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Útdráttur 

Þessi rannsókn er gerð til þess að svara spurninguni hvort við höfum misst sjónar á 

friðhelgi og gagnsæi á netinu. Horft er til hugmyndafræði þeirra tölvugarpa sem í 

árdaga netsins sem töluðu fyrir því að netið væri opið og valdreift og rætt hvort að 

hvort sú sé orðið raunin í samtímanum. 

 

Niðurstöður benda til þess að ekki búið að glata sjónum af friðhelgi og gangsæi á 

netinu þó víða megi gera betur í að tryggja friðhelgi. Hugmyndarfræði tölvugarpa lifir 

góðu lífi í samtímanum og þrátt fyrir miklar breytingar á netinu frá þeirra dögum. 

Fjárhagslegir hagsmunir fyrirtækja sem safna gögnum sem verða til á netinu er 

nýjung sem ekki var á tímum frumkvöðlanna, en aðgangur að gögnum um notkun og 

hegðun fólks á netinu hefur skapað eftirlitskapítalisma. Athygli fólks orðin að vöru á 

netinu. Friðhelgi og gagnsæi hefur öðlast sterkan grunn með innleiðingu GDPR, þar 

sem rennt er styrkari stoðum undir rétt fólks til friðhelgi og gagnsæis. Þessi þróun 

bendir til þess að friðhelgi sé enn mikilvæg í hugum fólks og stjórnvöld vilji skerpa á 

þessum þáttum. Kröfur til fyrirtækja vegna gagnasöfnunar þeirra á netinu eru miklar 

þar sem krafist er gagnsæi varðandi söfnun og vinnslu gagna. Fyrirtæki þurfi að 

uppfylla margskonar skilyrði og eru gerð ábyrg fyrir brotum og misnotkun á henni. 

Þetta leysir þó ekki allan vanda og notendur þurfa líka að sýna árvekni í notkun sinni 

á netinu.  
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Abstract 

This research is done to answer the question, have we lost sight of privacy and 

transparency online. We will look at the values set by the pioneer hackers and special 

those about information should be free and decentralization. Those ideas will be 

connected to the contemporary state of affairs, to see if their values have been lost.  

 

The paper concludes that online privacy and transparency has not been lost. The 

ideology of the pioneers has influenced the present, despite enormous changes in 

technology. The financial interest of the companies in online data is a relative novelty 

that did not exist in the time of the pioneers, leading to what has been called 

surveillance capitalism. People´s attention has become a valuable commodity. Privacy 

and transparency have gained a foothold with the implementation of the GDPR 

legislation, where the right to privacy and transparency is strong. This shows that 

people still care about privacy and governments ensure these rights. Companies are 

now put under more pressure to be transparent regarding their data collection online 

and processing and will be held responsible for any infringements and abuse. 

However, this does not solve all problems, users need to be vigilant in their use of the 

internet.  
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Formáli 

Þessi ritgerð gildir til 14 ECTS-eininga lokaverkefni sem gerð var haustönn 2020 til 

B.A.-gráðu í miðlun og almannatengslum við Háskólann á Bifröst. Þetta lokaverkefni 

er af eigin smíði og afrakstur eigin rannsóknar. Vísað er til heimilda samkvæmt 

reglum skólans þegar stuðst var við verk annara. Leiðbeinandi er Sævar Ari 

Finnbogason og vil ég færa honum miklar þakkir fyrir góða leiðsögn. Vil ég einnig 

koma þökkum til samnemenda minni og þá sérstaklega Þóreyju Guðnýju og Pétri 

Steini ásamt bústaðarfélögum fyrir áhugaverða og frábæra upplifun. Að lokum vil ég 

þakka Svani Sigurðssyni fyrir aðstoðina við yfirlestur og gagnrýni.  
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1. Inngangur 

Internetið er orðinn mikilvægur hluti af lífinu í dag. Tilveran á netinu skapar 

gríðarlegt magn af gögnum um notkun og hegðun okkar, upplýsingar sem veitir 

innsýn í líf okkar og fara inn á friðhelgi okkar sem einstaklingar. Þróunin á netinu 

hefur gert okkur að vöru á sama tíma og við erum notendur netsins vegna þróunar sem 

hefur verið nefnd eftirlitskapítalisminn. 

 

Markmið þessar rannsóknar er leitast við svara um hvort við höfum glatað sjónum af 

friðhelgi og gagnsæi á netinu. Í leit að svari við þessari spurningu verður leitað til 

frumkvöðlanna, þ.e.til tölvugarpanna í árdaga internetsins og horft til nálgunar þeirra 

og þeirra gilda sem þeir mótuðu á sínum tíma um frelsi á netinu og valddreifingu. 

Lögðu þeir upp með að upplýsingar ættu að vera aðgengilegar öllum og stuðla ætti að 

valdreifingu. Friðhelgi væri þó í lagi en sumir töldu þá að brjóta mætti hana á meðan 

enginn hafði vitund um brotið, forvitni þeirra var hvatinn að brotunum þar sem þeir 

höfðu áhuga á að vita hvað aðrir voru að vinna í og héldu leyndu. Hugsjónir þeirra og 

viðhorf er fært inn í samtímann og fáum að sjá hvernig horft er til þeirra í 

samtímanum. Ritgerðinni er ætlað að veita innsýn inn í það hvað felst í friðhelgi og 

gagnsæi á netinu og hvernig gildi frumkvöðlanna samræmast hegðun fyrirtækja og 

einstaklinga og viðhorfum þeirra. En horft er til fyrirtækja eins og Apple, Google og 

Facebook. Lagaumhverfið hefur breyst til batnaðar með tilkomu GDPR. Með GDPR 

hafa réttindi einstaklinga fengið aukið vægi þar sem þessi lög snúast um rétt þeirra til 

friðhelgi á netinu. Þetta er vopn í baráttunni um alla þá gagnasöfnun sem er á netinu 

ásamt gagnagreiningu sem nýtt er til þess að búa til skiljanleg gögn, sem nýtist til að 

veita aðgang að einstaklingum í formi auglýsinga sem dæmi. Fjórða iðnbylting er 

hafin og mun hún hafa áhrif á líf einstaklinga og fyrirtækja í langan tíma, þörfin til að 

fá meiri aðgang að gögnum eykst með fjórðu iðnbyltingunni. En tæknin sem fylgir 

henni mun kafa dýpra inn í líf einstaklinga en nokkurn tímann áður. Einstaklingur og 

netið eru orðinn samofin. 

 

Kröfur um friðhelgi og gagnsæi á netinu hafa lítið breyst í grunninn en aukist á 

undanförnum árum og þar spila atburðir eins og Cambridge Analytica hneykslið stóra 

rullu. Gagnasöfnun er sífellt að aukast og áríðandi að einstaklingar séu upplýstir um 

hversu mikil upplýsingasöfnun og úrvinnslu á sér stað. Við höfum ekki glatað sjónum 
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af friðhelgi og gagnsæi á netinu, heldur höfum við séð aukna umræðu um að friðhelgi 

og gagnsæi á netinu sé viðhaldið og tryggð en betur.  

 

1.1 Tilgangur  

Tilgangur ritgerðarinnar er að fjalla um friðhelgi og gagnsæi á netinu og þróun í þeim 

málum síðustu tvö áratugi. Jafnframt verður horft til hugmyndarfræði tölvugarpa í 

árdaga internetsins sem eins konar upphafspunkts ásamt lagaumhverfi sem hefur verið 

við lýði síðustu tvö áratugi. Lögð er fram eftirfarandi rannsóknarspurning.  

 

 „Höfum við misst sjónar á mikilvægi friðhelgi og gagnsæis á netinu?“  

 

Friðhelgi og gangsæi eru höfundi hugleikin þar sem hann hefur starfað í nær tuttugu 

ár í tengslum við net og fjarskipti. Eftir að hafa setið námskeiðið Framtíðarsamfélagið 

og fjórða iðnbyltingin, kviknaði áhuginn á að fjalla um þessi viðfangsefni við gerð 

lokaritgerðar.  

2. Aðferðarfræði 

Þessi rannsókn er fræðileg heimildaritgerð og því er unnið með bæði afleiddar 

heimildir ásamt frumheimildum í vinnslu hennar. Internetið sem er hér til umfjöllunar 

var að mestu leiti nýtt til heimildarleitar ásamt bókum og fræðigreinum sem voru 

aðgengileg. 
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3. Fræðilegur bakgrunnur  

Í fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar verður horft til þess hvernig hugmyndir um 

friðhelgi og gagnsæi hafa þróast frá árdögum internetsins til samtímans. Jafnframt 

rannsakað hvað felst í hugtökunum friðhelgi og gagnsæi. Ótrúlega breytingar hafa 

orðið á þessum tíma og starfrænu gögnin sem hafa safnast upp eru gríðarleg. 

Einstaklingar skilja eftir sig starfræn spor um allt netið og sem leiðir hugann að 

friðhelgi ásamt spurningum um gagnsæi þegar kemur að því hvernig farið er með 

þessar upplýsingar. Við kynnumst hugmyndum tölvugarpa í árdaga netsins, 

hugmyndafræði þeirra sem lögðu ríka áherslu á upplýsingar væru frjálsar og stuðlað 

væri að valdreifingu. Eru þessar hugsjónir enn lifandi í samtímanum og hvernig hefur 

tekist að vernda þessi gildi. Hvernig er staðan í þessum málum með fjórðu 

iðnbyltingunni og þeim áhrifum sem hún mun hafa á líf okkar.  

 

3.1 Tölvugarpar - Frumkvöðlarnir 

Mikil bjartsýni ríkti í árdaga internetsins. Frumkvöðlarnir sáu fyrir sér stórkostlega 

framfarir og meðal þessa hóps myndaðist sterk menning sem leiddi til ákveðna 

grunngilda sem þróuðust í að verða að siðareglum þeirra. Það var enginn samkoma 

sem leiddi til þess né var predikað yfir fólki, en samfélag tölvugarpa var lítið á 

þessum tíma. Þetta litla samfélag og menningarheimur þeirra stækkaði og það leiddi 

til þess að gildin dreifðust og voru samþykkt hljóðlaust og starfað var í anda þeirra. 

Gildin voru sex og þau voru : 

 

• Aðgangur að tölvum ætti að vera ótakmarkaður og algjör. 

• Allar upplýsingar eiga að vera frjálsar  

• Vantraust valds – Stuðla að valddreifingu. 

• Tölvugarpar eiga að vera dæmdir eftir gjörðum, ekki gráðum, aldri kynþætti eða stöðu. 

• Þú getur búið til list og fegurð á tölvum. 

• Tölvur geta breytt lífinu þínu til góðs (Levy, 2010, bls. 23-32). 

  

Tölvugarpar á þessum tíma voru að hugsuðu út fyrir hinn hefðbundna kassa og vildu 

taka hluti í sundur og greina þá svo hægt væri að gera þá betri. Það var verið að 

sækjast eftir framþróun og leiðin til að nálgast hana var að gera hlutina betri. Það var 

verið að læra á hlutina með þessari leið og finna leið til að gera hana betri með því að 
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setja hana saman á ný. Óþol gagnvart illa gerðum hlutum var hluti af menningu þeirra 

og þeir lögðu áherslu á að kemba (e. Debug) hlutina svo hægt væri að finna og 

staðsetja villur, og svo fjarlægja þær í forritum. Garpanir vildu heldur ekki þurfa að 

finna upp hjólið á ný og því unnu garpar í að gefa út bestu útgáfuna sem varð svo á 

endanum opin öllum. Þetta skapaði einnig ákveðið keppnisviðhorf á milli manna, allir 

vildu sýna getu sína í að koma með betri lausnir. Hvort sem það var með breyttum 

kóðum, lagfæringum eða betri kóðun með styttri leiðum (Levy, 2010, bls. 23). Öll 

leyndarhyggja vann gegn því markmiði og því ætti friðhelgi ekki að vera meiri en 

nauðsynleg þyrfti 

 

Til þess að geta kallað sig tölvugarp, þurftirðu að geta skrifað góðan kóða til að sanna 

sig og sína getu innan samfélagsins. Þó þessi samkeppni væri við lýði, dró það ekki úr 

viljanum til að tryggja að allir ættu aðgang að bestu útgáfunni. Þótt að þeir voru opnir 

og vildu að allt væri aðgengilegt, lentu þeir á veggjum á þessum tíma. Þetta voru 

hindranir vegna skrifræði, frá skólum og yfirvöldum. Þetta skapaði ákveðið vantraust 

hjá görpunum og vildu þeir losna undan þessu valdi svo hægt væri að skapa og stuðla 

að opnu kerfi fyrir alla. Því kerfið var hættulegt að þeirra mati og var í raun að draga 

úr getu þeirra til að sýna getu sína sem sannra garpa. Mat þeirra var að kerfið væri 

þröngsýnt og að skriffinnskan hægði á hægði á framþróun. Tölvurnar voru komnar til 

að vera og framtíðinn fólst í að tryggja öllum hlutdeild í þessari tækni, halda netinu 

opnu og frjálsu og í betri vinnubrögðum (Levy, 2010, bls. 25). Öll leyndarhyggja 

vann gegn því markmiði og því ætti friðhelgi ekki að vera meiri en nauðsynleg þyrfti 

 

Hakkararnir töldu að upplýsingar um einkalíf fólks mættu njóta friðhelgi og sjálfsagt 

að beita öryggisvörnum til að verja þær. Kannski þess vegna töldu þeir líka sjálfsagt 

væri að prófa þessar varnir með því að reyna að komast inn fyrir þær svo lengi sem 

þeir sem stæðu bakvið brotið, upplýstu engan um gjörninginn eða framseldu ekki 

upplýsingarnar í ábataskyni. (Levy, 2010, bls. 81). En þó að greinarmunur væri gerður 

á friðhelgi einstaklinga og fyrirtækja eða stofnana voru garparnir mun afslappaðir 

gagnvart friðhelgi einstaklinga en við erum í dag. Hluti garpanna var reyndar á þeirri 

skoðun að ekki væri hægt að njóta friðhelgi á netinu og þeir sem sóttust eftir friðhelgi 

og öryggis hefðu örugglega eitthvað að fela, væru jafnvel að leyna áhugaverðum 

verkefnum (Levy, 2010, bls. 115). Netið hefur þróast frá tímum garpanna þar sem 
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netið hefur orðið aðgengilegt almenningi og fyrirtækjum. Hugmyndafræði garpanna 

um frjálst upplýsingaflæði, er ekki fýsilegur kostur fyrir fyrirtæki í samtímanum. 

Raunveruleiki samtímans er sá að samkeppni fyrirtækja er gríðarlegt og því skiptir 

sköpum fyrir þau að njóta öryggis ásamt gagnaleynd. Vilji til að gefa upplýsingar 

frjálsar getur haft slæm áhrif á gengi fyrirtækja þar sem upplýsingarnar geta veitt 

mikla innsýn inn í starfsemi þeirra og verkefna sem eru í gangi og möguleg 

framtíðarverkefni. Hagsmunir fyrirtækja eru því gríðarlegir þegar kemur að 

upplýsingar öryggi og takmörkuðu aðgengi að þeim (Levy, 2010, bls. 357). Að sama 

skapi hafa komið fram nýjar leiðir til þess að hagnýta persónugögn sem garparnir hafa 

líklega ekki geta séð fyrir á sínum tíma, eins og fjalla verður um hér í framhaldinu, 

þar sem hægt er að keyra saman stór gagnasett með viðskiptasögu, starfrænum 

fótsporum og lýðfræðilegum upplýsingum.  

 

3.1.1 Tölvuþrjótar og siðferðileg tölvufimi 

Tölvugarpur er aðili sem snjall í tölvutækni og með tímanum sjáum við tölvugarpana 

hverfa fyrir tölvuþrjóta, þó á ensku séu þrjótarnir líka kallaðir hackers er svið þeirra 

gjörólíkt. Tölvuþrjótar stunda aðgangsbrot og eru brjóta á einstaklingum, fyrirtækjum 

og stofnunum í fjárhagslegum og samfélagslegum ávinningi. Þeir nýta sér veikleika 

þess að komast inn á tölvur og tölvukerfi. Ýmsum aðferðum er beitt, eins og að notast 

við veirur, bakdyr, leynihugbúnað, gagnagíslatöku svo dæmi séu nefnd. En það brýtur 

gegn gildum tölvugarpanna ásamt því að vera lögbrot. (Dennis, 2019) .  

Siðferðileg tölvufimi (e. Ethical hacking) er hinsvegar tegund sú af tölvufimi þar sem 

reynt er á öryggi kerfa, þetta eru fagaðilar sem taka að sér að leita öryggisveikleikum 

sem tölvuþrjótar kynnu mögulega að nýta sér til þess að komast inn í kerfi til að skapa 

usla, koma inn vírusum eða stela gögnum. Þeir beita leiðum sem tölvuþrjótar nota til 

að komast inn í kerfi og koma svo með tillögur að úrbótum til viðskiptavina sinna sem 

eru fyrirtæki og stofnanir. Aðgerðir þeirra eru samþykktar af viðskiptavinum og vinna 

þeir eftir ströngum reglum og gildum (Cobb & Rosencrance, 2018). Þessi tegund af 

tölvugörpum á ekkert sameiginlegt með frumkvöðla görpunum þar sem þeir vinna út 

frá öðrum forsendum og eru að taka að sér verkefni til þess að kanna öryggi 

fyrirtækja. Á sama tíma eiga þeir ekkert sameiginlegt með tölvuþrjótum þar sem þeir 

eru ekki að vinna með hagsmuni sína að leiðarljósi né í illgjörnum gjörning.  
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3.2 Friðhelgi 

Friðhelgi er réttur til friðhelgi einkalífsins sem leiðir af sjálfsákvörðunarréttinum og 

réttinum til frelsis. Sá réttur takmarkast þó af því að hann má ekki skerða sama frelsi 

og réttindi annara (Mannréttindaskrifstofa Íslands, án dags.). Friðhelgi einkalífsins er 

varin í 71. gr. Stjórnarskrár Íslands.  

 

• Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimils og fjölskyldu. 

• Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða 

munum, nema samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama 

á við um rannsókn á skjölum og póstsendingum, símtölum og öðrum 

fjarskiptum, svo og hver konar sambærileg skerðingu á einkalífi manns.  

• Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. Má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan 

hátt friðhelgi einkalífs, heimils eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna 

réttinda annar (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr.33, 2020). 

 

 Jafnframt er friðhelgi bundin í 12. gr. mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 

frá því árið 1948 (United Nations, án dags.). Friðhelgi Einkalífsins hefur fengið nýjar 

áskoranir með tilkomu netsins, fólk skilur eftir sig starfrænt spor þar sem notkun og 

hegðun fólks er skráð á netinu. Friðhelgi á netinu er ekki eins einfalt og loka hurð á 

heimili sínu eða draga gardínu fyrir gluggann svo nágranninn sjái ekki inn. Friðhelgi á 

netinu féllst í getu að stýra eigin upplýsingum á netinu, ásamt því að deiling 

upplýsinga og vinnslu þeirra sé háð samþykki (Internet Society, án dags.). Afstaða 

tölvugarpanna, var sú að allar upplýsingar ættu að vera frjálsar þó persónugögn mættu 

njóta friðhelgi. Netið hefur hins vegar þróaðast þannig að eftirlit er orðið að 

viðskiptamódeli á netinu, tími eftirlitskapítalismans er runnin. Notkun og hegðun á 

netinu er undir stanslausu eftirliti eigenda vefsíðna og þeirra sem bjóða þjónustu sem 

eru nýttar á netinu. Söfnun upplýsinganna er svo hægt að nýta til að ná sérstaklega til 

þeirra sem upplýsingarnar komu frá, í formi auglýsinga sem dæmi (Mineo, 2017).  

 

Facebook og Google eru dæmi um fyrirtæki sem þrífast á upplýsingum og rekstur 

þeirra þrífst á því að hafa aðgang að upplýsingum. En bæði þessi fyrirtæki bjóða upp 

á ókeypis aðgang að þjónustum sínum til fólks. Upplýsingarnar hafa bein áhrif á 

rekstur þessara fyrirtækja þar sem þau nýta þær til tekjuaukningar í formi 

auglýsingasölu (Dwyer, 2011, bls. 60). Hugmyndarfræðin um að upplýsingar eigi að 
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vera frjálsar, gengur illa upp í viðskiptamódeli þessara fyrirtækja þar sem tekjur þeirra 

koma frá auglýsendum sem vilja ná til fólks á þessum miðlum. Því vinnur þetta gegn 

gildum frumkvöðlanna, um upplýsingafrelsi. Frelsi upplýsinga er takmarkað ef þær 

eru ekki aðgengilegt öllum. Þetta er því takmarkað frelsi því aðgangur að gögnum eða 

markhópum auglýsinga er háður auglýsingakaupum á miðlunum. Spyrja má hvort 

friðhelgi sé þeim ofarlega í huga gangvart notendum sínum þar sem þeir eru orðnir að 

vöru og tekjulind (Dwyer, 2011, bls. 60). Facebook selur ekki beinan aðgang að 

gögnum heldur geta þeir ýtt auglýsingum á réttu markhópanna eftir óskum 

auglýsingakaupanda sem sækjast eftir að auglýsa á miðlinum. Auglýsandi greinir frá 

því sem á að markaðsetja og hvaða markhóp þeir sækjast eftir á miðlinum. Facebook 

vinnur út frá þeim forsendum að skapa réttan markhóp sem mögulega hefur áhuga á 

vörunni og mun auglýsing birtast hjá þessu notendum gegn gjaldi (Gilbert, 2018). 

Fyrirtæki nýta þessi gögn til fjárhagslegs ávinnings og vilja því hafa ótakmarkaðan 

aðgang og getu til að safna gögnum og vinna með þau. Árið 2009 sagði þáverandi 

forstjóri Google, Eric Schmidt, að friðhelgi væri hylling og fólk væri á röngum stað ef 

það ætlaði að leita af henni á netinu. Google hafði aðgang að gríðarlegum miklum 

upplýsingum á þessum tíma og fólk var byrjað að skilja eftir sig stafræn spor um allt 

netið (Jennings, 2009). Facebook og Google hafa aðgang að gríðarlega miklu magni 

upplýsinga um venjur og hagi fólks svo, hægt er að kortleggja hegðun og notkun fólks 

á netinu. Með þessu leiðum geta þessir aðilar selt aðgengi að fólkinu þar sem 

auglýsendur fá nákvæman markhóp til að vinna með sem dæmi. Fólk, eða nánar 

tiltekið athygli þess, er vara þessara fyrirtækja og fær að launum er þjónusta þessara 

fyrirtækja ókeypis.  

 

Stofnandi Facebook Mark Zuckerberg vann upphaflega að þróun Facebook í samræmi 

við gildi frumkvöðlana. Það er ekki verið að búa til þjónustur á miðlinum til þess að 

hagnast heldur afla fjármagns til þess að gera þjónustuna betri (Levy, 2012). En 

Facebook byggir tekjuöflun sína á auglýsingasölu á miðlinum (Nasdaq, 2019). 

Zuckerberg telur að Facebook sé raunsærri en frumkvöðlarnir þegar kemur að 

friðhelgi og frjálsum upplýsingum. Facebook er raunsætt því fyrirtækið vill að fólk 

hafi stjórn á sínum upplýsingum og upplýsingagjöf. Í grundvallaratriðum álítur 

Facebook að frjálsar upplýsingar sé af hinu góða (Levy, 2012). Tekjuöflun þeirra 

byggðast á notendaupplýsingum og algrími (Algorithms) sem gerir upplýsingarnar 
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nytsamlegar svo hægt sé að skapa réttu markhópanna fyrir auglýsendur (Nasdaq, 

2019). En vandinn er að þetta virðist fyrst og fremst aðeins í aðra áttina. Er Facebook 

jafn fúst eins og notendur miðilsins þurfa að vera til að opna inn til sín og deila 

upplýsingum um sig og hvað þeir eru að gera og hvernig þeir vinna með 

upplýsingarnar? Dæmi eru um að Facebook sé ekki sérlega fús til þess blasti við 

Cambridge Analytica málið kom upp. Facebook ekki fram og deildi upplýsingum um 

hvernig Cambridge Analytica hafði komist yfir upplýsingar um 87 milljónir aðganga 

á Facebook. Árið 2015 þegar þessi gagnasöfnun fór fram, þögðu starfsmenn Facebook 

um Cambridge Analytica og gagnasöfnunina. Eigendur aðganganna voru ekki 

upplýstir um málið né var nægilega fylgt eftir að gögnum yrði eytt af hálfu Facebook, 

eftir að þeir gerðu kröfu um eyðingu þeirra (Ma & Gilbert, 2019).  

 

Þeir Steve Jobs og Steve Wozniak stofnuðu Apple saman á sínum tíma. En þeir eru 

báðir taldir sem frumkvöðlar og tilheyrðu tölvugarpasamfélaginu. En Steve Jobs var 

mikill áhugamaður um friðhelgi og fjallaði um hvernig tæknifyrirtæki séu að safna 

gögnum og hvernig notandinn eigi að vera upplýstur um þá söfnun. Árið 2010 lýsti 

Jobs því yfir að notendur eigi rétt á friðhelgi, sem var ólíkt hugsun margra í Silicon 

Valley þar sem þetta er talið gamaldags sjónarmið að sögn Jobs. Apple viðhorfið er að 

notandi eigi að vera upplýstur á einföldu máli og að það sé gert reglulega. Notandi á 

að vita hvað hann er að skrá sig í þegar kemur að snjalltækjunum þeirra eins og 

iPhone og á að vera vel upplýstur um hvað á að gera með gögn sem kunna að koma til 

(Goldman, 2018). En með þessu er Apple að vinna í að skapa valddreifingu þar sem 

ákveðið vald er sett í hendur notandans og að þeir sem vilja gögn þeirra geta ekki 

tekið þau án þeirra samþykki ásamt unnið með þau eins og þeim hentar. 

Framleiðendur eða forritarar fá ekki að búa til forrit sem getur gert það sem það sýnist 

og geti því ekki nálgast allar upplýsingar verða til hjá notendum Apple (Goldman, 

2018). Munurinn á Apple og Google, Facebook og öðrum samfélagsmiðlum er 

hinsvegar viðskiptamódelið og má færa rök fyrir því að það sé það sem gerir þeim 

kleift að taka þessa stefnu. Fólk borgar fyrir hugbúnaðarþróun fyrirtækisins þegar það 

kaupir af þeim vélbúnaðinn og Apple setur þeim sem vilja bjóða hugbúnað og 

þjónustu á þessum tækjum ákveðinn skilyrði og fylgir þeim eftir.  
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Apple hefur þurft að verja þessa hugsjón sína um friðhelgi og valdið sé í höndum 

notandans. Löggæslan í Bandaríkjunum hefur beðið Apple um að gera bakleið inn í 

tæki sem þeir hafa gert upptæk svo þeir geti komist inn í gögnin sem liggja á tækinu. 

Apple hefur hafnað því og hafa þurft að verja þessa afstöðu sína fyrir dómstólum. 

Löggæslan er að krefja Apple um þessar bakdyr að iPhone símum svo þeir geti komist 

inn á þá í rannsóknartilgangi. Hugmynd að bakdyrum inn á iPhone hefur vakið upp 

ýmsar spurningar og áhyggjur um friðhelgi og rétt notandans ef hægt sé að komast inn 

á tækið óháð samþykki hans og í hvaða tilgangi þessi leið væri nýtt (Lenzo, 2016).  

 

3.3 Gagnsæi 

Gagnsæi er þegar upplýsingar um ákvarðanir sem teknar eru innan stjórnsýslu eða 

innan viðskiptalíf eru aðgengilegar á mjög skýran og skiljanlegan hátt (Gangsæi, án 

dags.). Gagnsæi skapar traust og með trausti geta fyrirtæki jafnvel unnið sér aðgang 

að fleiri upplýsingum þar sem fólk fer að treysta þeim (Morey, Forbath, & Schoop, 

2015). Gagnsæi er í anda hugsjóna frumkvöðlanna, um upplýsingafrelsi og stuðlar að 

valddreifingu. Gagnsæi er óaðskiljanlegur partur í baráttu gegn spillingu, eflingu 

lýðræðis og dregur úr hættum á átökum, en þetta styrkir hagkerfið þar sem fyrirtæki 

og stofnanir geta varið sig gegn misnotkun og spillingu en leggja grunn að góðum 

stjórnarháttum (Johnston, 2014). Fyrirtæki eins og Google og Facebook safna 

gögnum og nýta úrvinnslu þeirra sér til ávinnings. Slík fyrirtæki setja fram ákveðna 

skilmála þegar fólk ákveður að nýta sér þjónustur þeirra, skilmálarnir taka á friðhelgi 

sem notandi þjónustunnar mun njóta á þeirra vegum. Eina leiðin til þess að geta nýtt 

sér þjónustur þessa fyrirtækja er að samþykkja skilmálana sem þeir leggja fram. Því 

lendir það á fólki að lesa yfir skilmálana og taka meðvitaða ákvörðun um hvort þeir 

verði samþykktir eða þeim hafnað. Ábyrgðin er lögð á herðar fólks að lesa og skilja 

innihald skilmálanna hverju sinni (Elshout, o.fl. 2016).  

 

En skilmálar eru ekki gerðir fyrir fólk heldur snúast þeir um hagsmuni fyrirtækja og 

lagalega stöðu þeirra. En uppsetning og framsetning skilmála er oft vandamál og þeir 

langir og óskiljanlegir fyrir meðalmanneskjuna (Buttarelli, 2019). Þannig má draga úr 

vilja eða getu fólks til þess að verja sig með því að hafa þá langa og óskiljanlega og 

hægt að koma inn í skilmála hlutum sem fólk mundi ekki samþykkja ef þau myndu 

lesa í gegnum skilmálanna og skildu innihald þeirra. Það tæki meðal netnotenda 40 
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mínútur á dag að lesa sig í gegnum alla skilmála ef þeir myndu lesa þá alla í gegn 

(Vedantam, 2016).  

 

Gerð var rannsókn árið 2016 þar sem 543 þátttakendur voru fengnir til þess að meta 

samfélagsmiðilinn NameDrop, en þessi miðill var ekki raunverulegur samfélagsmiðil 

heldur settur upp vegna tilraunarinnar. Þátttakendur þurftu að samþykkja skilmála 

NameDrop til þess að fá aðgang að þessum miðlinum. Þeir voru á yfirborðinu 

sambærilegir skilmálunum eins og má finna á Facebook og LinkedIn. Það tók 

meðalmann 30 mínútur að lesa sig í gegnum þá. Þó var ýmsu bætt í þessa skilmála og 

þá sérstaklega friðhelgi lið skilmálanna. Finna mátti orðalagið: „Got you“ inni í 

þessum skilmálum. Þetta var sett inn til að athuga hvort þátttakendur læsu 

raunverulega skilmálana. Meðal annars var sagt í skilmálunum að gögnum þeirra yrði 

deild með U.S. National Security Agency, og þetta gæti haft áhrif á framtíð þeirra 

þegar kæmi að starfsmöguleikum, lánum og aðgang menntun. Þátttakendur þurftu 

einnig að gefa frá sér frumburðinn sinn samkvæmt skilmálunum til NameDrop, fyrir 

þá sem voru barnlausir var krafan um frumburðinn í gildi til ársins 2050 (Poitras, 

2016). Þýði rannsóknarinnar var 543 þátttakendur, en 532 þátttakendur eða 98% 

samþykktu skilmálanna um að deila gögnum og gefa eftir frumburðinn sinn. En 11 

þátttakendur gerðu athugasemd við skilmála um að deila gögnum og 9 þátttakendur 

þegar kom að gefa eftir frumburðinn. 74% eða 380 þátttakendur ákváðu að nýta sér 

flýtileið og þurftu því ekki að fara yfir friðhelgis lið skilmálanna en aðrir eyddu 

aðeins mínútu til þess að renna yfir friðhelgs skilmálanna (Poitras, 2016).  

 

Gagnsæi er mikilvægt þegar kemur að friðhelgi. En framsetning skilmála er því 

mikilvæg að þær séu ekki villandi heldur séu skýrar fyrir þann sem les þær. Gerðar á 

mannamáli og að lengd þeirra sé hófleg. Árið 2019 gerði Evrópusambandið kröfu á 

Facebook um að laga skilmálana sína þar sem þeir voru villandi og óskýrir þegar 

koma að notkun gagna frá notendum miðilsins. Það kom ekki nógu vel fram hvernig 

þeir voru að selja og nýta gögnin í tengslum við auglýsingar (Buttarelli, 2019).  

 

 3.4 Öryggi 

Friðhelgi á netinu stendur ekki eitt og sér heldur þarf hlúa að öryggisvörnum á netinu 

og tækjum svo hægt sé að njóta friðhelgi á netinu. Án öryggisvarna eru gögn óvarin 
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og hætta að þau verði aðgengileg öðrum. En um leið og þau eru aðgengileg öðrum er 

ekki hægt að segja að viðkomandi aðili njóti friðhelgi. Reisa þarf veggi utan um 

gögnin svo hægt sé að verjast hættum sem fylgja notkun á netinu. Ráðstafanir sem 

fara í að reisa þennan vegg geta verið, flókið lykilorð á þeim þjónustum sem verið er 

að nota á netinu og á tölvubúnaði. Nýta tvöfalda auðkenningar leið á þeim stöðum 

sem hún er í boði, þar sem þörf er á að auðkenna sig tvisvar til þess að fá aðgang að 

upplýsingum og þjónustum. Vírusvarnir á tölvubúnað þarf jafnframt að vera í lagi og 

virkar, svo uppbygging á varnarveggjum sé góð (The Cybersmile Foundation, án 

dags.). En vírus byrjaði sem skemmtun af tölvugörpum sem vildu leika sér og jafnvel 

stríða öðrum. En þeir lögðu ekki í þá vegferð að búa til vírusa í illgjörnum tilgangi. 

En fyrsta töluveiran kom fram árið 1981 eða 1982 og hét ELK Cloner og var gerður 

fyrir Apple II tölvuna. Hún var þó ekki tengt netinu en hún gerði samt usla á Apple II 

vélum þar sem hún afritað sig sjálfa og á endanum birti hún ljóð á skjánum og með 

því var vinnslu hennar lokið. En fyrsta veiran fyrir PC tölvur kom fram árið 1987 og 

hét Brain. Verkefni hennar var að nafnabreyta heiti á harða diskinum í tölvum 

notenda en ekki er víst að allir hafi nokkurn tímann orðið var við hana ef þeir fengu 

hana inn á tölvuna sína. En báðar þessar veirur eiga það sameiginlegt að þær voru 

búnar til í sakleysi og ekki með illum hug (Halla Þórlaug Óskarsdóttir, 2002).  

 

Hætturnar á netinu hafa aukist frá þessum einfalda leik garpanna, því leikurinn í dag 

er orðinn mun alvarlegri og skapar mikið vandamál á netinu. Fjárhagslegur 

ávinningur hefur aukist tölvuvert og reyna aðilar að komast yfir upplýsingar með 

ýmsum aðferðum. Mjög þekktar leiðir eru veirur (e.Viruses), fölvaveirur (e.Macro 

viruses ), ruslormar (e.Spam worm), bakdyr (e.backdoors), þjarkar (e.bots), 

njósnahugbúnaður (e.spyware), leynihugbúnaður (e. stealth software), trójuhestar (e. 

Trojan horeses), amapóstur (e. Spam),gagnagíslatöku (e.Ransome ware) (Erlendur S. 

Þorsteinsson, 2005). Baráttan gegn þessum hættum og til að viðhalda vörnum um 

friðhelgi á netinu, verður notandi að beita gagnrýnni hugsun ásamt því að vera 

skynsamur og árvakur þegar kemur að notkun á netinu. Hvað er verið að deila, hvað 

er verið að leyfa og hvað er verið að skoða, er mikilvægt að horfa með gagnrýnni 

hugsun svo hægt sé að verjast þeim hættum sem kunna liggja á netinu. Það reynir á 

þessa hugsun þegar kemur að vefveiðasvindlum (e.Phising scams). En þetta er orðin 

vinsæl leið til þess að ná upplýsingum frá fólki í fjárhagslegum ávinningi. Aðferðin 
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sem er beitt í þessum vefveiðasvindlum er að setja upp eftirlíkingu af þekktum 

einstaklingum, fyrirtækjum eða stofnunum. Samskiptaleiðir eru svo í gegnum 

tölvupóst, á samfélagsmiðlum eða í gegnum vefsíður. Þessar eftirlíkingar eru gerðar 

af mikill fagmennsku og látnar líta út eins og þær séu ekta svo það skapi sem mestan 

trúverðugleika og eykur því líkurnar á að fólk trúi því sem er sett fram hverju sinni 

(The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2017). Nýlegt dæmi um vefveiðasvindl, 

var þegar tónlistamaður Íslands Páll Óskar lenti í því að það var sett upp auglýsing á 

samfélagsmiðlinum Facebook. En þar var fólki lofað verðlaunum ef það mundi skrá 

sig á opinbera vefsíðu Páls Óskars, og gefin upp vefslóð sem hægt var að smella á. 

Verðlaunin áttu að vera 10.000 krónur en til þess að geta átt möguleika á þessu þurfi 

einstaklingar að skrá bankaupplýsingar sínar (Anna Lilja Þórisdóttir, 2020).  

 

Öryggisveggir sem eru settir upp eru ekki alltaf að virka ef notandinn er vandamálið. 

Ef notandi er ekki skynsamur og árvakur þegar kemur að notkun á netinu, þá getur 

hann brotið niður veggina og opnað leiðinna inn sem leiðir svo til glötun á 

upplýsingum og friðhelgi á netinu. Fyrirtæki þurfa einnig að vera skynsöm og vakandi 

fyrir þeim hættum sem leynast á netinu, því upplýsingar sem liggja hjá þeim og eru 

upplýsingar um samskipti við önnur fyrirtæki og einstaklinga. Varnir fyrirtækja til að 

verjast þessum hættum er mikilvægar og er partur af því að tryggja að friðhelgi sé 

viðhaldið. Hér er ekki verið að ræða um hvort eða hvernig þau nýta þau gögn sem 

liggja hjá þeim heldur hættunnar sem koma utan frá, af aðilum sem vilja komst yfir 

gögnin. Ekki þarf að leita langt aftur í tímann þar sem fyrirtæki varð fyrir öryggisbroti 

og hafði geta haft áhrif á friðhelgina. En bandaríski framleiðandinn Garmin var fyrir 

öryggisbroti sumarið 2020.Garmin er framleiðandi snjallúra, íþróttamæla, 

staðsetningartækja fyrir einstaklinga, bifreiðar, flug og skip. Þetta er einn stærsti 

framleiðandinn á þessum vörum í heiminum (Garmin, án dags.). Fyrirtækið varð fyrir 

tölvuárás sumarið 2020 þar sem gögnum fyrirtækisins ásamt gögnum notenda sem 

nýttu þjónustu þess voru tekin í gíslingu eða nánar tiltekið gagnagíslataka. Gögnin 

voru dulkóðuð þannig að Garmin gat ekki nálgast þau né notendur fyrirtækisins. Inni í 

þessum gögnum voru upplýsingar um heilsufar, staðsetningar, greiðsluupplýsingar 

einstaklinga og því var mikið í húfi fyrir notendur að þeirra gögn væru örugg og 

aðgengileg þeim. Sama tíma að þau færu ekki á flakk um netið þar sem þetta væru 

upplýsingar sem flokkuðust sem friðhelgi þeirra (Tidy, 2020). Talið er að Garmin hafi 
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greitt 10 milljónir dollara fyrir að fá aðgang að gögnum aftur og leið til þess að 

afdulkóða þau og veita notendum sínum aðgang að gögnum og þjónustu á ný 

(Abrams, 2020).  

 

Friðhelgi á netinu er tengd öryggisstaðli þeirra sem hýsa upplýsingar, og þar með 

skipta máli varnir þeirra máli í að viðhalda friðhelgi. Árvakur notandi sem er 

skynsamur getur náð langt í að verja sjálfan sig og sín tæki en hefur í fæstum tilfellum 

grundvöll til að leggja mat á hversu öruggar upplýsingar um hann eru í vörslu annara.  

 

3.5 Réttindi einstaklinga 

Árið 2018 tóku ný lög um persónuverndarlöggjöf gildi, í daglegu tali var talað um þau 

sem GDPR eða General Data Protection Regulation. Þessi löggjöf var ekki aðeins á 

Íslandi heldur tók hún gildi um alla Evrópu. Markmið þessarar löggjafar var að setja 

regluverk utan um söfnun og vinnslu gagna tengt einstaklingum og frjálsu flæði 

þeirra. Lögin gilda fyrir alla innan Evrópu og fyrirtæki vilja starfa innan Evrópu sem 

eru staðsett annarstaðar í heiminum þurfa einnig að fylgja þeim eftir ef þau vilja starfa 

innan Evrópu. (European Commission, 2018). Þessi lög tóku við eldri lögum sem 

voru orðin úrelt vegna allra tæknibyltinga og netnotkunar sem hefur orðið á síðustu 

áratugum, eldri lög náðu ekki utan um allar tæknibyltingar sem orðið hafi í heiminum 

frá aldarmótum (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.77, 2000).  

Innleiðing GDPR hefur meðal annars leitt til innleiðingar nýrrar 

persónuverndarlöggjafar á Íslandi.  

 

3.5.1 Persónuupplýsingar 

Einstaklingar njóta verndar þegar kemur að persónuupplýsingum, persónuupplýsingar 

eru gögn sem hægt er að nýta til þess að persónugreina einstaklinga með beinum eða 

óbeinum hætti. Þetta eru gögn eins og nafn, kennitala, staðsetningargögn, netauðkenni 

eða gögn sem hægt er að nýta til að einkenna einstakling með einhverjum hætti. En 

upplýsingar einstaklinga geta einnig flokkast sem mjög viðkvæm gögn og er gerður 

greinarmunur í persónuverndarlögum á Íslandi hvort það sé almennar eða viðkvæmar 

persónuupplýsingar (Persónuvernd, án dags.). Viðkvæmar upplýsingar njóta strangari 

verndar en hin almennu en þær eru skilgreindar á tæmandi lista samkvæmt lögum. 

Viðkvæmar upplýsingar samkvæmt lögum og því samkvæmt tæmandi lista eru 
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upplýsingar um kynþátt, þjóðernislegan uppruna, stjórnamálaskoðanir, trúarbrögð, 

lífskoðanir ásamt aðild að stéttarfélagi. En þetta er ekki þær einu upplýsingar sem eru 

skilgreindar viðkvæmar heldur má einnig sjá á listanum heilsufarsupplýsingar, 

kynhneigð og kynlíf fólks, erfðafræðilegar upplýsingar ásamt lífkenniupplýsingum. 

Lífkenniupplýsingar sem fást með tæknivinnslu og hægt að tengja við líkamlegt, 

lífeðilis- eða atferlisferli einstaklinga, og geta því greint að staðfest deili á einstaklingi 

með ótvíræðum hættir fellur undir viðkvæmar persónuupplýsingar. Upplýsingar um 

refsiverðar háttsemi einstaklinga eru ekki viðkvæmar en aðeins má þó vinna með þau 

gögn þegar nauðsyn krefur í þágu lögbundna verkefna en einkaaðilar verða að fá 

samþykki einstaklingsins um aðgengi að þeim gögnum. (Persónuvernd, án dags.).  

 

3.5.2 GDPR 

Árið 2018 voru innleidd General Data Protection Regulation eða GDPR í daglegu tali. 

Þessi reglur voru innleiddar þetta sama ár hér á Íslandi (Persónuvernd, án dags.). 

GDPR tók við af eldri lögum sem höfðu verið við lýði frá aldarmótum, lög nr. 77/200 

sem höfðu verið gildi frá 1. janúar 2001. En þessi lög frá aldarmótum höfðu það 

markmið að takast á við að persónuupplýsingar væru í samræmi við 

grundvallarsjónarmið og reglur ásamt friðhelgi einkalífsins væri tryggt (Lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.77, 2000). Þessi eldri lög tóku ekki 

sérstaka afstöðu til netsins eins og GDPR. GDPR er friðhelgis- og öryggislög sem 

hefur það markmið að verja gögn og almenning innan Evrópu. Þeir sem hafa hug á að 

fá aðgang að gögnum og fólki innan Evrópu þurfa að fylgja þessum lögum og skiptir 

engu hver uppruni þessa fyrirtækja og stofnanna er. Þeir sem brjóta gegn þessum 

lögum geta sætt mjög háum sektum, 20 milljónir Evra eða 4% af tekjum fyrirtækisins. 

Innan þessa laga eru skýrar reglur hvað séu persónuleg gögn, heimildir við að vinna 

með gögnin, stýring þeirra og hvernig eða hvort heimilt sé að deila þeim (Wolford, án 

dags.). Skýrar upplýsingar kröfur eru gerðar til fyrirtækja um að upplýsa um 

gagnasöfnun og vinnslu. Samþykki þarf að liggja fyrir þessar gagnasöfnun og vinnslu. 

Gerðar eru strangar kröfur um öryggi og vernd gagna sem verða til við söfnunina og 

öll vinnsla þarf að vera lögleg, sanngjörn og gagnsæ. Ekki er hægt að safna gögnum 

nema að hafa skýran tilgang með söfnuninni og skal þessi tilgangur vera kynntur þeim 

sem verið er að safna gögnum frá. Gagnsemi söfnunarinnar ásamt upplýsingum um 

hver njóta ávinningsins söfnunarinnar þarf að koma fram. Gögnin sem koma sem 
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safna á eiga aðeins að vera þau sem nauðsynlega þykir þurfa til að uppfylla ástæðu 

gagnavinnslunnar. Geymsla þessara gagna skal aðeins vara á meðan þörf er á þeim. 

Gögnin eiga að vera rétt og uppfærð ef þykja þurfi. Kröfur eru gerðar um öryggi 

gagnanna og ábyrgðaraðila sem tryggja að allt sé samkvæmt þeim lögum og reglum 

sem gerðar eru til vinnslunnar (Wolford, án dags.). Með lögunum eru gerðar auknar 

kröfur til þeirra sem starfa og vinna með upplýsingar á netinu og fyrirtæki og 

stofnanir þurfa nú að fylgja leikreglum sem höfðu ekki sést áður þegar kom að 

gögnum á netinu. GDPR er og var hugsað sem til verndar almenningi og öryggis 

þegar kemur að gagnasöfnun á netinu.  

 

GDPR hefur haft áhrif á fyrirtæki um heim allan. Fyrirtæki hafa þurft að endurskoða 

skilmálana sína og vinnubrögð ef þau vilja starfa innan Evrópu. GDPR hefur ekki 

aðeins haft áhrif á fyrirtæki heldur hafa ríki um heim allan horft til GDPR sem grunns 

að eigin löggjafar um persónuvernd. Þjóðir eins og Argentína, Brasilía, Síle, Japan, 

Kenya og Suður Kórea hafa horft til GDPR og hafa eflt sín eigin lög þegar kemur að 

friðhelgi á netinu. Kaliforníu-fylki í Bandaríkjum hefur einnig sett sér lög þar horft 

var til GDPR. En ríki voru þó ekki að innleiða GDPR, heldur voru að taka hlut úr 

GDPR hér og þar (Anscombe, 2020).  

 

3.6 Saga netsins 

Internetið er orðið 51 árs, en það fékk ekki að blómstar fyrr en það var komið á 

þrítugsaldurinn. Fyrsta netið kom fram árið 1969 og var það einfalt net sem hét 

ARPAnet eða Advanced Research Projects Agency Network, þetta var net sem var á 

vegum bandaríska varnamálaráðuneytisins og var aðeins aðgengilegt þremur 

háskólum og einni rannsóknarstofu. Þetta var lokað net en var orðið aðgengilegt 15 

stöðum árið 1971. Net og internet eru ólík í eðli sínu, net er þegar tölvubúnaður tala 

saman sín á milli á meðan internet tengir ýmis net saman. Tölvupósturinn kom fram á 

sjónarsviðið árið 1972 með tilkomu @ merkisins. 75% af notkun á ARPAnetinu var 

samskipti í gegnum tölupóst og voru þetta að mestu leiti persónuleg samskipti (Daði 

Ingólfsson, 2003). Með tilkomu TCP/IP eða Transfer Control Protocol/Internetwork 

Protacol samskipa staðalins árið 1983 var lagður grunnur að netinu sem er til í dag. 

En þá var hægt að tengjast hlutum á netinu í gegnum IP tölum eða Internet Protocol. 

Ári síðar varð lénsheitakerfið aðgengilegt, betur þekkt sem DNS eða Domain Name 
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System, en með komu DNS var hægt að nýta nafn í stað IP tölu til að tengja stöðum á 

netinu. En þessi nýjung var bætt í grunnin á netinu sem við þekkjum í dag (Daði 

Ingólfsson, 2003).  

 

Netið kom til Íslands árið 1986 þegar Hafrannsóknarstofun fékk tenginu við EUnet. Á 

þessu sama ári mynduðu Hafrannsóknastofnun, Háskóli Íslands og Orkustofnun fyrsta 

innanlands netið. Samskipti á milli þessa þriggja aðila bauðu upp á tölvupóst og 

aðgang að frétta og umræðusíðunni Usenet. Þetta grunnnet stækkaði ári síðar þegar 10 

aðilar fengu aðgang að því. Þetta sama ár voru stofnað samtök upplýsinga net og 

rannsóknaraðila á Íslandi eða SURIS. Punktur IS eða .is varð aðgengilegt á Íslandi 

1987og fyrstu lénin fóru til Hafrannsóknarstofnunar, Háskóla Íslands og Orkustofnun. 

Þau tóku upp lénin hafro.is, hi.is og svo os.is. Árið 1993 var netið aðgengilegt 

almenning á Íslandi og veraldarvefurinn mættur til leiks. Centrum.is eða Miðheimar 

hf. voru þeir fyrstu sem seldu aðgang að netinu á Íslandi (Maríus Ólafsson, 2006). 

 

Fyrsti vafrinn hét WorldWideWeb upprunalega en breytist svo í Nexus, þessi einfaldi 

vafri kom í heiminn árið 1991 en hann markaði upphaf vafra á netinu (Marshall, 

2020). Netscape og Microsoft börðust um athygla net notenda með vöfrunum sínum 

árið 1996. En Netscape hafði yfir hönd yfir Microsoft fram að árinu 1998 en þá lauk 

fyrstu vafra styrjöldinni og sú seinni hófst, og er seinni vafrastyrjöldin enn í gangi 

(Masek, 2019). Chrome vafrinn kom svo á markaðinn 2008 (Warren, 2018). Úrval af 

vöfrum hefur fjölgað og er gríðarlegt val í boði á þeim í dag. Internet leitarvélar 

birtust á netinu árið 1994 en Yahoo kom til leiks og árið eftir kom Alta Vista (Rose, 

2018). En Google leitarvélin kom ekki fyrr en árið 1998 (Mccracken, 2014). Ókeypis 

tölvupóstur kom á sjónarsviðið árið 1996 en þá byrjaði Hotmail að bjóða fram 

þjónustu sína. En nokkur fyrirtæki fóru að bjóða upp á tölvupóst þetta árið. Hotmail 

varð svo keypt inn í Microsoft árið 1998. Google fór ekki bjóða upp á tölvupóst fyrr 

en árið 2004 (Mccracken, 2014). 

 

Samfélagsmiðlar komu fyrst árið 1985 í formi forrita sem þurfti að setja upp á tölvum. 

Þetta voru the Well og GENie en GENie náði að lifa fram að 1990 og náði hæst 350 

þúsund notenda. Það var svo ekki fyrr en 1997 sem alvöru miðilinn birtist á netinu, en 

það var SixDegrees. En með honum var hægt að setja prófil mynd og tengjast öðrum 
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notendum, líftími hans var aðeins fjögur ár. Myspace kom á netið árið 2003 og svo 

Youtube árið 2005. En upprisa samfélagsmiðla varð árið 2006 þegar Facebook og 

Twitter urðu aðgengilegir öllum á netinu. Instagram bættist við árið 2010 ásamt 

Snapchat (McFadden, 2020). En tími samfélagsmiðla kom með Facebook og Twitter 

og náðu ótrúlegum vinsælum og náð sterkri stöðu í lífi fólks.  

 

3.7 Gagnasöfnun og gagnanám 

Gagnasöfnun fer fram á netinu þar sem hráar upplýsingar um notkun og hegðun fólks 

á netinu er skráð. Þessi gögn koma til með á netinu og notkun á miðlum eins og 

Facebook og Google sem dæmi. En þó gagnasöfnun fari fram eru þau ekki þannig að 

hægt sé að horfa á þau og þau segi alla söguna. Þetta eru hrá gögn og segja ekki mikið 

eins þau koma fram í sinni hráu mynd. Gagnanám (e.Data mining) er nýtt til þess að 

vinna úr þessum hráu gögnum og breyta þeim yfir í gögn sem hægt er að nýta og 

vinna með. Gögnin eru sótt frá gagnagnótt eða vöruhúsum sem geyma gögnin. 

Gögnin eru greind til þess að greina þróun og mynstur í þeim, þetta er vinnsla sem 

hjálpar fyrirtækjum eins og Google og Facebook til þess að greina hegðun og notkun 

notenda þeirra. Þetta eru gögn sem hjálpar þeim að byggja upp markhópa fyrir 

auglýsendur. En þessar vinnslur geta gefið upp hvað áhuga fólk hefur og hvað þau 

mögulega vilja kaupa. En úrvinnsla í gagnanámi býður upp á allskyns möguleika og 

er því aðeins háð því hvaða upplýsingar fyrirtæki hafa aðgang að og hver vilji og 

áhugi sé að greina út frá gögnum sem eru aðgengileg (Clifton, 2019).  

 

3.8 Eftirlitskapítalismi 

Prófessor Shoshana Zuboff rithöfundur bókarinn The Age of Surveillance Capitalism, 

segir að tími eftirlitskapítalismans sé runninn upp og hafi í raun hafist fyrir tuttugu 

árum síðan, þegar Google byrjað að nýta gögn um notkun og hegðun fólks til þess að 

efla tekjur fyrirtækisins. Eftirlitskapítalismi er efnahagskerfi þar sem gögn um notkun 

og hegðun fólks á netinu er orðinn söluvöru. Þessi gögn eru mjög verðmæt og 

skilgreind sem vara innan efnahagskerfisins. Þetta er ókeypis hráefni fyrir fyrirtæki til 

að vinna með og greina (Zuboff, 2019, bls. 2). Fólk er þar með vöru fyrir Google og 

Facebook sem eru þekkt fyrir að nýta sér upplýsingar um notkun og hegðun fólks. 

Gögnin eru nýtt til þess að skapa verðmæti með því að selja auglýsendum þær 

(Laidler, 2019). En þessi gögn geta sagt til hvað fólk vilji gera og hvað þau eru líkleg 
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til að vilja í framtíðinni. Þetta er ekki gert fyrir notendur þó að gögnin séu um þá né til 

að leysa vandamál þeirra (Zuboff, 2019). Hver er friðhelgi mannsins þegar gögn eru 

greind og horft til framtíðarinnar, því með úrvinnslu gagnanna er hægt að áhrif á fólk 

með beinum auglýsingum án þess að þau taki eftir því? Fyrirtækin setja fram 

friðhelgisskilmála sem eru gríðarlega margir og jafnvel með þúsundir liða inna þeirra 

sem notandinn þarf að fara yfir og samþykkja (Zuboff, 2019). 

 

Þessi gögn eru ekki aðeins notað til þess að ná til fólks með auglýsingarefni heldur er 

þetta nýtt í að efla vöruþróun. Gögnin gefa einnig upp stöðu á notkun á þjónustum og 

búnaði, geta leitt til betri vöru eða endað tilvist þeirra. Þetta á við um starfrænar vörur 

og efnislega hluti. Þessar upplýsingar fara inn í Gagnagnótt (e. Big data) sem safnar 

þessum gögnum saman og til verður gríðarlegt magn af upplýsingum sem hægt verður 

að vinna með. Einstaklingurinn hefur breytist í vöru þrátt fyrr að vera einnig notandi 

(Tabora, 2019). Fyrirtæki eins og Google, Facebook, Amazon og Microsoft nýta sér 

gögn frá fólki um hegðun og notkun þeirra samkvæmt skilmálum sem þessi fyrirtæki 

leggja fram til þeirra sem vilja aðgang að þjónustum þeirra. Hvort sem það sé frí 

þjónusta eða keypt þjónusta ásamt snjalltækjum, verður samþykki skilmála fyrirtækja 

að liggja fyrir svo hægt sé að nýta þjónustur eða snjallhluti þeirra. Samþykkt tekur á 

þeim gögnum sem koma til og hvernig úrvinnslu þeirra er. Hins vegar eru oft í boði 

ýmsar stillingar sem hægt er að stilla til ákvarða hvað sé deilt með fyrirtækjum og 

eftir komu GDPR í Evrópu var þessi möguleiki enn öflugri þar sem fyrirtæki þurfa að 

vinna eftir GDPR reglum ef þeir hyggjast starfa á evrópusvæðinu (Tabora, 2019).  
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4. Fjórða iðnbylting 

Ný tæknibylting er kominn af stað og hefur fengið nafnið fjórða iðnbylting. Nafnið er 

eignað doktor Klaus Schwab, stjórnarformanni Alþjóðarefnahagsráðsins (World 

Economic Forum) sem gaf út bókina The Fourth Industrial Revolution árið 2016. 

Fjórða iðnbylting er hugtak yfir þá tækniþróun sem er að gerast í samtímanum og á 

síðustu árum (Ólafur Andri Ragnarsson, 2018). Tæknin hefur breyst og aðgengi að 

henni hefur einnig aukist. Netið hefur opnað marga möguleika fyrir samfélög, hvort 

sem það séu einstaklingar eða fyrirtæki og stofnanir. Þróun á gervingreind hefur orðið 

til þess að notkun hennar er orðin raunhæfur möguleiki, sjálfvirkni er að ryðja sér til 

rúms í auknu mæli, ásamt þróun á róbótum. Internet hlutanna er er að hefja innreið á 

heimilum og í fyrirtækjum um allan heim. Þessi bylting mun með tímanum hafa bein 

áhrif á einstaklinga þar sem ýmis störf verða óþörf (Ólafur Andri Ragnarsson, 2018). 

Hér verður þó horft til Internet hlutanna og gervigreindar nánar ásamt Gagnagnótt 

sem fylgja þessari iðnbyltingu.  

 

4.1 Internet hlutanna (e. Internet of Things)  

Internet hlutanna fylgir fjórðu iðnbyltingunni og er ekki aðeins bundin við 

einstaklinga heldur mun þessi tækni að nýtast einnig fyrirtækjum og stofnunum. Til 

þess að búnaður geti talist til Internet hlutanna þarf búnaðurinn að geta tengst 

internetinu. Þetta geta verið skynjarar og hugbúnaður sem vill tengjast öðrum búnaði 

ásamt því að tengjast Internetinu. Flóran af búnaði getur verið gríðarleg og notkun 

þeirra verið ólík (Ólafur Andri Ragnarsson, 2018, bls. 211).  

 

Snjallheimili er orð sem heyrist sífellt oftar í umræðunni hér á Íslandi. Íslendingar 

hafa tekið ástfóstri við þessa nýju tækni og séð notkunarmöguleika á heimilum sínum. 

Oft á tíðum er þó þörf á að setja upp stjórnstöð svo hægt sé að tengja þann búnað sem 

settur er upp á heimilum. Heimili eru byrjuð að setja upp snjallýsingar þar sem hægt 

er að stýra lýsingum með snjallforriti í gegnum snjallsíma. Dyrabjöllur eða dyrasíma 

er víða búið að snjallvæða og getur heimilisfólkið séð þann sem er að banka á hurðina 

ásamt því að eiga við hann samskipti án þess að vera jafnvel heima hjá sér. Í boði er 

að vera með öryggiskerfi, eins og Ring frá Amazon sem dæmi. Þar sem hægt er 

fylgjast með hvað er að gerast á heimilinu þegar íbúar eru ekki þar. Ýmsir skynjarar 
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eins og eldvarnarskynjarar og vatnsskynjarar geta tengst þessum kerfum og íbúar geta 

fylgst með þeim í gengum snjallsímanna sína hvort sem þeir séu heima eða ekki 

(Takkar, 2020).  

 

En grunnur að þessu öllu saman er að það sé nettenging til staðar svo þessi tæki geti 

fengið nettengingu, hvort sem það er með þráðlausu neti eða í gegnum stjórnborð 

(Takkar, 2020). Einstaklingar eru búnir að vera með ýmis tæki á sér eins og snjallsíma 

í tölvuverðan tíma, snjallúr eru orðin þróaðri og gera meira en nokkurn tímann áður 

og eru auðvitað nettengd við önnur tæki. Hægt greiða með þeim vörur og þjónustur, 

farin að mæla miklu meira um lífheilsu einstaklinga og hreyfingu sem dæmi. 

Einstaklingar og heimill eru að fá aðgang að ótrúlegum hlutum sem eru verða snjallari 

með tímanum. Sama tíma er verið að veita tækninni ótrúlegan aðgang að gögnum um 

líf einstaklinga og aðstæður þeirra. Þetta fer allt í gagnanótt sem einstaklingar hafi 

samþykkt við uppsetningu á tækjunum sínum. 

 

Gagnasöfnun verður gríðarleg í tengslum við Internet hlutanna og notkun á þeim 

búnaði sem fylgir henni. Gögn um hegðun og notkun fer í gagnagnótt þar sem gögnin 

verða geymd og aðgengileg þeim sem safna þeim (Bean, 2018). Upplýsingar eins og 

um heilsu og hreyfingu fólks mun fara í gagnagnóttina, notkun á snjall dyrabjöllum, 

hitamælar, snjallsjónvarpinu og bifreiðum fara sem dæmi einnig í gagnagnóttina. 

Gögn sem verða til koma frá öllum þeim snjalltækjum sem hægt er að tengja við 

netið. Upplýsingar sem koma frá þeim eru aðeins háðar virkni tækjanna og notkun 

þeirra. Því fara þessi tækni mjög inn á persónurétt einstaklinga með gagna söfnun 

sinni. En samþykkja þarf skilmála áður en notkun tækja hefst.  

  

  

4.2 Gagnagnótt (e.Big data) 

Big data eða Gagnanótt eins og það heitir á Íslensku er uppsöfnun upplýsinga frá 

netinu og tækjum sem tengjast því. Hugtakið gagnanótt vekur stundum tortryggni um 

að veri sé að fara inn á friðhelgi einstaklinga (Bean, 2018).  

Gögnin sem safnast koma frá fleiri ein einum vettvangi. Stafrænt fótspor einstaklinga 

er út um allt netið og hann skilur það eftir sig alstaðar þar sem hann fer. Notandi 

skoðar vefsíður íslensku bankanna sem dæmi, þar skilur hann eftir sig spor um hvað 
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hann var að skoða og hvernig hann endaði þar, þ.e.a.s. hvaðan hann kom. En gögnin 

eru ekki bundin bara við einstaklinga heldur eru gögnin að koma frá snjalltækjum eins 

og dyrabjöllum og þotuhreyflum, ljósastaurum í sumum borgum og bifreiðum einnig. 

Gagnasöfnun er því ekki bara bundin við að vafra á netinu, snjallheimilið og 

samfélagsmiðla. Gagnagnóttin er byggð upp af fimm einkennum sem eru,  magn, 

hraða, fjölbreytni, áreiðanleika og verðmæti.  

 

• Magn (e.Volume) kemur til þar sem gögnum er safnað saman frá ólíkum endum netsins. 

Þessi fjölbreyta söfnun tekur til viðskiptafærslur, samfélagsmiðla og ýmsum snjalltækjum 

sem hafa skynjara eða tala sama (Machine to machine).  

• Hraði (e.Velocity) tekur til hraðans sem gögn verða til og hversu hratt hægt sé að skapa 

gögn sem hægt er að vinna með.  

• Fjölbreytini (e.Variety), gögnin eru fjölbreytt og eru að skila sér á ólíkum sniðum og 

tegundum. Gögnin eru að koma úr ólíkum gagnagrunnum og eru ekki endilega að passa 

saman í einn grunn. Vinna þarf með gögnin svo hægt sé að vinna úr þeim upplýsingar 

sem komu til notkunar og gagnsemi.  

• Áreiðanleiki (e. Viabillity), gæði gagna getur verið mismunandi og getur leitt til 

ósamræmi og óvissa í úrvinnslu á ákveðnum gagnasettum. Gagnagnótt er breytileg þar 

sem gögn hafa ólíkan uppruna og mismundi gagnategunda. 

• Verðmæti (e. Value), skapa verðmæti út frá gögnum, þau hafa ekkert mikilvægi né gagn 

ef ekki er skapa verðmæti út frá vinnslu þeirra (Sharma, 2020). 

 

Gagnsemi allra þessara ganga getur orðið gríðarleg fyrir samfélög, einstaklinga og 

fyrirtæki. Gagnsemin getur komið fram í hagkvæmni sem kemur til vegna 

gagnadrifinnar ákvörðunartöku. Á sama tíma er öll vinnsla gagna að verða hraðari og 

áreiðanlegri. Hægt verður að komast að niðurstöðum og ganga frá umsóknum 

einstaklinga um lán eða styrki nær sjálfvirkt, svo dæmi sé tekið. Aðgengileg gögnin 

leiða til styttri afgreiðslu tíma og minni kröfur þar að gera um að einstaklingar þurfi 

safna að sér gögnum og leyfum til að skila af sér. Kunnuglegt dæmi fyrir Íslendinga 

er skattaskýrslan þar sem nánast öll gögn eru kominn inn á skýrsluna hér á Íslandi þar 

sem flest gögn eru orðin rafræn. Jafnframt geta þau veitt upplýsingar um upplifun og 

hegðun neytenda þegar kemur að hegðun á markaði (Harris, 2018).  

 

Nefna má dæmi um þráðlaus net sem eru í boði um flugvelli og verslunarmiðstöðvar. 

Þetta eru frí net og einstaklingar eru beiðnir um að staðfesta að þeir samþykki 
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skilmála um hvernig vinna megi úr gögnum sem koma til vegna aðgangsins. En 

samþykkja þarf skilmálanna til þess að fá aðgang að þráðlausa netinu. Þannig næst 

þegar þau koma á flugvöllinn eða verslunarmiðstöðina þá er hægt að senda 

einstaklingum áherslumarkaðsetningu í tengslum við þær verslanir sem hann skoði 

mestu úr síðustu ferð sinni (Holger, 2018).  

 

Gögnin geta einnig gefið fyrirtækjum tækifæri á að fylgjast með endurgjöf og 

umfjöllum um fyrirtækið hverju sinni. Orðspor fyrirtækja er mikilvægt og með 

aðgang að gögnum geta þau brugðist við umfjölluninni . Gögnin eru jafnframt 

markaðstól fyrir fyrirtæki til þess að ná með markvissari hætti til viðskiptavinna hvort 

sem það eru núverandi eða nýir viðskiptavinir. Hægt er að ná til þeirra með 

áhrifaríkari hætti þar sem hægt er að greina hver áhugi þeirra sé og hvaða vöruúrvali 

þau sækjast eftir. Gervigreind nýtir Gagnagnótt án hennar hefur gervigreind ekki 

mikið til að læra né vinna með. Gervigreindin væri í raun tóm skel sem væri að vinna 

eftir fyrirfram gefnum forsendum ákveðnar væru og kóðaðar af umsjónarmönnum 

hennar. Hún hefði ekki tækifæri á að læra. Gagnagnótt getur nýst í margt annað til að 

mynda barist gegnum tryggingasvindli og misnotkun stuðnings frá ríki og 

sveitafélögum. Netöryggi er eitt af stóru málunum í dag og þessi gögn eru mikilvægur 

hluti í þeirri barráttu. Hægt verður að berjast gegn öryggisbrotum með gervigreind 

ásamt því að sjá fyrir mögulegum brotum. Gagnagnótt og gervigrein gætu verið 

mikilvægt tól fyrir framtíð samfélagsins, allt eftir því hvernig á verður haldið, og 

hvort sem okkur líkar betur eða verr eru þessir hlutir komnir til að vera. 

 

4.3 Gervigreind (e. Artificial Intelligence)  

Umræðan um gervigreind er oft óraunsæ og einangruð við neikvæðu hliðarinnar hjá 

þeim sem ekki þekkja gervigreindar hugmyndarfræðina. Ótti við að störf séu að 

glatast og að gervigreind geti jafnvel verið hættuleg mannkyninu, sem má kannski að 

einhverju leyti rekja til þess að kvikmyndar og sjónvarpsiðnaðurinn hafi skapað á 

fyrirbærinu ákveðna ímynd. Þó að gervigreind sé mjög tengd fjórðu iðnbyltingunni, 

þá hefur hún verið í umræðu frá fimmta áratug síðustu aldar þegar kenningar um 

gervigreind fóru að koma fram. En þær hugmyndir voru á þessum árum var langt á 

undan sinni samtíð (Anyoha, 2017).  
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En hvað er gervigreind? Gervigreind er hægt að flokka út frá virkni og getu. Virkni 

mætti skipta í fjóra flokka; viðbragsvél (e. Reactive machine), takmörkuð geta (e. 

Limited theory), hugsanaferlar (e. Theory of mind) og svo síðast Sjálfvitandi (e. Self-

aware AI) gervigreind. Virkni þessa fjögra gervigreinda er:  

 

• Viðbragðsvél (e. Reactive machine) er mjög einföld gervigreind og sú elsta af 

gervigreindum. Hún hefur ekkert minni og hefur því enga getu á að vinna með eldri gögn. 

Hún vinnur aðeins með rauntíma gögn og getur því aldrei þróast áfram í getu sinni.  

• Takmörkuð geta (e. Limited theory) hefur getu til að geyma gögn, er með minni. Þessi 

gervigreind er mjög þekkt í dag. Hún byggir á því að geta unnið með eldri upplýsingar og 

miðla upplýsingum svo ákvörðunartökur eða hugmyndavinna sé upplýstari og betri. En 

þetta er gert með því að vinna úr gögnum í minninu. Sem dæmi má horfa til GSP tækja, 

þar sem unnið er með eldri gögn í minninu til að auðvelda manneskjunni hvert á að fara í 

nútímanum. Sjálfkeyrandi bifreiðar nýta einnig þessa tækni.  

• Hugsanaferlar (e. Theory of mind) er komið inn á næsta stig gervigreindarinnar því þá 

erum farið að vinna með mannlega þætti eins og tilfinningar, þarfir, hugsanir, og virkja þá 

í gervigreind.  

• Sjálfvitundar gervgreind (e.Self-aware AI) er gervigreind er ekki orðinn til í 

raunveruleikanum. Þetta er hugmyndarfræði þar sem gervigreind er farin að skilja og geta 

beitt tilfinningum eins og mannveran. En þessi tegund af gervigreind er sú sem margir 

þekktir aðilar eins og Elan Musk hafa áhyggjur af. Þegar gervigreindin er kominn á með 

sjálfsvitund getur hún mögulega álitið mannveruna sjálfa sem hættulega og gæti farið upp 

gegn henni (EDUCBA, án dags.):.  

 

Þegar litið er til getu gervigreindar mætti flokka hana í þrjá getuflokka. Þær eru 

Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence ásamt Artificial Super 

Intelligence. Geta þessara gervigreinda er:  

 

• Artificial Narrow Intelligence er þekktasta gervigreindin og er nýtt nú þegar um 

allt netið. Þessi tegund af gervigreind er þekkt fyrir einfalda virkni, virknin felst í 

því að spila leiki, koma með tillögur að vörum, veðurspá og úrvinnslu 

tölfræðigagna sem dæmi. Við fáum að upplifa virkni hennar á Netflix og 

Youtube, þar sem við fáum tillögur um efni sem við mögulega höfum áhuga á. 

Gervigreindin er þá búin að vera rannsaka hegðun notanda á þessum miðlum og 

ýtir að þeim efni sem þeir kunna mögulega að hafa áhuga á út frá fyrri notkun 

þeirra. Við getum einnig horft á vefsíður eins og Amazon og Facebook. Þar er 
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unnið með gögn frá notendum og nálgast þá eins og hinir miðlarnir með því að 

ýta að notandanum mögulegt efni sem hann hefur áhuga á eftir að hafa greint 

hegðun hans á síðunnum. Gervigreindinn vinnur með gögn sem eru aðgengileg 

henni og vinnur aðeins úr þeim. Hún hugsar ekki meira en það, sem sagt einföld 

gervigreind sem tekst á við að leysa ýmis mál fljótari en mannveran. 

• Artificial General Intelligence, er hins vegar næsta stig af gervigreind. Hér er 

gervigreindin farin að nálgast mannveruna og er farin að skilja hlutina og farin að 

geta beita rökstuðningi í umhverfinu sínu. Alveg eins og mannveran. 

• Artificial Super Intelligence, er stig þar sem gervigreind hefur náð fram úr 

mannverunni í nokkrum eða ákveðnum sviðum eins og til dæmis almennri 

þekkingu, samfélags getu og vísenda sköpun (EDUCBA, án dags.). 

 

Gervigreind hefur hafið innreið sinna og fyrirtæki eins og Google, Amazon, Apple, 

Facebook, Microsoft og IBM eru nú þegar byrjuð að nýta sér þessa tækni (Marr, 

2019).  

 

Amazon keyrir vöruhús sín á róbótum og gervigreind til þess að hámarka getu 

vöruhúsanna og lágmarka þann tíma sem tekur að afgreiða vörur innan þeirra. 

Amazon nýtir vélarlærdóm (e. Machine learning) til búa til upplýsingar um hve 

langan tíma tekur að koma frá punkti A til punkt B. Amazon er að nýta þessa tækni til 

þess að hámarka getu vöruhúsanna (Karlinsky, 2019).  

 

Árið 2015 mátti sjá dæmi um hversu öflug gervigreindin var við leit í gögnum. 

Sjúklingur sem var á háskólasjúkrahúsinu í Tókýó Japan hafði verið greinst með 

bráðahvítblæði en í ljós kom að greiningin væri röng eftir að byrjað var á meðferð og 

viðbrögð sjúklingsins við henni voru óvenjuleg. Þar sem læknar gátu ekki fundið út 

hvað væri að gerast, var leitað til tæknirisans IBM og óskað eftir aðstoð þeirra. IBM 

starfrækti heilbrigðisdeild innan fyrirtækisins sem vann við að finna lausnir til að 

greina sjúkdóma. IBM nýti ofurtölvuna Watson til þess að fara yfir öll gögn sem 

háskólaspítalinn í Tókýó hafði útvegaði um sjúklinginn og Watson kannaði einnig 

gögn annarstaðar í heiminum um sambærileg einkenni. Við greiningu þessara gagna 

gat þessi ofurtölva beitt gervigreind og það tók hana aðeins 10 mínútur til að finna út 

hvað amaði að sjúklingnum sem lá á spítalanum í Tókýó. Tölvan fann út að 

sjúklingurinn hafði mjög sjaldgæfan blóðþurrðarsjúkdóm og læknar staðfestu 
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greiningu gervigreindarinnar með því að yfir fara gögn sem hún nýtti til greina þetta 

tilvik. Gervigreindina var aðeins 10 mínútur að vinna verk sem hefði tekið læknana 

tvær vikur að vinna (Rohaidi, 2016). 

  

Gervigreind hefur því margskonar notagildi fyrir nútímann og framtíðina. Internet 

hlutanna, gagnagnótt ásamt gervigeind eiga eftir að valda margskonar breytingum. 

Möguleikarnir eru miklir þar sem þessir þrír þættir tengjast saman til þess að skapa 

lausnir, jafnvel á vandamálum sem við erum ekki búin að uppgötva í dag. 

Snjallvæðing heimila og borga er bara byrjunin.  
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5. Niðurstöður 

Netið er hluti af daglegu lífi okkar og við viljum njóta friðhelgi þar eins og á öðrum 

sviðum í daglegu lífi. Friðhelgi á sér óvini á netinu og því þarf að vera vakandi yfir 

því að réttindi séu ekki fjarlægð án vitundar einstaklinga. Réttur einstaklinga innan 

Evrópu var styrktur mjög með innleiðingu á GDPR reglum árið 2018. Með þessum 

breytingum var skýrt sett fram hver réttindi einstaklinga væru og hvaða kröfur væru 

gerðar til þess að fá aðgengi að gögnum tengdum honum. Þó svo að á Íslandi hafi 

verið til staðar persónuverndarlöggjöf fyrir tíð GDPR, var hún ekki hugsuð til þess að 

takast við áskoranir sem netið skapaði. GDPR tekur á þessum málum innan Evrópu 

og þeirra þjóða sem hafa innleidd GDPR og markmið með þeirri löggjöf er að færa 

valdið yfir því hverju er safnað og hvernig það er notað til notandans. Þess vegna er 

lög áhersla á gagnsæi.. Þeir sem vilja vera aðgengilegir á netinu innan Evrópu þurfa 

að starfa í samræmi við þær kröfur sem eru gerðar til fyrirtækja og stofnana í lögum 

og reglum GDPR.  

 

Krafa um gagnsæi fær ríkari grundvöll ákvæðum GDPR um upplýsingaskyldu og -

fræðslu til notandans. Það er kveðið á um að eigandi upplýsinganna sé vel upplýstur 

hverju sé safna, hvers vegna sú söfnun er gerð og hvert markmið söfnunar er. En betur 

má ef duga skal því mikilvægt er að skilmálar séu skýrir og skiljanlegir og að lengd 

þeirra sé hófleg fyrir meðalmanneskjuna sem eins og við höfum séð, þarf annars að 

verja óhóflegum tíma í að plægja sig í gegnum notendaskilmála, fyrir hugbúnað og 

þjónustur á netinu. Breyting á uppbygginu skilmála er liður í að virkja eigendur gagna 

til að lesa þær og veita upplýst samþykki, efla upplýst samþykki í stað óupplýsts 

samþykkis. Með þessari löggjöf sem er valdið yfir gagnasöfnuninni vissulega fært 

nær þeim sem gögnunum er safnað um, en það þýðir líka að ábyrgð hans sjálfs er 

ljósari. Notandi þarf að vera meðvitaður um hvað hann samþykkir, réttindi sín og 

huga að notkun og hegðun sinni. Þó það sé búið að skapa gott laga- og regluumhverfi 

sem styður betur við friðhelgi og gagnsæi, leysir það ekki notandann undan því að 

vera árvakur og skynsamur.  
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6. Lokaorð  

Eftir að hafa framkvæmt þessa rannsókn þykir höfundi áhugavert að kanna hug 

Íslendinga hvar mörkin séu á netinu. Hvenær þykir fólki farið inn á friðhelgi þeirra á 

netinu. Í árdag Internetsins þegar tölvugarparnir sáu fyrir nýja og betri tíma í krafti 

þessarar nýju tækni, þar sem upplýsingar af öllu tagi yrðu aðgengilegar öllum, allir 

gætu tekið þátt í því að skrifa kóða hins nýja samfélags, var lítil áhersla á friðhelgi og 

jafnvel litið svo á að fólk eða fyrirtæki sem vildi halda einhverju útaf fyrir sig hlyti að 

hafa eitthvað að fela. Sú hugmynd virkar ef til vill barnaleg þegar horft er í 

baksýnisspegilinn. Sé fullrar sanngirni gætt má segja að ólíklegt sé að tölvugarparnir 

hafi átt að sjá fyrir sér eftirlitskapítalismann sem samt er hálfpartinn óskilgetið 

afkvæmi þessarar hugmyndar um að allt skuli vera ókeypis á netinu. Því er nú þannig 

farið að snjalltækjum fjölgar sífellt, bæði á fólki og á heimilum þeirra. Hversu opin er 

almenningur gagnvart þessari þróun og er breyting á viðhorfi gagnvart friðhelgi á 

snjalltækjum á heimilum eða á snjalltækjum yfir höfuð? Er munur á milli viðhorfa 

fólks varðandi friðhelgi á milli snjalltækja og á hefðbundinni notkun á netinu? Horfa 

einstaklingar á þetta með sömu augum eða hafa þeir áhyggjur að öðru meira en hinu? 

Einstaklingurinn hefur völdin að friðhelgi og spyrja má hvar þessi mörk ættu að vera 

að mati fólksins. Hugmyndin um friðhelgi getur verið ólík á milli kynslóðanna og því 

er ekki endilegt að allir séu með sömu hugmynd að friðhelgi.  

 

Hvernig mun þróun á GDPR verða í framtíðinni? Munu þessi lög ná að fylgja 

tæknibreytingum eða verða alltaf langt á eftir? Nú eru aðeins liðinn tvö ár síðan að 

þessi lög voru innleidd á Íslandi. Sú umræða vekur jafnvel enn dýpri spurningarinnar. 

Þetta eru spurningar um getu stjórnvalda til þess að halda í við hraða tækniþróunar í 

heiminum og tryggt friðhelgi ásamt gagnsæi á netinu með sterkri lagaumgjörð. Sömu 

spurningar má spyrja í tengslum við gervigreind og sjálfvirknivæðingu. Hraði 

ákvörðunartöku í stjórnmálum virðist jafnvel vera að hægjast ef eitthvað er. En það er 

ekki aðeins spurning um hraða heldur þekkingu og áhuga stjórnmálafólks á 

viðfangsefninu.  

 

Aðrar spurningar snúa að því hver á að sinna eftirlitinu og stöðva þau brot sem kunna 

koma upp á netinu. Það er gríðarlegt verkefni að vera með eftirlit yfir fyrirtækjum og 

stofnum, til að tryggja að þau fari eftir þeim leikreglum sem eru lagðar fram hverju 
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sinni. Hvernig á t.d. að fylgja því eftir að aðilar eyði gögnum á réttum tíma? Það eitt 

og sér er gríðarstórt verkefni. GDPR gerir kröfur um ábyrgðarmenn starfi innan 

fyrirtækja og stofnana, spurningar vakna hvort þeir fái þau völd og sjálfstæði til þess 

að framfylgja þeim lögum og reglum sem þeir eiga að starfa innan.  

 

Gagnsæi er lykill að góðu samstarfi og trausti milli samstarfsaðila sem nær eitthvað 

umfram skjalfesta samninga. En hvernig er hægt að fylgja því eftir með allri þessar 

flóru samþykkta sem notendur eru eiginlega tilneyddir að samþykkja ef þeir ætla að 

vera þátttakendur á netinu. Ef þessi flóra samþykkta á friðhelgisskilmálum á að 

gagnast notandanum vakna spurningar hvort það sé ekki þörf á kerfi sem veitir honum 

heildarsýn yfir þá skilmála sem hann hefur samþykkt, hvað var samþykkt og hvenær 

og fylgist með stöðu þessara samþykkta. Þessi hugbúnaður mynd láta notandann vita 

ef breytingar hafa orðið, ef einhver sem viðkomandi hefur undirritað 

friðhelgissamning við er ekki að standa sig, myndi láta vita ef endurnýja þarf skilmála 

og gæti bent notanda á að óska eftir að gögnum um hann sé eytt í þjónustum sem hann 

hefur ekki notað lengi. Hugbúnaðurinn gæti jafnvel séð um að ganga frá slíkum 

beiðnum. Jafnvel mætti gera þeim sem safna gögnum að upplýsa um þá söfnun í 

miðlæga gagnanótt sem hugbúnaður notandans er í samskiptum við. Þetta gætu verið 

upplýsingar um það hvaða gögn eru til um einstaklinginn hvar, hvernig sé verið að 

vinna með þær og hvaða samþykktir hann hefur gefið, en ekki gögnin sjálf. En 

spurningar um friðhelgi og öryggi munu alltaf vakna þegar allar upplýsingar verða 

aðgengilegar á einum stað og þyrfti þessi upplýsingaveita sjálf að vera gagnsæ og 

virða friðhelgi til hins ýtrasta og helst rekin af opinberum aðilum sem njóta víðtæks 

trausts. En sama tíma vakna spurningar hvort einstaklingur hafi ekki rétt á einföldu og 

öruggu heildaryfirliti yfir upplýsingum. Er það ekki friðhelgi hans og réttur til 

gagnsæis sem styður þá kröfu? Að mati höfundar myndi lausn í þessa veru einmitt 

næsta skref til þess að tryggja anda og góð markmið GDPR löggjafarinnar.  
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