
 

Lokaritgerð til BA-gráðu í 
Félagsfræði 

Cambridge Analytica hneykslið og persónuupplýsingar 
á samfélagsmiðlum 

Félags- og fjölmiðlafræðileg úttekt 

Katrín Ásta Jóhannsdóttir 

Arnar Eggert Thoroddsen 
Júní 2020 

 

 



 

 

 

 

Cambridge Analytica hneykslið og persónuupplýsingar á samfélagsmiðlum 

Félags- og fjölmiðlafræðileg úttekt 

 

Katrín Ásta Jóhannsdóttir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði 

Leiðbeinandi: Arnar Eggert Thoroddsen 

12 einingar 

 

 

Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní, 2020  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambridge Analytica og persónuupplýsingar á samfélagsmiðlum 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA í félagsfræði 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Katrín Ásta Jóhannsdóttir, 2020 
 
Prentun: Háskólaprent 
Reykjavík, Ísland, 2020  



3 

Útdráttur 

Hér mun sjónum verða beint að einu stærsta gagnahneyksli sögunnar, sem einfaldlega 

hefur gengið undir nafninu Cambridge Analytica, og það sett í samhengi við kenningar 

Michel Foucault um völd og eftirlit. Einnig verður talað um hugtakið bergmálshellir í 

sambandi við samfélagsmiðla. Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á tæknilega 

möguleika misnotkunar á persónuupplýsingum notenda samfélagsmiðla og útskýra 

hvernig þær upplýsingar hafa verið notaðar gegn notendum í þeim tilgangi að hafa víðtæk 

áhrif á skoðanir þeirra. Í þessu samhengi voru tekin viðtöl við tvo einstaklinga, starfsmenn 

Persónuverndar og Fjölmiðlanefndar. Niðurstöður leiddu í ljós að það er afar auðvelt að 

komast yfir persónuupplýsingar notenda samfélagsmiðla. Cambridge Analytica gat sótt 

gögn Facebook-notenda og sameinað sínum gagnagrunnum og þannig útbúið svokölluð 

persónusnið (e. profiling). Fyrirtækið beitti örnálgun (e. micro targeting) á samfélags-

miðlum og gat þannig miðlað skilaboðum til fólks í formi auglýsinga í þeim tilgangi að hafa 

áhrif á skoðanir þess og viðhorf viðskiptavinum sínum í hag. Samsvarar þetta valda-

kenningum Foucault en fyrirtækið hafði undir höndunum gríðarlega mikla þekkingu sem 

gerði því kleift að beita valdi með því að stjórna flæði upplýsinga. Í kjölfar hneykslisins 

jókst meðvitund fólks um persónuöryggi vissulega að einhverju leyti en þó er enn 

gríðarleg þörf fyrir frekari umræður, rannsóknir, vitundarvakningu og strangari löggjöf 

sem nær utan um starfsemi samfélagsmiðla sem og gagnaöryggi einstaklinga. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði við Félagsfræði-, mannfræði- og 

þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Það lá beinast fyrir mér að velja umfjöllunarefni er snéri 

á einhvern hátt að samfélagsmiðlum enda er ég búin að vinna í auglýsingabransanum 

núna í rúm tvö ár og hef umsjón með birtingum á samfélagsmiðlum. Tók ég við því starfi 

fljótlega eftir að upp komst um starfsemi Cambridge Analytica svo upphafið að mínum 

ferli í auglýsingabransanum var strembinn enda er heimur samfélagsmiðla sífellt að 

breytast og uppfærast svo nauðsynlegt er að fylgjast vel með. Ég vil þakka leiðbeinanda 

mínum, Arnari Eggert Thoroddsen, kærlega fyrir frábæra og lærdómsríka leiðsögn í 

gegnum skrifin. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum, þeim Vigdísi Evu Líndal og Elfu 

Ýr Gylfadóttur fyrir að hafa gefið sér tíma til þess að spjalla við mig og auka þekkingu mína 

á viðfangsefninu. Sérstakar þakkir fær samstarfskona mín, Guðlaug Richter fyrir 

prófarkalestur á ritgerðinni.  
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1 Inngangur  
Samfélagsmiðlar eru tiltölulega nýir af nálinni og við erum enn að átta okkur á hlutverki 

þeirra í daglegu lífi (Trottier, D., 2016, bls. 2-12). Fyrir 16 árum síðan hóf Facebook, stærsti 

samfélagsmiðill okkar tíma, starfsemi í stúdentagörðum í Harvard háskóla (Phillips, S., 

2007). Félagarnir Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz og Chris Hughes 

stofnuðu Facebook þegar þeir stunduðu nám við Harvard háskóla árið 2004 (Fuchs, C., 

2011, bls. 135). Síðan þá hefur fyrirtækið safnað ógrynni af gögnum og upplýsingum, 

hagnast gríðarlega og orðið vettvangur sem er nýttur af hagsmunaaðilum eins og breska 

stjórnmálaráðgjafafyrirtækinu Cambridge Analytica (Venturini, T. og Rogers, R., 2019). 

Nú er eitt helsta hlutverk samfélagsmiðla varðveisla, úrvinnsla, skipulag og sala á 

gríðarlegu magni persónuupplýsinga og gagna. Tæknirisar nútímans geyma, vinna úr, 

greina og selja persónulegar upplýsingar og gögn um hegðun notenda (Fuchs, C., 2011, 

bls. 134-137). Tilkoma samfélagsmiðla hefur því verið stór þáttur í mikilli aukningu 

persónulegra upplýsinga um einstaklinga á netinu (Trottier, D., 2016, bls. 21).  

Við skiljum eftir okkur stafræna slóð á netinu sem endar í iðnaði sem metinn er á 

trilljón Bandaríkjadala á ári hverju. Við sem einstaklingar erum orðin að verslunarvöru en 

þar sem við erum heltekin af ókeypis tengslum við fólk nennir enginn að lesa skilmála 

samfélagsmiðlanna (Amer, K. og Noujaim, J., 2019). Sífellt fleiri persónuupplýsingar 

hringsóla á netinu og staðreyndin er sú að æ fleiri notendur eru að deila mun persónulegri 

upplýsingum með sífellt stækkandi hópi fólks (Trottier, D., 2016, bls. 8-11). 

Facebook er gríðarstórt fyrirtæki sem gerir persónuleg gögn notenda sinna 

aðgengileg fyrir þá sem eru til í að borga fyrir þau (Lapaire, J. R., 2018, bls. 103). 

Fjárhagslegt markmið fyrirtækisins er að hagnast og það er gert með hjálp 

einstaklingsmiðaðra auglýsinga (Fuchs, C., 2011, bls. 138). 

Samfélagsmiðlar hafa komið því á laggirnar að gera þriðja aðila kleift að komast yfir 

viðkvæmar upplýsingar um notendur miðlanna og skoðanir þeirra sem hægt er að nota 

til þess að hafa áhrif á hvað þeir kjósa og kaupa svo dæmi séu nefnd. Cambridge Analytica 

notfærði sér þetta og stendur uppi sem brautryðjandi í þessari þróun (Venturini, T. og 

Rogers, R., 2019). Fyrirtækið er hvað þekktast fyrir eitt stærsta gagnahneyksli sögunnar.  

Hér verður sjónum beint að þeim aðferðum sem Cambridge Analytica notfærði sér 

og kannað hvernig þriðji aðili getur nýtt sér persónuleg gögn um fjölda manns á 

samfélagsmiðlum í eigin hagsmunaskyni. Markmiðið er að komast að því hvernig stofnanir 
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og fyrirtæki eins og Cambridge Analytica gátu notfært sér viðkvæmar persónuupplýsingar 

frá 87 milljónum Facebook-notenda án þeirra vitundar (Meredith, S., 2018, Cadwalladr, 

C. og Graham-Harrison, E., 2018). Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: Hvernig nýtti 

Cambridge Analytica sér persónuleg gögn á sínum tíma og hvernig áhrif hafði það á 

meðvitund og upplifun almennings á persónuöryggi á samfélagsmiðlum?

Efni ritgerðarinnar verður tengt við kenningar félagsfræðingsins Michel Foucault um 

völd, nánar tiltekið við hugmyndir hans um Alsjána (e. Panopticon). Umræðuefnið verður 

einnig sett í samhengi við hugtak sem kallast bergmálshellir (e. echo chamber) en það 

vekur áhuga að sjá hvað samfélagsmiðlar virðast hafa auðveldað fólki að enda í slíkum 

helli. Fólk sér þar af leiðandi aðeins eina hlið á pólitískum ádeilum og haldi að sínar 

skoðanir séu þær einu réttu (Dubois, E. og Blank, G., 2018, bls. 129).   

Þetta umræðuefni valdi höfundur að taka sérstaklega fyrir í lokaverkefni sínu í 

félagsfræði til þess að halda umræðunni um öryggi persónulegra gagna á lofti. Rík þörf er 

fyrir því að við séum vel upplýst um að okkur birtist ósannur boðskapur á 

samfélagsmiðlum og að við séum gagnrýnin á þær upplýsingar sem okkur birtast á þessum 

miðlum. Við eigum það til að vera fljót að gleyma málum sem áður hafa verið í brennidepli 

og því vill höfundur nýta þennan vettvang til þess að koma með innlegg í umræðuna.  
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2 Uppbygging ritgerðar 
Í upphafi ritgerðarinnar verður farið yfir áðurnefndar kenningar, valdakenningu Foucault 

og hugtakið bergmálshellir. Áhersla verður lögð á þann hluta valdakenningar Foucault er 

snýr að eftirliti og kenningum hans um Alsjá. Einnig mun hugtakið bergmálshellir vera sett 

í samhengi við samfélagsmiðla og starfsemi þeirra. Því næst er stuttlega greint frá upphafi 

kosningaherferða á samfélagsmiðlum áður en athyglinni er beint að aðalumræðuefni 

ritgerðarinnar, Cambridge Analytica hneykslinu. Gerð verður grein fyrir eignar-

fyrirkomulagi fyrirtækisins sem og upphafi starfseminnar en höfundur telur mikilvægt að 

lesendum sé gerð grein fyrir því hverjir standa á bak við fyrirtækið og hvaða hvatir fengu 

þá til að fara út í gagna- og upplýsingageirann. Þá verður hneykslið útskýrt ásamt 

tilheyrandi afleiðingum með rannsóknarspurninguna til hliðsjónar.  

Það er einkum Facebook sem spilar stórt hlutverk í Cambridge Analytica hneykslinu 

og því er mikilvægt að koma inn á hlut miðilsins í málinu og útskýra hvernig hægt var að 

misnota gögn notenda á þann hátt sem Cambridge Analytica gerði. 

Uppljóstrun um starfsemi Cambridge Analytica hefur haft í för með sér gríðarlega 

mikla eftirmála á sviði alþjóðlegrar lagasetningar enda dreifist starfsemi samfélagsmiðla 

þvert yfir landamæri. Þess vegna verður sérstaklega farið yfir hvaða afleiðingar hneykslið 

hefur haft í för með sér. Í því sambandi tók höfundur viðtöl við tvo viðmælendur sem 

báðar eru í forsvari fyrir þær stofnanir hér á landi sem fjalla um mál á þessu sviði.  

Undir lok ritgerðarinnar eru dregnar saman helstu niðurstöður og lagt fram svar við 

rannsóknarspurningunni. Þess má geta að finna má nokkrar ábendingar og ráðleggingar 

til lesenda í viðauka 1. 
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3 Kenningaleg nálgun 
Í þessum hluta ritgerðarinnar eru tilgreind helstu kenningalegu hugtök sem síðan verða 

tengd við aðalviðfangsefnið. Ber þar helst að nefna valdakenningu Michel Foucault og 

verður farið yfir hana fyrst. Í kjölfarið verður gerð grein fyrir hugtakinu bergmálshellir en 

það verður útskýrt með tilliti til virkni samfélagsmiðla.  

3.1 Vald  

Franski heimspekingurinn Michel Foucault var leiðandi kenningasmiður síð-

formgerðarhyggjunnar (e. post structuralism) og einn áhrifamesti fræðimaður 20. aldar. 

Hann kom fram með nýja nálgun á gömlum kenningum er fjalla um völd og aga 

(Appelrouth, S. og Edles, L. D., 2016, bls. 393). Kenningar hans ganga út á að þekking og 

vald hafi í gegnum tíðina haldist í hendur. Valdbeiting skapar sífellt meiri þekkingu en 

þekking, afturámóti, felur stöðugt í sér áhrif valdsins og eru vald og þekking því samofin 

(Foucault, M., 1980, bls. 51-52). Þetta er ástæðan fyrir því að í gegnum verk Foucault er 

þekking aldrei aðskilin valdi heldur samofin því er kemur að því að beita valdi (Appelrouth, 

S. og Edles, L. D., 2016, bls. 397-398).  

Beiting valds er ávallt á kostnað einhvers. Þeir sem öðlast vald nota það gegn öðrum 

í þeim tilgangi að fá þá til þess að lúta stjórn. Vald er hins vegar ekki lengur eign 

einstaklings sem býr yfir því eða beitir því heldur er það orðið vélvætt og ekki í eigu 

einhvers eins (Foucault, M., 1980, bls. 1-156). 

Foucault segir að lykillinn að því að fá samfélag til þess að skipuleggja sig sjálft sé 

að  gera hvern einstakling sýnilegan. Hvernig þessu er komið í verk fer eftir því á hvaða 

tímum við lifum og hvaða tækni er haldbær hverju sinni. Að fara með vald snýst um að 

þekkja viðföng sín sem og hvatir þeirra og langanir nógu vel til þess að geta fengið þau til 

að taka þátt af frjálsum og fúsum vilja. Þannig er hægt að beita valdi af meiri hagkvæmni.  

Þetta felur í sér hugmynd um vald þar sem valdbeiting felur ekki í sér beina líkamlega 

eða andlega refsingu heldur reynir valdhafinn að fá viljug viðföng. Í slíkum aðstæðum er 

vald ekki eitthvað eitt ákveðið heldur birtist sem samband á milli einstaklinga með þeim 

hætti að aðgerðir eins hafa áhrif á aðgerðir annars. Slík valdbeiting er afkastameiri heldur 

en sú sem er ofbeldisfull og undirokandi. Slíkt vald felur í sér að láta viðfang gera eitthvað 

sem það hefði annars ekki gert. Vald er ekki aðeins bundið við ríkið eða yfirvöld, heldur 

er til staðar í öllum samböndum (Whitson, J., 2015, bls. 527-528). 
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Foucault skiptir refsingu niður í þrjú stig í sögulegu samhengi. Það fyrsta tíðkaðist á 

18. öld og einkenndist af því að almenningi var stjórnað af miðlægu yfirvaldi, konungi. 

Valdið var greinilegt og átti ótvírætt uppsprettu hjá valdhafa. Þá einkenndust refsingar af 

pyntingum, limlestingum og hræðsluáróðri með niðurlægingu á almannafæri. Annað 

stigið fór svo að taka á sig mynd á 19. öld. Það byggði á aga með eftirfylgni á tilteknum 

stofnunum eins og fangelsum, sjúkrahúsum og menntastofnunum til þess að bæla niður 

ofbeldisfulla eða ólöglega hegðun með því að aga fremur huga fólks en líkama. Það var 

því ekki lengur þörf á miðstýrðu refsikerfi þar sem eftirliti hafði verið dreift víða um 

samfélagið. Stofnanirnar höfðu innlimað ákveðna tækni við eftirlit og ögun í eigin 

starfsemi og með tímanum hafa þær aðgerðir orðið staðlaðar (e. normalized). 

Við erum nú stödd á þriðja stigi refsingar en það einkennist af samofnu eftirliti og 

sjálfbærri ögun. Miðpunkturinn í rannsóknum Foucault á þriðja stiginu, og það 

sem  einkennir það, var hönnun fangelsis er kallast Panopticon, eða Alsjá, árið 1790. 

Upphafsmaður þessarar hugmyndar var breski heimspekingurinn Jeremy Bentham en 

fjallað verður nánar um Alsjána hér í næsta kafla (Appelrouth, S. og Edles, L. D., 2016, bls. 

393). 

3.1.1 Alsjá 

Í eftirliti felst kerfisbundin upplýsingaöflun sem er nátengd valdi, valdbeitingu, hótun um 

að beita ofbeldi eða raunverulegri beitingu ofbeldis til þess að ná ákveðnu markmiði og 

öðlast vald. Þetta er gert gegn vilja þeirra sem eru undir eftirlitinu í langflestum tilfellum 

(Appelrouth, S. og Edles, L. D., 2016, bls. 393-399). Foucault sá eftirlit fyrir sér sem ákveðið 

agavald en agi er almenn forsenda yfirráða. Aginn afgirðir, staðlar, refsir, býr til stigveldi, 

aðgreinir og undanskilur. Þvingunarleiðirnar gera þá einstaklinga sem eru undir eftirlitinu 

skýrt sýnilega þó þeir geri sér ekki grein fyrir því. Þeir eru hlutgervingar upplýsinga (Fuchs, 

C., 2011, bls. 135).  

Í Alsjánni voru allir fangar gerðir berskjaldaðir gagnvart fangaverði sem staðsettur var 

í miðjusettum turni (Trottier, D., 2016, bls. 18). Hver og einn þeirra var undir eftirliti og 

var vantraust algjört og umlykjandi (Foucault, M., 1980, bls. 158). Mikilvæg áhrif 

Alsjárinnar eru þau að fanginn er meðvitaður um að það sé mögulega verið að fylgjast 

með honum á hverri stundu en það tryggir sjálfvirkni valdsins óháð því hver valdinu 

beitir. Fyrir augum fangans er sífellt þessi turn sem fylgist með honum. Það sem hann má 
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þó ekki vita er hvort það er raunverulega fangavörður inni í turninum sem fylgist með 

honum á hverri stundu en hann þarf að vera sannfærður um að svo geti verið (Foucault, 

M., 1975, bls. 201). 

Þessi óvissa ýtti undir það að fangarnir fóru að fylgjast með sjálfum sér. Þessi 

sjálfsathugun er viðvarandi í nútíma samfélagi þar sem einstaklingar verða sínir eigin 

áhorfendur og fara að gæta eigin hegðunar. Þeir eru meðvitaðir um hversu stór hluti lífs 

þeirra er sýnilegur öðrum (Trottier, D., 2016, bls. 18). Foucault vildi meina að hönnun 

Alsjárinnar sé myndlíking hins nýja refsikerfis sem hann kallar sjálfsagasamfélagið (e. 

disciplinary society). 

 

Mynd 1. Hér sést hvernig Alsjáin var byggð (Ferre, J. C., 2017). 

Alsjána má túlka sem almennt líkan sem sýnir fram á leiðir til þess að greina tengingu 

valds við daglegt líf mannsins (Appelrouth, S. og Edles, L. D., 2016, bls. 399-409). Fanginn 

er aðeins hlutgervingur upplýsinga (Foucault, M., 1975, bls. 200) og er hönnunin mikilvæg 

því hún gerir valdið sjálfvirkt og óeinstaklingsmiðað (e. disindividualized). Það skiptir ekki 

máli hver fer með valdið heldur getur hvaða einstaklingur sem er gert það, jafnvel valinn 

af handahófi. Þótt Alsjáin sjái til þess að hámarka afköst sín þá knýr valdið eitt og sér hana 

ekki áfram. Markmið hennar er að styrkja samfélagsleg öfl, auka framleiðni, styrkja 

jákvæða framþróun efnahagsins, auka menntun og auka meðvitund um almennt siðferði 

(Appelrouth, S. og Edles, L. D., 2016, bls. 408-412). 
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Engin þörf er á vopnum, líkamlegu ofbeldi eða efnislegri þvingun, aðeins athugulu 

augnaráði. Sérhver einstaklingur sem verður fyrir augnaráði þessu mun á endanum verða 

sinn eigin umsjónarmaður og hafa eftirlit með og gegn sjálfum sér (Foucault, M., 1980, 

bls. 155). 

Samkvæmt Foucault hefur „augnaráð“ eftirlitsins verið innleitt í nútíma samfélag eftir 

ýmsum leiðum. Hefðbundnar skoðanir á vinnustöðum, þjálfun á verkferlum og siða-

reglum, skrásetning, mælingar á velgengni, einkunnir og þess háttar. Þessar leiðir eru nú 

orðnar eðlilegur hluti af okkar daglega lífi (Appelrouth, S. og Edles, L. D., 2016, bls. 408-

412). Getan til þess að greina á milli einstaklinga og skrá frammistöðu þeirra ýtir undir 

hvöt okkar til þess að passa inn í hópinn. Nú hefur vald verið innleitt í gegnum 

endurbyggingu neytendahegðunar fólks, venjur þeirra og gjörðir, vald sem gerir stjórnun 

mun skilvirkari en áður (Whitson, J., 2015, bls. 528-530). 

Í Alsjánni er friður og næði ekki valmöguleiki. Alsjáin beitir eftirliti til þess að aga fanga 

til æskilegrar hegðunar. Bentham sagði sjálfur að: „Eftirlit stuðlar að ögun þess sem 

eftirliti er beint að. Með eftirliti og þeim upplýsingum sem úr því fást verður til 

hegðunartengt form valda“ (Hendricks V.F., Vestergaard M., 2019, bls. 121-124). 

Foucault segir vald ávallt finna sér nýjar leiðir til þess að festa sig í sessi samhliða því 

að þekking okkar eykst með tímanum. Í því ferli margfaldast einnig möguleikarnir á 

tæknilegri útfærslu á eftirliti og aga. Valdið verður því mun margslungnara og dreifir sér 

um samfélagið og umlykur okkur án þess að hafa nokkurn augljósan vettvang að uppruna 

(Appelrouth, S. og Edles, L. D., 2016, bls. 400). 

Mótun agasamfélagsins tengist nokkrum sögulegum kerfum, eins og hagkerfinu, 

pólitík  og vísindum. Aga má skilgreina sem ákveðna tegund valds sem ýmsar stofnanir 

eða yfirvöld geta beitt. Hagkvæmni kerfisins byggist á því að öðlast vald með sem lægstum 

kostnaði og með því að hámarka hagkvæmni þessara samfélagslegu valda (Appelrouth, S. 

og Edles, L. D., 2016, bls. 414-415).  

Alsjáin er mikilvægt verkfæri því hún gerir vald sjálfvirkt og óháð mannfólki. 

Meginlögmál valdsins liggur ekki beint hjá ákveðnum einstaklingi heldur hefur það dreift 

sér víða um samfélagið og því skiptir hvorki máli hver fer með valdið né hvað drífur það 

áfram. Virkni Alsjárinnar er aðeins líkan, ein leið til þess að skilgreina tengsl valda í daglegu 

lífi fólks og gengur hún út á að fullkomna beitingu valds í hvaða birtingarformi sem hún 

tekur (Foucault, M., 1975, bls. 202-206).  
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3.2 Bergmálshellirinn 

Flækjustigið og umfang upplýsingamengunar (e. information pollution) á stafrænum 

vettvangi skapar fordæmalausa áskorun (Wardle, C. og Derakhshan, H., 2017, bls. 10) en 

notkun á fölskum og villandi upplýsingum í þeim tilgangi að hafa áhrif á almenningsálit 

má rekja til Grikklands til forna. Hins vegar hefur þessi taktík vaxið ört á undanförnum 

árum og birtist okkur nú í mun meiri mæli en áður hefur þekkst. Úthugsuð ósannindi hafa 

gegnt mikilvægu hlutverki í því að móta skoðanir okkar í garð áberandi pólitískra málefna 

og eru villandi starfshættir í stjórnmálum að aukast (Garrett, R. K., 2017, bls. 372).  

Hugmyndin um bergmálshelli í pólitík er myndlíking aðstæðna sem kunna að myndast 

þar sem aðeins ákveðnar hugmyndir, upplýsingar og skoðanir komast á framfæri. Fólk 

sem er í þessum aðstæðum mun aðeins sjá hluti sem það er þegar sammála. Án frjáls 

flæðis hugmynda og upplýsinga mun fólk í bergmálshelli trúa því að þeirra viðhorf sé hið 

eina rétta (Dubois, E. og Blank, G., 2018, bls. 729). Hugtökin bergmálshellir og síubóla (e. 

filter bubble) hafa verið notuð til þess að lýsa aðferðum samfélagsmiðla er varða flokkun 

efnis eftir viðbrögðum eins og lækum (e. likes), deilingum (e. shares) og athugasemdum 

(e. comments) (Garrett, R. K., 2017, bls. 371). 

Það er býsna flókið ferli að reyna að sveigja fólk í átt að tiltekinni pólitískri skoðun þar 

sem flestir hafa, að einhverju leyti, þegar mótað sér skoðanir. Það er líklegt að fólk gefi 

þeim upplýsingum sem samræmast skoðunum þeirra meiri athygli og sniðgangi 

hugmyndir og skoðanir sem samræmast þeim ekki. Fólk á það til að finna leiðir til þess að 

hafna viðhorfum sem það er ekki sammála en aftur á móti fagna þeim viðhorfum sem 

samræmast núverandi skoðunum þeirra gagnrýnislaust (Jamieson, K. H. og Cappella, J. N., 

2010, bls. 75). Tilhneiging til að umkringja okkur fólki sem deilir svipuðum skoðunum og 

hugmyndum og við sjálf er bæði hluti af mannlegu eðli og megin flokkunarlögmál sem 

einkennir samfélagsmiðla (Gillani, N., Yuan, A., Saveski, M., Vosoughi, S. og Roy, D., 2018, 

bls. 823). 

Við erum í raun forrituð til þess að líka vel við bergmálshella því þeir fara ekki fram á 

mikla vitsmunavinnu. Þetta gerir það að verkum að auðveldara er að fá okkur til að hallast 

að öfgakenndari pólum (hægri eða vinstri) þar sem við sjáum aðeins þá hlið á málinu sem 

styður, fremur en ögrar, okkar eigin skoðunum. Ein helsta áskorun varðandi bergmáls-

hella er sú að endurþjálfa heila okkar til þess að leita uppi önnur sjónarmið (Wardle, C. og 

Derakhshan, H., 2017, bls. 49-56). 
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3.2.1 Bergmálshellar á samfélagsmiðlum 

Áhyggjur af því að Internetið auki líkurnar á að fólk endi í bergmálshelli stafa af þeim 

kerfum sem nú stjórna því hvað við sjáum og sjáum ekki á netinu, eða það sem kallast 

algrím (e. algorithm), í bland við tækifæri fólks til að velja hvaða upplýsingar það sér og 

hvaða samfélögum eða hópum það fylgir á veraldarvefnum sem styðja við núverandi 

viðhorf þess (Dubois, E. og Blank, G., 2018, bls. 729). Flestir Internetnotendur eru, 

meðvitað eða ómeðvitað, settir inn í síubólu þar sem hugbúnaðurinn ver þá kerfisbundið 

gegn sjónarhornum sem þeir gætu verið ósammála.  

Fólk sem hefur ekki áhuga á pólitík og hefur aðgengi að einhæfri fjölmiðlaflóru er mun 

líklegra til þess að enda í bergmálshelli. Það er ólíklegra til þess að rýna í fleiri heimildir og 

uppgötva hluti sem gætu fengið það til þess að breyta um skoðun. Aukinn áhugi á pólitík 

og aukin fjölbreytni fjölmiðla dregur úr líkum á því að einstaklingur endi í slíkum helli 

(Dubois, E. og Blank, G., 2018, bls. 740-742). 

Bergmálshellar á netinu, þar sem einstaklingar með svipaðar stjórnmálaskoðanir 

koma saman til þess að ræða pólitík, geta leitt til þess að skoðanir fólks taki breytingum í 

átt að öfgakenndari pólum (Gillani, N. o.fl., 2018, bls. 823). Skilaboð sem tjá reiði, hneyksli 

og vantraust geta haft öflug áhrif á hvernig fólk bregst við upplýsingaumhverfi sínu. Til að 

mynda auka skilaboð sem vekja upp neikvæðar tilfinningar hjá fólki líkurnar á því að það 

trúi ósannindum (Garrett, R. K., 2017, bls. 373). 

Internetið er án efa komið til þess að vera í pólitískri markaðssetningu. Án upplýsinga 

og tækni samfélagsmiðla væri erfitt fyrir stjórnmálaflokka að hreyfa við stuðnings-

mönnum og sannfæra óákveðna kjósendur um að kjósa sig. Enginn stjórnmálamaður eða 

-flokkur hefur efni á að hundsa félagslegt eðli netsins (Harris, L. og Harrigan, P., 2015, 254-

260). Breiðari markhópur hefur skapast fyrir umræðu stefnumála með sífellt auknu vægi 

þessara nýju miðla og hafa þeir opnað á þann möguleika að fleiri geti látið í sér heyra 

(Goldie, D., Linick, M., Jabbar, H. og Lubienski, C., 2014).  

Fyrri rannsóknir hafa bent til þess að Internetið er áhrifamikið í því að þróa sambönd 

með kjarna stuðningsmönnum, þ.e. þeim sem eru þegar hliðhollir flokkunum (Harris, L. 

og Harrigan, P., 2015, bls. 256). Með því að fræða einstaklinga sem eru ekki eins 

áhrifamiklir en þó móttækilegir fyrir því að skipta um skoðun er hægt að hrinda af stað 

þýðingarmikilli breytingu á almenningsáliti. Margir eru ekki staðfastir í skoðunum sínum, 

jafnvel þó að þær tengist umdeildum pólitískum málum. Enda þótt þessir einstaklingar 
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hafa í eðli sínu ekki mikil áhrif geta breytingar í átt að ákveðnari skoðunum í krafti fjöldans 

haft mikinn sannfæringarkraft (Garrett, R. K., 2017, bls. 372). 

Þar sem einstaklingar eiga það til að skoða frekar upplýsingar og hugmyndir sem þeir 

eru sammála og samfélagsmiðlar eru vettvangur þar sem fólk velur sér upplýsingaveitur 

geta þeir hýst umhverfi þar sem bergmálshellar eru algengari og hættulegri. Það er eftir 

tveimur mögulegum leiðum sem Internetið og skyld tækni gætu verið að stuðla að þróun 

bergmálshella. Annars vegar með því að leyfa einstaklingum að velja það sem styrkir 

núverandi skoðanir þeirra og hins vegar vegna þess að sía algrímsins persónusníðir efni 

sem birtist notendum samfélagsmiðla sem þar af leiðandi eykur tilhneigingu fólks til að 

velja sér miðla sem ýta undir núverandi skoðanir þess  (Dubois, E. og Blank, G., 2018, bls. 

729-731). 

3.2.2 Algrímið sem kerfisbundinn bergmálshellir 

Jafnvel þó að margir séu meðvitaðir um tilvist algrímsins er ekki þar með sagt að þeir skilji 

út á hvað það gengur á samfélagsmiðlum. Algrímið er innbyggt kerfi sem greinir hvaðeina 

sem notandinn gerir, gögnin hans og leitarsögu (e. search history) og ber saman við aðra 

notendur í þeim tilgangi að reikna út mögulegar niðurstöður, sjá fram á mögulegar 

tilvísanir og birta notandanum efni sem myndar hans einstaka fjölmiðlaumhverfi. 

Samfélagsmiðlar hafa búið til notendaflokka sem byggjast á gögnum sem safnað hefur 

verið um hegðun notenda á og fyrir utan miðilinn. 

Algrímið safnar, umbreytir og skipuleggur athæfi notandans í gögn og býr til einstakt 

fjölmiðlaumhverfi með alls kyns aðferðum gagnaöflunar og gagnarakningar (e. data 

tracking) á virkni notandans í smáforritum (e. app) og vöfrum en einnig fyrir utan stafræna 

umhverfið. Til þess að búa til einstaka fréttaveitu fyrir hvern og einn notanda þarf algrímið 

gríðarlega mikið magn af gögnum og lýsigögnum (e. metadata) (viðbótarupplýsingar sem 

vísa til frumgagna) til þess að reikna út og framkvæma tillögukerfi sitt (Cohen, J. N., 2018, 

bls. 139-141). 
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4 Upphaf kosningaherferða á samfélagsmiðlum 
Í kringum árið 2005 var kominn skilningur fyrir því að hægt væri að nota Internetið fyrir 

pólitíska markaðssetningu en hvernig ætti að framkvæma það var annað mál. Þá var enn 

að mestu stuðst við símatækni og bréfapóst í kosningaherferðum. Nú felast möguleikar 

Internetsins í samskiptum, tæknilegri greiningu, samfélagsmiðlum, bloggum, gagna-

grunnum og mælaborðum. Jafnvel með því að notfæra sér þessa grundvallartækni árið 

2005 gátu stjórnmálaflokkar auðkennt, aðsniðið og sent einstaklingsmiðuð skilaboð til 

einstakra kjósenda. 

Kosningaherferð fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, Barack Obama, árið 2008 var sú 

fyrsta þar sem möguleikar samfélagsmiðla voru nýttir til að virkja og hvetja kjósendur til 

þess að nýta kosningarétt sinn. Obama notaði samfélagsmiðla í kosningabaráttu sinni á 

skala sem ekki hafði verið mögulegur áður og hefði krafist heils hers af sjálfboðaliðum og 

skipuleggjendum á launaskrá.  

Gögn urðu til út frá alls konar samskiptum við mögulegan kjósanda. Með þeim gátu 

þau tekið stefnumótandi ákvarðir hvað herferðina varðaði (Harris, L. og Harrigan, P., 

2015, 254-259) svo sem til að hvetja unga kjósendur, fólk sem ekki hafði kosið áður eða 

fannst það  út undan í samfélaginu af einhverjum ástæðum til að nýta kosningarétt sinn 

(Wylie, C., 2019, bls. 14).  

Það voru síðan forsetakosningarnar í Bandaríkjunum árið 2016 sem voru einstaklega 

ógnvekjandi af ýmsum ástæðum. Donald Trump, þá frambjóðandi Repúblikana, kom fram 

með óvenjulega mikið af fölskum og órökstuddum staðhæfingum í kosningabaráttu sinni 

(Garrett, R. K., 2017, bls. 372). Snemma árið 2018 kom svo í ljós að upplýsingar sem höfðu 

náð til milljóna notenda á samfélagsmiðlum voru ósannindi sem hagsmunaaðilar höfðu 

sett af stað með því að misnota gögn er tekin voru af samfélagsmiðlum. Þá var notendum 

gerð grein fyrir því að gögn þeirra höfðu verið misnotuð af fyrirtækinu Cambridge 

Analytica sem safnað hafði og geymt gríðarlega mikið af gögnum notenda sem náðu langt 

aftur í tímann í þeim tilgangi að misnota algrímið á fréttaveitum notenda sem leiddi til 

skekkju í upplýsingaflæði til þeirra og hafði þannig áhrif á þá (Cohen, J. N., 2018, bls. 140). 
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5 Cambridge Analytica 
Cambridge Analytica hóf starfsemi árið 2013 með höfuðstöðvar í Lundúnum (Cadwalladr, 

C., 2019). Fyrirtækið var dótturfyrirtæki Strategic Communication Laboratories (SCL) 

Group sem starfað hafði sem verktaki fyrir stjórnvöld og herdeildir víða um heiminn 

(Osborne, H., 2018). SCL Group hafði leyfi frá ríkisstjórn Bretlands til þess að fá aðgang að 

trúnaðarupplýsingum en fyrirtækið hafði aðallega unnið fyrir breska herinn og leyni-

þjónustuna (Wylie, C., 2019, bls. 39-40). 

Opinberlega skilgreindi fyrirtækið sig sem „alþjóðlega kosningaumboðsstofu sem 

nýtti sér gögn í þeim tilgangi að breyta hegðun kjósenda.“ Rökin voru þau að með því að 

þekkja kjósendur betur er hægt að hafa enn djúpstæðri áhrif auk þess að lágmarka 

kostnað í kosningaherferðum. Fyrirtækið notaði háþróaðar sálfræðiaðferðir til þess að 

hafa áhrif á kjósendur svo niðurstöður kosninga yrðu viðskiptavinum þess hagstæðar  

(Risso, L., 2018, bls. 75).  

Fyrirtækið vann m.a. að kosningaherferðum í Trinidad, Litháen, Rúmeníu, Keníu, 

Ghana og Nígeríu (Amer, K. og Noujaim, J., 2019) áður en það fór að sækja í vestræna 

pólitík. Cambridge Analytica átti m.a. aðild að Brexit herferðinni fyrir Vote leave, eða þá 

sem vildu að Bretland gengi úr Evrópusambandinu (Risso, L., 2018, bls. 75) sem og 

kosningaherferð Donalds Trump til forseta árið 2016 (Zuboff, S., 2019, bls. 409).  

5.1 Helstu eigendur Cambridge Analytica 

Alexander Nix var stofnandi og framkvæmdastjóri Cambridge Analytica en hann er vel 

þekktur innan upplýsingatæknigeirans. Nix hreykti sér iðulega af atferlis örnálguninni (e. 

micro-behavioral targeting) sem fyrirtækið beitti (Zuboff, S., 2019, bls. 409). Þess má geta 

að hann var fenginn hingað til lands sem fyrirlesari á haustráðstefnu Advania þann 8. 

september árið 2017 en í tilkynningu á Facebook-síðu Advania stendur: 

Alexander Nix og Cambridge Analytica hafa verið áberandi í fjölmiðlum undanfarið í 
tengslum við störf sín í átakamálum innan stjórnmála samtímans, en talið er að 
þáttur fyrirtækisins hafi ollið straumhvörfum í bandarísku forsetakosningunum og 
Brexit kosningunum árið 2016 (Advania Ísland, 2017). 

Milljarðamæringurinn og öfgahægrisinninn Steve Bannon sá tækifæri á þessum markaði. 

Hann ákvað að fjárfesta í Cambridge Analytica og tók sæti sem stjórnarformaður 

fyrirtækisins. Markmið hans var að breyta bandarísku samfélagi samkvæmt sinni sýn en 

til þess þurfti hann hjálp við að útbúa vopn og hefja menningarstríð. Þar gat Cambridge 
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Analytica komið honum að góðum notum. Hinn bandaríski kjósandi varð að skotmarki 

blekkingar í þessu menningarstríði þar sem sannleikanum var skipt út fyrir sýndar-

veruleika (Wylie, C., 2019, bls. 14-16). Bannon varð síðar yfirráðgjafi Donalds Trump 

Bandaríkjaforseta.  

Áherslubreytingar urðu í Cambridge Analytica þegar íhaldssami milljarðamæringurinn 

og verkfræðingurinn Robert Mercer varð aðalhluthafi (Coppins, M., 2020) en hans 

markmið var að endurskapa samfélög og hámarka afkastagetu þeirra. Fjárfesting 

Mercers, upp á 15-20 milljónir Bandaríkjadollara, var einmitt notuð til þess að búa til 

dótturfyrirtækið, Cambridge Analytica, undir SCL Group. Mercer tók þá yfir 90% 

eignarhlut í Cambridge Analytica sem skildi SCL Group eftir með 10%. Með þessu móti gat 

Cambridge Analytica starfað í Bandaríkjunum sem bandarískt fyrirtæki en á sama tíma 

halda SCL Group deildinni sem „bresku“ fyrirtæki. SCL Group þurfti því ekki að tilkynna 

breska varnarmálaráðuneytinu um eignarhluta Mercers (Wylie, C., 2019, bls. 82-92). 

5.2 Upphaf Cambridge Analytica  

Í rannsókn frá árinu 2012 komust sálfræðiprófessorinn Michal Kosinski og aðstoðar 

framkvæmdastjóri sálfræðimiðstöðvar Cambridge háskólans í Bretlandi, David Stillwell, 

að því að auðveldlega er hægt að áætla persónuleika einstaklinga með töluverðri vissu út 

frá opinberum gögnum á samfélagsmiðlum og vöruðu þeir við því að notendur miðlanna 

væru hættulega ómeðvitaðir um það varnarleysi sem fylgir því að láta af hendi 

sakleysislegar en ýtarlegar persónuupplýsingar.  

Það voru þeir ásamt teymi sálfræðinga innan Cambridge háskóla sem þróað höfðu 

gagnagrunn að nafni „MyPersonality“ eða PersónuleikinnMinn á íslensku. Gagnagrunnur 

þessi var smáforrit á Facebook sem gaf notendum tækifæri til að spreyta sig á 

persónuleikaprófi sem byggt var á fimm flokka módeli (Zuboff, S., 2019, bls. 402). Þetta 

próf ættu flestir Íslendingar að þekkja en Íslensk erfðagreining setti af stað slíkt próf í 

upphafi árs 2020 sem tugir þúsunda Íslendinga tóku á skömmum tíma (Ásrún Brynja 

Ingvadóttir, 2020). Síðar varð þetta smáforrit fyrirmynd fyrir Cambridge Analytica sem 

notfærði sér möguleika þess í þeim tilgangi að ráðast í pólitíska örnálgun byggða á hegðun 

og persónuleika kjósenda.  

Upplýsingarnar sem fengust úr persónuleikaprófinu voru síðan sameinaðar til þess að 

útbúa persónuleikaprófíla, eða svokölluð persónusnið (e. psychographs) sem notast við  
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samsuðu af sál- og lýðfræði til að skipuleggja gögn notenda í hegðunarmynstur sem 

samsvarar  fimm einkennum: úthverfa, samviskusemi, víðsýni, jafnlyndi og samvinnuþýði. 

Cambridge Analytica hafði einnig algrími til umráða á Facebook sem gat sameinað 

viðbótargögn við hefðbundin notandagögn miðilsins (Cohen, J. N., 2018, bls. 139-142). 

Upplýsingarnar voru síðan nýttar til þess að senda einstaklingsmiðað markaðsefni á hvern 

og einn kjósanda sem var uppfært í rauntíma til þess að endurspegla þær umræður sem 

voru í gangi hverju sinni (Risso, L., 2018, bls. 78). 

Allt að 6 milljónir manna höluðu niður smáforritinu til þess að taka þetta 

persónuleikapróf (Venturini, T og Rogers, R., 2019). Facebook hafði veitt því sérstakt leyfi 

svo það gat aflað gagnaupplýsinga ekki aðeins frá notendum sjálfum heldur einnig frá öllu 

tengslaneti þeirra á samfélagsmiðlum sem notuðu smáforritið (Cadwalladr, C. og Graham-

Harrison, E., 2018). Þá var leyfilegt samkvæmt skilmálum Facebook að safna gögnum frá 

vinum aðeins í þeim tilgangi að „bæta notendaupplifun” og fyrir fræðilegar rannsóknir 

(Risso, L., 2018, bls. 78). Þýddi þetta að ef einn notandi notaði það var hægt að fá 

upplýsingar um þann einstakling og alla á vinalista hans á Facebook. Það þurftu því aðeins 

nokkur hundruð þúsund Bandaríkjamenn að taka persónuleikaprófið til að hægt væri að 

afla gagna um allt þeirra tengslanet sem þá náði til nær allra Bandaríkjamanna 

(Cadwalladr, C. og Graham-Harrison, E., 2018).  

Án samþykkis notenda hóf Cambridge Analytica að búa til nákvæma sálræna prófíla 

allra kjósenda í Bandaríkjunum og gat í framhaldi af því byrjað að gera tilraunir með ýmsar 

leiðir til þess að vekja upp ofsóknarkennd og þröngsýni með því að ýta undir ákveðin 

persónueinkenni (Coppins, M., 2020). Persónusniðin hjálpuðu við að sameina miðaða 

markaðssetningu (e. targeted marketing) sem hefur verið notuð í pólitík og nýja 

sálfræðilega nálgun. Þetta gerði það að verkum að ekki var aðeins verið að beina 

skilaboðum að kjósendum heldur þeim sem persónuleikum.  

Milljónum Bandaríkjadala var eytt í að afla tuga milljóna Facebook prófíla yfir þriggja 

mánaða tímabil sem voru síðan nýttir sem grundvöllur algrímsins sem varð undirstaða 

Cambridge Analytica (Cadwalladr, C. og Graham-Harrison, E., 2018). Alls komst fyrirtækið 

yfir 87 milljónir prófíla (Meredith, S., 2018). Gagnaöflunin fór fram án samþykkis eða 

vitundar fólksins sem notaði smáforritið. Það var heldur engin leið fyrir vini þess að sjá að 

fyrirtækið hefði sótt öll gögnin þeirra hvað þá andmæla þeirri aðgerð.  
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Gögnin sem Cambridge Analytica komst yfir voru m.a. færslur sem fólk var búið að 

líka við og í sumum tilfellum einkaskilaboð. Það komst að því hvers konar skilaboðum 

einstaka kjósendur voru næmir og móttækilegir fyrir og hvar þeir myndu síðan sjá þær 

upplýsingar. Cambridge Analytica gat þannig sérsniðið upplýsingarnar að hverjum  

einstaklingi og aðlagað fyrirsagnirnar, efnið og tóninn í skilaboðunum. Einnig var vitað 

hversu mörgum sinnum þurfti að koma ákveðnum upplýsingum á framfæri við fólk til að 

fá það til þess að breyta skoðunum sínum. Alls konar efni var búið til fyrir hvaðeina sem 

Cambridge Analytica taldi líklegt að ákveðinn markhópur yrði móttækilegur fyrir svo hann  

gæti fundið upplýsingar um það á Internetinu (Cadwalladr, C. og Graham-Harrison, E., 

2018).  

5.3 „Alhliða áróðursvél“ 

Söfnun gagna á samfélagsmiðlum var aðeins byrjunin. Í kjölfarið var hægt að kortleggja 

hvernig fólk átti í samskiptum við hvert annað á stærri skala (Wylie, C., 2019, bls. 81). Að 

sögn fyrrum starfsmanns og uppljóstrara Cambridge Analytica, gagnafræðingsins 

Christopher Wiley, var fyrirtækið alhliða áróðursvél (Cadwalladr, C. og Graham-Harrison, 

E., 2018). Cambridge Analytica  náði að hreyfa við fólki sem sýnt hafði ákveðin sálfræðileg 

einkenni og bendir Wylie á að „ef það er gert á réttan hátt er hægt að ýta þeim út í að 

trúa enn öfgakenndari viðhorfum og samsærishugsunum“ (Coppins, M., 2020). Sjá mátti 

og greina að opin en taugaveikluð manneskja var fremur móttækileg fyrir samsæris-

hugsjónum og þar af leiðandi betra skotmark fyrir færslur sem innihéldu falsfréttir (e. fake 

news) (Venturini, T. og Rogers, R., 2019). „Í rauninni vorum við að sá fyrir uppreisn í 

Bandaríkjunum“ segir Wylie (Coppins, M., 2020). 

Með réttum gögnum var hægt að segja til um hvort ákveðnir einstaklingar kæmu til 

með að kjósa Demókrata eða Repúblikana í Bandaríkjunum. Hægt var að bera kennsl á 

þessa einstaklinga og einstaka viðfangsefni sem líklega skipti þá máli og sérsníða skilaboð 

fyrir þá að sjá á samfélagsmiðlum í þeim tilgangi að fá þá til að skipta um skoðun.  

Atferlisgagnagrunnur gerir fyrirtækjum eins og Cambridge Analytica kleift að þróa 

samskiptaforrit og kosningaherferðir sem framkalla innri ótta og nýta sér djúpstæða 

hlutdrægni, þ.e. atferlis-örnálgun. Aðferðin er afar árangursrík, einstaklega öflug og hefur 

opnað fyrir nýja möguleika í pólitískum samskiptum. Í stað þess að giska á að t.d. allir 

vinnandi hvítir karlar bregðist á sama hátt við sömu skilaboðum þá beinir atferlis-örnálgun 
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skilaboðum til einstakra kjósenda með tilfinningahlöðnu efni sem hefur áhrif á ótta þeirra 

og áhyggjur (Risso, L., 2018, bls. 78).  

Pólitíkusar þurfa ekki lengur að standa á torginu á almannafæri, hrópa skoðanir sínar 

og leyfa fólki þannig að koma, hlusta á viðkomandi og upplifa þessa sameiginlegu reynslu. 

Geta þeir nú hvíslað í eyru hvers og eins kjósanda. Enn fremur gætu þeir verið að hvísla 

einu í eyra eins kjósanda og öðru í eyra annars kjósanda. Við upplifum ekki lengur þessar 

sameiginlegu reynslu og höfum ekki lengur sameiginlegan skilning að mati Wiley 

(Cadwalladr, C. og Graham-Harrison, E., 2018).  

5.4 Uppljóstrun um starfsemi Cambridge Analytica 

Þetta er einn umfangsmesti gagnaglæpur sögunnar sem til rannsóknar hefur verið (Wylie, 

C., 2019, bls. 6) og er upp komst um starfsemi Cambridge Analytica varð loksins til 

vettvangur fyrir umræðu um notkun gagna á samfélagsmiðlum (Venturini, T. og Rogers, 

R., 2019). Sálræn persónugreining (e. Psychological profiling) opnar fyrir ótal möguleika á 

áhrifaríkri og tilfinningalegri stjórnun og tekur samband þekkingar og valds á alveg nýtt 

stig.  

Eftir að upp komst um starfsemi Cambridge Analytica, þann 17. mars árið 2018 

(Meredith, S., 2018) var Facebook úthúðað fyrir að gögn notenda hafi verið misnotuð og 

fyrir þátttöku í alþjóðlegri dreifingu á falsfréttum. Mark Zuckerberg lofaði bót og betrun 

og lagði til alls konar umbætur. Haustið 2019 lýsti hann hins vegar yfir að frambjóðendur 

munu áfram geta sett falskar auglýsingar á Facebook. Í ræðu í Georgetown háskóla í 

Bandaríkjunum hélt hann því fram að „Facebook ætti ekki að bera ábyrgð á pólitískri 

umræðu þar sem hún væri svo gagnrýnd og að þeir frambjóðendur sem kjósa það að ljúga 

munu vera dregnir til ábyrgðar af dómstólum götunnar, blaðamönnum og varðhundum“.  

Við getum dregið þá ályktun eftir uppljóstrun á starfsemi Cambridge Analytica að 

valdamikil pólitísk öfl eru að vakta okkur. Cambridge Analytica hneykslið sýnir fram á að 

áhrifin sem greiningartæki samfélagsmiðla knýja fram eru veigameiri þegar þau þjóna 

þeim tilgangi  sem þau voru byggð fyrir (Venturini, T. og Rogers, R., 2019).  

Julian Wheathland, fyrrum rekstrarstjóri Cambridge Analytica, bendir á að „í grunninn 

snúist þetta ekki um eitt fyrirtæki heldur er það þessi tækni sem er óádeild. og mun halda 

áfram að viðgangast þrátt fyrir að Cambridge Analytica sé hætt starfsemi. Vegna þess 

hversu hratt tækninni fleygir fram og þar sem fólk hefur ekki góðan skilning á henni þá 
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var þetta tilfelli óhjákvæmilegt“ (Amer, K. og Noujaim, J., 2019). Cambridge Analytica 

einfaldlega nýtti sér þá möguleika sem til staðar voru fyrir viðskiptamarkaði og yfirfærðu 

á svið stjórnmála (Zuboff, S., 2019, bls. 413).  

Cambridge Analytica hætti starfsemi árið 2018 stuttu eftir að upptaka sem náðist af 

forstjóranum Alexander Nix hreykja sér af því að nota mútur og kynferðislegar beitur fyrir 

viðskiptavini, var gerð opinber (Coppins, M., 2020).  

5.5 Örnálgun

Hegðun okkar stjórnast af hröðum, sjálfvirkum, ósjálfráðum og ómeðvituðum andlegum 

ferlum sem eru sniðgengnir af athygli okkar og meðvitund alveg frá blautu barnsbeini. Við 

erum tilfinningaverur fremur en skynsemisverur og við erum öllu heldur undir stjórn 

tilfinninga í stað þess að stjórna þeim sjálf. Ef hægt er að hafa áhrif á þessa ferla tilfinninga 

okkar er nánast hægt að stjórna okkur (Hendricks, V.F. og Vestergaard, M., 2019, bls. 133-

134).  

Örnálgun skipar fólki í marga mismunandi flokka sem hægt er að ná til með 

sérsniðnum auglýsingum á netinu. Miðuð markaðssetning gerir frambjóðendum kleift að 

laumast að milljónum kjósenda og hvísla sérsniðin skilaboð í eyru hvers og eins þeirra. 

Gagnafræðingarnir hjá Cambridge Analytica voru að stórum hluta brautryðjendurnir í því 

að vopnvæða miðaða markaðssetningu (Coppins, M., 2020).  

Það að geta spáð fyrir um framtíðina er ákveðið form af valdi. Sá sem er fær um það 

getur einnig haft áhrif á framtíðina og breytt henni uns viðkomandi hagnast á því. Að spá 

fram í tímann til þess að breyta einhverju er í grunninn það sem örnálgun snýst um. Takist 

að breyta hegðun fólks hvort sem það er í þeim tilgangi að kaupa ákveðna vöru, þjónustu 

eða til þess að hafa áhrif á pólitískar skoðanir þess ber það árangur fyrir þann sem hefur 

hag af því.  

Með því að geta spáð fyrir um hegðun er hægt að breyta henni og/eða afmarka hana 

með því að beita réttu áreiti á réttu augnabliki. Ef þú getur spáð fyrir um hvað fólk vill og 

hvenær það vill það þá er hægt að ýta því og stýra í þá átt að kaupa eitthvað af þér eða 

kjósa þig. Því meira sem vitað er um fólk þeim mun betur er hægt að spá fram í tímann 

og því betur sem spáð er þeim mun betur gengur að fá tilætlaða niðurstöðu. 

Sannspár út frá gögnum á borð við heimilisfang, kyn, þjóðerni og starfsstöðu eru nóg 

til þess að geta miðað og sniðið auglýsingar að tilteknu fólki í þeim tilgangi að vekja upp 
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bæði góðar og slæmar tilfinningar hjá því. Á hinn bóginn þegar upplýsingarnar kafa dýpra 

og persónugreina fólk, líf þess, geðheilsu og tilfinningar verður markaðssetningin enn 

öflugri og mögulega kúgandi (Hendricks, V.F. og Vestergaard, M., 2019, bls. 131-132). 

Á veraldarvefnum verða skilin á milli eftirlits með einstaklingi og hópum, jafnvel heilu 

samfélögunum óskýr. Miðuð markaðssetning á við um flestalla notendur auglýsingaveita 

því með því að samþykkja notendaskilmála samfélagsmiðla er fólk um leið að gefa leyfi 

fyrir eftirliti á eigin hegðun og persónuupplýsingum. Þessi aðferð eftirlits er fínstillt til þess 

að finna og geyma einstaklingsbundinn mun og beina síðan ákveðnum skilaboðum að 

mismunandi fólki (Fuchs, C., 2011). 

Mikil vinna af hálfu Cambridge Analytica fór í að fínstilla skilaboðin í efninu sem þau 

sendu út ekki aðeins út frá kyni og staðsetningu heldur út frá því hvort áhorfandi 

auglýsingarinnar átti byssu eða horfði á golfrásina. Það var ekki send út ein auglýsing í 

einu heldur þúsundir. Hver og ein var löguð að markhópnum; orðræðan, tónlistin, jafnvel 

litirnir á „styrktar“ hnappinum. Á 10 vikna tímabili eftir að fulltrúadeild Bandaríkjaþings 

hóf embættismissis ákæruna á hendur Donald Trump sendi herferðarteymi hans út 

rúmlega 14.000 mismunandi auglýsingar sem innihéldu orðið embættismissir. Nánast er 

ómögulegt að fara yfir þær allar (Coppins, M., 2020). 

Einstaklingarnir sem slíkir eru þó ekki mikilvægir. Það sem skiptir máli er hvernig hægt 

er að skipta stórum hópi fólks niður í marga meðhöndlanlega hluta með því að safna 

gagnaslóðunum sem fólkið skilur eftir sig. Svo er sigtaðir út þeir hlutar sem taldir eru 

skipta máli en hinir eru hundsaðir. Fólki er þannig stýrt sjálfvirkt með gagnagrunnum. 

Gögnin sem við látum viljug af hendi eru notuð til þess að „þjóna okkur betur“. Við vöktum 

okkur sjálf og lútum vöktuninni viljug til þess að viðhalda eða bæta félagsleg fríðindi 

(Whitson, J., 2015, bls. 531).  

Ávinningurinn af þessari aðferðafræði er augljós. Auglýsing sem t.d. sendir þau 

skilaboð að mikilvægt sé að fjársvelta verkefnið Planned Parenthood [hagsmunasamtök 

sem bjóða upp á kynfræðslu og -heilbrigðisþjónustu] gæti fengið misjöfn viðbrögð frá 

stórum áhorfendahóp en ef þú beinir sömu auglýsingu aðeins að 800 rómversk-

kaþólskum konum sem búa í Dubuque í Iowa-fylki verða viðbrögðin mun jákvæðari 

(Coppins, M., 2020). 

Brittany Keiser, fyrrum framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Cambridge Analytica 

segir að ekki hafi verið lögð áhersla á að ná jafnt til allra kjósenda í Bandaríkjunum. Stærsti 
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hluti fjármagnsins fór í að finna þá einstaklinga sem talið var að hægt væri að hafa áhrif á 

og breyta skoðunum og viðhorfum þeirra. Þessir einstaklingar voru kallaðir „hinir 

meðfærilegu“ (e. the persuadables) hjá Cambridge Analytica. Þeir meðfærilegu sem 

sérstaklega skiptu máli voru þeir sem búsettir voru í óákveðnum fylkjum (e. swing states) 

eins og í Michigan, Wisconsin, Pennsylvaníu og Flórída svo nokkur séu nefnd. Þessum 

fylkjum var skipt niður í svæði og hægt að sjá hversu margir meðfærilegir kjósendur voru 

á hverju og einu svæði. Þannig var unnt að beina ákveðnum upplýsingum til þeirra í 

tugatali á samfélagsmiðlum, bloggum, vefsíðum, hverjum vettvangi sem fyrir hendi var, 

með það að markmiði að breyta skoðunum þeirra og fá þá til þess að kjósa Trump fremur 

en Hillary Clinton. Keiser líkir þessu ferli við bjúgverpil (e. boomerang): „gögnin þín fara 

inn í kerfi, þau eru greind og koma svo til baka til þín sem sérsniðin skilaboð til þess að 

breyta hegðun þinni“ (Amer, K. og Noujaim, J., 2019).

5.6 Gögn sem auðlind 

Hægt er að flokka eftirlit á netinu sem kerfi Alsjár, gríðarlega sjálfs-eftirfylgni og 

persónulega fjölda-gagnafylgni (e. Mass dataveillance) (Fuchs, C., 2011, bls. 134). Í 

neyslusamfélagi nútímans færist eftirlit frá því að fylgjast með einstaklingum yfir í að 

vakta hegðun þeirra og neyslumynstur. Valdið er innleitt í gegnum eftirliti á neysluhegðun 

fólks, venjum þeirra og gjörðum, vald sem gerir stjórnun á fólki þeim mun skilvirkari en 

áður. Í stað þess að treysta á fangaverði til þess að aga einstaklinga þá hefur valdið færst 

yfir á tæki og tól er reiða sig á kóða, lykilorð, gögn og gagnagrunna (Whitson, J., 2015, bls. 

530-531). 

Enska orðið „data“, eða gögn á íslensku, er fleirtölumynd latneska orðsins datum sem 

bókstaflega þýðir „eitthvað gefið“. Það má því segja að stafrænar upplýsingar séu eins og 

gripur sem hægt er að eignast. Um leið og upplýsingarnar verða viðkvæmar og 

persónulegar eru þær álitnar dýrmætar og eru því gríðarleg eftirsóttar. Þeim getur verið 

stolið og þær misnotaðar af utanaðkomandi aðila (Lapaire, J. R., 2018, bls. 98-99). 

Persónugögn verða nú sífellt meira virði (Wylie, C., 2019, bls. 15) en þau eru nú þegar 

orðin verðmætari en olía og því ein verðmætasta eign jarðríkis (The Economist, 2017). Á 

meðan við höfum fallið fyrir þeirri hugmynd að þessi þjónusta sé ókeypis er 

raunveruleikinn sá að við borgum fyrir hana með gögnum (Wylie, C., 2019, bls. 15). 



26 

Ein helsta ástæðan fyrir því að persónugögn eru svona verðmæt er að þegar þeim 

hefur verið safnað saman myndast heild sem hægt er að kalla gríðargögn (e. Big Data). 

Með gríðargögnum er hægt að segja til um hvernig hver og einn einstaklingur kemur til 

með að hegða sér og spá fyrir um framtíðina. Gögn sýna fram á mynstur hegðunar í 

gegnum tíðina sem getur sýnt fram á líklega hegðun í framtíðinni og ef þú getur reiknað 

út líklega framtíðarhegðun fólks geturðu grætt á því (Hendricks, V.F. og Vestergaard, M., 

2019, bls. 120-129).  

Cambridge Analytica áætlaði að hafa um 5.000 gagnapunkta tengda hverjum og 

einum kjósanda í Bandaríkjunum að meðaltali (Amer, K. og Noujaim, J., 2019). Það þýðir 

að fyrirtækið hafði undir höndum 5.000 mismunandi upplýsingar og staðreyndir um fólk 

(Dictionary.com, e.d.). Því fleiri gagnapunkta sem fyrirtæki hefur þeim mun auðveldara er 

fyrir það að hagnýta nákvæma möguleika algrímsins. Fjöldi gagnapunkta á hverja 

manneskju eykst daglega og eru gögnin uppfærð í rauntíma (Risso, L., 2018, bls. 76). 

Þó að við getum reynt að takmarka þau gögn sem við látum af hendi er útilokað að 

sleppa algjörlega við það að gefa upplýsingar um sig. Því er þeim mun mikilvægara að við 

skiljum hvernig gögnin okkar hafa áhrif á líf okkar. Persónuupplýsingar okkar eru víða og 

við höfum ekki skilning á því hvernig þær eru notaðar gegn okkur (Amer, K. og Noujaim, 

J., 2019).  
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6 Hlutverk Facebook  
Alls eru 2.498 milljónir virkra notenda á Facebook (Clement, J., 2020) og er notkun á 

miðlinum uppbyggð af ótal þáttum sem notendur gefa upp. Þau skilyrði sem 

samfélagsmiðlar setja einstaklingum sem stofna vilja aðgang og nota miðilinn gera það að 

verkum að auðveldara er að fylgjast með fólki og samfélögum (Trottier, D., 2016, bls. 3-

11).  

Í skilmálum Facebook (2019) stendur að í stað þess að borga fyrir að nota Facebook 

og þær þjónustur sem fyrirtækið býður upp á samþykkir notandinn að miðillinn megi birta 

honum auglýsingar og að Facebook noti persónuleg gögn notandans til þess að ákvarða 

hvaða auglýsingar eru honum viðkomandi.  

Facebook safnar því saman persónuupplýsingum sem notendurnir sjálfir útvega 

(Marwick, E. A., 2012, bls. 379). Persónuverndarstefna Facebook er einstaklega flókin og 

löng svo þrátt fyrir að notendur samþykki notkun á persónuupplýsingum sínum í 

viðskiptatilgangi eru þeir ekki endilega siðferðislega samþykkir og tjá ekki þær áhyggjur 

sem upp geta komið í tengslum við það. Facebook fær einnig (og geymir) upplýsingar um 

notendahegðun notenda sinna á öðrum vettvangi á netinu sem Facebook er í fjárhagslegu 

samstarfi við. Þetta þýðir að ef einstaklingur smellir á auglýsingu á vefsíðu eða kaupir vöru 

í netverslun sem Facebook hefur á skrá hjá sér getur hann búist við að þær upplýsingar 

rati til Facebook og verði notaðar næstu 180 daga á þann hátt að einstaklingsmiðuðum 

skilaboðum verði beint til hans sem kaupanda með auglýsingum (Fuchs, C., 2011, bls. 138-

141). 

Facebook selur auglýsendum persónuleg gögn sem notendur hafa þegar látið af 

hendi. Fyrirtækið segist ganga langt til þess að standa vörð um þessar upplýsingar og að 

það myndi aldrei selja þær til grunsamlegra aðila. Þetta eru þó gögnin sem Cambridge 

Analytica komst yfir og notfærði sér til þess að beina auglýsingum að kjósendum (Rajan, 

A., 2017). Gagnafræðingar unnu með þessar persónuupplýsingar sem sóttar höfðu verið 

af Cambridge Analytica til þess að spá fyrir um og hafa áhrif á hegðun kjósenda (Lapaire, 

J. R., 2018, bls. 89) bæði í kosningum til Bandaríkjaforseta árið 2016 og í Brexit 

kosningunum í Bretlandi svo dæmi má nefna (Risso, L., 2018, bls. 75).  



28 

6.1 Facebook sem Alsjá 

Vöruvæðingin á Internetinu er ein birtingarmynd Alsjár. Hún greinir áhugamál notenda 

með því að vakta persónuleg gögn þeirra og notendahegðun, flokkar þær upplýsingar svo 

í hópa, metur áhugamál þeirra í samanburði við aðra neytendur og tekur þannig mið af 

fyrirliggjandi auglýsingum sem síðan er hægt að birta viðkomandi notanda. Í þessu 

samhengi er Facebook Alsjáandi flokkunarvél.  

Facebook byrjar á því að greina áhugamál notandans með því að skylda hann til þess 

að hlaða inn persónulegum upplýsingum til þess að leyfa honum síðan að nota miðilinn 

og eiga í samskiptum við vini og vandamenn. Þegar fólk skráir sig á Facebook er það beðið 

um að setja inn eftirfarandi upplýsingar: Fornafn, millinafn og eftirnafn, tölvupóstfang, 

kyn og fæðingardag. Viðbótar persónuupplýsingar sem notendur geta veitt eru: Menntun, 

útskriftarár, í hvaða háskóla viðkomandi gekk, útskriftarár og prófgáða, vinnuveitendur, 

fyrrum vinnuveitendur, starfslýsing, heimilisfang vinnustaðar og starfstímabil, prófíl-

mynd, heimilisfang, heimabær, póstfang, símanúmer, fjölskyldutengsl við aðra notendur, 

hjúskaparstaða, pólitísk afstaða, trú, áhugamál, eftirlætis tónlist, kvikmyndir, þættir og 

bækur.  

Þessu til viðbótar geymir Facebook einnig upplýsingar um á hvaða tækjum við notum 

miðilinn, hvaða vafra við notum, upplýsingar frá vefkökum og öðrum vefsíðum, 

upplýsingar um notkun okkar á öðrum Facebook-smáforritum og flettingar okkar á öðrum 

Facebook-prófílum. Öll þessi gögn eru síðan notuð til þess að flokka notendur í markhópa 

(Fuchs, C., 2011, bls. 139-140).  

6.2 Mark Zuckerberg biðst afsökunar 

Mark Zuckerberg, stofnandi Facebook, viðurkennir að starfsfólk hans hafi ekki eytt 

nægum tíma í að rannsaka ókosti miðilsins fyrstu 10 ár hans. Hann tekur ekki ábyrgð á 

alvarlegri deilumálum sem gætu haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir ímynd 

fyrirtækisins eða fjármálahag eins og falsfréttir, hatursræðu eða afskipti af kosningum. 

Hann einblínir á að Facebook sé að „hjálpa fólki“ með því að „koma því saman“ en það er 

eitt af markmiðum hans (Lapaire, J. R., 2018, bls. 89).  

Zuckerberg hreykir sér af því að Facebook sæki innblástur úr bandarískri hefð um að 

hvetja til tjáningarfrelsis en segir jafnframt að það þurfi að passa að orðræða brjóti ekki í 

bága við réttindi fólks eins og með einelti eða hryðjuverkaáróðri. Nú þegar enn fleiri en 
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áður geta látið rödd sína heyrast er óhjákvæmilegt að fólk eigi eftir að notfæra sér það til 

þess að skipuleggja ofbeldi, reyna að hafa áhrif á kosningar og skaða aðra. Facebook 

bregst við þessu með því að búa til sérstök kerfi sem benda á skaðlegt efni. Þá veltir hann 

fyrir sér hvar eigi að draga mörkin. Kerfi þessi einblína á áreiðanleika þess sem setur efnið 

inn frekar en að dæma efnið sjálft því. Að mati Zuckerbergs hefur það virkað betur en að 

setja fram skilgreiningu á því hvað sé skaðlegt efni. Hann hefur íhugað að hætta að leyfa 

pólitískar auglýsingar en telur þær geta haft mikilvægt hlutverk og að það sé erfitt að 

skilgreina hvað séu ósannindi þar sem hugtakið er mjög vítt (Zuckerberg, M., 2019).  

Hann telur að fólk „vilji ekki búa í heimi þar sem tæknirisar ákveði hver sannleikurinn 

sé“. Facebook hefur brugðist við með því að gera pólitískar auglýsingar mun gagnsærri og 

eru þær geymdar í opinberu skjalasafni (e. archive). Samt sem áður er ekki framkvæmd 

staðreyndaathugun (e. fact check) á þessum auglýsingum.  

Zuckerberg hefur verið gagnrýndur fyrir það að eiga nú um 16 ára sögu af því að 

biðjast afsökunar fyrir þau mistök sem Facebook hefur átt hlut í en hann lofar ávallt að 

gera betur. Löggjafinn hefur því dregið orð hans í efa og veltir fyrir sér hvers vegna eigi að 

taka hann trúanlegan í þetta skiptið. Efast má um getu Facebook til þess að gæta 

upplýsinga notenda (ur Rehman, I., 2019) en nefna má að Zuckerberg hefur viðurkennt 

að gögn notenda hafi ekki verið nægilega vernduð. Það er því ekki hægt að treysta og 

stóla á að persónuverndarstefna Facebook tryggi gagnaöryggi notenda sinna.  

Framkvæmdastjórn Facebook, ásamt Zuckerberg, hafa reynt að gera lítið úr 

Cambridge Analytica hneykslinu og skilgreint það sem „minniháttar misferli“ (e. minor 

breach). Hneykslið var þó víðfeðmara en Facebook vill láta í veðri vaka þar sem allar 

aðgerðir, fyrirætlanir og niðurstöður Cambridge Analytica ögra almennu siðferði (Wilson, 

R., 2019).  
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7 Eftirmálar hneykslisins 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (ESB) (2018a) greinir frá því að forsvarsmenn á 

stafrænum vettvangi, leiðandi samfélagsmiðlar, auglýsendur og auglýsingageirinn, hafi 

samþykkt siðareglur innra eftirlits (e. self-regulatory Code of practice) til þess að takast á 

við þann vanda sem myndast hefur vegna dreifingar ósanninda og falsfrétta á netinu. 

Þetta er í fyrsta skipti á alþjóðavísu þar sem atvinnugrein samþykkir sjálfviljug að innleiða 

innra eftirlit í þeim tilgangi að berjast gegn upplýsingafölsun. Siðareglurnar miða að því 

að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið af frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar sem 

kynntar voru í apríl árið 2018 en þar eru tilgreindar fjölbreyttar skuldbindingar sem snerta  

gagnsæi í pólitískum auglýsingum, lokanir á fölskum reikningum (e. accounts) sem og 

falsfréttaupplýsingaveitum. Siðareglur þessar voru m.a. undirritaðar af tæknirisunum 

Facebook, Google og Twitter í október 2018 (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

2018b). 

Þann 15. júlí árið 2018 tók gildi ný persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins 

(Persónuvernd, 2018). Samkvæmt henni er ákvæði í gagnastefnu Facebook (2018) um að 

notendur hafi rétt til þess að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum, leiðrétta þær, 

meðhöndla og eyða þeim. Hafa notendur einnig rétt til þess að andmæla og takmarka 

vinnslu persónuupplýsinga.   

7.1 Íslenski löggjafinn 

Persónuvernd (2020) gaf út álit á markaðssetningu íslenskra stjórnmálaflokka á 

samfélagsmiðlum sem og vinnslu persónuupplýsinga fyrir síðustu Alþingiskosningar, 2016 

og 2017 en þar má finna eftirfarandi: 

„Svo að vinnsla persónuupplýsinga sé heimil þarf hún ávallt að falla undir einhverja 
þeirra heimilda sem taldar eru upp í 9. gr. laga nr. 90/2018, sbr. 1. mgr. 6. gr. 
reglugerðar (ESB) 2016/679. Í því sambandi skal tekið fram að líta má á notkun 
stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum til að beina skilaboðum til kjósenda sem 
ákveðið form markaðssetningar, þ.e. í þeim tilgangi að hafa áhrif á skoðanir fólks 
þannig að líkur aukist á stuðningi þess við samtökin.“ 

Samfélagsmiðlar hafa ógnað persónuvernd með tilkomu nýs forms auglýsinga og 

tækifæra stjórnmálaflokka að koma skilaboðum sínum áleiðis til fólks. Þetta hefur 

Evrópska persónuverndarráðið skoðað en þess má geta að Persónuvernd á aðild að 

ráðinu. Árið 2018 gaf ráðið frá sér álit sem bendir m.a. á þá ógn sem samfélögum 

nútímans kunni að stafa af afmörkuðum samfélögum á netinu og að einstaklingar hafi 
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ekki jafnan aðgang að upplýsingum. Telur ráðið siðferðilega ranga notkun 

persónuupplýsinga grafa undan frelsi og grundvallarréttindum manna sem og lýðræði. 

Einnig telur það líklegt að borgurum Evrópuríkja muni birtast einstaklingsmiðaðar 

auglýsingar sem innihalda rangar og villandi upplýsingar með notkun persónuupplýsinga 

og flókinna algríma í þeim tilgangi að hafa áhrif á niðurstöður kosninga. Þar er Ísland engin 

undantekning. 

Facebook er með höfuðstöðvar innan EES og eru þær staðsettar á Írlandi. Því hefur 

írska persónuverndarstofnunin forystueftirlitsvald með Facebook en stofnunin er eins og 

stendur með skilmála Facebook til skoðunar. Nánar tiltekið er til skoðunar hvort laga-

grundvöllur skilmálanna uppfylli skilyrði persónuverndarreglugerðar ESB og einnig er 

verið að skoða lögmæti vinnslu á persónuupplýsingum. 

Fyrirliggjandi upplýsingar sem taka mið af virkni notenda á Facebook geta veitt 

vísbendingu um stjórnmálaskoðanir viðkomandi en þær teljast til viðkvæmra 

persónuupplýsinga.  

Allir stjórnmálaflokkar á Íslandi nýttu sér Facebook sem auglýsingatól og notuðu þar 

af leiðandi persónuupplýsingar Íslendinga til þess að búa til viðeigandi markhópa á 

miðlinum. Var misjafnt eftir flokkum hversu ýtarlegir þessir markhópar voru og í tveimur 

tilfellum, hjá Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum, voru netföng félagsmanna 

keyrð inn í viðmót hjá Facebook sem gerir örnálgun mun auðveldari.  

Flokkarnir notfærðu sér allir innbyggðar stillingar Facebook til þess að útbúa 

markhópa út frá breytum á borð við áhugasvið, aldur eða búsetu. Flestir flokkar unnu með 

auglýsingastofum eða greiningaraðilum til þess að fá leiðbeiningar um markaðssetningu 

og kaup á auglýsingum. Notkun flokkanna á samfélagsmiðlamarkaðssetningu felur í sér  

gerð persónusniðs en það á við um vinnslu persónuupplýsinga í þeim tilgangi að meta 

ákveðna þætti er varða hagi einstaklinga, þ.e. flokka fólk eftir eiginleikum og 

áhugamálum. Þó liggur ekki fyrir að stjórnmálaflokkar hafi útbúið sérstök skilaboð út frá 

persónusniðum (Persónuvernd, 2020). 
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8 Viðtöl 
Til þess að öðlast dýpri skilning á efninu tók höfundur viðtöl við tvo einstaklinga. Annars 

vegar við Vigdísi Evu Líndal, sviðsstjóra erlends samstarfs og fræðslu hjá Persónuvernd og 

hins vegar Elfu Ýr Gylfadóttur framkvæmdastjóra Fjölmiðlanefndar. Til grundvallar voru 

lagðar fram 14 spurningar til Vigdísar og 11 til Elfu en innihald þeirra var misjafnt eftir eðli 

starfs þeirra tveggja en Persónuvernd og Fjölmiðlanefnd vinna út fá ólíkum áherslum. 

Viðtölunum er skipt niður í fimm kafla til þess að draga fram meginþemu niðurstaðna 

viðtalanna; meðvitund notenda, áköll til stjórnvalda, gagnamiðlarar, andmælarétturinn 

og vitundarvakning. 

8.1 Meðvitund notenda  

Að mati Elfu eru Íslendingar ekki vel upplýstir um réttindi sín á samfélagsmiðlum þar sem 

fáir hafa lesið sér til um skilmála miðlanna. Vigdís telur ákveðinn hóp Íslendinga vera 

meira meðvitaða en aðra en að við eigum enn langa vegferð í því að fræða fólk um réttindi 

sín á samfélagsmiðlum. Hún segir enn fremur: 

Við eigum það til að fagna tækninni mikið án þess að hugsa sérstaklega út í 
afleiðingarnar en að því sögðu þá held ég að þetta sé að breytast. Ég held að fólk sé 
að verða meðvitaðra um að samfélagsmiðlar safni upplýsingum um okkur og fylgist 
með öllu sem við gerum og þetta mál, Cambridge Analytica, hefur kannski opnað 
augu okkar fyrir því að við erum ekkert einhver óþekkt stærð á netinu. 

Elfa bendir á að einhverjir hafi brugðist við fréttaflutningnum um Cambridge Analytica 

með því að hætta á Facebook en haldi þó áfram að nota aðra samfélagsmiðla eins og 

Instagram eða WhatsApp og geri sér þá ekki grein fyrir því að þetta sé eina og sama 

fyrirtækið, Facebook, en á bak við það er sama auglýsingafyrirkomulagið og sami 

gagnagrunnurinn.  

 Að mati Elfu hefur fólk ekki mikinn skilning á því hversu mikil áhrif notkun á 

persónuupplýsingum okkar hefur á okkur. Hún tekur eftir því að fólk fer þó að hlusta ef 

það er útskýrt fyrir því að þetta hefur bein áhrif á buddu þess. Þessum upplýsingum er 

safnað saman í alls konar tilgangi en auðvitað einnig til þess að áætla hvernig fólk stendur 

efnahagslega. 

Það eru því miður of margir sem maður hittir sem segja að þetta skiptir engu máli, 
ég hef ekkert að fela. Margir skilja ekki að það að þú sért að nota Apple tölvu gerir 
það að verkum að þú getur verið að borga hærri gistingu á booking.com af því að þeir 
vita að þú hefur meiri pening á milli handanna. 
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Enn fremur telur hún okkur Íslendinga ekki vera frábrugðna Bandaríkjamönnum hvað 

varðar að gefa frá okkur upplýsingar og segir að líklega væri mjög auðvelt að safna 

upplýsingum um Íslendinga væri vilji fyrir hendi. 

Ef þú skoðar nærtækt dæmi, hvað það voru ótrúlega margir sem póstuðu Oceans 
persónuleikaprófinu sínu sem þau tóku frá Decode á Facebook. Mér finnst það gefa 
ákveðnar vísbendingar um það að íslenska þjóðin er alveg jafn naíf eins og þeir sem 
voru að taka þátt í þessu oceans persónuleikaprófi sem Cambridge Analytica gerði. 
Facebook getur alveg notað upplýsingarnar frá öllum þeim sem ákváðu að deila 
þessu á vegginn sinn því það stendur í notendaskilmálunum að allt sem þú póstar á 
Facebook er eign Facebook. 

8.2 Áköll til stjórnvalda  

Þar sem Facebook er með höfuðstöðvar innan Evrópska efnahagssvæðisins, nánar tiltekið 

á Írlandi, segir Vigdís að með nýju persónuverndarlögunum hafi verið komið á nýju og 

uppfærðu eftirlitskerfi sem felur í sér:   

... að ef starfsemi fyrirtækis nær yfir landamæri innan Evrópska efnahagssvæðisins 
geta þau gengið inn í svokallað samræmingarkerfi, þ.e. kerfi um einn afgreiðslustað. 
Þetta felur í sér að öll samskipti Facebook í tengslum við persónuverndarlöggjöfina 
eru við írsku persónuverndarstofnunina. Einstaklingar á öllu Evrópska efnahags-
svæðinu geta lagt fram kvörtun í því landi sem þeir búa, starfa og/eða þar sem 
vinnslan fer fram. Íslendingar eða þeir sem eru búsettir hér á landi geta því lagt fram 
kvörtun hjá íslensku persónuverndarstofnuninni og það er síðan sent áfram til írsku 
stofnunarinnar. Þá ber stofnunum að starfa saman að rannsókn mála. 

Elfa segir mikinn þrýsting vera á stjórnvöld, þá sérstaklega í Bandaríkjunum, um að 

bregðast við misnotkun persónuupplýsinga einstaklinga og dreifingu falsfrétta á netinu 

en Evrópa hefur gengið hvað lengst hvað aðgerðir varðar. Telur hún hið síðarnefnda vera 

sérstaklega skýrt núna í miðjum kórónaveiru faraldri en Elfa segir að: 

... ef við setjum þetta í samhengi við það sem Facebook er að gera núna út af 
ofboðslega mikilli upplýsingaóreiðu varðandi kórónaveiruna þá sést algjörlega að 
þeir eru alveg til í að taka það allt saman út og gera það í miklu meiri mæli heldur en 
þeir hafa nokkurn tíma gert í aðdraganda kosninga. Það sem allir sérfræðingar eru að 
sjá núna er að þeir geta gert þetta þeir bara hafa ekki vilja.  

Vigdís bendir á að Bandaríkin eru einstaklega flókið samfélag með nánast enga 

persónuverndarlöggjöf þó hún sé til staðar í einstaka ríkjum og ákveðnum geirum.  

Kalifornía-fylki reið á vaðið með sinni persónuverndarlöggjöf sem þó gengur mun 
skemur en sú evrópska, en við heyrum að fylkið sé að hugsa um að uppfæra hana 
með hliðsjón af evrópsku persónuverndarreglugerðinni. Þá er alríkisstjórnin þar-
lendis einnig farin að tala um setningu persónuverndarlaga.  
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Eftir um 10 ára starf hjá Persónuvernd sér Vigdís að loksins núna er að færast í aukana  að 

ríki heimsins séu að vakna til vitundar um að setja sér persónuverndarlöggjöf. Telur hún 

að hvatinn á bak við það sé evrópska persónuverndarlöggjöfin.  

Einnig bendir Elfa á að nú er verið í auknum mæli að kalla eftir því að gera pólitískar 

auglýsingar mun gagnsærri: 

Siðareglur Evrópusambandsins tala um að það verði að koma fram hverjir eru að 
kaupa þessar auglýsingar. Ef þú veist hvaðan þær koma og hvaða tilgang þær hafa og 
að það sé líka verið að safna saman mismunandi gerðum af auglýsingum á einum 
stað þá sjáum við líka hvernig er að hafa áhrif á fólk út frá mismunandi markhópum. 

8.3 Gagnamiðlarar 

Það er algengt erlendis, þá sérstaklega í Bretlandi og Bandaríkjunum, að persónu-

upplýsingar gangi kaupum og sölum á svokölluðum markaðstorgum á netinu. Vigdís segir 

að til séu gagnamiðlarar (e. data brokers) sem sjá um að kaupa og selja áfram þessar 

upplýsingar. 

Þetta sjáum við í skýrslu bresku persónuverndarstofnunarinnar (ICO) að algengt sé 
að nota svokallaða Data brokers. Þeir aðilar taka að sér að kaupa og selja upplýsingar 
úr gagnagrunnum. Í Bandaríkjunum eru litlar hömlur á starfsemi þessara aðila og þar 
geta mjög viðkvæmar upplýsingar, t.d. um hverjir eigi við áfengisvandamál að stríða, 
gengið kaupum og sölum. 

8.4 Andmælarétturinn 

Vigdís leggur áherslu á að mikil ábyrgð sé hjá þeim sem vinna persónuupplýsingar en fari 

upplýsingar til þriðja aðila þurfi annað hvort að vera til staðar vinnslusamningur eða 

heimild í persónuverndarlögum til að miðla upplýsingunum. Þetta er gert til þess að 

tryggja að upplýsingarnar verði ekki misnotaðar og að tilgangurinn með hverri vinnslu-

aðgerð sé skýr. Einnig bendir hún á að:  

... einstaklingar eiga andmælarétt, sérstaklega þegar kemur að markaðssetningu. 
Þetta eru mjög mikilvæg réttindi sem fela í sér að einstaklingnum sé leyft að andmæla 
þessari vinnslu um sig og að þá sé ekki beint að honum persónusniðnum auglýsingum 
ef hann vill það ekki. 

Hún segir rauða þráðinn í nýju persónuverndarlögunum vera að auka gagnsæi á milli 

auglýsenda og neytenda. Fólk á að vera upplýst um þær upplýsingar sem fengnar hafa 

verið frá þeim því annars getur það ekki nýtt rétt sinn til að andmæla eða fá þær leiðréttar. 
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8.5 Vitundarvakning 

Báðar telja þær Vigdís og Elfa mikilvægt að halda þessari umræðu á lífi. Elfa segir að 

Fjölmiðlanefnd hafi farið af stað með vitundarvakningar herferð til þess að upplýsa fólk 

og hvetja það til að efla með sér gagnrýna hugsun og miðlalæsi. Vigdís segir enn fremur: 

Við erum fljót að gleyma í dag og það er hætta á að mikilvæg umræða týnist en ég 
trúi ekki öðru en að fyrir næstu kosningar þá verði þetta rifjað upp og þessum 
sjónarmiðum haldið á lofti [...] Írska persónuverndarstofnunin er einmitt að skoða 
hvort skilmálar Facebook séu nægilega skýrir og það verður mjög áhugavert að sjá 
hver niðurstaðan verður úr því þegar hún kemur. 
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9  Niðurstöður 
Tæknivæðingin og Internetið hafa gert það verkum að gagnaöflun er orðin gríðarlega 

umfangsmikil. Eftirlit með einstaklingum er nú nánast algjört, eins konar uppfærð útgáfa 

af Alsjá Benthams þar sem sérhver maður er vaktaður allan sólarhringinn án nokkurra 

möguleika á því að komast undan því eftirliti (Hendricks, V.F. og Vestergaard, M., 2019, 

bls. 121-124). Þar sem samskipti okkar á netinu fara að mestu leyti fram á vettvangi sem 

er í eigu stórfyrirtækja verður fólkið eins konar hlutgervingar upplýsinga fyrir þessi 

fyrirtæki. Einstaklingsmiðaðar auglýsingar sem byggja á eftirliti með hegðun á netinu og 

persónulegum upplýsingum um fólk hefur það markmið að stjórna þörfum okkar og 

skoðunum (Fuchs, C., 2011, bls. 140-144).  

Uppljóstrun um starfsemi Cambridge Analytica leiddi í ljós að auðvelt er að misnota 

persónuupplýsingar fólks. Í kjölfar hennar myndaðist vettvangur fyrir umræðu er snýr að 

persónuupplýsingum einstaklinga á samfélagsmiðlum (Venturini, T. og Rogers, R., 2019, 

bls. 533). Drifhvötin á bak við starfsemi Cambridge Analytica var samkvæmt hugsjónum 

eigenda fyrirtækisins; að brjóta samfélög niður í einingar til þess að endurbyggja þau 

samkvæmt þeirra sjónarmiðum og viðhorfum og hafði starfsfólk Cambridge Analytica 

þekkinguna og bjargirnar til þess að færa þeim í hendur þau menningarvopn sem 

persónusnið og örnálgun eru.  

Samfélagsmiðillinn Facebook spilaði stórt hlutverk í starfsemi Cambridge Analytica en 

það grundvallaðist á smáforritinu PersónuleikinnMinn sem sótt gat persónuupplýsingar 

notenda á Facebook sem og alls tengslanets þeirra án vitundar þeirra eða samþykkis. Gat 

fyrirtækið þannig sameinað gögnin sem smáforritið sótti við niðurstöður 

persónuleikaprófsins. Þannig var unnt að útbúa sérstök persónusnið, beita atferlis 

örnálgun og sérsníða skilaboð að einstaklingum sem birtust þeim sem auglýsingar á 

Facebook auk annarra miðla á veraldarvefnum. Þannig var ekki litið á kjósendur sem 

manneskjur heldur sem persónuleika (Cadwalladr, C. og Graham-Harrison, E., 2018, 

Cohen, J. N., 2018, bls. 139-142).  

Algrímið veitti svo sannarlega hjálparhönd en það er hannað til þess að sýna 

notendum efni sem það hefur skilgreint að sé þeim viðkomandi (Lapaire, J. R., 2018, bls. 

96). Það leiddi því til þess að fólk lokaðist inni í bergmálshelli falsfrétta, ósanninda og 

auglýsinga sem fólk fór að trúa og skynjaði sem sannleika. Gagnagrunnarnir sáu um að 

stýra fólkinu. Vegna þess hversu nákvæmar upplýsingar Cambridge Analytica hafði undir 
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höndum var nákvæmlega vitað að hverjum þurfti að miða auglýsingum, hvaða skila-

boðum þessir aðilar voru móttækilegir fyrir og hversu oft að meðaltali þurfti að birta þau 

þessum einstaklingum svo hægt væri að breyta viðhorfum þeirra í garð ákveðins málefnis 

og fá þá til þess að kjósa viðskiptavini fyrirtækisins í hag (Amer, K. og Noujaim, J., 2019). 

Þetta er hrein og bein valdbeiting samkvæmt kenningum Foucault og álykta má sem 

svo að Facebook hafi í þessu samhengi tekið sér mikilvægt hlutverk Alsjárinnar. Við sem 

Facebook-notendur tökum ekki eftir því að við séum undir eftirliti því það ferli er orðið 

mjög skilvirkt en beiting valdsins er nú á kostnað notendanna (Foucault, M., 1980, bls. 

156). Facebook hefur gríðarlega mikla og mikilvæga þekkingu um notendur sína og getur 

stýrt því hvaða notendur sjá hvaða efni. Í tilfelli Cambridge Analytica tókst fyrirtækinu að 

komast yfir þessar upplýsingar og sameina sínum gagnagrunni með smáforritinu, 

PersónuleikinnMinn. Af því hlaust að hægt var að nýta algrímið á fordæmalausan hátt til 

þess að dreifa boðskap til nákvæmlega þeirra sem óskað var eftir að sæju hann. 

Að mati uppljóstrarans Christophers Wylie hefur þetta hneyksli sýnt okkur að 

einkenni okkar og hegðun eru orðin að verslunarvöru og að þau fyrirtæki sem stjórna 

flæði upplýsinga eru meðal þeirra valdamestu í heiminum. Algrímið sem þau hafa búið til 

getur nú haft áður óhugsanleg áhrif á skoðanir okkar (Wylie, C., 2019, bls. 1-8). Að mati 

Wiley, hafa tæknirisarnir, þá sérstaklega Facebook, ekki raunverulega verið dregnir til 

ábyrgðar vegna hlutverks þeirra í starfsemi Cambridge Analytica (Cadwalladr, C., 2019). 

Milljarðamæringar eins og Zuckerberg og eigendur Cambridge Analytica hafa 

uppgötvað að þeir geta stjórnað skiptingu þekkingar í samfélagi og er markmið þeirra að 

standa uppi sem sigurvegarar með því að öðlast það vald sem þekking felur í sér. Þeir geta 

þá stjórnað því hverjir hafa ákveðna þekkingu og hverjir hafa stjórn. Túlkun persónuleika 

var mikilvægur áfangi hvað þetta varðar (Zuboff, S., 2019, bls. 515). 

Löggjafinn hefur þurft að grípa í taumana. Risso, L. (2018) segir að nú sé ljóst að hann 

sé eftir á og að bilið milli nýjustu tækninnar og áherslu laganna sé sífellt að stækka. Hún 

segir það gríðarlega mikilvægt að ríkisstjórnir taki fljótt á þessum siðferðilegu og lagalegu 

áskorunum sem samfélagsmiðlar hafa valdið og verndi gögnin okkar. 

Evrópusambandið hefur gengið á undan með góðu fordæmi í verndun persónu-

upplýsinga með nýjustu persónuverndarlöggjöfinni og í kjölfarið hefur færst í aukana að 

ríki heimsins séu að setja sér slíka stefnu að evrópskri fyrirmynd. Það verður spennandi 

að sjá hvað írska persónuverndarstofnunin kveður upp úr um persónuverndarstefnu 
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Facebook því þótt Cambridge Analytica sé hætt starfsemi verður enn hægt að misnota 

persónuupplýsingar og gögn notenda ef ekkert breytist og það fljótt. 

Gögn eru nú verðmætasta eign veraldar (The Economist, 2017) og því er þeim mun 

mikilvægara að við höfum aðgang að þeim upplýsingum sem við gefum frá okkur, getum 

haldið utan um gögnin okkar, andmælt þeim og leiðrétt.  

9.1 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var, eins og áður segir, að kanna hvernig Cambridge Analytica 

gat fengið aðgang að og safnað persónulegum upplýsingum um notendur samfélags-

miðla. Lagt var upp með að varpa ljósi á hvernig Cambridge Analytica notfærði sér þessi 

gögn og kanna hvort uppljóstrun um starfsemi fyrirtækisins hafi haft áhrif á meðvitund 

og upplifun almennings á persónuöryggi á samfélagsmiðlum. Var viðfangsefnið rannsakað 

út frá valdakenningum Michel Foucault og hugtakinu bergmálshellir. 

Ljóst er að það er auðvelt að komast yfir persónuupplýsingar notenda samfélags-

miðla. Cambridge Analytica nýtti þessar upplýsingar og sameinaði við niðurstöður 

persónuleikaprófsins sem fyrirtækið stóð fyrir í smáforritinu PersónuleikinnMinn. Með 

þessar upplýsingar undir höndum útbjó Cambridge Analytica  sérstök persónusnið; út frá 

eins konar blöndu af sál- og lýðfræði, og gat þannig beitt örnálgun og miðað sérsniðnum 

skilaboðum í formi auglýsinga til kjósenda og með hjálp algrímsins, lokað þá inni í 

bergmálshelli, í þeim tilgangi að hafa áhrif á skoðanir þeirra og ýta undir ákveðin 

persónueinkenni. Aðferðafræðin sem Cambridge Analytica notaði samsvarar valda-

kenningum Foucault og er eins konar nútíma birtingarmynd Alsjárinnar. Fyrirtækinu  tókst 

að komast yfir einstaklega mikið magn upplýsinga um milljónir notenda samfélagsmiðla. 

Þannig sankaði það að sér gríðarlega mikilli þekkingu sem veitti því völd til þess að hafa 

áhrif á skoðanir fólks og stjórna flæði upplýsinga. 

Meðvitund almennings í garð persónuupplýsinga og -öryggis hefur vissulega aukist að 

einhverju leyti en þó ekki mikið. Facebook er enn einn vinsælasti samfélagsmiðill í heimi 

og höldum við áfram að njóta þeirrar „ókeypis“ þjónustu sem hann býður upp á. Vissulega 

hafa einhverjir ákveðið að hætta að nota Facebook en gera sér þá ekki grein fyrir því að 

aðrir miðlar, eins og Instagram, Messenger og WhatsApp eru í eigu Facebook. Uppljóstrun 

á starfsemi Cambridge Analytica hefur þó opnað fyrir umræðuna um persónuupplýsingar 
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og gagnaöryggi á samfélagsmiðlum. Að mati höfundar þessarar ritgerðar þarf þó að sjá til 

þess að henni sé haldið á lofti því við eigum til að vera fljót að gleyma. 

Bæði Persónuvernd og Fjölmiðlanefnd hafa reynt að auka meðvitund Íslendinga um 

þessi mál í störfum sínum í gegnum árin. Einnig hefur löggjafinn gert ákveðnar breytingar 

og ráðstafanir í málefnum þessum en ljóst er að hann er of svifaseinn. Evrópusambandið 

hefur gengið á undan með góðu fordæmi með nýjustu persónuverndarlöggjöfinni og nú 

eru fleiri þjóðir að hoppa á persónuverndarvagninn. Við eigum þó enn langt í land, 

sérstaklega á alþjóðlegum vettvangi. Það skiptir hvað mestu máli að leggja tæknirisunum 

línurnar, upplýsa almenning um gagnaöryggi, hvetja til aukins gagnsæis og fjölmiðlalæsis 

auk þess að vera skrefinu á undan tækninni. Pólitík er komin til að vera á samfélagsmiðlum 

og því er afar mikilvægt að útbúa lagalegan ramma í kringum möguleika þeirra.  

Það er því þörf á frekari rannsóknum hvað þetta málefni varðar. Nauðsynlegt er að 

það liggi fyrir hver áhrifin eru og hvaða afleiðingar hljótast af stjórnun dreifingar 

upplýsinga ef miðlarinn hefur undir höndum svona nákvæmar, persónulegar og 

sálgreinandi upplýsingar um notendur. Stór hluti vandans er einmitt sá að notendur 

samfélagsmiðla átta sig ekki á umfangi hans. Skoðanir okkar og viðhorf eru orðin að 

verslunarvöru og sá sem heldur utan um gögnin okkar hefur gríðarlega mikla þekkingu og 

vald til þess að hafa áhrif á hvernig við hugsum. Þannig er hægt að stjórna okkur.  

Með vitundarvakningu og hvatningu til almennings um aukið fjölmiðlalæsi er ekki 

hægt að koma í veg fyrir vandamálið svo það endurtaki sig ekki ítrekað. Því er þörf fyrir 

frekari rannsóknir og stórtækar lagalegar aðgerðir sem ná þvert yfir landamæri. Nýjasta 

evrópska persónuverndarlöggjöfin er aðeins byrjunin. Þörf er á enn strangari og harðari 

kröfum í garð tæknirisanna. Þótt reynt hafi verið að hafa áhrif á skoðanir okkar í aldanna 

rás þá er þetta að birtast okkur nú á enn stærri skala en áður hefur þekkst. Ef við náum 

ekki að stöðva þessa þróun þá er hætta á að þetta fari enn meira úr böndunum.
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Viðauki 1 

Ráðleggingar til lesenda: 

• Kynntu þér gögnin þín með því að fara inn í stillingar (e. settings) og þaðan inn í 

„Your Facebook Information”. Þar getur þú: 

o Skoðað upplýsingarnar þínar eftir flokkum 

o Halað niður öllum þeim gögnum sem Facebook hefur safnað um þig með því 

að ýta á Skoða (e. View) við hliðin á Hala niður upplýsingum þínum (e. 

Download Your Information) og svo “Create File”.  

§ Þetta tekur langan tíma. Þú færð sendan staðfestingarpóst á það 

netfang sem þú ert með skráð á bak við facebook reikning þinn um að 

það sé verið að taka gögnin þín saman (Ath. þessi tölvupóstur gæti 

endað í ruslinu). Svo færðu annan póst þar sem þú getur halað niður 

gögnunum þínum.  

§ Það tók höfund fjórar klukkustundir og 31 mínútu að fá gögn sín send 

enda var skjalið 7,78 GB að stærð. Það tók svo aðrar 27 mínútur að 

hala niður þeim gögnum. 

o Séð hvaða upplýsingar Facebook hefur um þig fyrir utan miðilinn 

o Haft umsjón með þínum gögnum. Þetta býður þó upp á takmarkaðar 

aðgerðir. 

o Eytt reikningnum þínum tímabundið eða til frambúðar 

• Vertu gagnrýninn á þær upplýsingar sem birtast þér á samfélagsmiðlum, sérstaklega 

þeirra er snúa að pólitískum málefnum, stjórnmálafólki eða umdeildum 

viðfangsefnum. Kynntu þér fleiri hliðar á málinu og taktu upplýsta ákvörðun út frá 

því.  

• Undir Auglýsingasafni Facebook (e. Facebook’s Ad Library) getur þú leitað eftir 

fyrirtækjum eða opinberum persónum og séð hvaða auglýsingar viðkomandi er með 

í gangi: https://www.facebook.com/ads/library/  

• Gerðu þér grein fyrir að þú getur lagt inn kvörtun er varðar Facebook til 

Persónuverndar en henni ber skylda að taka málið upp og áframsenda það á Írsku 

Persónuverndarstofnunina þar sem Facebook er með höfuðstöðvar. 

• Kynntu þér skilmála Facebook hér: https://www.facebook.com/terms.php  
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• Kynntu þér gagnastefnu Facebook hér: 

https://www.facebook.com/about/privacy/update  

• Gerðu þér grein fyrir því að miðlarnir Instagram, Messenger og WhatsApp eru í eigu 

Facebook og gilda því sömu lögmál og kerfi til grundvallar fyrir þá miðla. 

• Berist þér auglýsing sem þér finnst vafasöm á einhvern hátt, sé hún frá auglýsenda 

sem þú einfaldlega vilt ekki sjá á fréttaveitu þinni eða viljir þú fá nánari upplýsingar 

um af hverju þér barst þessi auglýsing geturðu ýtt á þessa þrjá punkta efst í hægra 

horni auglýsingarinnar og framkvæmt þessar aðgerðir: 

o Enska þýðingin á „Snooze [auglýsandi] for 30 days” er „Hætta tímabundið að 

sjá auglýsingar frá [auglýsandi] í 30 daga.” 
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Viðauki 2 

Spurningar til Vigdísar Evu Líndal  hjá Persónuvernd: 

1. Telur þú að fólk sé almennt vel upplýst um réttindi sín á samfélagsmiðlum? 

2. Telur þú fólk almennt vera upplýst um hvað það er að samþykkja þegar það 
skráir sig sem notanda á Facebook? 

3. Í álitinu sé ég að Framsóknarflokkurinn keypti þjónustu af Sahara fyrir 
kosningarnar og höluðu þau inn email listum hjá flokksmönnum. Var þessi 
aðgerð talin ólögleg? 

4. Hefði hún verið lögleg ef flokksmenn væru upplýstir um að emailin þeirra kunna 
að hafa verið nýtt til þess að senda þeim auglýsingar á samfélagsmiðlum? 

5. Í ljósi þess að stjórnmálaflokkar og fyrirtæki almennt geta ekki rekið neinar 
upplýsingar beint til einstaka notenda, er hægt að segja að þeir hafi framkvæmt 
persónusnið (e. Profilng) eins og talað er um í kafla 4.2.2?  

6. Geturðu útskýrt fyrir mér hvað þið meinið með „markaðstorg upplýsinga“ (í 2. 
Kafla)? 

7. Hvað eigið þið við með að gera sérstakan vinnslusamning við Facebook og á það 
bara við um stjórnmálaflokka? 

8. Stendur til að taka svona úttekt á stjórnmálaflokkum eftir hverja og eina 
kosningu? 

9. Á allt það sem álitið bendir á einnig við um almenn fyrirtæki sem nýta sér 
innbyggðar stillingar Facebook til þess að auglýsa? 

10. Nær persónuverndar löggjöfin yfir Facebook þar sem það er erlendur miðill? 

11. Ég velti fyrir mér hvernig fólk ætti að mótmæla eða banna stjórnmálaflokkum 
sérstaklega að nota persónulegar upplýsingar um sig sem sóttar eru af Facebook 
og öðrum samfélagsmiðlum án þess að viðkomandi aðilar bókstaflega hætti að 
nota samfélagsmiðla þar sem stjórnmálaflokkarnir hafa ekki staðið að þessari 
upplýsingasöfnun sjálfir heldur eru einungis að nýta sér innbyggða möguleika 
samfélagsmiðla til þess að auglýsa flokkinn. 

12. Þegar þið bendið á að „Rót vandans sé meðal annars óábyrg, ólögleg og 
siðferðislega röng notkun á persónuupplýsingum.“ Í lokaorðunum eruð þið þá að 
tala um að rót vandans séu í grunninn möguleikar samfélagsmiðlanna, að 
viðskiptamódel Facebook sé í grunninn vandamálið? 

13. Hefur þú tekið eftir einhverri breytingu á hegðun fólks á samfélagsmiðlum eftir 
að upp komst um starfsemi Cambridge Analytica? 

14. Finnst þér Facebook hafa brugðist ásættanlega við vörslu persónuupplýsinga 
fólks eftir Cambridge Analytica hneykslið? 

15. Hefur, að þínu mati, skapast vettvangur fyir umræðu hvað persónuleg gögn 
varðar þá sérstaklega eftir Cambridge Analytica hneyklsið?  
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Viðauki 3 

Spurningar til Elfu Ýrar Gylfadóttur hjá Fjölmiðlanefnd: 

1. Telur þú að fólk sé almennt vel upplýst um réttindi sín á samfélagsmiðlum? 

2. Mundir þú segja að fólk væri almennt vel upplýst um hvað það er að samþykkja 
þegar það skráir sig sem notanda á Facebook? 

3. Hefur þú tekið eftir einhverri breytingu á hegðun fólks á samfélagsmiðlum eftir 
að upp komst um starfsemi Cambridge Analytica? 

4. Hverjar mundir þú telja að helstu samfélagslegu afleiðingarnar séu af þessu 
máli? 

5. Finnst þér Facebook hafa brugðist ásættanlega við Cambridge Analytica 
hneykslið? 

6. Ég velti því fyrir mér vegna þess að jafnvel þó persónuverndarlöggjöf hefur verið 
hert og nú þegar sífellt meira fjármagn fyrirtækja og stjórnmálaflokka fer á þessa 
stóru tækni-miðla eins og Facebook og Google, mun þessi vandi með persónuleg 
gögn notenda ekki aukast? 

7. Mark Zuckerberg hefur opinberlega sagt að Facebook framkvæmi ekki 
staðreyndarathugun á pólitískum auglýsingum vegna þess að hans mati á fólk að 
dæma hver fyrir sig hvað pólitíkusar segja og vegna þess að honum finnst ekki 
réttlátt af einkafyrirtæki að ritskoða stjórnmálafólk eða fréttir í lýðræðisríki, sem 
sagt að fólk ætti frekar að ákveða hvað sé trúverðugt og hvað ekki heldur en 
tæknirisar. Hvað finnst þér um þessa yfirlýsingu hjá honum? 

8. Er að þínu mati við hæfi að leyfa pólitíska markaðssetningu á samfélagsmiðlum í 
ljósi liðinna atburða? 

9. Brást fjölmiðlanefnd við á einhvern hátt eftir að upp komst um Cambridge 
Analytica? 

10. Hefur, að þínu mati, skapast vettvangur fyrir umræðu hvað persónuleg gögn 
varðar þá sérstaklega eftir Cambridge Analytica hneyklsið? 

11. Telur þú að það sé vettvangur fyrir Íslenskt tilfelli af Cambridge Analytica? 

 
 


