegast fyrir einstaklinga að vafra um á netinu. Koma í veg fyrir að 

skrá þurfi lykilorð í hvert skipti sem notandi skráir sig á aðgang ásamt öðrum þægindum. 

Þá er farið þær leiðir sem tvö fyrirtæki nýta sér gögn sem þeir fá frá notendum sínum. 

Fyrirtækin voru valin vegna stöðu sinnar á sínum markaði, bæði eru þau meðal 

vinsælustu vefja, á heimsvísu. Aðferðirnar sem þau nýta, má segja að séu nokkurs konar 

forskrift fyrir önnur fyrirtæki á sama markaði. Bæði fyrirtækin hafa verið leiðandi í söfnun 

og notkun á gögnum hingað til.  

 Notkun gagnanna hefur verið umdeild síðastliðin ár, sér í lagi þær aðferðir sem 

notaðar eru til öflunar. Sjaldan eru notendur fyllilega meðvitaðir um það hvernig 

upplýsingum um þá er safnað ásamt því að notkun þeirra er ekki fyllilega ljós. Sem var 

uppsprettan að nýrri og endurbættri persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins.  

Aðgengi að þeim gögnum sem safnast hafa saman er verðmætt afl í hendi hvers sem það 

hefur. Talað hefur verið um að gögn séu hin nýja ölía, sökum verðmæti þeirra (The wörld‘s 

most valuable resource is no longer oil, but data, 2017). Aðrir benda hins vegar á að magn 

gagna í umferð sé slíkt, að aldrei verði hægt að komast yfir þau öll á hagnýtan hátt. Talið 

er að á næstu tveimur árum muni 40 zettabitar af nýjum gögnum verða til (Schlosser, 

2018).  

 Ljóst þykir þó að hver sá sem býr yfir stóru gagnasafni, getur haft mikil völd í hendi 

sér. Spurningin er þá sú, hefur gagnaflóðið undanfarin ár haft frelsisskerðandi áhrif á þá 

sem nýta sér þjónustu fyrirtækja á Internetinu? Hafa einstaklingar kannski orðið frjálsari 

fyrir vikið? Hér að neðan mun vera leitast við að svara spurningunum með því að notast 

við frelsiskenningu sem kennd er við repúblikanisma. 
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2 Frelsishugtakið 

Það að vera frjáls hefur verið mörgum heimspekingum mikið hjartans mál, það sama má 

líklega segja um flesta einstaklinga. Hver vill ekki vera frjáls? Hins vegar er ekki alltaf ljóst 

hvað fólk á við þegar það talar um að vera frjáls eða frelsi almennt. Víst er að frelsi er ekki 

það sama og frelsi og til marks um hversu mikilvægt hugtakið er tölum við um frelsi á 

ákveðnum sviðum s.s. einstaklingsfrelsi, ferðafrelsi, félagafrelsi, trúfrelsi og 

upplýsingafrelsi. Í heimspekingar hafa þó í gegn um tíðina haft mestan áhuga á frelsi 

einstaklings frá ánauð eða frjáls undan þvingunum, hvort sem er af hálfu ríkisvalds eða 

annara einstaklinga sem leiðir svo að spurningum um það hvað það þýðir að að vera frjáls 

og virkur þátttakandi í samfélagi með örðum.  

 Flestir þekkja eflaust það frelsi að vera lausir við fangelsisvist, sem er eitt skýrasta 

dæmið af frelsisskerðingu í nútíma samfélagi. Það kemur að minnsta kosti fljótt upp í huga 

flestra þegar hugsað er um hvað felst í að vera frjáls. Tjáningarfrelsi er þó ekki langt undan 

í nútímasamfélaginu þar sem að einstaklingar hafa vanist því að hafa aðgang að tækni á 

borð við internetið. Með þróun samfélagsins, hafa samskiptaleiðir orðið mun styttri en 

þekktist hér á árum áður. Samræður milli manna eru ekkert sem þarf að kynna 

sérstaklega, auðveldast er að eiga í samræðum við manneskju sem er í sama rými og 

maður sjálfur. Vildi fólk eiga í samræðum við aðra en nákomna fjölskyldumeðlimi sem 

bjuggu í sama húsi, kallaði þörfin á ferðir milli bæja, sveitarfélaga, landshluta og stundum 

landa eða bréfaskriftir sem þurftu að ferðast á milli á sama máta. Með tilkomu 

símakerfisins, styttist þessi tími allverulega og var hægt að eiga samræður samstundis, 

með því einu að taka upp símtólið og slá inn rétt númer. Vandinn var þó, þar sem um 

heimasíma var að ræða, að manneskjan sem þú vildir ná í, þurfti að vera heima. Farsímar 

og internetið, urðu á almannafæri nánast á sama tíma. Þróunin átti stað yfir nokkur ár eða 

áratugi, í stað þeirra árhundruða sem liðu frá því að maðurinn fór að tjá sig, í að símkerfi 

var sett á laggirnar.  

 Vildu menn tjá skoðanir sínar, til að ná til stærri áheyrendahóps, þurfti að reiða sig 

á útvarpstíma, birtingu í blöðunum eða sjónvarpi þegar það kom til sögunnar. Internetið 

bauð hins vegar upp á miklu meiri möguleika en áður hafði verið. Þær boðskiptaleiðir sem 

áður stóðu til boða, sættu almennt mikilli ritskoðun. Menn fengu ekki að segja hvað sem 

er, óhindrað. Internetið bauð hins vegar upp á þann möguleika að hver sem er gæti tjáð 

sig, óáreittur og án ritskoðunar. Það var sú hugsjón sem var hvað sterkust hjá þeim sem 

stóðu að hakkara siðerðinu (e. hacker ethos). Í bókinni Hackers: Heroes of the Computer 



BA-Ritgerð Háskólinn á Bifröst Haust 2018 
 

Aron Valgeir Gunnlaugsson         3 

Reveloution fer Steven Levy yfir þær reglur sem eru grunnurinn að siðferði hakkaranna. 

Þar kemur fram að allar upplýsingar ættu að vera aðgengilegar án kostnaðar, efni væri 

deilt án hindrana og helst að miðstýring ætti að vera sem minnst (Levy, 1984). 

 Þessari ritgerð er ætlað að taka afstöðu til þess hvort að gagnasöfnun með aðstoð 

tækni, hafi gert einstaklinga frjálsari. Líkt og hakkara siðferðið sá internetið fyrir sér. Til 

þess að svara því, verður tvennt gert í komandi kafla, það er, fara yfir frelsishugtakið til 

þess að hægt sé að sjá mikilvægi þess í gegnum söguna. Hins vegar, verður farið yfir frelsi 

í skilningi repúblikanisma, eins og Philip Pettit rökstyður frelsið. Kenningin gerir ráð fyrir 

að menn séu frjálsir, séu þeir frjálsir undan drottnun (e. domination). 

 

2.1 Náttúruríki Hobbes 

Þegar farið er sögulega yfir frelsishugtakið í gegnum heimspeki söguna, þá er ekki úr vegi 

að staldra aðeins við Leviathan eftir Thomas Hobbes. 

Í því riti ákvað Hobbes að reyna komast að niðurstöðu, um hvað gerðist ef öll siðmenning 

væri ekki til staðar. Væri svo komið, væri ekkert eftir nema náttúruöfl mannsins, 

maðurinn væri staddur í náttúrulegu ástandi, það er náttúruríkinu (Vilhjálmur Árnason, 

2000).  

 Í náttúruríkinu yrði hver að vera sjálfum sér nægur og samkvæmt Hobbes, væru 

tveir allsráðandi þættir sem hver maður hafði að bera. Það er sjálfsbjargarviðleitni og 

eigingirni hvers og eins (Vilhjálmur Árnason, 2000BLS?). Í náttúruríkinu voru engar 

reglur  að þvælast fyrir mönnum, heldur voru það hvatir og þarfir sem að stjórnuðu öllum 

athöfnum ar sem mönnum væri eðlislægt að uppfylla sínar hvatir ef það væri ekkert sem 

hindraði hann í því (Sorell, 1996, bls. 216-217). En vegna þess hve líkir mennirnir væru, 

myndu þeir eltast við sömu gæðin. Mannlegt eðli, væri að fullnægja löngunum, öðlast 

aðdáun og tryggja öryggi. Þetta væri hægt að tryggja með líkamlegum yfirburðum eða 

fyrir þá sem veikari væru, að nýta sér undirferli til að öðlast sín gæði. Var skilgreining 

Höbbes á frelsi í náttúruríkinu því: „Frelsi sérhvers manns til þess að nöta afl sitt [...] til 

þess að verja og varðveita líf sitt, þar af leiðandi [frelsi] til þess að gera það sem þeim 

sýnist best til að stuðla að sinni eigin varðveislu“ (Sörell, 1996, bls. 218-220). En um 

náttúruríkið segir Höbbes jafnframt: „[...] menn búa við stöðugan ótta ög ógn um 

grimmilegan dauðdaga og líf þeirra er einmanalegt, fátæklegt, dýrslegt og stutt“ (Sörell, 

1996, bls. 216).  
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 Baráttan um takmörkuð gæði, ásamt því að lifa í stöðugum ótta, myndi að lokum 

leiða til allsherjastríðs, samkvæmt Hobbes, stríð allra gegn öllum. Þar eð, ótta væri aðeins 

eytt með fullnaðarsigri yfir mögulegum aðstæðingum (Sorell, 1996, bls. 220). Miðað við 

þær lýsingar sem Hobbes fer um náttúruríkið, má vel skilja að engin maður myndi vilja 

búa í slíku ríki. Til þess að allir höguðu sér í samræmi við heildarhagsmuni, þyrftu að vera 

reglur sem allir þurfa að lúta. Það væri aðeins hægt með því að hafa sterkt ríkisvald, sem 

gæti framfylgt settum reglum. Með því að fylgja eftir meginreglum skynsemi, myndu menn 

því framselja frelsi sitt til ríkisvalds, þar sem hagsmunir einstaklingsins yrðu tryggðir 

(Sorell, 1996, bls. 222).  

 

2.2 Frelsishugmynd Locke 

Í riti sínu, Ritgerð um ríkisvald, fjallar John Locke meðal annars um stöðu einstaklingsins í 

„náttúruríkinu“. Í náttúruríkinu vöru menn frjálsir til þess að athafna sig ög ráðstafa sínum 

eignum líkt og þeim sýndist, þó að þeir væru bundnir siðferðilegum reglum, 

náttúrulögunum. Í náttúruríkinu, voru allir menn af sömu tegund, gæddir sömu 

eiginleikum. Var það því ljóst að allir menn væru jafnir. Vegna þeirrar staðreyndar ætti 

enginn að hafa vald yfir annarri manneskju (Locke, 1689/1993, bls. 46). Þrátt fyrir að 

náttúruríkið væri ríki frelsis, var ekki þar með sagt að menn mættu haga sér líkt og þeim 

sýndist. Þar sem að menn væru skapaðir af einni almáttugri veru, þá væri það skynsemin 

sem réði ríkjum. Vegna skynseminnar, færu menn ekki um og tortímdu sjálfum sér eða 

öðrum lifandi verum, slíkt væri ójöfnuður. Það væri ekki undir hverjum og einum að 

ákveða hve lengi þeir fengju að lifa, þar sem að hver maður væri að þjóna hinni almáttugu 

veru (Locke, 1689/1993, bls. 47-48).  

Ef einhver gerðist samt sem áður brotlegur við lög náttúrunnar, hafði hver sem er 

rétt til þess að handsama hinn brotlega. Þar sem að hinn kýs að fara ekki eftir þeim reglum 

og lögum sem leiða af en þeirri skynsemi og jöfnuði sem finnst í náttúruríkinu skapast 

réttur til þess að refsa brotamanninum. Það verður þó að vera gert á sanngjarnan máta og 

til þess fallið að koma í veg fyrir frekari brot. Aðeins þannig væri hægt að stuðla að því að 

engin gengi á rétt eða eignir annarra manna (Locke, 1689/1993, bls. 48-50). Lockes leggur 

því áherslu´a að á einhvern hátt þarf að tryggja frelsi einstaklingsins gagnvart öðrum 

einstaklingum. Heldur Locke áfram og færir rök þess eðlis að með samningagerð sé hægt 

að framselja takmarkað vald til annars einstaklings. En sá samningur verði þó að hafa endi 
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og má ekki fela í sér framsal á öllu valdi, þar sem að það er ekki hægt samkvæmt lögum 

náttúruríkisins (Locke, 1689/1993, bls. 64-65). 

Með framsali valdsins, verður til hið borgaralega samfélag. Í hinu borgaralega 

samfélagi, afsala menn náttúrulegu frelsi sínu, til samfélagsins. Þó aðeins með samþykki 

sínu, sem verður að vera framkvæmt óþvingað (Locke, 1689/1993, bls. 129-131). Með því 

gerast þeir aðilar að borgaralegu samfélagi verða borgararnir aðilar að sáttmála sem þeim 

er í hag að fylgja og þannig er einkahagsmunum hvers og eins er best borgið með því að 

fylgja samningnum. Fyrir vikið eru menn eins frjálsir og í náttúruríkinu vill Locke meina. 

Ástæðan er só að þá hefur orðið til samfélag sem tryggir náttúrulegan rétt manna. Þó þeir 

hafi hann frá náttúrunnar hendi, þá er hætta að ekki sé hægt að njóta þess réttar eða þá 

að hætta sé að aðrir hafi áhrif á þann rétt. Segir því: „Það er því ekki að ástæðulausu að 

menn eru fúsir að ganga í samfélag með öðrum sem þegar hafa sameinast, eða hyggjast 

gera það, til að varðveita líf sitt, frelsi ög fé, eða það sem ég nefni einu nafni eignir“ (Löcke, 

1689/1993,bls. 154).  

 Í náttúruríkinu, er hver og einn dómari í sinni eigin sök og annarra, sá Locke það 

fyrir sér að í því ástandi gætu menn ekki notið þeirra forsamfélagslegu réttinda sem þeir 

eiga. Skapast þar með þörfin fyrir ríkisvaldi í einhverri mynd, sem hefur það að leiðarljósi 

að vernda eignir borgara sinna, sem eru hluti af forsamfélagslegum réttindum manna. 

Ríkisvaldinu ber þó að fylgja eftir sömu reglum og Locke telur upp hér að ofan, það er, 

vernda borgarana en ekki að neyða þá til verka. Menn afsala sér réttinum til þess að 

framfylgja náttúruréttinum til ríkisins, þannig að ríkið fer með réttinn í forsvari 

borgarana. Þar með hefur ríkið hlutverk gagnvart hverjum og einum borgara (Locke, 

1689/1993, bls. 121). Náttúrurétturinn er þó alltaf til staðar og má ríkið aldrei svipta 

neinn þeim rétti eða eignum, þá í skilgreiningu Lockes á eignum (Locke, 1689/1993, bls. 

63-64 og 67). Skal því ríkið skipulagt á þann hátt að það sé með takmarkað vald og skipti 

sér ekki af borgurunum að óþörfu. Valdhafinn getur aldrei verið yfir lög hafinn, þar sem 

að jafnrétti(Locke, 1689/1993, bls. 155-156). Það sama gildir þó um borgaralegt samfélag 

sé að ræða, þar sem sömu lög gilda þar. Vegna þess að náttúrurétturinn er ávallt til staðar. 

Skulu einstaklingar því vera lausir undan afskiptum. 

 

2.3 Frelsi John Stuart Mill 

John Stuart Mill, ekki ólíkt John Locke, lagði áherslu á frelsi einstaklingsins, bæði gagnvart 

ríkisvaldinu, örðum einstaklingum og samfélaginu. Mill færði rök fyrir því að engin betur 
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til þess fallinn að stjórna lífi einstaklings en einstaklingurinn sjálfur (Mill, 1856/2017, bls. 

47). Markmið Mill var að setja fram einfalda reglu sem skæri úr um hvenær samfélaginu 

væri leyfilegt að hlutast til um aðra. Þessa reglu nefnir hann frelsisregluna (Mill, 

1856/2017, bls. 47).  

 

Því aðeins er öllu mannkyni, einum manni eða fleirum, heimilt að skerða athafnafrelsi 

einstaklings, að um sjálfsvörn sé að ræða. Í menningarsamfélagi getur nauðung við 

einstakling helgast af þeim tilgangi einum að varna þess, að öðrum sé unnið mein. Heill og 

hamingja einstaklingsins sjálfs til líkama eða sálar er ekki næg ástæða til frelsisskerðingar. 

Það er óréttlætanlegt að neyða mann til að gera nokkuð eða láta ógert af þeim sökum, að 

hann verði sælli fyrir bragðið, eða hinum, að aðrir telji skynsamlegt eða rétt að gera svo. 

(Mill, 1856/2017, bls. 47) 

 

 Samkvæmt frelsisreglunni er ekki heimilt að skerða frelsi annarra einstaklinga nema í 

nauðvörn, jafnvel þó það sé honum fyrir bestu. Einstaklingur ber aðeins skyldur til 

samfélagsins er hafa áhrif á aðra, einstaklingurinn hefur þó fullt vald yfir sjálfum sér (Mill, 

1856/2017, bls. 47). Ólíkt Locke, trúði Mill því að allt siðferði væri byggt á nytseminni, 

ekki æðra réttlæti (Mill, bls. 48). Þar með, hafnar hann hugmyndum um náttúrurétt og 

samfélagssáttmála.  

Áleit hann sem svo að, það að bregðast ekki við og hjálpa til þegar aðrir verða fyrir 

afskiptum, sé í raun jafn refsivert og það að valda öðrum tjóni. Þar eð að bregðast ekki við 

hættu annarra er einnig til þess fallið að valda öðrum tjóni (Mill, bls. 49). Mill taldi því að 

lög þyrftu að vera fyrir hendi. Stjórnvöldum þyrfti þó að setja skýr mörk, hvort sem væri 

með lögum eða með stjórnarskrá. Það sama á við um einstaklingana sem eru í hinu 

borgaralega samfélaga (Mill, 1856/2017, bls. 39-41).  

Þrátt fyrir að Mill legði mikla áherslu á að einstaklingar væru varðir harðstjórn valdhafa, 

þótti honum ekki síður mikilvægt að verjast því sem hann kallaði félagslega kúgun (Mill, 

1856/2017, bls. 40). Þar sem að þeir einstaklingar sem mynda samfélagið, geta haft 

veruleg áhrif á aðra þegna, á annan hátt en að skerða frelsi þeirra til að verða sér út um 

gæði.  

Þar sem félagsleg kúgun væri raunveruleg hætta var mikilvægt lagði hann áherslu 

á að tryggja tjáningar- og skoðanafrelsi (Mill, 1856/2017, bls. 80). Mikilvægt væri að sem 

flestar skoðanir fengju að koma fram. Vandinn er ekki aðeins ritskoðun eða afskipti 
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valdhafanna af skoðunum fólks heldur einnig hin félagslega kúgun þar sem kreddur og 

þröngsýni geta komið í veg fyrir að góðar hugmyndir líti dagsins ljós. Hættan við það er 

að þar með væri ómögulegt að segja, hvaða hugmyndum mannkynið gæti hafa misst af. 

Þar sem að viðteknar hugmyndir, væru ekki alltaf réttar (Mill, 1856/2017, bls. 79-80).  

 Eins og áður sagði er það einstaklingsfrelsið sem Mill vill verja gegn óþörfum 

afskiptum samfélagsins og valdhafa. Ríkisvaldið er á sama tíma nauðsynlegt til að verja 

frelsi fólks og því þarf að að setja reglur um hvernig valdhafarnir fara að þegnum sínum. 

Valdhöfum er frjálst að skipta sér af hinu opinberum málum, það má hins vegar ekki skipta 

sér af einkalífi fólks svo fremi að það gengi ekki svo langt að það stangist á við 

frelsisregluna (Mill, 1856/2017, bls. 43-45). Mörkin þar á milli eru langt í frá alltaf skýr. 

Líkt og mörkin á milli þess að ráðleggja vini eitthvað og það að skipta sér af lífi hans. Mill 

bendir á þann galla, bæði með því að leggja fram reglur er varða tjáningarfrelsi en einnig 

með beinum hætti. Svo lengi sem að sá sem gefur ráð misnotar ekki aðstöðu sína og veitir 

ráð er hagnast honum. Þá er hverjum manni frjálst að leita ráða hjá vini sínum, þá er 

honum einnig frjálst að ákveða hvort hann fylgi þeim eða ekki (Mill, 1856/2017, bls. 177-

178). 

 

2.4 Samfélagssáttmáli Rousseau 

Í, Samfélagssáttmálanum er ætlun Jean-Jaques Rousseau að komast að því hvort að finna 

megi grundvallarreglu lögmætrar og traustar stjórnskipunar samfélags (Rousseau, 

1762/2004, bls. 59). Rousseau, munurinn liggur frekar í þeirri skilgreiningu hvernig 

einstaklingar öðlast eða hafa frelsi. 

 Samkvæmt Rousseau, eru allir menn fæddir jafnir, þeir séu frjálsir en séu 

hvarvetna í hlekkjum. Hann fer gegn þeim hugmyndum að einstaklingsfrelsið sé hið eina 

sanna frelsi. Þar sem að hann telur að einstaklingum sé betur borgið sem þátttakendur í 

borgaralegu samfélagi manna. Einstaklingarnir afsali sér meðfædd frelsi til þess að taka 

þátt í borgaralegu samfélagi, með þáttöku sinni, séu þeir frjálsir einstaklingar (Rousseau, 

1762/2004, bls. 61-64). 

Óhugsandi sé, fyrir einn einstakling að eiga annan mann, þar sem að afneitun á frelsi sé 

afneitun á því sem gerir mann að manni (Rousseau, 1762/2004, bls. 67). 

Þar sem enginn hefur náttúrulegt vald yfir öðrum, samkvæmt Rousseau, getur lögmætt 

yfirvald einvörðungu til með samkomulagi (Rousseau, 1762/2004, bls. 67).  
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 En hvernig fer þá Rousseau að því að samræma hugmyndirnar um frelsi og yfirvald 

sem getur sett borgurunum reglur og lagt á þá skyldur?  

Þar kemur almannaviljinn til sögunnar, með því að taka þátt í samfélagssáttmálanum er 

borgarinn borgarinn ekki að fórna frelsi sínu heldur að leggja það til jafns með öllum 

öðrum í Almannaviljann. Með því verður hann hluti af heild sem er öflugri en summan af 

því sem í hana er lagt. Þannig fórnar hann ekki frelsi sínu heldur öðlast merkingarbærra 

frelsi en hið náttúrulega frelsi. Hið sameiginlega frelsi heildarinnar, hið borgaralega frelsi 

(Rousseau, 1762/2004, bls. 75-76). Lög almannaviljans eru samin af heildinni, fyrir 

heildina og geta því ekki skert frelsi einstaka borgara. Séu það einkahagsmunir sem ráða 

för í einhverjum málum einstaks borgara, hefur hann einfaldlega rangt fyrir sér, 

samkvæmt Rousseau. Ber öðrum borgurum því skylda um að koma þeim einstakling í 

skilning um villu sína. Með því að hafna því taka þátt í að semja þær reglur sem maður lifir 

eftir er að hafna frelsinu, geri maður það, hafnar maður um leið því sem gerir mann að 

manni (Rousseau, 1762/2004, bls. 80). 

 

2.5 Neikvætt og jákvætt frelsi 

Til þess að skerpa á umræðunni á frelsi, reynir Isiah Berlin í bók sinni „Föur Éssays ön 

Liberty“ þar sem hann flökkar frelsishugmyndir í tvo meginflokka., jákvætt og neikvætt 

frelsi.  

 Neikvætt frelsi felur í sér að maðurinn ófrjáls, einungis ef nokkur manneskja 

stöðvar mann í að ná einhverju markmiði, hvort sem er með lögum og reglum eða annars 

konar afskiptum (Berlin, 1971, bls. 122). Vanmáttur til þess að ná settu markmiði, sé samt 

sem áður ekki frelsisskerðing í neikvæðu frelsi. Skiptir þá engu hvort um sé að ræða 

vanmátt vegna efnahagslegra aðstæðna eða veikinda (Berlin, 1971, bls. 122). Það að vera 

frjáls, snúist fyrst og fremst um að vera laus undan afskiptum, því meira svigrúm sem 

einstaklingurinn hefur til athafna því frjálsari er hann. Frelsisskerðing felst í því þegar 

viljandi íhlutun annarra, í athöfnum einstaklings veldur því að hann getur ekki náð því 

markmið sem athöfnin stefnir að og hann hefði annars náð. Áherslan er því öll á að vera 

frjáls undan takmörkunum og þvingunum. Þar sem einungis skal takmarka frelsi 

einstaklings, til þess að koma í veg fyrir skaða annara (Berlin, 1971, bls. 122).  

 Hin tegund frelsis sem Berlin skilgreinir er það sem hann kallar jákvætt frelsi og er 

í ætt við frelsishugmynd Rousseau, þar sem áhersla er á er á að einstaklingar geti sett sér 

skynsamleg markmið og hafi stjórn á eign lífi. Mannsmyndin er töluvert jákvæðari, þar 
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sem sjálfsstjórn og skynsemi ráða ríkjum, fremur en einfaldar langanir. Vegna þessa er 

einstaklingur frjálsari, eftir því hversu mikilli skynsemi og viljastyrk hann ræður.  

Spurningin er fremur um það að vera í aðstöðu til að hafa áhrif á hverjar reglurnar sem 

mann ber að fara eftir eru en hvort að reglurnar aftri manni í að gera eitthvað sem mann 

langt til að gera. Í hinum jákvæða armi eru lögin sett af einstaklingunum sjálfum, sem eru 

skynsamir. Gallinn sé helst sá, að almannaviljinn kemur vegna skynseminnar, maðurinn 

er þó ekki alltaf skynsamur eða nægilega menntaður. Til þess að skynsemi ein og sér dugi 

til þess að setja reglur og lög. 

 Flokkun Berlin, hefur síðan verið nokkuð viðtekin skipting frelsis í pólitískum 

skilningi manna. Ekki aðeins hjálpaði hún við skilgreiningar á þeim hugmyndum, heldur 

dróg hún einnig saman skiptingarnar á þeim hugmyndafræðum sem oftast er vitnað í 

varðandi frelsi einstaklinga. Jürgen Habermas ræðir hugmyndirnar um frjálslyndi og 

þjóðræði (e. republicanism), út frá flokkuninni um jákvætt og neikvætt frelsi í Three 

Normative Models of Democracy (1994). Þar segir, að samkvæmt hinum frjálslyndu 

kenningum, þurfi að skipuleggja ríkisvaldið þannig að lýðræðislegt hlutverk þess þjóni 

samfélaginu í þágu borgarana. Samfélagið sé hins vegar byggt upp sem markaðs kerfi, í 

gegnum samskipti einkaaðila. Ríkisvaldið sé til þess að tryggja að leikreglur séu til staðar. 

(Habermas, 1994, bls. 1). Þeir njóta verndar af hendi ríkisins, svo lengi sem þeir sækjast 

eftir gæðum innan þeirra marka sem ríkisvaldið setur þeim (Habermas, 1994, bls. 2).  

Samkvæmt þjóðræði, hins vegar, sé pólitík lýsandi fyrir innihaldsríkt siðferðislegt líf. Í 

samfélögum átti menn sig á því, að þeir eru upp á aðra komnir, þeir þurfi að starfa saman 

til þess að móta frjálst og jafnt samfélag fyrir lögunum (Habermas, 1994, bls. 1). Staða 

þegna innan samfélagsins er því ekki byggð á líkani neikvæðs frelsis, að vera laus undan 

afskiptum, heldur á jöfnum og merkingarbærum réttindum til pólitískrar þátttöku. 

Ríkisvaldið er ekki sjálfstæð eining, óafskipt, heldur heldur er valdið undir vökulum 

augum borgaranna. Þannig kemur valdið ekki sjálfskapað, heldur fyrir tilstuðlan 

borgarana við laga gerð. Er það starf ríkisins að tryggja jafnrétti einkahagsmuna, þar sem 

þegnar komast að sameiginlegri niðurstöðu um þau markmið og venjur sem hagnast 

öllum (Habermas, 1994, bls. 2).  

 Neikvætt frelsi hefur að miklu leyti, verið allsráðandi í stjórnmálum og 

lifnaðarháttum vestræna heimsins, allt frá valdatíma Ronald Reagans forseta 

Bandaríkjanna og Margaret Thatchers, fyrrum forsætisráðherra Bretlands. 

Hugmyndafræðin sem þau lögðu upp með byggir að stærstum hluta á frjálshyggju 
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kenningum, Milton Friedman, bandarísks hagfræðings (Caldwell, 2018). Starfaði hann 

meðal annars sem ráðgjafi fyrir Richard Nixon, þar til hann tók við sem aðal 

efnahagsráðgjafi Reagans í forsetatíð hans. Kenningar Friedman í hagfræði, lögðu mikla 

áherlsu á kapítalískt kerfi, þar sem einkavæðing og lágir skattar á fyrirtæki, væri svarið 

við öllum vandamálum.  Brauðmolakenningin (e. trickle-down economics) myndi þannig 

komast til lífs. Fyrirtæki og einstaklingar eru skynsamir gerendur samkvæmt 

hagfræðinni, séu þau því best til þess fallin að ráðstafa sínu fjármagni eftir sínu höfði. Með 

lægri sköttum á gerendur, myndi ráðstöfun fjármagnsins jafnast út  (Caldwell, 2018). 

 Þessi hugmyndafræði er af mörgum fræðimönnum talin stór ástæða fyrir 

efnahagshruninu, árið 2008. Var því jafnvel haldið fram að efnahagshrunið væri endir 

frjálshyggjunnar, sem hefði mistekist hraplega að vera það kerfi sem það átti að vera 

(Dolphin, 2012). Sú skoðun varð þó ekki að almennri reglu, frjálshyggjan lifir enn góðu lífi, 

bæði í hugmyndafræði og í raun. Vilja stuðningsmenn hennar kenna ríkisvaldi um að hafa 

ollið fjármálahruninu, sérstaklega þá í Bandaríkjunum. Segja stuðningsmenn 

frjálshyggjunnar að eftir valdatíð Reagans, hafi verið horfið frá grunnstefnu 

frjálshyggjunnar. Sem eru skattalækkanir, minna íþyngjandi regluverk fyrir fyrirtæki, og 

lækkun útgjalda ríkisvaldsins (Ferrera, 2011). Ákvarðanir Seðlabanka Bandaríkjanna, 

hafi oft á tíðum verið teknar á röngum grunni, sem birtust í afskiptum ríkisvaldsins að 

hinum frjálsa markaði (Ferrera, 2011). Hafi það því verið afleiðingar jákvæðs frelsis í anda 

félagshyggju, sem olli hruninu, fremur en neikvætt frelsi.  

 Skipting Isiah Berlins, í jákvætt og neikvætt frelsi, hefur reynst gott tól til þess að 

greina frelsis kenningar í sundur og bera saman eiginleika þeirra. 

Stjórnmálaheimspekingurinn, Philip Pettit, er þó á því að Berlin nái ekki fyllilega öllum 

þeim kenningum frelsis sem þekktar séu. Því til stuðnings dregur hann  frelsi í skilningi 

þjóðræðis, fram. Vill hann meina að til sé þriðja tegund frelsis, sem ekki falli inn í neikvætt 

eða jákvætt frelsi, heldur sé hún þar á milli. Það frelsi byggist á því að vera laus undan 

drottnun (e. domination) fremur en frelsi undan afskiptum (Pettit, 1997, bls.17-19).   

 

2.6 Repúblikanismi  

Líkt og áður hefur komið fram, þótti Pettit, flokkun Berlins í jákvætt og neikvætt frelsi ekki 

nægjanlega til þess að ná utan um allan skilning um frelsi. Er hann þeirrar skoðunar að 

flokkunin hafi haft heftandi áhrif í pólitískri hugmyndafræði. 
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Í neikvæðum skilningi væri frelsi fólgið í því að ytri hindranir, í vali einstaklingsins væru 

ekki til staðar. Frelsi fengist hins vegar með þátttöku í almannaviljanum, eða vilja 

meirihlutans í jákvæðu (Pettit, 1997, bls. 18). Vandamálin sem flokkunin skilur eftir sig, 

sýnir fram á að pláss er fyrir þriðja flokkin. Þar sem að frelsi á neikvæðan máta fælist í að 

vera laus undan afskiptum og frelsi á jákvæðan máta, að vera sinn eigin herra í 

almannaviljanum, jafnast ekki út. Hvað ef frelsi gengi út að vera laus undan eigin stjórn, 

ekki afskipta sem passar við neikvæðan skilning. Með því að snúa hugmyndinni þannig, 

ættu bæði neikvætt og jákvætt frelsi sameiginlegan þátt, áherslu á fjarveru íhlutunar ekki 

að hún sé til staðar og áherslu fjarveru eigin stjórn en ekki íhlutunar (Pettit, 1997, bls. 22). 

Að einhverju leyti væri þó hægt að skilgreina frelsi án drottnunar undir neikvætt frelsi, 

þar sem að einstaklingar þurfi að vera lausir undan drottnun eða afskiptum annarra 

(Pettit, 1997, bls. 51). Þá er frelsi undan drottnun, jákvætt á þann máta að það krefst meira 

en einungis fjarveru afskipta. Til þess að tejast sem frelsi undan drottnu, þá þarf að vera 

tryggt að afskipti geti ekki átt sér stað, sér í lagi íhlutun á gerræðislegum grunni (Pettit, 

1997, bls. 51). 

Drottnun í skilningi  Pettit, einkennist af því að hafi einn hafi visst vald yfir öðrum, 

sér í lagi, gerræðislegt vald (Pettit, 1997, bls. 52). Til frekari útskýringar, þá er sá sem 

drottnar ávallt gerandi (e. agent), ekki  kerfi eða net, heldur er drottnarinn einstaklingur, 

fyrirtæki eða valdhafi. (Pettit, 1997, bls. 51). Drottnunar sambandið einkennist af þremur 

þáttum samkvæmt Pettit, sá sem drottnar yfir öðrum sökum valds. Hefur í fyrsta lagi rými 

til afskipta, á gerræðislegum grunni, í ákveðnum valkostum sem sá sem er drottnaður er 

í aðstöðu til þess að taka (Pettit, 1997, bls. 52). Einstaklingur getur haft afskipti af vali 

annarra af geðþótta, drottnunin getur verið mismunandi sterk, eftir því hversu harkaleg 

eða auðveld gerræðisleg ákvörðun getur verið. Þá að endingu, getur það verið meira eða 

minna víðfeðmt, eftir því hvaða val verður fyrir áhrifum (Pettit, 1997, bls. 53-57). 

Þannig eru það ekki bara einstaklingar sem drottna yfir öðrum eða ríkisvald sem drottnar 

yfir þegnum, heldur eru þau samdauna hvoru öðru ásamt því að önnur félög, félagasamtök 

eða fyrirtæki falla einnig undir þær skilgreiningar (Pettit, 1997, bls. 52).  

 Líkt og Pettit bendir á, þá er margt ábótavant í skilgreiningunni á því hvað telst 

íhlutun eða afskipti. Ýmislegt sé þess eðlis að geta talist til íhlutunar, þar á meðal líkamleg 

valdbeiting, svo sem hindranir á mismunandi vegu. Valdbeiting viljans, sem á við um 

refsingar eða hótun um refsingu. Svo að endingu vélabrögð (e. manipulation), sem var ekki 

fyrirferðarmikið í sögulegu samhengi þegar rætt var um frelsi. Vélabrögð geta farið fram 



BA-Ritgerð Háskólinn á Bifröst Haust 2018 
 

Aron Valgeir Gunnlaugsson         12 

án þess að vera sýnileg, vélabrögðin geta þá stjórnað persónulegri trú eða löngunum 

einstaklinga (Pettit, 1997, bls.53). 

 Pettit bendir á, að einstaklingar háðir drottnun annarra, án þess að um sé að ræða 

bersýnileg vélabrögð. Heldur fremur að þeir séu háðir geðþótta annarra gerenda. 

Auðsýnileg birtingamynd drottnunar sést í samhengi við hjónaband til að mynda. Pettit, 

tekur Dúkkuhúsið eftir Ibsen fyrir sem dæmi. Þar er Helmer Thorvald, eiginmaður Noru, 

þá áttar hann sig á því að hann drottni yfir henni á almennan máta. Hann trúir því einnig 

að drottnun hans yfir henni sé af hinu góða, það sem hann vilji henni vel. Án þess að átta 

sig á því að drottnun hans gæti á einhvern hátt verið niðurlægjandi fyrir Noru, sjálfa. 

Jafnvel þar sem drottnun sést og vitað er af henni er ekki víst að drottnari líti á það með 

þeim augum. Sér í lagi ef sá sem fyrir drottnuninni verður, hefur ekki kost á því að tala 

fyrir sjálfan sig (Pettit, 1997, bls. 60). 

  Líkt og drottnun hér að ofan hefur verið lýst getur drottnun átt sér stað með 

afskiptum og einnig þó engin afskipti séu höfð. Drottnun getur falist í því að einhver hafi 

vald eða til að íhlutast gerræðislega ef honum dytti það í hug af einhverjum ástæðum. Ef 

að íhlutun er hinsvegar ekki gerræðisleg er ekki um drottnun að ræða (Pettit, 1997, bls. 

63- 66).  

 Hindranir geta komið í veg fyrir að einstaklingur hafi frjálst val á milli þeirra 

valkosta sem honum annars stæðu til boða. Til þess að í raun velja það sem frelsi hefur 

upp á að bjóða, hvort sem um er að ræða raunverulega eða á vitrænan hátt, þarf gerandinn 

að hafa getu til þess óháð hindrunum (Pettit, 2012, bls. 36). Á líkamlegan og sálrænan 

máta þarf gerandinn að vera meðvitaður um það hvernig hann fer að því að velja. Í stuttu 

máli þarf hann að geta lyft upp hendi, á meðvitaðan hátt kjósi hann að gera svo eða ekki 

lyfta upp hendinni ef það er það sem hann vill. Þá þarf hann að átta sig á náttúrulegum 

aðstæðum sem gætu hindrað hann í að velja kostinn, sé kuldinn það mikill að hann getur 

ekki lyft hendinni sökum þess að líkaminn sé frosinn. Meðvitund um aðstæður og skilning 

á þeim skiptir því máli í frjálsu vali. Að endingu þá er það hið félagslega. Þær aðstæður 

hafa lítið um að segja hvort að einstakingur geti lyft hendinni eða ekki, þar sem að um 

líkamshreyfingu er að ræða. Lyfti einstaklingur upp hendi til þess að heilsa einhverjum er 

þó annað mál. Einstaklingurinn verður að geta hreyft hendina til að sýna merkið sem hann 

kýs, en fyrst þarf hann þó að vita af því að það sé viðtekin venja í samfélagi hans (Pettit, 

2012, bls. 36).  
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Pettit, skiptir hindrunum í tvennt, almennar hindranir (e. generic) og sértækar 

hindranir (e. specific) (Pettit, 2012, bls. 38). Segjum sem svo að einstaklingur ætli sér að 

ferðast um á bíl sem hann hefur umráð yfir. Hann getur lent í því að vélin bili, þar er um 

að ræða almenna hindrun. Almennar hindranir koma fram, án þess að drottnun eða 

hindrun af hendi annarra einstaklinga sé um að ræða (Pettit, 2012, bls. 38). Með því að 

nota áfram sama dæmið um einstakling á bíl, þá hverfist ákveðin hindrun að lagasetning 

getur komið í veg fyrir að hann megi aka bíl sínum á ákveðin svæði, kemur hindrunin því 

fram af hendi annarra einstaklinga eða geranda, telst hún því ákveðin hindrun (Pettit, 

2012, bls 38). Til frekari skilgreiningar, þá nefnir Pettit almennar hindranir, spilltar 

hindranir (e. vitiated hindrance) og ákveðnar, inngrips hindranir (e. invasive hindrance). 

Inngrips hindranir eru skaðlegar er varðar frelsi til vals, þar sem þær koma aðeins fram 

þegar einstaklingur reynir að ná fram vilja sínum. Spilltar hindranir koma fram burtséð 

frá því hver vilji einstaklingsins er, þær tengjast ekki honum beinum hætti (Pettit, 2012, 

bls. 38). 

Þegar kemur að hindrunum, þá getur ágeng hindrun aldrei verið án drottnunar og 

öfugt. Aðili B drottnar yfir aðila A, í vali að marki þess sem aðili B hefur vald til að hlutast 

til eða ekki, í því vali. Þá sér í lagi, valdi sem aðili A getur á engan máta stjórnað sjálfur. 

Hafi aðili A, þrjá valkosti í stöðunni og aðili B ákveði að fjarlægja, skipta eða gefa ranga 

mynd af, þá hlutast hann til í vali A (Pettit, 2012, bls. 49-56). Ágeng hindrun getur aldrei 

komið fram án drottnunar, vegna þess að hafi aðili B vald til að skipta sér af aðila A. Mun 

aðili A, aldrei geta valið án þess að aðili B stjórni til um það á einhvern máta (Pettit, 2012, 

bls. 56-57).  

Framsetning Pettit á frelsis kenningu repúblikanisma fyllir því upp í ákveðin göt 

sem hann sá varðandi flokkun Berlins í jákvætt og neikvætt frelsi. Líkt og Pettit bendir á, 

þá er skilgreiningin á því hvað telst í raun og veru vera afskipti, of víð. Hægt sé að hlutast 

með val annarra, án þess að ætla sér að gera það. Í skilningi neikvæðs frelsis getur það 

ekki gengið um sem raunveruleg frelsisskerðing. Hvort sem það er gert viljandi eður ei.  

Frelsi án drottnunar gerir því vel sem mótvægi við þeirri viðteknu kenningu, þar sem að 

drottnun getur átt sér stað meðvitað eða ómeðvitað. Það að vera undirkomin geðþótta 

annarra gerenda, getur vart talist vera frelsi. Þar sem að hættan við hægt sé að drottna 

yfir öðrum er alltaf til staðar. Til þess að gerandi geti haft raunverulegt frelsi um það hvað 

hann kýs að velja verður því að byggja á að gerandinn hafi allar upplýsingar sem þarf til 
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þess að hann geti tekið ákvörðun. Gerandinn verði að fá að geta notist við sína eigin 

dómgreind til þess að taka val.  

Er það einmitt þess vegna sem repúblikanismin verður hér notaður til þess að skoða hvort 

að gagnasöfnun hafi gert gerendur frjálsari eða ófrjálsari.  
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3 Gagnasöfnun 

Sá verknaður að safna saman gögnum byggir á aldagömlum venjum, þegar gögn voru 

skrifuð niður og þeim safnað saman. Elsta vísbendingin um gagnasöfnun má rekja til 

uppgraftar árið 1950, í því sem heitir í dag, Lýðveldið Kongó. Fundust leifar af líkamsbeini 

einhverrar skepnu, á beinið var búið að rispa línur með stuttum bilum. Er beinið talið vera 

20.000 – 25.000 ára gamalt (Swetz, e.d.). Ekki er með beinum hætti vitað hver tilgangur 

þess var, hefur því verið haldið fram þarna gæti verið um að ræða skráningu á viðskiptum 

með matvæli eða annað slíkt (Marr, 2015).  

 Skráning og söfnun gagna hefur, líkt og flest annað, tekið miklum breytingum í 

gegnum söguna. Þjóðir halda skrifleg manntöl yfir borgara sína, gögnum er safnað í 

akademískum tilgangi til þess að sinna rannsóknum, til þess að spá fyrir og fylgjast með 

efnahag þjóða og viðskipta o.s.frv. Aðferðirnar sem notaðar voru til skráningar voru 

handvirka eða allt þar til tölvuvæðingin átti sér stað. Var greining gagna því endranær 

tímafrek og töluverð hætta á mistökum við skrásetningar eða gagnaúrvinnslu.  

Nú er vart orðið hægt að stunda nám, starf eða almennt líf án þess að vera á einhvern hátt 

tengdur Internetinu. Á tíunda áratug síðustu aldar, fóru tölvur að verða mikilvægari 

verkfæri á vinnustöðum og fljótlega fylgdi almenn eign. Innan skamms varð tenging við 

Internetið orðin nauðsyn fremur en lúxus. Þróunin breyttist svo enn frekar þegar 

snjallsímar og annars konar snjalltæki komu á markað. Þörfin til þess að vera við tölvu 

fyrir Internet tengingu minnkaði og er sítenging við netið orðin nokkuð almenn.  

 Þessi þróun breytti því hvernig gögn verða til og hvernig hægt er að nýta þau. Í 

þessum kafla verður fjallað um skilgreiningar á því hvernig gögn skiptast, hvernig gögnum 

er safnað á Internetinu og hvernig þau gögn eru notuð. Orðið gagnasöfnun mun vera notað 

hér yfir enska hugtakið big data. Ekkert almennt íslenskt orð er til yfir fyrirbærið.  

 

3.1 Eindargögn og heildargögn 

Gögnum er jafnan skipt í tvo flokka, það er eindargögn (e. micro data) og heildargögn (e. 

macro data).  

Það fyrrnefnda, á við um þau gögn sem snúa að einstaklingum, t.d. lýðfræðigögn 

líkt og aldur, kyn, starfstitil eða upplýsingar um hegðun og líðan einstaklinga. Þeim getur 

verið safnað með spurningakönnunum, úr manntölum eða stjórnsýslulegum gögnum. 

(Norsk Senter for Forskningsdata, e.d.).  
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Heildargögn er notað yfir samantekin gögn, þá oftast frá einstaklingum, sem er hópað 

saman og eru þannig nýtt til heildstæðrar greiningar. Þau gögn sem safnað er saman eru 

nýtt t.d. til að reikna út atvinnuleysi, verga landsframleiðslu o.s.frv. Gefa þau upp mynd af 

stöðu ríkis í heild fremur en stakra einstaklinga eða fyrirtækja (Norsk Senter for 

Forskningsdata, e.d.) 

 Auðveldara er að nálgast heildargögn, þar sem þau fást hjá hinum ýmsu stofnunum, 

líkt og hagstofum eða seðlabönkum. Þau gögn er búið að afmá einkenni sem mætti rekja 

til einstakra fyrirtækja, stofnana eða einkaaðila. Eindargögnum þarf að safna í sátt við 

gildandi persónuverndarlög, sem eru mismunandi eftir þjóðum. Hér á landi, þarf að 

tilkynna söfnun eindargagna til Persónuverndar, samþykki til notkunar er háð þeirra 

úrskurðum (Persónuvernd, e.d.).  

 

3.1.1 Persónuvernd 

Engin heildstæð stefna er í persónuverndarmálum á alþjóðavísu. Evrópusambandið (ESB) 

hefur þó nýlega tekið upp nýja persónuverndarlöggjöf sem ber heitið Genereal Data 

Protection Regulation (hér eftir GDPR). Henni var ætlað að samþætta 

persónuverndarlöggjöf allra landa innan Evrópusambandsins og EFTA-ríkja (European 

Commission, e.d.). Helstu endurbætur frumvarpsins eru söfnun og meðferð 

persónuupplýsinga, þá helst á Internetinu. Á það bæði við um gögn sem send eru innan 

Evrópusambandsríkja og utan þeirra. Vilji fyrirtæki bjóða upp á þjónustu í ríkjum innan 

ESB, burtséð hvar höfuðstöðvar þeirra eru, þurfa þau að hlýta þeim lögum. Sú kvöð er lögð 

á fyrirtækin að upplýsa notendur um hvaða rétt þeir njóta og hvernig gögnum um þá er 

safnað og notkun þeirra (European Commission, e.d.). 

Vilji einkaaðili heimsækja vefsíðu, á að biðja hann um samþykki til þess að safna 

vefkökum (e. cookies) hans. Í hvert skipti sem vefsíða ætlar sér að safna gögnum, á hún að 

biðja um samþykki notanda (Brandom, 2018). Sem setur valdið að miklu leyti í hendur 

einkaaðilans, vandamálið sem það skapar er einfaldlega það. Að ef notandi neitar 

vefsíðum að safna þessum upplýsingum, þá fær hann ekki aðgengi að síðunni í sömu 

mynd.  

Með nýju reglugerðinni, getur notandi óskað eftir öllum þeim upplýsingum sem 

fyrirtæki býr yfir um þá. Sem fyrirtækjunum ber skilda til þess að framfylgja, geri þeir það 

ekki, getur Evrópusambandið sektað viðkomandi. Sektarupphæðir hækkuðu einnig 

verulega, til þess að enn frekar ýta undir það að fyrirtæki fylgdu nýju stöðlunum.  
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 Mögulegt er að GDPR eigi eftir að hafa veruleg áhrif á hvernig gögnum er safnað og 

hvernig þau eru nýtt. Það er ekki almennilega komið í ljós enn þá, hvernig þetta muni hafa 

áhrif á gagnaöflun fyrirtækja. Það eru nokkrar mismunandi leiðir til þess að afla gagna, 

sum þeirra án þess að notendur séu spurðir leyfis eða séu yfirhöfuð meðvitaðir um að 

verið sé að fylgjast með aðgerðum þeirra á stökum vefsíðum (Acar, Diaz, Englehardt, 

Eubank, Juarez, Narayanan, 2014).  

Samþætting laga og reglugerða á heimsvísu reynist ávallt langdregið og erfitt 

verkefni. Sameinuðu Þjóðirnar (United Nations) eru vissulega samráðsvettvangur ríkja 

heimsins, helsta einbeiting þeirra er stuðlun að friði og öryggi, að stuðla að vinveittum 

tengslum milli þjóða, ásamt því að berjast fyrir betur lifnaðarháttum og varðveislu um 

mannréttindi einstaklinga (United Nations, e.d.). Sama má segja um 

Alþjóðaviðskiptastofnunina (World Trade Organization). Samráðsvettvangur fyrir 

milliríkja viðskiptasamninga. Í gegnum Alþþjóðaviðskiptastofnunina hafa ríki komist að 

samkomulagi um fjölmarga viðskipta samninga (World Trade Organization, e.d.). Lítið 

hefur farið fyrir umræðum á gagnasöfnun netfyrirtækja og meðferð þeirra gagna. Að 

minnsta kosti er ekki verið að ræða um aðgerðir gagnvart söfnun á upplýsingum af mikilli 

alvöru. Virðist sem svo að treyst sé á persónuverndarlöggjafir einstakra ríkja. Almenn 

fjármálafyrirtæki lúta ströngum reglugerðum hvar sem er í heiminum, þrátt fyrir að um 

opin og frjálsan markað sé að ræða. Fjármála misferli eru þó nokkuð algeng og hafa ótal 

mál verið upplýst þar sem fyrirtæki fylgi ekki settum reglum (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Slík mál eru oftast leyst í ríkinu þar sem höfðstöðvar fyrirtækis eru. Þar sem að 

alþjóðadómstólar eru oftast nýttir til að reka ágreining milli ríkja, þó það þekkist að 

einkamál séu rekin þar líka. Það er því ekki ómögulegt að leggja íþyngjandi reglugerðir 

eða lög um meðferð persónuupplýsinga netfyrirtækja.  

Áhrif GDPR hafa teygt sig að einhverju leyti út fyrir landamæri 

Evrópusambandsríkja, án þess þó að umbylta persónuverndarlöggjöfum annarra ríkja 

eða breyta algjörlega starfsháttum fyrirtækja á alþjóða mörkuðum (Brandom, 2018). Eðli 

Internetsins er vissulega slíkt að það er á heimsmarkaði, ekki bundið af einstaka lögum og 

reglugerðum. Fyrirtækjum sem halda úti starfsemi á Internetinu, ber að starfa eftir settum 

lögum í því landi sem höfuðstöðvar þeirra eru staðsettar. Undantekningar eru þó 

reglurgerðir eins og GDPR, þar sem að vilji fyrirtæki halda úti starfsemi á 

Evrópusambands svæðinu, verða þau að hlýta þeim reglum. Þar til að um alþjóða samstarf 

er að ræða er óvíst hverju það mun í raun skila 
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Nú nýlega hafa borist fréttir af því að neytendahópar, starfandi í sjö mismunandi 

Evrópuríkjum hafi lagt kvörtun um leitarvélarisann Google. Segja þeir að þrátt fyrir GDPR 

reglugerð Evrópusambandsins, hafi Google haldið áfram vöktun sinni á spori notenda, án 

þeirra vitundar. Það hafi verið gert með því að koma því fyrir í notendaskilmála að þeir 

samþykktu að láta fylgjast með sér. Aðvörunin hafi verið falin inni í löngum texta 

skilmálans, sem gerði neytendum erfitt fyrir að vera nægjanlega upplýstir um hvað þeir 

væru í raun og veru að samþykkja (Porter, 2018).  

Tæpum tveim mánuðum áður, tilkynnti samfélagsmiðillinn Facebook um að brotist 

hafir verið inn í meira en 50 milljón aðganga. Veiran sem notuð var, hertók tímabundna 

lykla (e. session key) sem eru dulkóðunar skipanir fyrir samskipti. Þeir aðgangar sem urðu 

skotmörkin. Gerðu það að verkum að tölvuþrjótar gátu notað aðgangana líkt og þeir væru 

skráðir inn á þá, án þess að svo væri (Brandom, 2018). Þrjótarnir gátu ekki einungis 

nálgast þau gögn sem Facebook hafði þá 50 milljón notendur. Heldur einnig þau gögn sem 

þriðji aðili gæti haft, í tengslum við Facebook aðganga þeirra. Algengt er að notendur skrái 

sig á þjónustu eins og tónlistarveituna Spotify eða streymiveituna Netflix með því að skrá 

sig með Facebook aðgangi, fremur en að útbúa nýjan aðgang (Brandom, 2018). Innbrotið 

brýtur gegn reglum GDPR, þar sem fyrirtækjum ber skylda til þess að vernda þau gögn 

sem þau búa yfir. Fari svo að Facebook verði fundið sekt um misbresti, gæti fyrirtækið 

verið sektað um allt að 4% af ársveltu (Brandom, 2018). 

 Bæði mál, Facebook og Google, munu reynast prófsteinn á GDPR reglur 

Evrópusambandsins. Um er að ræða fyrstu möguleg brot á lögunum, það hvernig málin 

munu fara gætu sýnt fram á gildi laganna í augum almennings.  

 

3.2 Vefkökur 

Nokkrar mismunandi leiðir eru notaðar til þess að safna gögnum af notendum á 

Internetinu. Meðal annars persónuupplýsingar sem notandinn gefur upp, fingrafar (e. 

fingerprint) notenda á vefsíðum og notkun á vefkökum (Acar, Diaz, Englehardt, Eubank, 

Juarez, Narayanan, 2014, bls. 674). Á símum eru verkfærin svipuð, þar fer eftir 

framleiðanda smáforrits, hvaða forrit hann krefst aðgengi að. Það geta verið myndir 

notanda, hljóðnemi símans eða annað slíkt (Hoffman, 2017).  

 Kökur, vefkökur (e. web cookies) eða tölvukökur (e. computer cookies) eru líklega 

þekktasta fyrirbærið sem notaðar eru til þess að fylgjast með netnotendum. Hugtakið felur 

í sér gagna sett sem tölva tekur við, hún sendir þær aftur til baka án þess að breyta 
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gögnunum á nokkurn hátt. Þegar vefsíða er heimsótt, sendir hún tölvunni eða símanum 

sem notaður er, kökur sem að tölvan geymir svo á sérstökum stað (Norton, e.d.).  

Tilgangur vefkaknanna er að fylgjast með hegðun notenda á vefsíðum, hvaða undivefsíður 

þeir skoða og annað slíkt. Það er þeim að þakka að netverslanir geta fylgst með því hvaða 

vöru notandi hefur sett í innkaupa kerruna, fréttamiðlar nota þær til að mæla mest lesnu 

fréttir og annað slíkt. Er tilgangur þeirra því ekki að öllu leyti slæmur, heldur gerir 

notendum kleift að vafra um á netinu og að týni ekki þeim síðum eða vörum sem hann 

hefur í hug að kaupa (Norton, e.d.).  

Nokkrar tegundir kakna eru til, skipt upp í flokka eftir hvaða tilgangi þeim er ætlað 

að þjóna. Er þeim skipt í þrjá meginflokka, tímabundnar kökur (e. session cookies), 

sporkökur (e. tracking cookies) og staðfestingar kökur (e. authentication cookies) 

Tímabundnar kökur eyðast sjálfkrafa, eftir að notandi yfirgefur vefsíðuna sem nýtir þær 

kökur (Norton, e.d.). Sporkökur eru þá notaðar til langtíma notkunar á sömu vefsíðu, 

tilgangurinn er meðal annars til þess að minnka það gagnamagn sem þarf til að opna 

tiltekna vefsíðu (Norton, e.d.). Staðfestingarkökum er þá ætlað að fylgjast með hvort að 

notandi sé skráður inn á vefsíðu og þá undir hvaða nafni. Það er þeim að þakka að 

notendur geta vistað notendanöfn og lykilorð í netvöfrum (Norton, e.d.). 

 Þegar HTML5 forritunarmálið kom til sögurnar, opnaðist möguleikinn á ítarlegri 

söfnun á gögnum en áður. Kökurnar Þær kökur hafa hlotið nafnið eilífðarkaka (e. 

evercookie) (Vega, 2010). Eilífðarkökur hlutu nafnbótina vegna þess hve langvarandi þær 

eru. Mögulegt er að eyða út hinum vefkökunum, jafnvel loka á margar þeirra með 

aðgerðum í netvöfrum eða með notkun á viðbótum frá þriðja aðila (Norton, e.d.).  

Grunnurinn að eilífðarkökum byggir á JavaScript forritunarmálinu, einkenni þeirra 

umfram aðrar kökur er eiginleiki þeirra til þess að endurhlaða (Kamkar, 2010). Það er, 

eyði notandi út köku sem að er eilífðarkaka, þá birtist hún aftur og heldur áfram vöktun 

sinni. Eilífðarkökur dreifast á 10 staði í tölvum sem gerir það erfitt að finna þær 

(Fleishman, 2017). Sú staðreynd að þær geta „endurlífgað“ sig, gerir það nær ómögulegt 

að eyða þeim. Þær nýjungar sem HTML5 bauð upp á, gerði netfyrirtækjum kleift að nálgast 

meðal annars staðsetningu notandans, ljósmyndir, innihald innkaupakarfa á netinu, 

tölvupósta og söguyfirlit á heimsóttar vefsíður (Vega, 2010).  

 Önnur leið sem farinn er, sem reynist erfitt netnotendum erfitt að verjast er það 

sem kallast fingraförun (e. canvas fingerprinting). Sem fer þannig fram að vefsíða nýtir sér 

svokallað forritaskil (e. Application Programming Interface, API). Forritaskil eru 
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grunnurinn að forritum og vefsíðum sem byggt er ofan á, það sem snýr að notandanum er 

svokallað myndrænt notendaviðmót (e. Graphical User Interface).  

Með því að fara í forritaskil grunninn framkallar vefsíðan ósýnilegar myndir og dregur 

fram þrálát gögn án þess að notandinn taki eftir því. Ekki virðist vera til leið til þess að 

loka á þennan möguleika án þess að vefsíður eða forrit hætti að virka sem skildi (Acar, 

Diaz, Englehardt, Eubank, Juarez, Narayanan, 2014, bls. 674).  

Upplýsingarnar sem dregnar eru fram eru ekki persónulegar upplýsingar um notandann, 

heldur hvernig vefvafra hann notar, hvaða leturgerðir eru uppsettar á tölvunni, skjákort 

ásamt öðrum upplýsingum um hugbúnað sem er uppsettur á tölvunni. Þær upplýsingar 

eru þess eðlis að þrátt fyrir fjölda notenda, þá eru litlar líkur á að einhverjir tveir 

einstaklingar hafi nákvæmlega sömu fingraför (Acar, Diaz, Englehardt, Eubank, Juarez, 

Narayanan, 2014, bls. 675). Ósýnilegu myndirnar sem framkallaðar er deilt með 

auglýsendum. Þegar notandi með rétta mynd, fer inn á vefsíðu sem tengd er 

auglýsandanum, nota þeir þessa tengingu til þess að afl meiri gagna og tengja við 

notandann. Er því búin til sniðmynd (e. profile) af notandanum, sem hægt er að nýta til 

þess að fylgja honum (Fortuna, 2017). 

 Að endingu, þá er aðferð sem nefnist kökusamhæfing (e. cookie syncing). Sporum 

eru gefin gervi auðkenni, sem geymd eru meðal annarra kakna á tölvunni. Lén A, sendir 

auðkenni til léns B, á vefslóð sem lén B hýsir sem upplýsingastreng. Það er, lén A sendir 

gögn sem það hefur að geyma til léns B (Acar, Diaz, Englehardt, Eubank, Juarez, 

Narayanan, 2014, bls. 676). Mögulegt er því að senda upplýsingar milli hýsingaraðila, án 

þess að nokkur verði var við að sendingin eigi sér stað. Með því að skoða þessar 

upplýsingar er hægt að fylgjast með flæði upplýsinga milli fyrirtækja sem nýta sér 

gögnin. 

 

3.2.1 Snjöll tæki 

Snjallsímar og önnur snjalltæki eru nýlegustu tækin sem safna upplýsingum um notendur 

sína. Þrátt fyrir að hér að ofan hafi verið talað um nýlega tækni, HTML5 forritunarmálið, 

þá eru vefkökur búnar að vera viðvarandi frá því að Internetið var fyrst sett á laggirnar.  

Smávaxin tæki líkt og snjallsímar eru nýjasta viðbótin úr heimi vélbúnaðar sem hægt er 

að nýta. 

 Líkt og með margar aðrar tæknibreytingar, þá hafa farsímar breyst gríðarlega hratt 

undanfarna áratugi. Oftast er talað um að iPhone síminn frá Apple, sé fyrsti snjallsíminn. 
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Áður en að hann kom út, voru þó til símar sem voru tengdir við farsíma Internet, sumir 

keyrðu meðal annars tölvupóstþjónustu og fleiri forrit sem reiða sig á Internet (Nguyen, 

2018). Útgáfa iPhone, breytti þó farsímalandslaginu töluvert, þar sem að um var að ræða 

lófatölvu frekar en símtæki. Eru í boði ótal smáforrit og leikir sem hægt er að hala niður 

beint á símana. 

Snjallsímar hafa svo orðið fullkomnari, búnir betri og fleiri tæknibúnaði. Í nýjustu 

uppfærslum síma eru til dæmis myndavélar, hljóðnemar, GPS staðsetningartæki. Ásamt 

skynjurum til þess að vita hvernig síminn snýr, fylgjast með heilsu notandans, þ.m.t. 

skreffjölda yfir daginn og púlsmælar (Nield, 2018). Kostir þess að hafa slíka skynjara geta 

reynst verðmæt fyrir rannsóknir á sviðum heilsu. Þar sem að rannsakendur geta haft 

aðgang að rauntíma gögnum frá alvöru einstaklingum. Í stað þess að treysta um of á 

sannleiksgildi einstaklinga (Marr, e.d.). 

Þegar smáforriti er halað niður, biðja framleiðendur oftar en ekki um aðgang að öðrum 

forritum í símanum. Hvort sem það er símaskrá, leyfi til þess að nota staðsetningu, 

ljósmyndamöppuna, hljóðnema og margt fleira. Ekki eru öll fyrirtæki sem biðja um aðgang 

að öllum þessum forritum en mörg þeirra samt sem áður (Nield, 2018).  

 Með snjallsímavæðingunni breyttist landslagið til gagnaöflunar á margan máta. 

Símarnir eru orðnir hluti af nauðsynjavörum fremur en að þeir séu lúxusvörur, stór hluti 

fólks er ávallt með símann sinn á sér og eru þeir í flestum tilvikum nettengdir, hvar sem 

er (Nield, 2018). Fartölvur eru vissulega til, sem hægt er að nota í svipuðum tilgangi og 

farsíma. Það er, ferðast með þær vítt og dreift um heiminn, þá er síminn handhægari og 

sífellt nettengdur. Er því frekar auðvelt að fylgjast með ferðum eigenda þeirra, sé þess 

krafist af framleiðendum smáforrita. Ásamt því að fylgjast með öllum aðgerðum sem 

framkvæmdar eru á snjalltækjum með notkun vefkakna, líkt og á hinum hefðbundnu 

tölvum (Nield, 2018). Jafnframt eru dæmi þess að fólk hafi tekið eftir auglýsingum sem 

taka mið af samtölum sem fólk hefur átt við vini eða vandamenn. Þar nýta smáforrit sér 

hljóðnema síma, síminn hlustar á einstaklinga. Hvort sem honum er ætlað að gera það 

eður ei. Gögnin geymast á símanum, smáforrit hafa svo aðgang að þessum gögnum og er 

framleiðendum þeirra í sjálfsvald sett hvort þeir nýti þau eður ei (Nichols, 2018).  

 Nýjasta viðbótin í flóru snjalltækja er það sem nefnt hefur verið vefur hlutanna (e. 

The Internet of Things), hugtak sem felur í sér að sífellt fleiri tæki verði tengd Internetinu. 

Erfitt reynist að skilgreina fyllilega hvað er átt við með vef hlutanna. Innan þess ramma 

falla þó til að mynda Internet tengdir bílar, sem eru hluti af sjálfkeyrandi bíla þróuninni. 
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Nettengdir ísskápar, sjónvörp, þvottavélar og snjallúr ásamt Internet tengdum fatnaði 

(Marr, 2015).  

Er því ekki vöntun á tækjum og tólum sem munu gefa af sér gögn á komandi árum og 

áratugum. Leiðir sem þau hafa til þess að sanka að sér gögnum eru margbreytilegar.  
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4 Hvernig eru gögnin notuð? 

Nýting gagnanna skiptir ekki minna máli en öflun þeirra, bara sú athöfn að safna þeim 

skiptir engu. Það hvernig þau eru nýtt hefur hins vegar mikið að segja. Sú leið sem hvað 

algengust og sýnilegust, snýr að markaðssetningu og auglýsingagerð fyrirtækja (Marr, 

e.d.). Hagnýting gagnanna getur reynst mikilvæg á hinn ýmsa máta, má þar meðal annars 

nefna rannsóknir í heilbrigðismálum, vísindarannsóknir, geta bætt upplýsingar sem ríki 

og sveitarfélög fá sem geta nýst við endurbætur á innviðum og eflt þjóðaröryggi (Marr, 

e.d.) 

 

4.1 Markaðssetning 

Fyrsta auglýsingaplássið sem selt var á Internetinu, átti sér stað árið 1993, lögmannsstofa 

sem keypti auglýsingapláss hjá Global Network Navigatior (Bourne, 2013). Salan átti sér 

stað á árdögum Internetsins, voru notendur um 16 milljónir um heim allan árið 1995. Sú 

tala fjölgaði gífurlega hratt á næsta áratug, aðferðir við auglýsingar tóku jafnframt miklum 

breytingum.  

Í stað þess að miklum tíma verði eytt í útskýringar á markaðssetningar aðferðum 

auglýsingafyrirtækja á Internetinu. Verður einbeiting frekar höfð á þær hvernig Internet 

auglýsingar hafa þróast. 

 Allt þar til að fyrirtæki fóru að gera sér grein fyrir öllum þeim möguleikum sem 

auglýsingar á Internetinu bauð upp á. Var helsta leiðin til að auglýsa með 

fjöldamarkaðssetningu (e. mass marketing), þar sem auglýsingar voru birtar á 

hefðbundnum miðlum, prenti, sjónvarpi og útvarpi. Án þess að vera miðað á einn 

ákveðinn markhóp (Ascarza, Ebbes, Netzer og Danielson, 2017, bls. 347). 

 Fyrst um sinn, þá voru auglýsingar af sama meiði, AOL birti fyrstu borðaauglýsinguna (e. 

banner ad). Þar til leitarvélin, Yahoo, birti fyrstu leitarauglýsinguna (Heine, 2014). Það var 

svo þegar Google kynnti til sögunnar, AdWords, sem þróunin í átt til dagsins í dag hefst 

fyrir alvöru (Heine, 2014). Með því að notast við þær upplýsingar sem verða til með 

notkun einstaklinga, hefur undanfarið ár borið mikið á því að auglýsingar séu orðnar 

einstaklingsmiðaðari en áður. Vefkökur hafa búið til persónugreinanlegar upplýsingar, 

hægt er að fylgjast með hegðunarmynstri notandans og greina þar með þrár og langanir 

stakra einstaklinga. Eða mögulegar þrár og langanir, ekki ert hægt að vita það með 

fullkominni vissu, líkurnar eru þó hærri en ella. Með það að vopni, geta framleiðendur 

keypt aðgang að vissum markhópum, sem uppfylla þeirra skilyrði. Auglýsingar sem 
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miðaðar eru að þeim markhópi, geta þá fylgt honum hvert sem hann fer um netið. Þannig 

aukast líkurnar á því að selja tiltekna vöru (Ascarza, Ebbes, Netzer og Danielson, 2017, 

bls. 347). Á árinu 2017, voru seldar auglýsingar á Internetinu fyrir 88 milljarða 

bandaríkjadali. Þar af var meira en helmingur, auglýsingar seldar fyrir farsíma markaðinn 

(Interactive Advertising Bureau, 2018). Er því ljóst að um mikla fjármuni er að ræða fyrir 

markaðs- og Internetfyrirtæki.  

 

4.2 Aðferðir Google 

Líkt og nefnt var hér að ofan, þá á Google stóran heiður í því hvernig nútíma 

upplýsingasöfnun á Internetinu er sett upp. Þrátt fyrir að vefkökur og forritunarmál séu 

ástæðan fyrir því að öflun svo ítarlegra gagna er möguleg. Þá er það módel sem Google 

hefur þróað, eitt það öflugasta. Fyrirtæki í eigu Alphabet Inc., móðurfélag Google, telja 

yfir 200 talsins. Allt frá rannsóknarstofum yfir í bílaframleiðslu (Hartmans og Sandoval, 

2018). Í þessum kafla verður einungis fjallað um leitarvélina og Android farsímakerfið, 

þar sem það tengist umfjölluninni beint.  

 Google er hugarfóstur, Larry Page og Sergey Brin, sem forrituðu leitarvélar algrím 

fyrir doktorsritgerð sína. Fljótlega varð leitarvélin vinsæl innan Stanford 

háskólasamfélagsins, ákváðu Page og Brin að fullklára leitarvélina sem síðar varð 

Google. Upprunalegt markmið var ekki að birta auglýsingar, heldur að bjóða óháða 

leitarvél. Þegar viðhorf þeirra breyttist, þótti þeim að auglýsingarnar ættu að tengjast 

því sem notendur væru að leita eftir á leitarvélinni (Lee, 2011, bls. 436).  

Fyrst um sinn, bauð leitarvélarrisinn upp á þjónustuna AdWords, birtust auglýsingarnar 

með fram leitarniðurstöðum notenda. Var virkni þess nokkuð svipuð og með 

hefðbundnari auglýsingastæði, í stað þess að kaupa tíma í útvarpi eða dálk í dagblaði. 

Þurfa fyrirtæki að bjóða í leitarorð sem notendur gætu slegið inn (Lee, 2011, bls. 437). 

Vinsældir þjónustunnar voru miklar, svo miklar að Google fór fljótlega að bjóða upp á 

alhliða markaðsaðstoð (Lee, 2011, bls. 437). Fyrirtækið hélt áfram að þróa auglýsinga 

þjónustu sína, þegar GoogleAds kom til sögunnar, fóru auglýsingar keyptar í gegnum 

Google að birtast á síðum þriðja aðila. Vefsíðueigendum býðst að gerast hluti af Google 

AdSense, geri þeir það birtast GoogleAds auglýsingar á vefsíðunum (Lee, 2011, bls. 437).  

 Eftir því sem á leið, stækkaði fyrirtækið verulega. Setti Google, Android stýrikerfi fyrir 

snjallsíma á markað árið 2008. Á þeim áratug sem liðin er síðan stýrikerfið var sett á 



BA-Ritgerð Háskólinn á Bifröst Haust 2018 
 

Aron Valgeir Gunnlaugsson         25 

markað, hefur vöxtur þess verið gríðarlegur. Í dag er talið að allt að 70% snjallsíma á 

heimsvísu, keyri stýrikerfið (StatCounter, e.d. -a).  

Þá býður Google einnig upp á netvafrann, Chrome, mest notaði netvafri dagsins í dag. 

Samkvæmt vefsíðunni StatCounter, hefur fyrirtækið 61,75% markaðshlutdeild á meðal 

netvafra (StatCounter, e.d. -b) 

 Í krafti þess að vera eitt stærsta fyrirtæki sinnar tegundar, með mest notuðu 

leitarvélina á markaðnum, mest notaða vef vafrann og mest notað símastýrikerfið. Hefur 

Google tekist að verða sér úti um ógrynni gagna um notendur sínar.  

Þær upplýsingar notar fyrirtækið meðal annars til þess að að ákvarða niðurröðun 

leitarniðurstaðna. Sú aðferð hefur hlotið nafnbótina síu loftbóla (e. filter bubble) og hefur 

verið mikið gagnrýnd (DuckDuckGo Blog, 2018). Í rannsókn sem leitarvélar fyrirtækið 

DuckDuckGo fékk óháða einstaklinga til þess að framkvæma fyrir sig, sýndi hvernig 

Google leitarvélin, raðar niðurstöðum eftir persónueinkennum notenda (DuckDuckGo, 

2018). Var hver einstaklingur beðin um að nota þrjár aðferðir við leit, hulduvafrari (e. 

incognito browsing), notandi skráður inn á Google aðgang og ekki skráður inn. Voru þau 

beðin um að leita eftir nokkrum málefnum sem skapa heitar umræður, bólusetningar, 

byssulöggjöf Bandaríkjanna og innflytjendur (DuckDuckGo, 2018). Flestir þeirra sem 

tóku þátt, fengu aðeins leitarniðurstöður sem pössuðu við þeirra persónueinkenni. Eftir 

því sem hlekkur er ofar í leitarniðurstöðum, aukast líkurnar á að hann sé opnaður. 

Skiptir röðun hlekkja því miklu máli, þó notendur fái sömu hlekkina að stóru leyti 

(Sukhraj, 2017). Í rannsókn DuckDuckGo skipti nánast engu máli, hvort að notendur fóru 

huldu höfði á Google eða notuðu aðganga sína. Sían virkaði ávallt eins.  

 Árið 2016 var einmitt bent á það, að Google hafi tekið út úr skilmálum sínum, 

ákvæði sem laut að því að fyrirtækið myndi ekki samhæfa nafnlaust netvafr við 

notendanöfn (Angwin, 2016). Var Google því orðið kleift að sameina gagnagrunn sinn, 

við gagnagrunn auglýsinga fyrirtækisins DoubleClick, sem Google eignaðist árið 2007. 

Þjónusta DoubleClick var sérstök að því leytinu til að auglýsingar eltu notendur um 

netið. Með sameiningu gagnagrunnanna var hægt að nota persónugögn Google til að hafa 

elti auglýsingarnar einstaklingsmiðaðari  (Angwin, 2016). Vegna annarra þjónustu sem 

leitarvélarisinn býður upp á, hefur Google tök á því að útbúa sniðmynd af notendum 

sínum, tengt við nafn þeirra, allt sem þeir skrifa í tölvupóstum, með öllu sem þeir leita af, 

öllu sem skrifað er í tölvupósti, hvert þeir ferðast og hvaða smáforrit þeir nota og 

hvenær (Angwin, 2016).  
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4.3 Aðferðir Facebook 

Samfélagsmiðillinn Facebook er annar risi á Internet markaðnum sem þekkt er að hafi yfir 

miklum og ítarlegum upplýsingum að búa. Eftirköstin af Cambridge Analytica skandalnum 

varð þess valdandi að Mark Zuckerberg, stofnandi Facebook, var yfirheyrður af 

Öldungardeildarþingi Bandaríkjanna. Í 229 blaðsíðna skjali, upplýsti fyrirtækið um allar 

þær leiðir og öll þau gögn sem þeir safna og hvers vegna (Kanter, 2018). 

 Að mörgu leyti, safnar Facebook sömu upplýsingum og á sambærilegan máta og 

Google gerir, þar sem áhersla er lögð á vefkökur. Ásamt því að nýta sér allar þær 

upplýsingar sem að einstaklingar birta á Facebook síðum sínum og öllum aðgerðum 

framkvæmdum á síðunni. Svo sem, efni sem notendum hafði líkað við, deilt eða sett 

athugasemdir við (John, 2018). Þá fylgist fyrirtækið jafnframt með samskiptaforriti sem 

stendur notendum til boða, Messenger viðbótin. Þar er um að ræða einkasamtöl milli 

tveggja eða fleiri einstaklinga (John, 2018). 

Fyrirtækið játaði það að fylgjast með notendum sínum, án þess að þeir hefðu Facebook 

aðgang sinn opin á sama tíma og þeir skoðuðu aðrar vefsíður (John, 2018).  

Helsta tekjulind Facebook, líkt og margra annarra netfyrirtækja, kemur frá sölum á 

auglýsingum. Notkun vefsins er ókeypis fyrir notendur, til þess að greiða fyrir 

starfsemina selur fyrirtækið auglýsingar og nýtir upplýsingar sínar til þess að 

einstaklingsmiða þær (John, 2018).  

Þá nýtir fyrirtækið sér striga fingraförun, eins og talað var um hér að ofan, sem nefnist 

Facebook Pixel. Agnarsmá mynd sem er einn milljónasti af pixli á tölvuskjá, svo lítill að 

ekki er mögulegt fyrir notendur að verða hans varir (John, 2018). Til útskýringar á því 

hvernig myndin nýtist kemur hér stutt dæmi.  

 Einstaklingur fer inn á sölusíðu á netinu sem notar Facebook Pixel myndina. 

Neytandinn setur vöru í innkaupakörfu, án þess að ganga frá kaupunum. Við það, byrjar 

neytandinn að sjá auglýsingar frá söluaðilanum um vöruna, tíðni auglýsinganna getur 

svo aukist eftir því hvort að seljandinn verði ýtnari. Einni geta auglýsingar um 

sambærilegar vörur farið að birtast, til þess að enn frekar ýta á að einstaklingurinn versli 

hana (John, 2018). Ásamt því að fyrirtækið fá gögn um einstaklinga sem aldrei hafa 

skráð sig á síðuna. Á fjölmörgum vefsíðum má finna hnappa til þess að líka við eða deila 

fréttum eða öðru efni á Facebook. Forritunin á bakvið hnappana greinir ekki á milli 
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skráðra notenda eður ei. Fær fyrirtækið þar að leiðandi upplýsingar um notendur, eins 

og IP númer, hvaða stýrikerfi þeir hafa og vefkökur (Murdock, 2018). 

 Önnur leið sem að Facebook nýtir þau gögn sem það safnar, eru þeir hlutir sem 

birtast á aðgöngum notanda sinna. Vegna þeirra fjölda leiða sem Facebook hefur til þess 

að fylgjast með notendum sínum, reynir fyrirtækið að birta upplýsingar sem notendum 

ætti að þykja þeim viðkomandi (Granados, 2016). Hugmyndin er að notendur fái góða 

upplifum af notkun miðilsins, þar sem efni sem vekur áhuga þeirra sé í forgrunni. Allt 

undir því yfirskini að bæta upplifun þeirra (Granados, 2016).  

Hugmyndin er að mörgu leyti góð, notendur sjá það efni sem þeir gætu haft áhuga á að 

sjá. Vandamálið við þessa tilhögun er sú, að með því að einskorða notendur við ákveðin 

viðhorf. Þá enda þeir oftast í svokölluðum bergmálsklefa (e. echo chamber). Birtast því 

oftar upplýsingar frá einstaklingum sem eru sömu skoðanir og þú (Granados, 2016). 

Afleiðingarnar sem það hefur för með sér eru minna upplýstir einstaklingar, sem fá 

staðfestingu á skoðun sinni frekar en að andstæðum skoðunum sé komið á framfæri.  

Bent hefur verið á hættur sem það getur myndað verði einstaklingur aldrei var við 

gagnrýni eða andstæðum skoðunum. Getur það leitt til minna traust varðandi 

ákvarðanna og hegðunar milli einstaklinga sem er á öndverðu meiði (Grimes, 2017). 

 

4.3.1 Cambridge Analytica 

Í mars árið 2018, birtust fréttir á bæði The Guardian og The New York Times, þar sem 

blaðamenn höfðu komist að því að breskt greiningafyrirtæki, Cambridge Analytica. Hefði 

nýtt sér gögn 50 milljón notenda, sem það hafði aflað sér (Meredith, 2018).  

  Maður að nafni Christopher Wylie, fékk hugmynd að því hvernig hægt væri að 

hafa veruleg áhrif á val fólks. Eftir að hafa starfað fyrir stjórnmálaflokka í heimalandi 

sínu, Kanada fór hann að hafa áhuga störfum tengdum stjórnmálum (Cadwalladr, 2018). 

Það sem leiddi til þess að hann fór að starfa fyrir Cambridge Analytica og var hugmynd 

hans að sameina gagnaöflun og samfélagsmiðla til þess að hafa áhrif á ákvarðanir 

einstaklinga (Cadwalladr, 2018).  

 Um svipað leyti voru tveir sálfræðingar, við Cambridge háskólann, Michal 

Kosinski og David Stillwell að rannsaka nýjar aðferðir við persónugreiningar 

(Cadwalladr, 2018). Facebook varð vettvangur rannsóknar þeirra. Þeir bjuggi til 

Facebook-forritið myPersonality og fengu þeir einstaklinga til að þess að taka stutt 

persónuleikapróf. Fengu þátttakendur stig fyrir 5 persónueinkenni, eins og einlægni, 
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vanvirkni, úthverfi, viðkunnugleika og taugaveiklun. Höfðu þeir hlotið leyfi Facebook til 

þess að nýta upplýsingarnar í akademískum tilgangi (Cadwalladr, 2018). 

 Cambridge Analytica hóf samstarf með Kosinski, sem veitti fyrirtækinu aðgang að 

þeim upplýsingum sem þeir höfðu fengið frá Facebook. Með það að vopni hóf fyrirtækið 

að greina persónuleika notenda Facebook, þær upplýsingar nýttu þeir svo í bæði Brexit 

kosningunum og svo forsetakosningum Bandaríkjanna árið 2016 (Cadwalladr, 2018). 

Einnig nýttu þeir sér hegðun notenda á Facebook, svosem færslur og síður sem þeim 

hafði líkað við, efni sem það hefði deilt (Cadwalladr og Graham-Harrison, 2018). 

Brad Parscale, er sagður bera ábyrgð á auglýsingaherferð forsetaframboðs Donald 

Trumps, núverandi Bandaríkjaforseta. Parscale fullyrðir að hann hafi útbúið 50.000 til 

60.000 mismunandi útfærslur af auglýsingum sem birtust á Facebook, á hverjum degi. 

Tilgangurinn var að útbúa auglýsingar sérsniðnar að persónuleikum fólks til þess að 

hafa áhrif á skoðanir þeirra. Markhópar sem höfðu svipuð einkenni, fengu því 

sambærilegar auglýsingar (Wong, 2018). Í stað þess að nýta fjöldaauglýsingar eins og 

áður hafði tíðkast, voru auglýsingar sérsniðnar eftir einstaklingum, beinlínis til þess að 

hafa áhrif á hvernig þeir ráðstöfuðu atkvæði sínu í kosningum. Þær upplýsingar og 

aðferðir sem Cambridge Analytica nýttu sér, sýna glöggt fram á þá hættu sem gagnaöflun 

getur haft á einstaklinga og jafnvel lýðræðið (Wong, 2018). 
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5 Frelsi og gagnagnótt 

Spurningin sem leitast er við að svara í þessari ritgerð snýr að því hvaða áhrif söfnun, 

söfnunaraðferðir og notkun gagnanna hér að framan kann að hafa á frelsi okkar og því var 

markmiðið með þeirri umfjöllun var að gefa yfirsýn yfir þessa hluti, fremur en að lýsa í 

smáatriðum. Engu að síður sjám við að þau gögn sem safnast hafa á liðnum árum, hafa 

reynst hagnýtt á margan annan hátt en einungis að hjálpa til við sölu á auglýsingum fyrir 

vöru og þjónustu. Þau eru líka notuð við markaðssetningu í stjórnmálum og við að móta 

kosningaáróður eftir veðri og vindum umræðunnar. En þrátt fyrir það að gætu sum 

gagnasett gætu reynst mikilvæg á komandi árum miðuð að bættri heilsu mannfólks, betri 

samfélögum og bættri upplifun notenda á Internetinu, svo eitthvað sé nefnt, er veruleikinn 

sá—eins og Alfred Nobel sem fann upp dýnamítið komast að er það svo að—að 

gagnlegustu uppfinningar má gjarnan misnota á ýmsa vegu sem uppfinningamaðurinn sá 

ekki fyrir.  

 Hættan sem stafar gagnasöfnun þeirri sem hér er lýst er, eða allavega gæti orðið, 

mjög mikil. Hingað til hafa ekki mörg mál varðandi misnotkun gagna komið fram í 

dagsljósið. Ekki er hægt að fullyrða hvort að ástæðan sé vegna skorts á misnotkun eða 

vegna þess að þeir sem yfir gögnunum búa reyni eftir fremsta megni að koma í veg fyrir 

misnotkun.  

Skandallinn sem komst upp í kjölfar forsetakosninganna í Bandaríkjunum 2016, vakti 

margar mjög óþægilegar spurningar. Þá fyrst sást í raun og veru hvernig nota má gögnin 

til þess að ná fram markmiðum á fleiri sviðum en sölu á vörum og þjónustu.  

Eins og staðan er í dag eru netnotendur að miklu leyti bundnir eins og Nora í Brúðuhúsi 

Ibsens við góðvilja stórfyrirtækja eins og Google og Facebook. Bréf í báðum fyrirtækjum 

ganga kaupum og sölum og við getum ekkert slegið því föstu að þau verði í eigu sömu aðila 

eða fylgi sömu hugmyndafræði til framtíðar. Upplýsingarnar sem fyrirtækin búa yfir varða 

stóran hluta mannkynsins og gætu skapað ýmis vandamál fyrir hinn almenna borgara, 

haft gríðarleg áhrif á líf þeirra og samfélög þeirra. Við skulum hafa í huga í þessu sambandi 

að eins og staðan er er nánast ógerningur fyrir flesta nema þá með mikilli fyrirhöfn og 

skýrum ásetningi að komast hjá því að nota hugbunað frá þessum aðilum í símum okkar 

og tölvum. Líkt og Pettit segir, eru við ekki frjáls undan drottnun ef við erum háð 

gerræðisvaldi annars. Hvort sem það er fyrirtæki, einstaklingar eða ríkisvald. Í því 

sambandi þurfa fyrirtækin ekki að hafa sýnt af sér vilja til misnotkunar á þeim gögnum 

sem þau búa yfir. Óháð því, þá er hættan til staðar. Þeir notendur sem kjósa að nýta sér 
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þjónustu beggja eru á þeirra valdi. Með beinum og óbeinum hætti, drottna þau yfir 

notendum sínum. Tæknin er orðinn slíkur þáttur í lífi fólks að erfitt reynist að lifa í dag, 

án þess að á nokkurn hátt komast hjá því að nýta sér þjónustu þeirra. Í hvaða starfi sem 

er, kemur tækni inn á einhvern hátt. Þó að einstaklingar noti ekki þjónustu þessara aðila 

með beinum hætti, þá hafa þau verkfæri til þess að afla gagna um þá með öðrum hætti, 

eins og bent hefur verið á hér að ofan. Í tengslum við neikvætt frelsi, þá er söfnunin sem 

slík ekki frelsisskerðandi, svo lengi sem notkun gagnanna brjóti ekki í bága við lög og 

reglur. Vandamálið liggur hins vegar í því að löggjöfin hefur alls ekki fylgt eftir tækninni. 

Þrátt fyrir að reynt hafi verið að grípa í taumana með GDPR reglugerðinni. Þá er 

spurningin hvort að það gæti verið of seint. Gögnin eru til nú þegar og nýting þeirra hefur 

staðið í nokkur ár nú þegar.  

 Frelsisvandinn sem við stöndum frammi fyrir verður skýrari ef við lítum á það 

samkvæmt jákvæðum frelsishugmyndum og frelsishugmyndum Pettits. Þar sem réttnefnt 

lýðræði sé eina stjórnarfyrirkomulagið sem stenst skoðun. Slíkt lýðræði, gefur 

borgurunum kost á því, til jafns við aðra borgara, að hafa áhrif á þær reglur og skilyrði 

sem þeir þurfa að lifa við. Notendur internetsins hafa lítið um stefnur netfyrirtækja að 

segja, mætti frekar líta á þá sem þegna heldur en borgara. 

Bæði fyrirtæki gerast svo sek um það, að ákveða með skilyrðum, hvaða hlutir birtast 

notendum fyrir sjónir. Vegna stýringar þeirra í stafræna heiminum, beina fyrirtækin 

einstaklingum í bergmálsklefa. Áherslan er á að notendur séu tekjulind og viðskiptavinir. 

Eins og bent var á hér að ofan, þá hefur Google um árabil stundað það að birta ákveðnar 

leitarheimildir ofar en aðrar. Sér algrím um að útbúa sniðmynd af notendanum til þess 

eins að birta upplýsingar sem líklegastar eru til þess að samræmast gefinni sniðmynd, 

hvort sem það er við leit í leitarvélinni eða á Youtube eða öðrum þjónustum fyrirtækisins. 

Þá gerist Facebook einnig sekt um að sjálfvelja fyrir notendur þeirra hvað þeir fá að sjá, 

eða í það minnsta í hvaða röð (og hvenær).  

Aftur samrýmist það ekki afstöðu Pettits. Búið er að setja upp hindranir fyrir 

einstaklinga til þess að afla sér upplýsinga, útbúnir eru bergmálsklefar. Það að brjótast út 

úr þeim, reynist ekki auðvelt verkefni. Það að geta tekið upplýsta ákvörðun, byggir á því 

einstaklingar geti tekið afstöðu allra skynsamlegra valkosta. Einstaklingurinn þarf að vera 

upplýstur um þá. Ætlunin fyrirtækjanna var að öllum líkindum ekki að hefta einstaklingin 

á nokkurn hátt eða að reyna að beita vélarbrögðum til stjórnunar, heldur að skapa 

jákvæðari upplifun og létta þeim lífið. Samkvæmt Pettit skiptir það ekki máli, það er ekki 
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ásetningur eða skortur á ásetningi sem ákvarðar frelsisskerðinguna. Heldur er það 

útkoman, aðstæðurnar sem við stöndum frammi fyrir sem ákvarðar hvort frelsisskerðing 

sé til staðar eða ekki.  

 Líkt og sést á notkun Cambridge Analytica á gögnum er mikið í húfi varðandi 

gagnasöfnun á Internetinu. Fyrirtæki líkt og Google og Facebook, hafa stóran hluta af lífi 

fólks í geymslu á vefþjónum sínum. Geta þau bæði fylgst með ferðum notenda sinna, á 

Internetinu og í raunveruleikanum, og geymt gögn um það mörg ár aftur í tímann, eða 

eilífðar nóns ef því er að skipta. Allar athafnir sem fólk hefur framkvæmt á Internetinu, 

ljósmyndir sem fólk geymir, einkasamtöl fólks er hægt að nálgast og fleira og fleira.  

Þeir sem kjósa að nýta sér Internetið, reiða sig að miklu leyti á að treysta þeim sem safna 

upplýsingunum. Stærsta hættan stafar líklega af því, hvað gerist ef einhver eða einhverjir 

tölvuþrjótar komast yfir allan þann gagnagrunn sem fyrirtæki sem þessi búa yfir. 

Óhugsandi er að gera sér fyllilega grein fyrir því í hvaða mæli væri hægt að nota gögnin. 

Facebook til að mynda er félag á frjálsum markaði, gæti því fjársterkur einstaklingur keypt 

upp öll hlutabréf í félaginu. Burtséð frá því í hvaða markmiði hann ætlaði sér að þjóna. Þá 

fengi einstaklingurinn ógrynni gagna, sem með réttri tækni, getur persónugreint 

notendur. Vélabrögð, sem nýta mætti til þess að valda miklum skaða. Hægt er að hugsa 

um margar atburðarásir sem eru vægast sagt óhugnalegar. Komist óprúttnir aðilar til 

valda í Bandaríkjunum, gætu þeir ákveðið að beita valdi sínu til þess að þjóðnýta fyrirtæki 

líkt og Facebook og Google. Með slíkri yfirtöku, væru stjórnvöld komin með sterkt 

verkfæri í hendurnar.Áhrif sem myndu ná langt út fyrir landsteina Bandaríkjanna, sökum 

þess að fyrirtæki á internetinu starfa á aljþóðlegum vettvangi.  

Í slíkum aðstæðum, hvaða máli skiptir þó að einstaklingur eigi sín gögn, líkt og GDPR 

reglugerðin segir til um. Gögnin eru til staðar á netjþónum veffyrirtækja. Sýnt hefur verið 

fram á að leiðir þeirra til gagnaöflunar og notkunar á gögnunum er illrekjanleg. Hvernig 

getur einstaklingur, sem á sín gögn, haft nokkuð með það að segja hvernig þau eru notuð? 

Það er erfitt að segja að slíkur einstaklingur sé frjáls, hættan er alltaf til staðar að gögnin 

séu notuð gegn honum. Mögulega væri hægt að segja að í þröngum skilningi neikvæðs 

frelsis, væri hægt að tala um frelsi einstaklinga. Að minnsta kosti á meðan að gögnin séu 

ekki nýtt á óheimilan máta.  

Í inngangi ritgerðarinnar er vísað í tvær greinar, sú fyrri telur gögn vera nýju 

olíuna, sökum verðmæti gagna. Í seinni greininni, vill Schlosser meina að það geti ekki 

staðist, sökum þess að gögn séu ekki háð skorti líkt og olía. Schlosser missir þar af 
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veigamiklum punkti. Notkun samfélagsmiðla hefur leitt til þess að fólk deilir þar öllu lífi 

sínu, þar með talið myndum af nýfæddum börnum sínum. Þeir einstaklingar alast upp og 

byrja sjálfir að nota internetið og alla þá tækni sem þar býðst. Geta tæknifyrirtæki fylgst 

með barni frá árdögum til dauðdags. Greint persónuleika þess á hverju ári, lært hverjar 

langanir þeirra er og hvernig það hegðar sér. Öll verkfærin sem þarf, til þess að stjórna 

einstaklingnum. Fyrir suma einstaklinga, gæti það verið mikils meira virði að geta 

stjórnað kynslóðum frekar en að geta keyrt vélar og tæki með notkun á olíu. Þá má spyrja 

að því, að verði til einokunar á eign gagna, hvort ekki verði þá til skortur. Sé mannkynið 

meira og minna bundið við örfáa tæknirisa, má segja að þeir séu í yfirburðarstöðu til að 

drottna yfir fólki leynt og ljóst.  

 Til þess að svara rannsóknarspurningunni, þá er ekki hægt að segja að 

einstaklingar séu frjálsari sökum gagnasöfnunar á Internetinu. Að minnsta kosti ekki út 

frá repúblikanisma Philip Pettits. Notendur eru undir gerræðisvald settir þar sem 

eigendur gagna drottna yfir upplýsingum um þá sem þeir geta hagnýtt sér eða selt, og eru 

notuð til að hafa áhrif á val og hegðun þeirra. 
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6 Lokaorð 

Við gerð þessarar ritgerðar, var að miklu leyti notast við leitarvél Google, við öflun gagna. 

Það er satt að segja nokkuð kaldhæðnislegt í ljósi umfjöllunarefnisins. Áhugavert væri að 

vita, hvaða áhrif nethegðun greinarhöfundar hafði á leitarniðurstöður. Ef til vill hefur fyrr 

nethegðun mín haft haft einhver áhrif á það hverskonar fróðleik Google taldi mig vera að 

leita eftir og það skekkt upplýsingarnar sem hér birtast og stjórnað að einhverju leyti 

niðurstöðunni sem fékkst.  

 Greinarhöfundur, notaði Google Chrome netvafrann í öllum aðgerðum á 

Internetinu, er með síma með Android stýrikerfinu, var skráður á Facebook oftast nær, 

Word skjalið sem ritgerðin er skrifuð í var hýst á netþjóni ásamt því að óspart var hlustað 

á tónlist gegnum Spotify. Rannsóknin og allt í kringum hana, mun hafa áhrif á auglýsingar 

sem greinarhöfundur sér á netinu á komandi vikum eða mánuðum, hvernig 

leitarniðurstöðum á Google er raðað og sjálfsagt einnig hvað hann sér á Facebook.  

Efni ritgerðarinnar ratar svo vafalaust inn í einhverja gagnagrunna stórfyrirtækja og 

ritgerðin sjálf verður vistuð á Skemmunni.  

 Yfirlýsingar tæknifyrirtækja, til þess að rökstyðja gagnaöflun sína, eru venjulega 

klæddar í orðræðu um að bæta upplifun notenda. Líkt og ekki sé til önnur leið til þess en 

að fylgjast með öllum ferðum notenda og því sem þeir gera á internettengdum tækjum.  

Það að treysta á að tölvuþrjótar eða aðrir óprúttnir aðilar geti ekki komist yfir gögnin í 

annarlegum tilgangi, er ekki ýkja hughreystandi. Á hverju ári er tilkynnt um fjöldann allan 

af lekum eða innbrotum á netþjóna. Er það því ekki svo fjarri lagi að hægt sé að hafa mikil 

áhrif á stóran hluta mannkynsins, með því einu að komast yfir gagnasett.  

Það er því mikilvægt að tryggja raunverulegt frelsi fólks með því að huga að því að setja 

stífar reglur um hvaða gögnum má safna, hvernig megi deila þeim og í hvaða tilgangi og 

viðhafa ýtrustu varúðarsjónarmið. Frelsi einstaklingsins undan drottnun ætti þá að vera 

haft að leiðarljósi.   
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