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Útdráttur 

Hugtökin falsfréttir og upplýsingaóreiða hafa verið áberandi í umræðunni undanfarin 

misseri. Í upphafi var einkum fjallað um falsfréttir í tengslum við stjórnmál þar sem 

misvísandi og jafn vel röngum fréttum var dreift á samfélagsmiðlum í þeim tilgangi að 

hafa áhrif á niðurstöður kosninga. Útbreiðsla COVID-19 hefur svo enn frekar sýnt fram á 

mikilvægi þess að almenningur geti átt greiðan aðgang að áreiðanlegum upplýsingum og 

spornað sé gegn miðlum sem ala á sundrung með misvísandi upplýsingum án þess þó að 

skerða tjáningarfrelsi. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða birtingarmynd upplýsingaóreiðu í íslensku 

samfélagi, áhrif hennar og hugsanlegar afleiðingar. Leitast var eftir að skilgreina hvað felst 

í upplýsingaóreiðu, hvernig hún birtist í íslensku samfélagi og til hvaða aðgerða stjórnvöld 

hafa eða gætu gripið til til að sporna við upplýsingaóreiðu. Fjallað verður um með hvaða 

hætti megi beisla miðlun og neyslu upplýsinga úr því sem komið er og hvernig samrýmast 

hugmyndir um að koma böndum yfir upplýsingar hugmyndum um tjáningarfrelsi?  

Með tilkomu samfélagsmiðla getur hver sem er deilt upplýsingum án þess að 

heimildir á bak við þær séu yfirfarnar af blaðamönnum eða öðrum fagaðilum sem ætlað 

var að vinsa úr óábyggilegar upplýsingar frá áður en þær fóru í almenna dreifingu sem 

þótti eitt höfuðhlutverk fjölmiðla. Ofgnótt upplýsinga dynur á almenningi og erfitt getur 

reynst að greina áreiðanlegar heimildir og óáreiðanlegar heimildir og hafa margar 

stofnanir heims haldið því fram að upplýsingaóreiða geti ógnað lýðræðissamfélögum sem 

byggja á upplýstu vali kjósenda, og jafnvel ógnað lífi fólks með því að hvetja til árása eða 

hunsunar á sóttvarnartilmælum. Lýðræðisríki geta þó seint gripið til aðgerða sem setja 

þungar skorður á tjáningarfrelsi. Þá er ekki hægt að sporna gegn þeim tækniframförum 

sem skapað hafa gervigreind og þar með aukið möguleika aðila til að dreifa röngum 

upplýsingum. Til þess að takast á við upplýsingaóreiðu þarf að leggja aukna áherslu á 

gagnrýna hugsun og upplýsingalæsi sem og sterkt regluverk um notkun 

persónuupplýsinga. Rannsóknin hér á eftir var framkvæmd með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og fjallar um þær hættur sem hafa skapast vegna upplýsingaóreiðu, 

söfnun persónuupplýsinga og leiðir til að greiða úr stöðunni – upplýsingalæsi almennings.  
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Abstract 

Fake news and information disorder have been prominent in the discourse in recent 

times. First the discourse was mainly about fake news in connection with politics, where 

misinformation or fake news were spread on social media to influence results in election. 

The spread of COVID-19 has further demonstrated the importance of the public having 

easy access to reliable information and the importance of combating media that breeds 

disparity with contradictory information without being criticized. 

The aim of the study was an attempt to examine information disorder in Icelandic 

society, its effect and possible impact. An attempt was made to define what information 

disorder entails and how it manifests itself in Icelandic society. In what way the 

government can react in attempt to resist information disorder in the society without 

compromising freedom of expression. 

With the rise of social media, anyone can share information without being 

reviewed by journalists or other professionals who are meant to sift out unreliable 

information before it goes public, which was considered one of the main roles of the 

media. The information overload can be difficult for the public to understand what 

constitutes reliable and unreliable news, and many organizations around the world have 

argued that the information chaos may threaten democracies based on informed voter 

choice and even threatened people's lives by inciting attacks or disregard of Covid 

regulations and restrictions. However, when it comes to severe restrictions democracies 

have limited space to act within without imposing on freedom of expression and deciding 

what constitutes correct and incorrect information. It is also not possible to counteract 

the technological advances that have created artificial intelligence and thus increased the 

possibility of spreading wrong information. To deal with the information disorder, more 

emphasis needs to be placed on critical thinking and information literacy, as well as a 

strong regulatory framework for the use of personal information. The research below was 

carried out using qualitative research methods and deals with the dangers that have 

arisen due to information chaos, the collection of personal information and a way to solve 

the situation – public information literacy. 
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Formáli  

Þessi lokaritgerð er 30 ECTS eininga rannsóknarverkefni til MIS-gráðu í upplýsingafræði 

við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Rannsóknin fjallar um upplýsingaóreiðu, birtingu 

hennar í samfélaginu, áhrif og hugsanlegar afleiðingar. Leiðbeinandi minn var Ragna 

Kemp Haraldsdóttir. Ég vil þakka henni fyrir þolinmæði, góð ráð, stuðning og leiðsögn í 

gegnum rannsóknina. Einnig vil þakka mínum elskuðu systrum fyrir dyggan stuðning og 

yndislegu börnunum mínum fyrir óþrjótandi þolinmæði og skilning. 
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1 Inngangur 

Í rannsókninni verður farið yfir hvað felst í upplýsingaóreiðu, hver birtingarmynd hennar 

er í íslensku samfélagi og skoðað verður hvað er hægt að gera til þess að sporna við henni, 

eða hvort það er á annað borð mögulegt. Við búum í heimi þar sem flæði og hraði 

upplýsinga er mjög mikill, oft getur reynst erfitt að vita hvaða upplýsingar eru réttar og 

hverjar ekki. Upplýsingar sem fengnar eru af netinu eru oft fljótar að tapa uppruna sínum 

og erfitt getur reynst að finna hvaðan þær komu og hvernig þær urðu til.  

Upplýsingaóreiða er talin ýta undir sundrung í samfélaginu og þar með geti hún 

grafið undan grunnstoðum lýðræðissamfélaga. Því er mikilvægt að kanna í hvaða formi 

upplýsingaóreiða birtist , hvort hún valdi skaða og hvort hægt sé að sporna við útbreiðslu 

hennar. Falsfréttir og upplýsingaóreiða hafa verið mikið í umræðunni síðustu þrjú ár og 

er taldar vera vaxandi ógn í lýðræðissamfélögum og geti jafnvel ógnað þjóðaröryggi í 

sumum tilvikum. 

Í þessari rannsókn er athyglinni beint að eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvað 

er upplýsingaóreiða og hvernig birtist hún í íslensku samfélagi? Þá verður einnig leitast 

við að reyna svara því hvort hægt sé að greiða úr þessari óreiðu upplýsinga. Duga einhver 

tól til að koma lagi á miðlun og neyslu upplýsinga úr því sem komið er? Og hvernig 

samrýmast hugmyndir um að koma böndum yfir upplýsingar hugmyndum um 

tjáningarfrelsi? 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða birtingarmyndir upplýsingaóreiðu í 

íslensku samfélagi. Notuð verða dæmi úr fjölmiðlum og samfélagsumræðu undanfarinna 

tveggja ára. Þótt tímabilið sé ef til vill stutt í einhverjum skilningi er óhætt að segja að sýn 

yfirvalda, einkum heilbrigðis- og dómsyfirvalda, sem og fjölmiðla og almennings hafi 

þroskast mjög hratt á innan við ári hér á landi. Ástæðan fyrir þessari auknu meðvitund á 

upplýsingaóreiðu má einkum rekja til tveggja þátta, það er að segja baráttunnar við 

COVID-19 á heimsvísu og svo áhrif sem oft eru tengd Donald Trump, fyrrverandi forseta 

Bandaríkjanna, sem oft hefur þótt gróflega misbeita samfélagsmiðlum, jafnvel svo að 

hann var á endanum útilokaður af samfélagsmiðlinum Twitter, sakaður um að hafa hvatt 

almenning til ofbeldis og árásar á þinghús Bandaríkjanna. Fyrr á kjörtímabili Trumps höfðu 



13 

forsvarsmenn miðilsins oft þurft að merkja tilkynningar frá Trump sem falsfréttir  

(Permanent suspension, 2021). 

Í baráttu mannkyns við COVID-19 skiptir aðgengi almennings að réttmætum 

upplýsingum miklu máli og geta rangar upplýsingar í mörgum tilfellum reynst 

lífshættulegar. Undanfarna mánuði hafa yfirvöld, með orðinu yfirvald er verið að vísa til 

íslenskra heilbrigðisyfirvalda og löggæslu auk réttkjörinna stjórnvalda hér á landi, þurft að 

heyja samstillta baráttu í miðlun upplýsinga um leiðir til hemja dreifingu kórónaveirunnar. 

Þessar leiðir í baráttunni hafa verið kortlagðar með notkun vönduðustu gagna og 

þekkingar hverju sinni og þarfnast stöðugrar yfirferðar sem miðar að þróun veirunnar og 

aðstæðna í samfélaginu. Á sama tíma hefur þurft svara gagnrýnisröddum sem draga 

aðgerðirnar í efa og miðla jafnvel upplýsingum sem að mati yfirvalda gætu stofnað lífi 

fólks í voða. 

Í þessari ritgerð verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, því næst 

er fjallað um aðferðafræði eiginlegra rannsókna, þátttakendur rannsóknarinnar kynntir 

og farið yfir framkvæmd hennar. Næst verða frumniðurstöður rannsóknarinnar kynntar, 

þar sem dregin verða fram fjögur meginþemu og í lokin eru umræður og samantekt.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um upplýsingaóreiðu og hugtakið útskýrt. Farið verður í 

birtingu upplýsingaóreiðu í samfélaginu, dreifingu hennar, áhrif og mögulegar afleiðingar 

á íslenskt samfélag gerð skil. Skoðaðar verða mögulegar aðgerðir sem hægt er að grípa til 

að sporna við upplýsingaóreiðu.  

Farið verður yfir mikilvægi þess að einstaklingar búi yfir hæfni til þess að geta greint 

upplýsingaóreiðu, sem undirstrikar mikilvægi þess að einstaklingar séu læsir á upplýsingar 

og hafi færni til að beita upplýsinga-, miðla- og stafrænu læsi (Ireton og Posetti, 2018).  

 Upplýsingaóreiða – skilgreining hugtaks  

Lengi hefur verið uppi orðrómur um samsæri og uppskáldaðar upplýsingar. Umfang 

upplýsingaóreiðu í heiminum hefur, hins vegar, aldrei verið í líkingu við það sem nú er 

fordæmalaus áskorun fyrir heimsbyggðina (Wardle og Derakhshan, 2017). Rangar 

upplýsingar beinast í miklu magni að pólitík og upplýsingaóreiðu almennrar umræðu en 

læknisfræðinni hefur einnig lengi stafað ógn af röngum upplýsingum sem fara á flug í 

samfélagslegri umræðu (Wardle og Derakhshan, 2017).  

Stór hluti af því sem í daglegu tali er kallað falsfréttir (e. fake news) er í raun 

upplýsingaóreiða (e. information disorder). Hugtakið falsfréttir nær ekki yfir það flókna 

fyrirbæri sem upplýsingaóreiða er og nær það engan veginn að flétta saman þau ólíku 

hugtök sem felast í upplýsingaóreiðu. Falsfréttir hefur verið samnýtt af pólitískum 

leikendum í þeim tilgangi að útiloka óhagstæða fjölmiðla (Wardle og Derakhshan, 2017; 

Son og Rashid, 2021). Samkvæmt tilmælum Sameinuðu þjóðanna ætti ekki að nota 

hugtakið falsfréttir heldur hugtakið upplýsingaóreiða. Það er hugtak sem náð hefur 

fótfestu síðustu ár og, felur í sér óreglu sem er þá andstæðan við upplýsingar í reglu (e. 

information order) sem er æskileg (United Nations Development Programme, 2020). 

Upplýsingaóreiða hefur verið notað yfir upplýsingar sem fara í dreifingu sem 

innihalda falskar upplýsingar eða gefa misvísandi skilaboð. Upplýsingaóreiða hefur verið 

flokkuð í þrennt: mis-information, dis-information og mal-information (Wardle og 

Derakhshan, 2017). Það er mikilvægt að greina þarna á milli þeirra upplýsinga sem eru 

sannar frá þeim sem eru tilbúningur sem og þeim upplýsingum sem er ætlað að valda 

skaða. Það að skilgreina öll þessi hugtök sem falsfréttir er ákveðin einföldun og í raun 

ófullnægjandi til að lýsa þessu flókna fyrirbæri sem mis-, dis- og mal-information er. 
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Wardle og Derakhshan (2017) hafa skilgreint hugtakiið upplýsingaóreiðu á eftirfarandi 

hátt: 

Mis-information er þegar röngum upplýsingum er  deilt, en þeim er ekki ætlað að valda 

skaða. 

Dis-information eru upplýsingar sem eru falskar og þeim dreift í þeim tilgangi að valda 

öðrum skaða. 

Mal-information eru upplýsingar sem byggja á raunverulegum staðreyndum, notaðar í 

þeim tilgangi að valda skaða.  

 

 

Mynd 1 Upplýsingaóreiða (Wardle og Derakhshan, 2017). 

Hatursorðræða getur verið flokkuð undir mal-information, þar sem einstaklingur getur 

orðið skotspónn í fjölmiðlum vegna persónulegrar sögu eða tengsla. Þær upplýsingar geta 

þó í sumum tilfellum verið byggðar á raunverulegum upplýsingum en viljandi notaðar til 

að valda skaða og æsa fólk upp. 

Þegar skilja á upplýsingaóreiðu getur verið gott að velta fyrir sér þeim ólíku öflum 

sem koma að gerð hennar. Segja má að upplýsingaóreiðan skiptist einnig upp í þrjá þætti. 

Fyrsti þátturinn á sér stað þegar upplýsingarnar verða til, það er að segja þegar einhver 

aðili velur þau atriði sem eiga að koma fram og skapar þannig upplýsingar sem síðan eru 

settar í dreifingu. Næsti þáttur felur í sér framsetningu óreiðunnar, hvers konar skilaboð 

eru sett fram. Þriðji þátturinn felur í sér dreifingu óreiðunnar, það er að segja hvernig 
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óreiðan dreifist. Í því sambandi er sérstaklega litið til þess hver túlkar þau skilaboð sem 

sett hafa verið fram og hvað sá einstaklingur gerir við skilaboðin eftir að hann fær þau 

(Wardle og Derakhshan, 2017). 

Aðilinn sem bjó til upplýsingarnar er ekki endilega sá sami og dreifir þeim og þeirra 

hvatar ef til vill afar ólíkir. Þegar upplýsingar eru komnar í dreifingu, er hægt að afrita þær 

og dreifa þeim ítrekað af mörgum mismunandi einstaklingum sem allir geta haft ólíka 

hvata. Þegar upplýsingar sem innihalda upplýsingaóreiðu fara svo í umfangsmikla 

dreifingu á samfélagsmiðlum getur það orðið til þess að upplýsingarnar séu nýttar í 

almenna og viðurkennda umræðu af ábyrgum fjölmiðli sem hefur margföldunaráhrif á 

dreifingu þeirra (Wardle og Derakhshan, 2017). Erfitt getur verið fyrir almenning að greina 

á milli réttra og rangra upplýsinga og þykir mikilvægt að samfélög hugi að lausnum og 

samstarfi til þess að efla upplýsingalæsi (Wardle og Derakhshan, 2017). 

2.1.1 Ofgnótt upplýsinga  

Segja má að við stöndum frammi fyrir stórhríð (e. blizzard) upplýsinga. Stafræn tækni gerir 

það að verkum að einstaklingar geta nálgast upplýsingar og átt samskipti hvar og hvenær 

sem er í gegnum netið og þetta getur haft hamlandi áhrif á skilning okkar á heiminum. 

Þessar tækniframfarir hafa verið hannaðar með það í huga að upplýsingar finnast hratt 

og örugglega þegar leitað er í gagnagrunnum (Walton, o.fl., 2020).  

Nýjar upplýsingar streyma til okkar úr öllum áttum og í öllu þessu gríðarlega 

upplýsingaflæði getur einstaklingurinn upplifað að hann missi stjórn á aðstæðum og telji 

sig ekki lengur ráða við allar þær upplýsingar sem berast. Þetta ástand er það sem kallað 

er ofgnótt upplýsinga (e. information overload). Fyrirbærið einkennist af því að 

einstaklingar fara að upplifa upplýsingar sem hindrun eða áreiti frekar en sem 

nytsamlegar. Ofgnótt upplýsinga er talin geta leitt af sér það sem kallað er upplýsingakvíði 

(e. information anxiety). Það er kvíði sem er afleiðing þess að einstaklingurinn upplifir 

skort á aðgangi að þeim upplýsingum sem taldar eru nauðsynlegar eða að 

einstaklingurinn skilur ekki lengur þær upplýsingar sem hann fær (Bawden og Robinson, 

2009). 

Upplýsingar sem berast í gegnum netið eru af mjög mismunandi gæðum og ekki 

búa allir yfir færni til að greina á milli góðra eða slæmra gæða. Upplýsingarnar geta verið 

allt frá bloggum andlegra græðara sem veita ráðgjöf við krabbameinsmeðferðum til 
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vefsíðna með vel ígrunduðum upplýsingum um heilbrigðismál á vegum opinberrar 

heilbrigðisstofnunar. Mikilvægt er að efla viðnám gegn áhrifum rangra upplýsinga og 

fölskum fréttum. Það er ekki síst mikilvægt til að koma í veg fyrir að, einstaklingar leiti sér 

læknisráða á vefsíðum sem innihalda vafasamar upplýsingar (Walton o.fl., 2020). 

2.1.2 Birting upplýsingaóreiðu  

Hröð þróun innan upplýsingatækninnar og þær miklu samfélagslegu breytingar sem orðið 

hafa er eitthvað sem fáir sáu fyrir. Myndir, myndbönd og textum er deilt um víða veröld 

á ógnarhraða í netheimum. Með hjálp samfélagsmiðla og gervigreindar er nú hægt að 

sníða upplýsingar að hverjum og einum, hvort sem það er að einstaklingum eða hópum 

fólks og þar með miðla efnið af meiri nákvæmni og hraða en áður hefur verið mögulegt. 

Netheimar hafa afmáð hefðbundin landamæri og eru myndum, textum og myndböndum 

dreift á ógnarhraða á netinu um allan heim (Einar Hugi Bjarnason, 2020).  

Undanfarinn áratug hefur skortur á þátttöku einstaklinga í pólitískum umræðum 

og vantrausti þeirra á stofnunum og fjölmiðlum, orðið að auknu áhyggjuefni á Íslandi og í 

öðrum vestrænum lýðræðisríkjum. Annað áhyggjuefni er hvernig rangar upplýsingar geta 

grafið undan þátttöku einstaklinga í stjórnmálum, þar sem samfélagsleg þátttaka hefur 

mótast af internetinu, þetta á að minnsta kosti við Evrópu og norður Ameríku (Polizzi, 

2020). Meðal annars hefur upplýsingum verið markvisst dreift sem ætlað er að skapa 

vantrú almenning á hefðbundnum stjórnmálum og stofnunum til þess að draga úr 

stjórnmálaþátttöku ákveðinna hópa eða hafa áhrif á atkvæði þeirra með dreifingu 

ranginda. Því eru almannahagsmunir ótvírætt fólgnir í því að efla skilning fólks á 

upplýsingum svo það geti tekið upplýstar ákvarðanir (Polizzi, 2020). 

Þörf er á að skoða hvernig ákvarðanir eru teknar, hvernig taka einstaklingar 

ákvarðanir sem verða á vegi þeirra. Fræðimenn hafa skoðað hvað það er sem veldur því 

að sumir einstaklingar virðast treysta því efni sem borið er fyrir þá án þess að draga efnið 

í efa á meðan aðrir sýna mikinn viljastyrk, innsýni og beita gagnrýnni hugsun áður en þeir 

taka ákvörðun um upplýsingarnar sem verða á vegi þeirra (Walton o.fl., 2020). Það að 

þekkja rangar upplýsingar frá réttum verður sífellt mikilvægara, þar sem við stöndum 

frammi fyrir þeirri hættu að falsfréttir, rangar upplýsingar og samsæriskenningar geta 

verið viðurkenndar sem sannleikur. Afskipti af þessu tagi ógnar því undirstöðum 

lýðræðissamfélaga. Sem dæmi um þetta má nefna forsetakosningarnar í Bandaríkjunum 
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árið 2016 og Brexit þjóðaratkvæðagreiðsluna í Bretlandi árið 2016. Óprúttin Samtök á 

borð við Cambridge Analytica og rússnesk stjórnvöld hafa ítrekað reynt að hafa áhrif á 

hegðun kjósenda í pólitískum tilgangi (Walton o.fl., 2020).  

Upplýsingaóreiða grefur undan kosningakerfum og getur með þeim hætti haft 

alvarleg áhrif á þjóðaröryggi. Erfitt getur reynst að taka á ógnum sem þessum þar sem 

oftar en ekki hefur verið lögð áhersla á að fela uppruna upplýsinganna. Upplýsingaóreiða 

er dæmi um það sem gerist þegar tæknin er skrefi á undan stjórnvöldum þegar kemur að 

því að bregðast tímanlega við áskorunum (Einar Hugi Bjarnason, 2020).   

2.1.3 Rangar upplýsingar dreifast hraðar 

Upplýsingaóreiða fyrirfinnst helst þegar átt er við umdeild samfélagsleg málefni. Það sem 

helst einkennir upplýsingaóreiðu eru stutt og hnitmiðuð skilaboð sem höfða til 

almennings með sjónrænum hætti, skilaboð sem kveikja á tilfinningum einstaklinga. 

Skilaboð sem sett eru fram á þennan máta dreifast hraðar á samfélagsmiðlum en skilaboð 

sem eru hlutlaus og lágstemmd (Einar Hugi Bjarnason, 2020).  

 Markmið upplýsingaóreiðu er að hafa villandi áhrif á samfélagslega umræðu og 

dreifa áróðri. Upplýsingaóreiða getur með þessu móti haft áhrif á getu fólks til að afla sér 

réttra upplýsinga er varða hagsmuni almennings. Með þessum hætti hefur hún neikvæð 

áhrif á upplýsta umræðu er varðar samfélagsleg málefni. Hún stuðlar að sundrung í 

samfélagslegri umræðu og getur á þann hátt aukið spennu á milli ólíkra þjóðfélagshópa 

(Einar Hugi Bjarnason, 2020). 

2.1.4 Meðferð og notkun persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum 

Samfélagsmiðlar eru ýmiss konar vefsíður og forrit sem gefa einstaklingum möguleika á 

að birta upplýsingar um sig og aðra og eiga samskipti við aðra einstaklinga sem einnig eru 

notendur miðlanna. Með því að safna persónuupplýsingum er hægt sérníða auglýsingar 

að hverjum einstakling og greina hverja helst er hægt að hafa áhrif á hverju sinni. 

Mikilvægt er að hafa ávallt í huga þá söfnun persónuupplýsinga sem á sér stað á slíkum 

miðlum. Facebook, Instagram, Google, Snapchat og Twitter eru dæmi um samfélagsmiðla 

þar sem notendur búa til aðgang þar sem þeir gefa upp persónulegar upplýsingar 

(Persónuvernd, e.d.). 
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Samfélagsmiðlarnir eiga í dag, gríðarlegt magn upplýsinga um notendur sína. 

Hægt er að nýta þessar upplýsingar í þeim tilgangi að beina völdum upplýsingum að 

ákveðnum hóp innan samfélagsmiðla. Fyrirtæki sem búa yfir miklu magni af 

persónulegum upplýsingum, styðja tilraunir sem geta haft áhrif á hegðun einstaklinga 

(Deb, o.fl., 2017). Slíkar upplýsingar gætu til dæmis veitt innsýn inn í skoðanir 

einstaklingsins og áhugamál notandans. Þar getur hann deilt myndum, myndbönum og 

skrifuðum texta ásamt því að deila áfram efni frá örðum, sem dæmi má nefna fréttir, 

greinar, texta eða tengla sem vekja áhuga notandans (Persónuvernd, e.d.).  

Þetta hafa samfélagsmiðlar gert og leyft fyrirtækjum að afkóða (e. decode) 

persónulegar upplýsingar um notenda í sem gerir þeim kleift að sérsníða skilaboð og 

auglýsingar að notendum, og ná þar með að  knýja fram hegðunarbreytingar (Deb, o.fl., 

2017). Einstaklingsmiðaðar auglýsingar birtast á samfélagmiðlum. Þar sem þeim er beint 

að tilteknum einstaklingum eða hópi einstaklinga út frá þeim persónuupplýsingum sem 

þeir hafa gefið frá sér, þá er til dæmis horft til skoðana eða áhugamála einstaklinga eða 

til annarra þátta er varða persónuleika þeirra eða aðstæður. Gögnin eru svo greind og 

notuð til þess að hægt sé að beina einstaklingsmiðuðum auglýsingum markvisst að 

notendum miðilsins. Einnig er notast við ýmsa tækni til að safna persónuupplýsingum, þar 

má nefna vefkökur, samfélagsmiðlaviðbætur á borð við hnappa til að „deila“ og að „líkar 

þetta“, þessi tækni sem kanna að vera notuð bæði innan samfélagsmiðlanna og á 

vefsvæðum utan þeirra safna upplýsingum um hegðun einstaklingsins og samskipti hans 

á netinu. Tilgangur þess er að safna upplýsingum um einstaklinginn svo unnt verði að 

beina einstaklingsmiðuðum auglýsingum ásamt öðrum upplýsingum beint til notandans 

(Persónuvernd, e.d.).  

Notandinn þarf að vera vakandi fyrir því hvaða upplýsingum hann kýs að deila á 

samfélagmiðlunum en einnig hvaða upplýsingum hann deilir á netinu. Þetta á við 

upplýsingar um persónulegar upplýsingar um notandann en einnig á þetta við um þegar 

upplýsingum um börn og aðra einstaklinga er deilt sem geta ekki sjálfir haft áhrif á hvaða 

upplýsingum er miðlað og með hvaða hætti. Mikilvægt er að gefa ekki 

samfélagsmiðlunum og öðrum óviðkomandi aðilum aðgang að upplýsingum sem við 

viljum ekki deila með þeim (Persónuvernd, e.d.). Einnig getur verið gott að skoða hver 

persónuvernd miðilsins er og hverjir notendaskilmálar hans eru, gott getur verið að 
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fylgjast með þeim upplýsingum sem vefkökur geyma. Með þessum hætti er hægt að fá 

smá innsýn inn í hvaða persónuupplýsingar eru nýttar og í hvaða tilgangi. Notandinn ætti 

að fara einnig að fara yfir friðhelgisstillingar miðilsins reglulega og nýta sér þær leiðir sem 

boðið er upp á til þess að stýra því með hvaða hætti persónuupplýsingarnar eru nýttar, 

þetta á líka við um vefsíður og önnur smáforrit. Þarft er að hafa í huga að þó svo að 

smáforriti sé eytt á það ekki einnig við um persónuupplýsingarnar notandans. Þær eru 

áfram geymdar í gagnagrunni fyrirtækisins (Persónuvernd, e.d.).  

Viðskiptamódel samfélagsmiðlanna byggist á tekjuöflun notendagagna eru líkur á 

að óreiðan í kringum miðlana muni aukast með tímanum, þar sem skortur er á viðeigandi 

reglugerðum sem heimila víðtækt eftirlit með söfnun notendaupplýsinga. Söfnun 

notendaganga getur haft víðtæk áhrif og hefur þegar haft áhrif á lýðræðislegar 

kosningabaráttur (Deb o.fl., 2017). Sem dæmi um söfnun notendagagna er hægt að nefna 

kosningabaráttu Donalds Trumps í Bandaríkjunum árið 2016 (Pietro o.fl., 2021) þar sem 

beitt var einstaklingsmiðuðum auglýsingum í miklu magni. Ólíkt sjónvarpi og prentmiðlum 

þar sem pólitískum auglýsingum er gerð skýr skil, geta pólitísk skilaboð verið óljósari á 

samfélagsmiðlum og geta jafnvel líkst fréttaflutningi (Deb o.fl., 2017). Facebook hefur 

gefið það út að þeir hafi greint mikið magn af síðum sem seldu óæskilegar auglýsingar þar 

sem markmið þeirra beindist að einhvers konar sundrung í samfélögum (Deb o.fl., 2017. 

Þeim var meðal annars beint að pólitík, kynþáttum, réttindabaráttu samkynhneigðra, 

byssulöggjöf og innflytjendamálum. Vandinn er að það vantar fjárhagslegan hvata til þess 

að gera eitthvað í málunum, þrátt fyrir að þessi upplýsingaóreiða feli í sér alvarlegar 

afleiðingar fyrir lýðræðið (Deb o.fl., 2017). Þó hefur Mark Zuckerberg, stofnandi 

samfélagsmiðilsins Facebook, gefið það út að hann telji að falskar fréttir og önnur 

upplýsingaóreiða sem deilt var á Facebook í aðdraganda forseta kosninganna í 

Bandaríkjunum árið 2016 hafi ekki haft áhrif á val einstaklinga á forsetaefni (Pietro o.fl., 

2021). 

Sú staðreynd að flestar fréttir sem innihéldu upplýsingaóreiðu áttu það 

sameiginlegt að þær hömpuðu Donald Trump fram yfir Hillary Clinton það varð til þess að 

vangaveltur fóru af stað þess efnis hvort að Donald Trump hefði getað unnið 

forsetakosningarnar ef ekki væri fyrir áhrif þeirrar upplýsingaóreiðu sem skapaðist. 

Upplýsingaóreiðan sem átti sér stað í aðdraganda forsetakosninganna í Bandaríkjunum 
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hefur verið greind og kom í ljós að samfélagsmiðlar áttu stærstan þátt í dreifingu á 

röngum eða misvísandi upplýsingum um forsetaframbjóðendurna (Pietro o.fl., 2021). 

Þetta gefur til kynna að útbreiðsla upplýsingaóreiðu geti hugsanlega haft áhrif á 

lýðræðisleg samfélög (Pietro o.fl., 2021). 

 Upplýsingalæsi  

Hugtakið upplýsingalæsi (e. information literacy) nær yfir hefðbundna og stafræna miðla. 

Hugtakið vísar til getu einstaklingsins til að fá aðgang að upplýsingum, bera kennsl á þær, 

staðsetja, meta og skipuleggja upplýsingarnar á skilvirkan hátt, nota þær og miðla þeim 

áfram (Polizzi, 2020). 

Hugtakið upplýsingalæsi er talið haf komið fyrst fram í Bandaríkjunum árið 1974, 

þar sem  bent var á mikilvægi þess fyrir einstaklinga að vera „læsa“ á upplýsingar til að 

geta komist af og vera samkeppnishæfir í upplýsingasamfélagi. Síðan þá hefur hugtakið 

verið í stöðugri þróun og skilgreining þess hefur víkkað eftir því sem tímanum líður og 

snertir orðið til flesta þætti samfélagsins. 

Fjallað hefur verið um upplýsingalæsi á mörgum alþjóðlegum ráðstefnum þar sem 

reynt er að skilgreina hugtakið upplýsingalæsi (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). Hugtakið 

upplýsingalæsi hefur verið í stöðugri þróun og hefur skilgreining þess víkkað eftir því sem 

tímanum líður (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). Gefnar hafa verið út alþjóðlegar 

yfirlýsingar um upplýsingalæsi. Þær helstu eru Prag yfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis 

í samfélaginu (UNESCO, 2003), Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun 

(2006), Glasgow yfirlýsing IFLA um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og vitsmunalegt frelsi 

(IFLA, 2002) og Moskvu yfirlýsingin um upplýsingalæsi (2012). 

Prag yfirlýsingin var sett fram á fundi sérfræðinga um upplýsingalæsi í Prag í 

Tékklandi með stuðningi UNESCO árið 2003, þar voru settar fram tillögur að 

grundvallarviðmiðum varðandi upplýsingalæsi. Prag yfirlýsingin felur í sér mikilvægi þess 

að hafa þekkingu á eigin upplýsingaþörfum og hæfilekum til þess að staðsetja, finna, 

meta, skipuleggja og nota á skilvirkan hátt upplýsingar. Í yfirlýsingunni kemur fram að 

upplýsingalæsi snerti alla þætti samfélagins og í raun ætti upplýsingalæsi að vera 

ómissandi hluti af menntun fyrir alla (UNESCO, 2003). Glasgow yfirlýsing IFLA lýsir því yfir 

að það séu grundvallar réttindi manna að hafa aðgang að upplýsingum og það að geta 
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tjáð þær án nokkurra hamlana. IFLA staðhæfir að vitsmunalegt frelsi sé í raun þungamiðja 

ábyrgðar starfstétta bókasafna og upplýsingamiðstöðva um heim allan (IFLA, 2002). 

Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun (2006) kom fram á 

ráðstefnu sem haldin var í Egyptalandi 2005, þar sem sérfræðingar í upplýsingalæsi og 

símenntun tóku þátt í ráðstefnunni. Þar var því lýst yfir að upplýsingalæsi og símenntun 

væru leiðarljósin í upplýsingasamfélaginu, þar sem þau vísuðu veginn til framfara, 

hagsældar og frelsis. Þar kemur fram að upplýsingalæsi sé nátengt símenntun og að 

upplýsingalæsi geri fólki á öllum aldurskeiðum kleift að leita að, meta, nota og vinna úr 

upplýsingum á ganglegan hátt í þeim tilgangi að ná að ná fram sínum markmiðum. Í 

yfirlýsingunni segir jafnframt að upplýsingalæsi sé í raun grundvallarmannréttindi og með 

því að styðja og styrkja menntastefnu sem eykur upplýsingalæsi og símenntun skapist 

opinber verðmæti sem eru nauðsynleg fyrir þróun upplýsingasamfélags (2006). 

Enn ein yfirlýsing um upplýsingalæsi var gerð í borginni Moskvu í Rússlandi árið 

2012. Moskvu yfirlýsingin er ítarleg og í henni er lögð áhersla á siðfræði og mannréttindi. 

Í henni er bent á að breytt landslag og ör vöxtur í upplýsingum, hefur áhrif á einstaklinga 

og allt samfélagið í heild sinni. Skilningur og aðgengi á upplýsingum sé forsenda þess að 

hægt sé efla fólk og samfélag. Mikilvægt er horfa í þær hindranir og áskoranir sem eru til 

staðar í leit að upplýsingum (IFLA, 2012). 

Gildi upplýsingalæsis er óumdeilanlegt þegar litið er til þróun samfélaga og 

mikilvægi þess að efla færni í upplýsingalæsi hvers einstakling til að gera hann hæfari til 

þátttöku í upplýsinga- og þekkingarþjóðfélagi (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). Öllum 

sveitafélögum Íslands er skylt að halda úti almenningsbókasöfnum. Þar sem almenningur 

getur átt greiðan aðgang að áreiðanlegum upplýsingum. Í lögum um almenningsbókasöfn 

er sagt að þeirra markmið sé að stuðla að símenntun og örva lestraráhuga landsmanna. 

Almenningsbókasöfn eru hugsuð sem upplýsinga- og menningarstofnanir. Þeirra hlutverk 

er að veita, fólki, bæði börnum og fullorðnum, góðan aðgang að fjölbreyttu efni á ýmsu 

formi. Þeim einnig ætlað að efla frjálsan og óheflaðan aðgang almennings að upplýsingum 

og öðrum þekkingarmiðlum (Lög um almenningsbókasöfn nr.36, 1997). 

2.2.1 Miðlalæsi - verður sífellt mikilvægara í nútíma samfélagi.  

Miðlalæsi (e. media literacy) felur í sér að einstaklingar búi yfir færni til að skilja hvernig 

hugmyndum, skoðunum og upplýsingum er komið á framfæri og þeim miðlað. Að búa yfir 
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miðlalæsi er í raun orðin forsenda fyrir því að vera virkur þátttakandi í nútíma 

lýðræðissamfélagi.  

Miðlar hafa mikil áhrif þegar kemur að lýðræðislegri umræðu, þeir geta fært 

einstaklinga nær hvor öðrum en þeir geta einnig valdið sundrung. Til eru aðilar sem geta 

hugsað sér að nýta sér það vald sem miðlarnir búa yfir sér í hag og getur það leitt af sér 

upplýsingaóreiðu (Þjóðaröryggisráð, 2020). 

Mörkin á milli starfræns læsis (e. digital literacy) og miðlalæsis verða sífellt óljósari 

og hefur stafrænt umhverfi haft mikil áhrif á merkingu og notkun miðla og upplýsinga. 

Það  hefur leitt af sér að miðlalæsi sem oftast er notað í þeim tilgangi að gera grein fyrir 

mikilvægi sköpunar stafræns texta og gagnrýns skilning, er nú notað sem regnhlífahugtak 

yfir fjölbreytileika læsis og þar má nefna upplýsingalæsi og miðlalæsi. 

Stafrænt læsi má einnig skilja sem afbrigði af miðlalæsi, þar sem sérstaklega er 

horft til stafrænna miðla og internetsins. Hugtakið er hægt að túlka á tvennan hátt, annars 

vegar þar sem hagnýtt starfrænt læsi vísar til hagnýtrar færni og skilnings sem er 

nauðsynleg til þess að stunda gagnrýnið stafrænt læsi það á við um meira en bara getuna 

til að meta upplýsingar á netinu. Þá er verið að vísa til þess að internetið býður bæði upp 

á tækifæri og takmarkanir fyrir lýðræði og þátttöku almennings í pólitískri umræðu, 

einstaklingar þurfa að búa yfir gagnrýnu stafrænu læsi til þess að öðlast skilning á 

félagslegum og efnahagslegum málum sem eru til skoðunar hverju sinni (Polizzi, 2020). 

Efni sem er framleitt er á stafrænu formi og þörf þess að einstaklingar geri sér grein fyrir 

því hvernig auglýsingar sem dæmi geta mótað það hvernig efnisins  er neytt og með hvaða 

hætti það er búið til og hvaða afleiðingum það hefur. Notandinn ætti að skilja hvernig 

notkun hans á stafrænu efni netsins getur haft áhrif á lýðræðið og þátttöku einstaklinga í 

pólitískri umræðu (Polizzi, 2020).  

 Hliðverðir upplýsinga 

Oft getur reynst tímafrekt að verða sér út um góðar upplýsingar og samkvæmt lögmálinu 

um minnstu fyrirhöfnina vill einstaklingurinn almennt hafa eins lítið fyrir því að nálgast 

upplýsingar og mögulegt er og reiðir sig á sitt tengslanet til að verða sér út um þær (Lu, 

2007). Munnleg samskipti krefjast oft minni tíma og minni fyrirhafnar en að verða sér út 

um upplýsingar í gegnum bókasöfn, leita rafrænt eða lesa sér til í bókum. Það að hafa 

sambandi við vin eða samstarfsfélaga sem hugsanlega situr á næstu skrifstofu gerir 
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upplýsingaleitanda kleift að nálgast þær upplýsingar sem hann þarfnast nánast 

samstundis. Þetta er aðferð sem einstaklingurinn velur almennt fram yfir aðrar formlegri 

leiðir í gegnum opinbera fagaðila, fólk reiðir sig á sitt eigið tengslanet og byggir sína 

upplýsingaöflun á því (Lu, 2007).  

Einstaklingum er eðlislegt að mynda bæði formlegan og óformlegan grunnhóp 

sem hann byrjar á að leitar til (Lu, 2007). Einstaklingar sem eru í upplýsingaþörf koma úr 

ólíkum hópum í samfélaginu og hafa oft mjög ólíka grunnhópa sem þeir geta leitað til ef 

þeir eru í upplýsingaleit. Hliðverðir (e. gatekeepers) upplýsinga eru notað yfir þá 

einstaklinga sem búa yfir ákveðnum upplýsingum eða þekkingu og hafa samskipti á milli 

hópa (Esterberg, 2002). Ástæða þess að aðili geti orðið hliðvörður getur verið margvísleg. 

Það getur verið staða hans innan síns hóps eða staða hans út frá menningalegu 

sjónarhorni. Hliðverðir tengja aðra meðlimi grunnhópsins við utanaðkomandi upplýsingar 

sem þeir hafa aðgang að (Lu, 2007). Hliðverðir eru þeir einstaklingar sem fólk kýs að leita 

til þegar það er í upplýsingaleit, til dæmis vinir, vinnufélagar, ættingjar eða aðrir tengdir, 

þessir aðilar veita aðstoð við svo við að finna lausn. Einstaklingar leita eftir ólíkum 

upplýsingum innan ólíkra hópa (Lu, 2007).  

 

 

Mynd 2 Hliðverðir upplýsinga (Lu, 2007). 

Hlutverk hliðvarða skiptist í tvo þætti það að sía og svo að miðla (Lu, 2007; Esterberg, 

2002). Hliðverðir mynda ákveðna síu þar sem þeir velja úr þær upplýsingar sem þeir telja 

vera æskilegar fyrir einstaklinginn og sía frá þær upplýsingar sem hann telur vera 

óæskilegar eða óþarfar fyrir viðkomandi upplýsingaleitanda. Þá getur hann miðlað 

upplýsingunum áfram til leitandans. Þar með hefur hliðvörðurinn brúað bilið á milli 



25 

upplýsinga og einstaklings og aðstoðar hann við að verða sér út um upplýsingar sem hann 

ef til vill gæti annars ekki orðið sér út um. Hliðvörðurinn stjórnar þeim upplýsingum sem 

berast á milli tengslanetsins og þeir geta haft mikil áhrif á ákvarðanir upplýsingaleitandans 

(Lu, 2007).  

2.3.1 Hindranir  við upplýsingaöflun 

Oft eru margar leiðir í boði til upplýsingaöflunar, einstaklingar sem finna hjá sér 

upplýsingaþörf móta hana og ýmsir þættir og hvatar hafa áhrif á upplýsingahegðun þeirra. 

Wilson og Walsh halda því fram að fyrri hvatinn geti verið undir áhrifum streitukenningar 

þar sem tengslin á milli einstaklingsins og umhverfisins eru talin hafa íþyngjandi áhrif og 

þar með áhrif á hegðun hans við upplýsingaleitina. Seinni hvatinn er, að þeirra mati, 

sálfræðilegur og getur tengst kyni, aldri, menntun eða verið tengdur hlutverki eða stöðu 

einstaklingsins í samfélaginu (1996).  

Þessi hvati getur einnig tengst aðgengi einstaklingsins að upplýsingunum og þeim 

áreiðanleika og einkennum þeirra heimilda sem hann hefur aðgang að. Upplýsingaþörf 

einstaklingsins verður til innan ákveðins ramma og margt getur haft áhrif á hann. Líklegt 

er að einstaklingurinn velji þá leið sem hefur flesta hvata og fæstar hindranir (Wilson og 

Walsh, 1996; Christensen og Pedersen, 2018). 

Það að hafa aðgang að Internetinu er orðinn mikilvægur þáttur í upplýsingaöflun. 

Þar geta einstaklingar þó orðið fyrir hindrunum eins og annars staðar. Þessar hindranir 

geta verið margþættar og hafa verið flokkaðar í innri og ytri hindranir. Þær geta verið 

persónulegar, tengst hlutverki einstaklings eða því umhverfi sem viðkomandi býr við. 

Einnig má má nefna dæmi um þá sem leita sér upplýsinga sem varða heilsufar 

einstaklinga. Þessir aðilar geta átt erfitt með að túlka þær niðurstöður sem þeir finna eða 

fá aðgang að vegna skorts á þekkingu innan heilbrigðisvísinda og geta átt í hættu að 

mistúlka eða misskilja þær upplýsingar sem þeir verða sér úti um. Þessi skilningur á 

heilbrigðisgögnum er kallað heilsulæsi (e. health literacy) (Berkman o.fl, 2010; Oliver o.fl. 

2021). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO,  skilgreinir heilsulæsi sem ákveðna 

þekkingu, færni og sjálfstraust til að taka ákvarðanir sem bæta persónulegt og 

samfélagslegt heilbrigði með því að breyta lifnaðarháttum og lífsskilyrðum. Bætt 

heilsulæsi almennings og aðgengi fólks að greinagóðum heilbrigðisupplýsingum, og 
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þekking til þeirra til að hagnýta sér þær upplýsingar, er samkvæmt ályktunum 

stofnunarinnar lykilþáttur í valdeflingu almennings (Health literacy, e.d.). 

Í rannsókn þar sem könnuð var upplýsingahegðun fólks á Íslandi kom fram að þeir 

hópar sem taldir voru líklegastir til þess að leita sér heilsutengdra upplýsinga í gegnum 

internetið var yngra fólk, menntað fólk, konur og þeir sem höfðu aðgang að góðri 

nettengingu (Ágústa Pálsdóttir, 2009). Rannsóknin sýndi einnig fram á að þeir sem hefðu 

helst gagn af því að hafa aðgang að heilsutengdum upplýsingum í gegnum netið voru þeir 

sem voru í mestum erfiðleikum með að nálgast þessar upplýsingar (Ágústa Pálsdóttir, 

2009). 

Það að verða fyrir hindrunum í upplýsingaöflun er eitthvað sem allir geta lent í og 

ástæðurnar geta verið margbreytilegar. Eldri borgarar finna oft fyrir hindrunum í sinni 

upplýsingaleit, þeir eiga erfitt með að skilja þær upplýsingar sem fyrir þá eru lagðar og 

geta átt í erfiðleikum með að skipuleggja fram í tímann. Sem dæmi um þetta má nefna 

læknatíma sem þarf að bóka með góðum fyrirvara. Þegar þessi staða er komin upp þá eru 

það oft börn þeirra eða aðrir nánir aðstandendur sem fá það hlutverk að verða þeirra 

hliðverðir að þeim upplýsingum sem þá vanhagar um. Hliðverðirnir finna þær upplýsingar 

sem foreldrarnir eða aðrir aðstandendur þarfnast og bera þær áfram til þeirra og brúa þar 

með þá hindrun sem orðið hafði (Ágústa Pálsdóttir, 2012). 

Þegar um miðlun upplýsinga varðandi COVID-19 ræðir hafa stjórnvöld gætt þess að 

stöðug og góð upplýsingamiðlun sé til staðar með áreiðanlegum upplýsingum og veittar 

séu skilmerkar leiðbeiningar til almennings. Sérstaklega hefur verið gætt að því að hópar 

sem ekki eiga eins auðvelt með að nálgast upplýsingar, líkt og þeir sem ekki skilja íslensku 

og þeir sem búa við heyrnarskerðingu geti nálgast þær (Þjóðaröryggisráð, 2020; Oliver 

o.fl., 2021).   

2.3.2 Fjölmiðlar 

Fjölmiðlar gegna gjarnan hlutverki hliðvarða upplýsinga. Þeim er ætlað að tryggja aðgang 

að réttum og áreiðanlegum upplýsingum með staðreyndarathugunum sem er 

grundvallaratriði í blaðamennsku, þar sem einstaklingurinn getur svo myndað sér skoðun 

út frá þeim staðreyndum sem fyrir liggja (Einar Hugi Bjarnason, 2020).  

Lengi var hægt að treysta því að hefðbundnir fjölmiðlar miðluðu réttum 

upplýsingum til almennings en með tilkomu internetsins og samfélagsmiðla hefur 
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heimsmynd okkar gjörbreyst. Internetið hefur gert það að verkum að magn þeirra 

upplýsinga sem við getum nálgast hefur ekki eingöngu aukist heldur hefur það einnig haft 

áhrif á hvernig  einstaklingar afla sér upplýsinga og hvernig þeir miðla þeim áfram (Einar 

Hugi Bjarnason, 2020). Í siðareglum Blaðamannafélags Íslands segir að blaðamönnum beri 

að vanda upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu eins og kostur er. Þeim ber 

einnig að gæta hagsmuna lesanda og sóma blaðamannastéttarinnar í því sem hann tekur 

sér fyrir hendur í nafni starfs síns. Blaðamenn þurfa því að „gæta þess að rugla ekki saman 

ritstjórnarlegu efni, sem hefur augljóst upplýsinga- og fræðslugildi, og auglýsingum í 

myndum og/eða máli“ (Blaðamannafélag Íslands, 1991). 

Á Íslandi eru fjölmiðlalög sem er ætlað að stuðla að auknu tjáningarfrelsi, rétti til 

upplýsinga, fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölfræði í fjölmiðlum. Ásamt því að auka vernd 

neytenda á þeim vettvangi. Lögin eiga einnig að stuðla að því að koma á samræmdri 

löggjöf á vettvangi fjölmiða óháð því miðlunarformi sem er notað (Lög um fjölmiðla nr. 

38, 2011). 

Fréttastofur reiða sig í auknum mæli á samfélagsvefi sem uppsprettu af 

hugmyndum fyrir fréttaefni. Það gerir það að verkum að geta til að sannleiksprófa og bera 

kennsl á rétt og gott efni er mikilvægara en nokkru sinni fyrr, á sama tíma og þeir sem 

setja fram og miðla röngum upplýsingum hafa aldrei búið yfir eins mikilli tækni líkt og nú 

(Wardle og Derakhshan, 2017). 

2.3.3 Upplýsingar á tímum farsóttar 

Heimsfaraldur COVID-19 sem orsakast af kórónuveirunni SARS-CoV-2 hefur breiðst út um 

allan heim og er bráðsmitandi. Yfirvöld hafa beitt á sóttvörnum á Íslandi vegna veirunnar 

og hefur útbreiðsla hennar haft mikil áhrif á allan heiminn (Embætti landlæknis, e.d.). 

Á tímum þar sem farsótt geisar þarf að tryggja upplýsingaflæði til almennings. 

Almenningur á kröfu á að fá réttar og markvissar leiðbeiningar um það hvernig hver og 

einn getur lagt sitt af mörkum til sóttvarna. Ríkislögreglustjóri, landlæknir og 

sóttvarnarlæknir eru þeir aðilar sem bera ábyrgð á stöðugri upplýsingamiðlun til 

almennings, stjórnvalda, viðbragðsaðila og fjölmiðla. Þeir skulu einnig sjá til þess að 

almenningur hafi aðgang að fræðsluefni og leiðbeiningum sem varða yfirvofandi ástand.  

Upplýsingamiðlun þarf að vera aðgengileg almenningi og stjórnvöldum og hún getur farið 

fram með fjölmiðlaviðtölum, útvarpsútsendingum, fréttatilkynningum, um vefsíðu 
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almannavarnardeildar ríkislögreglustjóra, um vefsíðu landlæknis, með íbúafundum og 

fleira. Þegar miðlun upplýsinga til almennings á sér stað skulu upplýsingarnar vera réttar 

og upplýsandi og þeim miðlað við fyrsta mögulega tækifæri (Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2020). 

Mikilvægt er að gæta hófs í upplýsingamiðlun upp að því marki sem mögulegt er 

til að koma í veg fyrir að almenningur upplifi ótta. Þetta er ekki síst gert í þeim tilgangi að 

koma í veg fyrir að, gróusögur fari á flug í samfélaginu (Þjóðaröryggisráð, 2020). Ef rangar 

upplýsingar fara af í dreifingu er mikilvægt að bregðast við þeim og leiðrétta þær skýrt og 

greinilega og þar með draga úr þeim skaða sem þær geta valdið (Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2020). 

Almannavarnir og landlæknis embættið halda úti greinagóðum upplýsingavefjum 

sem eiga að tryggja sem flestum tryggan aðgang að upplýsingum. Þar eru birtar allar 

helstu upplýsingar um þá atburði sem eru í gagni hverju sinni, viðbragðsáætlanir og annað 

gagnlegt efni. Á vefnum má finna upplýsingar um sem tengjast faraldrinum á ellefu 

tungumálum (Þjóðaröryggisráð, 2020), en einnig hefur verið gefið út myndrænt og 

auðlesanlegt efni um COVID-19 í samstarfi við Þroskahjálp (Landsamtök Þroskahjálpar, 

Stjórnarráð Íslands og Embætti landlæknis, 2020). 

2.3.4 Íslensk stjórnvöld og upplýsingamiðlun á tímum farsóttar 

Frá því að lýst var yfir óvissustigi vegna COVID-19 hafa Íslensk stjórnvöld verið virk í 

upplýsingagjöf. Haldnir hafa verið reglulegir upplýsingafundir frá því í febrúar ásamt því 

að vefsíðan covid.is var opnuð, þar er hægt að nálgast upplýsingar er varða farsóttina á 

ellefu tungumálum. Samhliða þessu hafa almannvarnadeild ríkislögreglustjóra og 

embætti landlæknis séð til þess að mikilvægar upplýsingar komist til skila í gegnum 

fjölmiðla (Þjóðaröryggisráð, 2020).  

Veiran er ný og óþekkt og því er ekki til staðar þekking um hana og því sífelld þörf 

á að endurskoða þær upplýsingar sem til staðar eru og geta þær tekið miklum breytingum 

með skömmum fyrirvara þegar nýjar upplýsingar berast (Þjóðaröryggisráð, 2020). Það að 

geta geta myndað sér sjálfstæða skoðun byggða á vel ígrunduðum upplýsingum þar sem 

einstaklingurinn hefur tækifæri til að leggja mat á ágæti þeirra upplýsinga sem settar hafa 

verið fram, má segja að sé grundvallarþáttur í lýðræðissamfélagi. Á tímum þar sem ógn 

líkt og COVID-19 geisar má segja að aðgangur að góðum upplýsingum er varða farsóttina 



29 

geti ráðið úrslitum við að hefta útbreiðslu veirunnar út í samfélagið (Þjóðaröryggisráð, 

2020). 

Kári Stefánsson forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar skrifaði ríkisstjórn Íslands opið 

bréf þar sem hann hrósar ríkisstjórn Íslands fyrir viðbrögð þeirra við Covid-19 faraldrinum. 

Þar sagði hann að þau ættu hrós skilið fyrir að halda sig til hlés og leyfa fagmönnum að 

sjá um upplýsingagjöf til almennings og ákvörðunartöku varðandi faraldurinn (Kári 

Stefánsson, 2020). 

Íslensk stjórnvöld hafa tryggt stöðugan og góða upplýsingamiðlun út í samfélagið 

og gætt þess að upplýsingarnar séu áreiðanlegar og skýrar og komist tímalega til 

almennings. Einnig hefur sérstaklega verið gætt að því að allir geti nálgast upplýsingar 

hvort sem átt er við hópa eða einstaklinga sem ekki eiga eins auðvelt með að nálgast 

upplýsingar (Þjóðaröryggisráð, 2020). 

Fjölmiðlar gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki þegar kemur að miðlun 

upplýsinga til almennings, hvort sem það er að setja íslenskar fréttir í samhengi eða vinna 

fréttaskýringar (Þjóðaröryggisráð, 2020). Rangar og misvísandi upplýsingar geta haft mjög 

alvarlegar afleiðingar þegar þær varða farsótt. Þessar röngu og misvísandi upplýsingar er 

varða COVID-19 birtast helst á samfélagsmiðlum og eru alþjóðlegt vandamál. Þegar 

Alþjóðjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization) gaf út yfirlýsingu um 

heimsfaraldur, var komið upp sérstakri upplýsingaveitu um faraldur (e. WHO Information 

Network for Epidemics) á þeirra vegum. Þetta var gert til að auðvelda aðgengi að 

áreiðanlegum og skýrum upplýsingum um COVID-19 (Þjóðaröryggisráð, 2020). 

2.3.5 Staðleysufaraldur 

Segja má að samhliða heimsfaraldrinum COVID-19 hafi farið af stað það sem kallað er 

staðleysufaraldur (e. infodemic). Mikil aukning hefur orðið á dreifingu rangra og 

misvísandi upplýsinga í tengslum við veiruna. Rangar og misvísandi upplýsingar flæða yfir 

netið og samfélagsmiðla. Það á bæði við um upplýsingar sem miðlað er með skipulögðum 

hætti og þær sem deilt er óafvitandi. Þessi upplýsingaóreiða getur stefnt lífi og heilsu fólks 

í hættu og grafið undan trausti heilbrigðisstofnanna (Þjóðaröryggisráð, 2020).   

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, Sameinuðu þjóðirnar ásamt sérstofnunum og 

öðrum samstarfsaðilum hafa hvatt til þess að hrint verði af stað aðgerðaráætlun sem 

stuðlar að virkri miðlun áreiðanlegra upplýsinga og kemur jafnframt í veg fyrir útbreiðslu 
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rangra upplýsinga þetta verður þá að vera gert með tilliti til tjáningarfrelsisins. Rangar og 

misvísandi upplýsingar grafa undan trausti til vísinda og annarra stofnanna 

heilbrigðiskerfisins. Nauðsynlegt er að sýna samstöðu í baráttu við heimsfaraldur og 

stuðla að vísindalegri lýðheilsuráðgjöf (World Health Organization, 2020). Íslensk 

stjórnvöld hafa brugðist við upplýsingaóreiðu sem varðar COVID-19 með því að stofna 

vinnuhóp sem ætlað er að gera grein fyrir birtingu og umfangi upplýsingaóreiðu sem 

myndast hefur í kringum COVID-19. Hópnum er einnig ætlað að koma með hugsanlegar 

lausnir til þess að auðvelda almenningi aðgangi að áreiðanlegum heimildum sem varða 

faraldurinn (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin heldur úti upplýsingaveitu sem ætlað er að 

sporna við dreifingu rangra upplýsinga. Þar eru röngum upplýsingar sem eru í umferð og 

varða COVID-19 svarað og þær leiðréttar og er almenningur hvattur til þess að kanna 

staðreyndir áður en þeir deila upplýsingunum.  

Mynd 3 Leiðir til að leysa staðleysufaraldur  (World Health Organization, (e.d.).  

Þessu tengt má nefna að 15.febrúar 2020 sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í ræðu sinni: „we’re not just 

fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic“ (Ghebreyesus, 2020).  

Falskar upplýsingar tengdar COVID-19 farsóttinni geta haft skaðleg heilsufarsleg 

áhrif. Ráð þar sem því er haldið fram að einstaklingar geti læknist af COVID-19 við það að 
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innbyrði klór eða sterkt áfengi geta verið mjög skaðlegar heilsu manna. Til eru 

samsæriskenningar á borð við kenningar sem halda því fram að COVID-19 faraldrinum 

hafi vísvitandi verið dreift af elítu heimsins í þeim tilgangi að draga úr fólksfjölgun þó svo 

að sannanir séu til sem staðfesta að vírusinn komi úr dýrum, líkt og aðrar sambærilegar 

veirur. Upp spannst saga um að 5G farsímamöstur dreifðu COVID-19 sem varð til þess að 

einstaklingar réðust á þau, þó svo að þessar upplýsingar ættu ekki við nokkur rök að 

styðjast (European Commission, e.d.). 

Mikið upplýsingaóreiða hefur verið í kringum COVID-19 faraldurinn og hafa 

sprottið fram margar hugsanlegar meðferðir við COVID-19 veirunni. Mikil umræða 

skapaðist um hugsanlegt gagnsemi malaríulyfs sem meðferð við veirunni. Þrátt fyrir að 

ekki hafi legið nein ritrýnd gögn sem sýndu fram á gagnsemi þeirra hóf Donald Trump 

þáverandi forseti Bandaríkjanna að upphefja malaríulyfið sem góða meðferð eða 

lækningu við COVID-19 (Evanega o.fl., 2020). 

Á blaðamannfundi hélt forsetinn áfram að dreifa óstaðfestum læknisráðum þar 

sem hann hélt því fram að hugsanlega væri hægt lækna einstaklinga af COVID-19 með því 

að nota klór eða önnur sótthreinsi efni innvortis (Evanega o.fl., 2020). Rangar upplýsingar 

ferðast hratt og auðveldlega og geta mjög skaðlegar á tímum farsóttar. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur hafið vinnu með leitar- og fjölmiðlafyrirtækjum 

líkt og Facebook, Google, Twitter, TikTok, Pinterest og YouTube ásamt fleirum aðilum til 

að vinna gegn útbreiðslu rangra upplýsinga og sögusagna (Ghebreyesus, 2020).  Donald 

Trump hefur því miður óneitanlega átt sinn þátt í útbreiðslu upplýsingaóreiðu sem varða 

heimsfaraldurinn COVID-19 (Evanega o.fl., 2020). 

 Viðbrögð við upplýsingaóreiðu og alþjóðasamstarf 

Góð þátttaka almennings í kosningum þykir eftirsóknarverð í hverju lýðræðisríki. Tilkoma 

nýrrar tækni hefur á margan hátt gert stjórnmálasamtökum auðveldara að miðla 

skilaboðum sínum til kjósenda. Slíkt getur haft jákvæð áhrif en stofnanir hafa bent á 

kjósendur séu oft ekki meðvitaðir um að persónuupplýsingar þeirra séu notaðar til að ná 

til þeirra með pólitískum skilaboðum (Björg Thorarensen o.fl., 2020).  

Evrópska persónuverndarstofnunin (e. European Data Protection Supervisor – 

EDPS)  hefur látið sig þessi mál miklu varða. Nefna má álit stofnunarinnar nr. 3/2018 um 

notkun persónuupplýsinga til þess að hafa áhrif á einstaklinga á netinu en í því segir meðal 
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annars að sú stýring sem hægt sé að beita almenning með sérsniðnum skilaboðum ógni 

lýðræðissamfélögum nútímans og geti grafið undan lýðræðinu sem og öðrum 

grundvallarréttindum og frelsi manna. Rót vandamálsins sé ekki síst óábyrg, ólögleg og 

siðferðislega röng notkun á persónuupplýsingum (Buttarelli, 2018). 

Undanfarin ár hafa stjórnmálaflokkar nýtt samfélagsmiðla í vaxandi mæli til að 

beina skilaboðum til kjósenda í aðdraganda kosninga. Er þar um nýja aðferð við vinnslu 

persónuupplýsinga að ræða og telur Persónuvernd á Íslandi mikilvægt að mótuð séu 

viðmið til að tryggja gagnsæi og  fullnægjandi vernd upplýsinganna (Björg Thorarensen 

o.fl., 2020). 

Í niðurstöðu í frumkvæðisathugunar Persónuverndar á notkun stjórnmálasamtaka 

á samfélagsmiðlum fyrir kosningar til Alþingis í október 2016 og október 2017 til að 

afmarka markhópa og beina markaðssetningu er sagt að nauðsynlegt sé að beita 

persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins til hins ýtrasta samhliða almennum reglum 

um kosningar, fjölbreytni og frelsi fjölmiðla. Í skýrslu bresku 

persónuverndarstofnunarinnar, útgefinni 11. júlí 2018, sem ber heitið Democracy 

disrupted? Personal information and political influence, kemur fram að stjórnmálaöfl í 

Bretlandi og víðar hafi notað persónuupplýsingar og háþróaða greiningartækni til að ná 

til einstakra kjósenda í því skyni að hafa áhrif á það hvernig þeir myndu haga atkvæði sínu 

(Denham, 2018). 

Í þeim málum sem nefnd eru hér að ofan hefur komið í ljós að mikil hætta þykir 

fyrir hendi að herjað verði á borgara í Evrópuríkjum, aðallega í gegnum samfélagsmiðla, 

með því að beina röngum, villandi og persónusniðnum upplýsingum að einstaklingum án 

þeirra vitundar. Afleiðingin geti orðið sú að grafið sé undan trúverðugleika og lögmæti 

kosninga.Persónuvernd á Íslandi telur að sömu sjónarmið eigi við um Ísland. Jafnvel sé 

hægt að færa fyrir því rök að þau eigi enn frekar við hér á landi en víða annars staðar 

vegna þess hve notkun samfélagsmiðla hér á landi er almenn og einsleit. Hér á landi eru 

rúmlega 90% fullorðinna sem noti sama samfélagsmiðilinn, það er að segja Facebook, sem 

geri vinnslu upplýsinga auðveldari en ella fyrir þá sem búa yfir tæknilegri þekkingu og 

skapi kjöraðstæður fyrir ólögmæta vinnslu persónuupplýsinga (Björg Thorarensen o.fl., 

2020). 
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Í áliti Persónuverndar á niðurstöðum um notkun íslenskra stjórnmálasamtaka á 

samfélagsmiðlum segir að hér á landi séu margir, ekki síst ungt fólk, sem sæki í allar sínar 

upplýsingar um og fréttir til samfélagsmiðla. Mikilvægt sé að samfélagið og stofnanir þess 

geri þá kröfu til stjórnmálasamtaka að þau umgangist þá tækni sem samfélagsmiðlar 

bjóða upp á af ábyrgð. Bent er á að vel sé hægt að nota persónuupplýsingar á 

uppbyggilegan hátt, jafnvel ýtt undir lýðræðislega þátttöku og getu kjósenda til að geta 

tekið ákvarðanir á grundvelli réttra upplýsinga. En til þess að svo megi verða þurfi 

notkunin á persónuupplýsingum að vera í samræmi við lög og til þess að svo sé tryggt 

þurfi eftirlitsstofnanir að geta gegnt hlutverki sínu á skilvirkan hátt og tryggt að lögunum 

sé fylgt. Sé það gert verndi það bæði stjórnarskrárvarinn rétt einstaklinga til friðhelgi 

einkalífs sem og einnig lýðræðislegar stoðir samfélagsins (Björg Thorarensen o.fl., 2020). 

2.4.1 Aðgerðir Evrópusambandsins 

Jean-Claude Juncker, fyrrverandi forseti framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins, 

hvatti til þess að gripið væri til aðgerða svo koma megi í veg fyrir upplýsingaóreiðu í 

aðdraganda kosninga. Hann sagði það vera nauðsynlega aðgerð til þess að vernda megi 

lýðræði (An Coimisiún Eorapach, 2018).  

Sérstök áhersla var lögð á að sporna við upplýsingaóreiðu í aðdraganda kosninga 

til Evrópuþingsins árið 2019 sem eiga að gegna því hlutverki að vernda lýðræðislega 

ákvarðanatöku og koma í veg fyrir misbeitingu annarra landa eða einkaaðila (An Coimisiún 

Eorapach, 2018). 

Evrópusambandið hefur þegar sent frá sér upplýsingar til stærstu 

samfélagmiðlana, samtökum auglýsenda og auglýsendum þær reglur sem ætlað er að 

draga úr upplýsingaóreiðu á miðlunum. Reglurnar eiga að hamla fjárhagslegum hvata til 

að miðla röngum og misvísandi skilaboðum, auka gagnsæi þegar kemur að kaupendum 

auglýsinga á samfélagsmiðlum, sporna við fölskum notendareikningum og yrkjum. Einnig 

skal gera notendum miðlanna gerlegt að senda inn kvartanir vegna rangra og misvísandi 

skilaboða og stuðla að hvata rannsalenda til að fylgjast með dreifingu slíkra skilaboða 

(European Parliament, 2020).  
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2.4.2 Lagasetning í Frakklandi 

Frakkar hafa sett á lög sem miða að því að vernda lýðræðið gegn fölskum upplýsingum 

sem vísvitandi er dreift. Þá er sérstaklega horft til samfélagmiðla og annarra netmiðla 

(Gouvernement, 2018). Mikil áhersla var lögð á gagnsæi í lögunum og þá sérstaklega í 

aðdraganda kosninga, þar sem horft er sérstaklega til útbreiðslu falsfrétta fyrir kosningar 

og ber miðlum að fylgja ákveðnum reglum í aðdraganda þeirra. Þetta er gert þar sem 

raunveruleg hætta þykir fyrir hendi að dreifing rangra upplýsinga geti haft áhrif á úrslit 

kosninga (Gouvernement, 2018).  

Þá kveða lögin á um að þremur mánuðum fyrir kosningar hafi dómari rétt til þess 

að grípa inn í og stöðva útbreiðslu vísvitandi dreifingar á fölskum eða misvísandi 

upplýsingum með öllum ráðum, ef þurfa þykir. Dómarinn verður þó að dæma í málinu 

innan fjörutíu og átta tíma. Það að sett séu lög í sem ætlað er að stemma stigu við falskar 

upplýsingar er ekki ný af nálinni nálinni í Frakklandi. Til eru lög er varða prentfrelsi frá 

árinu 1881 þar er kveðið er á um að ólöglegt sé að raska almenningsró með útgáfu, miðlun 

og fjölföldun falskra frétta sem taldar eru geta ógnað frið samfélagsins en þessi lög eru 

enn í gildi (Boring, 2019).  

2.4.3 Þýsk löggjöf  

Þýskaland hefur gripið til þess ráðs að setja lög um notkun samfélagmiðla. Þetta á við um 

samfélagsmiðla sem hafa fleiri en tvær milljónir notenda í Þýskalandi (Bundesministerium 

der Justiz und für Verbrauchersc, 2017).   

Með lagasetningunni er vonast til þess að hægt verði að sporna við 

hatursorðræðu, refsiverðum fölskum upplýsingum ásamt því að taka á öðru ólöglegu efni 

innan miðlanna á skilvirkan hátt. Þá er átt við efni sem felur í sér móðgandi, illgjarnt 

slúður, ærumeiðingar og efni þar sem almenningur er hvattur til glæpa, eða hvatt er til 

haturs ásamt miðlun á myndum af ofbeldi og hótunum (Bundesministerium der Justiz und 

für Verbrauchersc, 2017). 

Löggjöfin felur í sér að þeir samfélagsmiðlar sem fá yfir hundrað kvartanir vegna 

ólöglegs innihalds á einu ári er gert skylt að að gefa út skýrslu á sex mánaða fresti þar sem 

þeir skilgreina hvernig tekið var á þeim kvörtunum sem borist hafi. Skýrslan skal innihalda 

skýringar á því hvernig miðillinn ætlar sér að koma í veg fyrir að hann birti hið ólöglegt 

efni, hann skal kynna hvaða aðgerðum hann hyggist beita til að taka á þeim kvörtunum 
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sem honum berast vegna efnisins og útskýra með hvaða hætti hann ætli sér að eyða og 

loka á þetta ólöglega efni. Þar skal birta fjölda kvartana frá kærunefndum og frá 

notendum ásamt ástæður kvartana. Taka skal fram hæfni og þjálfun starfsfólks sem ber 

ábyrgð á meðferð kvartana. Einnig skal taka fram þann tíma sem líður frá móttöku 

kvörtunarinnar þar til henni var eytt eða lokað á ólöglega efnið og hvaða ástæður liggja 

þar að baki.  Þeir miðlar sem ekki uppfylla þessi skilyrði og tekst ekki að grípa til viðeigandi 

ráðstafanna í tíma, geta átt á hættu að vera sektaðir um allt að fimm miljónum evra 

(Bundesministerium der Justiz und für Verbrauchersc, 2017).  

2.4.4 Svíþjóð lagasetning 

Svíþjóð hefur sett á lög um samfélagsmiðla. Lögin eiga við um miðlun upplýsinga á 

rafrænu formi og gera þjónustuaðilum samfélagsmiðlanna skylt að koma í veg fyrir að 

miðlað sé ólöglegum upplýsingum(Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor nr. 112, 

1998).  

Ef ólöglegu efni er deilt á þeirra miðli skulu bregðast við of fjarlægja efnið og þar með 

sporna við frekari útbreiðslu þess. Með lögunum er ætlað að koma í veg fyrir miðlað sé 

ólöglegum upplýsingum, þá er átt við upplýsingar á borð við brot á friðhelgi einkalífsins, 

hatursorðræðu, kynþáttahatur, hótanir, barnaníðsefni eða ólöglegar ofbeldislýsingar. 

Upplýsingar sem hvetja til hryðjuverka eða til annarra sérstaklega alvarlegra glæpa eru 

refsiverðar og varða hegningarlög (Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor nr. 112, 

1998).  

 Staða Íslands – aðgerðir og áskoranir 

Tjáningarfrelsi: Réttur til frjálsrar tjáningar er ákafleg mikilvægur og hann má rekja til 18. 

aldar þegar evrópskt löggjafarþing fóru að krefjast réttinda til frjálsrar tjáningar.  

Tjáningarfrelsi er verndað í 73. grein stjórnarskrárinnar þegar mannréttindakafli hennar 

var endurskoðaður (Stjórnarskrá lýðveldis Íslands nr. 33, 1944). Ákvæðið var tekið upp 

með síðari breytingum á stjórnaskrá með lögum nr. 97, 1995 og tóku gildi 5. Júlí sama ár. 

Þar segir: 

1. Allir eru frjálsir að skoðana sinna og sannfæringar.  
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2. Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir 

dómi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög 

leiða. 

3. Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða 

öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða 

mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. 

(Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr.33, 1944). 

Í upplýsingalögum nr. 140 (2012) er tjáningarfrelsi almennings varið og í 1. gr. laganna eru 

markmið laganna og gildissvið þeirra gerð skil. Það er að tryggja gegnsæi í stjórnsýslu og 

við meðferð opinberra hagsmuna, meðal annars með því að styrkja upplýsingarétt og 

tjáningarfrelsi almennings en einnig með því að verja möguleika almennings til þátttöku í 

lýðræðissamfélagi, veita fjölmiðlum aðhald og almenningi að opinberum aðilum, styrkja 

möguleika fjölmiðla til að miðla upplýsingum um opinber málefni og tryggja traust 

almennings á stjórnsýslunni. Í lögunum hefur réttur almennings að gögnum verið 

lögfestur og getur almenningur óskað eftir aðgangi að þeim gögnum er fyrirliggja sem 

varða tiltekið mál .  

Þó eru til gögn sem eru undanþegin upplýsingarétti. Í lögum nr. 140 (2012) segir að 

heimilt sé að takmarka aðgang almennings að gögnum sem varða almannahagsmuni. Þau 

gögn geyma upplýsingar um öryggi ríkisins eða vandamál, samskipti við önnur ríki eða 

fjölþjóðastofnanir, efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins, viðskipti stofnana og 

fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitafélaga þegar kemur að samkeppni við aðra, mál sem varða 

fyrirhugaðar ráðstafanir eða próf á vegum hins opinbera ef þau yrðu þýðingarlaus eða 

skiluðu ekki tilætluðum árangri eða væru þau á almannavitorði og að lokum umhverfismál 

ef birting gagnanna getur haft alvarleg áhrif á vernd þess hluta umhverfisins sem 

upplýsingarnar varða, þá er átt við heimkynni fágætra tegunda lífvera, steingervinga, 

bergmyndanir og steinda (Upplýsingalög nr. 140, 2012). 

2.5.1  Þjóðaröryggisráð 

Á Íslandi er starfrækt þjóðaröryggisráð og starfar það eftir lögum nr. 98 frá árinu 2016. 

Lögin taka til þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, framfylgni hennar og endurskoðun. Þau ná 
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einnig til samráð og samhæfingar ráðuneyta og opinberra stofnana um framkvæmd 

þjóðaröryggisstefnunnar. 

Samkvæmt lögunum er forsætisráðherra formaður ráðsins auk hans er ráðherra 

sem með almannavarnir auk ráðherra sem fer með utanríkis- og varnarmál, 

ráðuneytisstjóri viðkomandi ráðuneyta. Einnig skal ríkislögreglustjóri, fulltrúi 

Landsbjargar og forstjóri Landhelgisgæslunnar vera með sæti í ráðinu (Lög um 

þjóðaröryggisráð nr. 98, 2016). 

Þjóðaröryggisráð hefur staðið að viðburðum þar sem vakin er athygli á þeim 

fjölþáttaógnum sem steðja að lýðræðissamfélögum. Haldnar hafa verið ráðstefnur 

hérlendis og hafa verið fengnir innlendir og erlendir aðilar til þess að halda fyrirlestra um 

það hvað felst í upplýsingaóreiðu og hafa þeir á þessum vettvangi veitt innsýn í málefnið 

og kynnt hugsanleg viðbrögð við vandanum. Fjallað hefur verið um hvað felst í hugtakinu 

og hvernig við sem þjóð getum aukið og styrkt varnir samfélagsins (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.). 

Þjóðaröryggisráð er meðvitað um þá ógn sem steðjar að íslensku samfélagi hvað 

varðar upplýsingaóreiðu þar sem sífellt fleiri treysta á samfélagsmiðla og leitarvélar 

netsins til að afla sér upplýsinga. Tæknin hefur breytt upplýsingamiðlun og geta miðlarnir 

veitt greiðan aðgang að misvísandi upplýsingum og erfitt getur reynst að finna hver 

uppruni upplýsinganna er (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Í ljósi alvarleika þess að dreift sé röngum og misvísandi upplýsingum þegar 

heilsufarsleg vá líkt og COVID-19 heimsfaraldurinn er, var stofnaður vinnuhópur á vegum 

þjóðaröryggisráðs sem ætlað var að kortleggja hugsanlega birtingarmynd og umfang 

upplýsingaóreiðu um COVID-19. Vinnuhópnum er ætlað að koma með tillögur að 

aðgerðum til þess að auðvelda almenningi aðgang að traustum heimildum og 

upplýsingum og þar með stuðla að lýðheilsu og heilbrigðisöryggi almennings á Íslandi 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Fjölmiðlanefnd hefur einnig hrundið af stað svokölluðu árveknisátaki Stoppa, 

hugsa, athuga. Boðskapur verkefnisins er einfaldlega stoppaðu, hugsaðu þig um og 

athugaðu fleiri heimildir þegar þú leitar upplýsinga. Verkefnið er unnið í samstarfi við 

Embætti landlæknis og Vísindavefinn, með stuðningi frá Facebook (Fjölmiðlanefnd, 

2020).  Verkefnið er unnið eftir norskri fyrirmynd, en það hefur verið þýtt og aðlagað að 
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íslensku umhverfi með leyfi Medietilsynet í Noregi. Átakinu er ætlað að vekja athygli 

almennings á falfréttum og auka hæfni fólks til að greina slíkar upplýsingar. Í verkefninu 

er bent á hversu mikilvægir faglegir fjölmiðlar eru fyrir samfélagið og almenningur hvattur 

til þess að efla gagnrýna hugsun og miðlalæsi (Fjölmiðlanefnd, 2020). 

Í verkefninu er almenningur hvattur til þess að vera á varðbergi gagnvart röngum 

og misvísandi upplýsingum sem oft er dreift af ásetningi innan veggja samfélagsmiðla og 

vakin athygli á því hversu mikilvægt það er að hafa þekkingu og getu til þess að greina á 

milli raunverulegra frétta og falsfrétta. Fjölmiðlanefnd beindi sjónum sínum sérstaklega 

að röngum og misvísandi upplýsingum er vörðuðu COVID-19 og sem birtust á 

samfélagsmiðlum þar sem samhliða því sem COVID-19 flæðir um heiminn, flæða fölsku 

upplýsingarnar einnig um internetið. Rannsókn frá Medietilsynet í Noregi sýnir að fjórir af 

hverjum tíu einstaklingum eiga erfitt með að greina falsfréttir frá raunverulegum 

upplýsingum og að einstaklingar sem eru sextíu ára og eldri eiga í enn meiri vanda með 

að greina falsfréttir (Fjölmiðlanefnd, 2020). Verkefni Fjölmiðlanefndar er aðeins 

tímabundið en ætlunin er að ná til notenda samfélagsmiðla hér á landi og hefur Facebook 

stutt við átakið með því að birta efni verkefnisins endurgjaldslaust (Fjölmiðlanefnd, 2020). 

Samkvæmt kenningum Walton o.fl. þarf að kenna þarf einstaklingum að beita 

gagnrýnni hugsun þegar kemur að upplýsingum en á sama tíma þarf að gæta þess að 

þegar einstaklingar eru hvattir til þess að efast um allt getur það leitt til þess að þeir verði 

tortryggnir frekan er gagnrýnir (2020). Tillögur Walton o.fl. leggja áherslu á mikilvægi þess 

að viðurkenna að öll þekking er til bráðabirgða sem er byggt á þeirri hugmynd að til séu 

góð gögn sem byggja eigi á og bæta. Það er að segja staðreyndirnar eru til, horfa þarf í 

hver segir frá þeim, hvenær voru þær birtar og með hvaða hætti og hvaða hvati var á bak 

við birtingu þeirra. Þetta eru allt þættir sem þarf að hafa í huga þegar upplýsingar eru 

metnar. Þá kemur fram að efla þarf skilning almennings á upplýsingaóreiðu en það mun 

hjálpa til við að takast á við það sem að sumra mati er talin vera yfirvofandi 

lýðræðiskreppa (Walton o.fl., 2020). 

Gangrýnin hugsun og miðlalæsi eru þeir þættir sem helst geta spornað við fölskum 

upplýsingum. Það að einstaklingar skilja hvernig samfélagmiðlar og fjölmiðlar miðla og 

dreifa sínum upplýsingum sem þeir síðan birta á ýmsum miðlum. Hafa skal í huga að magn 

og gæði fara ekki alltaf saman, ofgnótt af upplýsingum þýðir ekki að þær séu réttar og 
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áreiðanlegar. Það að búa yfir gagnrýnni hugsun og miðlalæsi eykur möguleika fólks á því 

að geta greint falsfréttir og upplýsingaóreiðu (Fjölmiðlanefnd, e.d.). 
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir tilgangi og markmið, aðferðafræði, framkvæmd, 

hugsanlegar takmarkanir og að lokum gildi rannsóknarinnar. Kaflinn hefst á umfjöllun um 

markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar eru settar fram. Farið verður yfir 

þær rannsóknaraðferðir sem beitt var við gagnaöflun og úrvinnslu rannsóknarinnar og 

gert grein fyrir þátttakendum og vali á vettvangi þátttökuathugunar. Því næst verða 

hugsanlegar siðferðislegar áskoranir og takmarkanir rannsóknarinnar skoðaðar og í lok 

kaflans verður ávinningi rannsóknarinnar gert skil. 

 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða birtingarmyndir upplýsingaóreiðu í íslensku 

samfélagi, áhrif hennar og hugsanlegar afleiðingar. Þá var leitast eftir að skilgreina hvað 

felst í upplýsingaóreiðu, hvernig hún birtist í íslensku samfélagi og til hvaða aðgerða 

stjórnvöld hafa eða gætu gripið til til að sporna við upplýsingaóreiðu. Fjallað var um það 

með hvaða hætti megi beisla miðlun og neyslu upplýsinga úr því sem komið er og skoðað 

hvernig hugmyndir um að koma böndum yfir upplýsingar hugmyndum um tjáningarfrelsi? 

Við undirbúning rannsóknarinnar voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar sem þóttu 

hæfa rannsóknarmarkmiðum sem voru eftirfarandi:  

• Hvað er upplýsingaóreiða 

• Hvernig birtist upplýsingaóreiða í íslensku samfélagi?  

• Með hvaða hætti er hægt að greiða úr upplýsingaóreiðu?  

• Hvernig samrýmast hugmyndir um að koma böndum yfir upplýsingar hugmyndum 

um tjáningarfrelsi? 

 Aðferðafræði  

Við undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlega aðferðafræði 

(e. qualitative methods). Sú rannsóknaraðferð varð fyrir valinu þar sem hún þótti vænleg 

til að veita rannsakanda innsýn inn í reynsluheim og þekkingu viðmælenda (Taylor, 

Bogdan og DeVault, 2016). Tekin voru sjö hálf-opin (e. semi-structured) viðtöl þar sem 

stuðst var við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma (Esterberg, 2002). 

Unnið var úr gögnunum á reglubundinn og skipulagðan hátt og hafði rannsakandinn 

trúnað og fagmennsku í fyrirrúmi (Wolcott, 2001). Þegar opnum viðtölum er beitt gefur 
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það viðmælandanum tækifæri til þess að tjá sig um málefni sem honum eru mikilvægt og 

rannsakandinn hafði ekki gert ráð fyrir, þetta gerir það að verkum að rannsakandinn 

verður að geta verið sveigjanlegur á meðan viðtalinu stendur (Braun og Clarke, 2013).  

 Undirbúningur 

Vinna við rannsóknina hófst haustið 2019 og lauk vorið 2021. Tekin var ákvörðun í samráði 

við leiðbeinanda um viðfangsefni rannsóknarinnar. Í framhaldi af því hófst undirbúningur 

hennar. Við upphaf rannsóknarinnar, haustið 2019, sótti rannsakandi námskeið í 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum I þar sem vinnsla og gagnaöflun hófst. Haustið 2020 

hófst vinnsla við rannsóknina að nýju og lauk skrifum vorið 2021. 

Gagnaöflunin fór fyrst og fremst fram með viðtölum við þátttakendur 

rannsóknarinnar, tekin voru sjö hálf-opin (e. semi-structured) viðtöl. Í hálf-opnum 

viðtölunum er stuðst við viðtalsramma, sjá viðauka 5. En svör þátttakanda stjórnuðu því 

hvernig viðtalið þróaðist eins og einkennir eigindlegar rannsóknir (Charmaz, 2014). Í lok 

hvers viðtals voru hugleiðingar rannsakanda varðandi viðtalið skrifaðar niður, þar sem 

rannsakandi ígrundar (e. reflexivity) þau atriði sem fram komu í viðtalinu og vöktu 

sérstaka athygli (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Við ígrundun fer rannsakandi yfir þau 

viðhorf, gildi eða reynslu sem mögulega geta haft áhrif á þá þekkingu sem aflað er 

(Creswell og Poth, 2018). 

 Þátttökuathugun 

Framkvæmd var ein þátttökuathugun (e. observation) þar sem rannsakandi var í hlutverki 

athuganda (e. direct observer). Það var gert til þess að afla frekari gagna fyrir rannsóknina 

(Yin, 2014). Rannsakandi sótti opinn fund á vegum Þjóðaröryggisráðs Íslands, sem fór 

fram 16. september 2019 og haldinn var í Norræna húsinu. Fundurinn stóð yfir í tvo 

klukkutíma, frá því klukkan 10:00 um morguninn fram til klukkan 12:00 að hádegi. 

Viðfangsefni fundarins var þjóðaröryggi: Lýðræði og fjölþátta ógnir. (e. hybrid threats). 

Þátttökuathugunin var til þess fallin að styrkja fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og 

veita innsýn inn í þær áherslur sem áttu sér stað á þeim tímapunkti sem hún var haldin. 

Fundurinn fjallaði um upplýsingaóreiðu, áhrif hennar á samfélög og afleiðingar. Þar sem 

fundurinn var opinn og fjölmennur þótti ekki ástæða til þess að sækja um leyfi fyrir því að 

rannsakandi tæki þátt og skráði niður vettvangsnótur á meðan honum stóð.  
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Rannsóknin markast óhjákvæmilega af heimsfaraldrinum Covid-19 sem geisað hefur 

í rúmt ár. Fyrri viðtölin þrjú voru tekin á skrifstofum viðmælanda, þar sem viðmælendur 

skrifuðu undir yfirlýsingu í upphafi viðtals, þar sem óskað var eftir samþykki viðmælanda 

á notkun viðtalsins við rannsóknina og þeim gerð grein fyrir því að öllum gögnum 

rannsóknarinnar yrði eytt að rannsókn lokinni. Heimsfaraldurinn gerði það að verkum að 

ekki reyndist mögulegt að hitta aðra viðmælendur og voru fjögur viðtöl því tekin í gegnum 

þann fjarfundarbúnað sem hentaði hverjum viðmælanda fyrir sig. Þrjú voru tekin í 

gegnum fjarfundarforrit Microsoft Teams og eitt í gegnum fjarfundarbúnaðinn Zoom. Líkt 

og í fyrri viðtölunum þremur var byrjað á því að óska eftir samþykki viðmælanda á notkun 

viðtalsins við rannsóknina og þeim gerð grein fyrir því að öllum gögnum rannsóknarinnar 

yrði eytt að rannsókn lokinni. Þar sem ekki var hægt að skrifa undir á staðnum var sú 

ákvörðun tekin að rannsakandi sendi yfirlýsingu um samþykki til hvers og eins 

viðmælanda í viðhengi í gegnum tölvupóst þar sem hann óskaði eftir því að viðmælandi 

sendi til baka svar því til staðfestingar að hann gerði sér grein fyrir hvað fælist í 

rannsókninni og að viðkomandi væri tilbúin(n) að leyfa rannsakanda að nota viðtalið við 

rannsóknina. Allir viðmælendur rannsóknarinnar gáfu góðfúslega samþykki sitt. 

 Þátttakendur og vettvangur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sjö og voru valdir vegna bakgrunns þeirra í 

atvinnulífinu og þekkingu þeirra á upplýsingaóreiðu. Þátttakendurnir eiga það 

sameiginlegt að starfa öll í ábyrgðarstöðum og vera opinberar persónur í samfélaginu.  Í 

upphafi rannsóknar var sendur tölvupóstur með kynningar texta til allra viðmælenda, þar 

sem efni rannsóknarinnar voru gerð skil og óskað var eftir viðtali.  

Viðmælendum var heitið trúnaði og þau beðin um að skrifa undir yfirlýsingu þess 

efnis. Í upphafi viðtals var þeim gerð grein fyrir því að þeim og vinnustöðum þeirra yrði 

heitið nafnleynd fyrir úrvinnslu rannsóknargagnanna. Tilgangur yfirlýsingarinnar var að 

auka traust þátttakenda til rannsakanda og gera þeim ljóst hvaða áhættu þátttaka í 

rannsókn af þessu tagi getur haft í för með sér (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandi 

taldi gildi rannsóknarinnar ekki aukast við það að tilgreina nöf eða vinnustaði 

viðmælenda, né við það að gefa viðmælendum gervinöfn. Var því valið að fjalla um 

viðmælendur í númeraröð, sem þeir fengu eftir handahófskenndri röð frá einum upp í sjö. 

Ákveðið var að tala alltaf um viðmælanda í karlkyni þar sem kynjahlutfall eða kyn hafði 
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engin áhrif á umfjöllunarefni rannsóknarinnar. Rannsakandinn hafði engin persónuleg 

tengsl við þátttakendur rannsóknarinnar fyrir viðtölin.  

 Viðtöl 

Við vinnslu rannsóknarinnar var lögð áhersla á að fá fram viðhorf og reynslu frá sem 

breiðustum hópi einstaklinga sem jafnframt höfðu víðtæka þekkingu á birtingarmyndum 

og mögulegum áhrifum og afleiðingum upplýsingaóreiðu í íslensku samfélagi. 

Viðmælendur rannsóknarinnar koma úr ólíkum áttum og hafa ólíka menntun. Þau eiga 

það sameiginlegt að í gegnum opinber störf á sviði þjóðaröryggis, fræðimennsku, 

fjölmiðla og stjórnmála hafa þau einstaka innsýn, ábyrgð og reynslu sem skiptir sköpum 

við vinnslu rannsóknarinnar. Rannsóknin byggir því efnivið sinn fyrst og fremst á 

ummælum þessara einstaklinga og því trausti sem þau sýna rannsakanda með þátttöku 

sinni. Dagsetning viðtala var líkt og sést í eftirfarandi töflu: 

Tafla 1 Yfirlit yfir dagsetningu viðtala 

 

Viðmælandi 1 02.10.2019 

Viðmælandi 2 12.10.2020 

Viðmælandi 3 28.10.2019 

Viðmælandi 4 18.09.2020 

Viðmælandi 5 15.10.2019 

Viðmælandi 6 05.10.2020 

Viðmælandi 7 12.10.2020 

 

Eins og fram hefur komið var ákveðið að tilgreina hvorki nöfn einstaklinga né vinnustaði 

þeirra við úrvinnslu rannsóknar. Þetta er gert þó svo að viðfangsefni rannsóknarinnar 

tengist þeim ekki persónulega né megi flokkast sem viðkvæmt á nokkurn hátt. Nafnleynd 

byggir á þeirri forsendu að það vegur hærra að fá fram þekkingu og innsýn viðmælenda 

án takmarkana fremur en að tilgreina stöðu þeirra eða ábyrgð í þjóðfélaginu og tengja 

umræðuna persónum þeirra. Tími viðtalanna var misjafn, stysta viðtalið var 47 mínútur 
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en lengsta varði í 75 mínútur. Samanlagt voru viðtölin 402 mínútur, sem gerir sex 

klukkustundir og fjörutíu og tvær mínútur. 

 Greining gagna 

Gagnaöflun fólst fyrst og fremst í greiningu viðtala eins og þegar hefur komið fram. 

Viðtölin 7 sem unnin voru fyrir þessa rannsókn voru tekin upp á síma og afrituð 

samdægurs orðrétt af rannsakanda (Charmaz, 2014). Á meðan afritun stóð yfir skráði 

rannsakandi jafnóðum athugasemdir (AR). Rannsakandinn hóf strax að kóða gögnin og 

beitti sífelldum samanburði við þau gögn sem aflað var (Charmaz, 2014). Eftir kóðun var 

var hægt að greina gögnin, þar sem gögnin eru skoðuð, þau flokkuð og þeim skipt upp í 

þemu (Charmaz, 2014). Að loknum viðtölumali voru rannsóknargögnin greind eftir 

grundaðri kenningu (e. grounded theory) sem hefst á gagnagreiningu (e. data analysis), 

með kóðun (e. coding) þar sem fyrstu gagna var aflað (Charmaz, 2014). Þegar grundaðri 

kenningu er beitt, byrjar rannsakandinn strax að rannsaka gögnin og kóða og ber þau 

saman við þau gögn sem þegar eru komin. Eftir þá vinnu er  hægt að draga fram þemu úr 

gögnunum (Charmaz, 2014). Skrifuð eru minnisblöð sem aðstoða rannsakandann við 

greiningu og til að draga fram þemu og hjálpa til við að þróa hugmyndir rannsóknarinnar 

(Charmaz, 2014).  Eftirfarandi þemu komu í ljós: 

 

 

Mynd 4 Myndin sýnir helstu þemu og undirþemu sem komu í ljós við greiningu gagnanna 
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Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á þeim fjórum megin þemu sem komu fram við 

greiningu gagnanna og ellefu undirþemu.  

 Siðferðisleg álitamál 

Rannsóknin var ekki tilkynnt til Persónuverndar þar sem gögnin sem notuð voru við 

vinnslu hennar innihalda ekki persónuupplýsingar og eru ekki persónugreinanleg með 

öðrum hætti. Þátttakendum rannsóknarinnar var öllum heitið nafnleynd en hópurinn er 

þó ekki viðkvæmur og ekki þótti þörf á að sækja um samþykki vísindasiðanefndar. Upp 

gætu þó komið siðferðisleg álitamál þegar kemur að greiningu gagna, hvort haft hafi verið 

rétt eftir viðmælendum, eða að rannsakandi hafi rangtúlkað svörin, einnig er möguleiki 

að reynsla og skoðanir rannsakanda hafi áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

 Gildi rannsóknarinnar  

Það að einstaklingar fáir réttar og góðar upplýsingar skiptir miklu máli fyrir samfélög 

heimsins. Það á ekki síst við síðustu misseri þegar rangar og misvísandi upplýsingar flæða 

yfir samfélögin í áður óþekktu magni. Segja má að gildi rannsóknarinnar sé margþætt. Í 

fyrsta lagi skiptir hún máli ef horft er til þjóðaröryggis en upplýsingaóreiða er talin geta 

ýtt undir sundrung í samfélaginu og með þeim hætti getur hún grafið undan grunn 

stoðum samfélagsins.  

Í öðru lagi skiptir rannsóknin máli þegar litið er til heilsufarslegra þátta, miðlun réttra 

upplýsinga í heimsfaraldri getur skipt sköpum í baráttunni við vágest líkt og COVID-19 sem 

varðar þá einnig þjóðaröryggi þó það eigi sér stað með ólíkum hætti. Í þriðja lagi skiptir 

þessi rannsókn máli vegna hagsmuna einstaklinga og þess grundvallarréttar að hafa 

aðgang að vönduðum og réttum upplýsingum. Í fjórða lagi sýnir rannsóknin fram á 

mikilvægi þess að haldið sé úti vönduðum fjölmiðlum sem styðjast við réttar og staðfestar 

upplýsingar og miðla þeim áfram út í samfélagið.  Í fimmta og síðasta lagi verður að nefna 

gildi þess að lögð sé áhersla á að auka skilning almennings til að meta og skilja upplýsingar 

til að geta hagnýtt þær við alla ákvörðunartöku í daglegu lífi.  

 Ávinningur rannsóknarinnar 

Mikilvægi rannsóknarinnar er skýrt ef horft er til þess mikla skaða sem upplýsingaóreiða 

getur haft á samfélög heimsins. Upplýsingaóreiða grefur undan grunnstoðum samfélaga 
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og getur skaðað lýðræðislegar kosningar og er því ógn við öll lýðræðisríki heimsins. 

Upplýsingaóreiða ógnar einnig heilsu almennings og þá sérstaklega á tímum þegar farsótt 

geisar. Það að beisla hana ætti því að vera forgagnsverkefni lýðræðisríkja. Því er mikilvægt  

reyna að skilja upplýsingaóreiðu og að kanna í hvaða formi upplýsingaóreiða birtist í því 

samfélagi sem er til skoðunar hverju sinni og hvort, og þá hvernig, hún getur valdið skaða. 

Þá fyrst er hægt að grípa til aðgerða í von um að sporna við útbreiðslu hennar. 

Upplýsingaóreiða, og þar með talið falsfréttir, virðist vaxandi ógn í samfélaginu.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Við greiningu 

rannsóknargagna komu fram fjögur megin þemu, sem voru ólíkir hagsmunir, 

birtingarmyndir upplýsingaóreiðu, skaðsemi og viðbrögð við upplýsingaóreiðu. Fyrst 

verður farið yfir hugtakið upplýsingaóreiða og hvað veldur því að hún sprettur fram. Þar 

á eftir verður farið yfir það hvernig upplýsingaóreiða birtist, og hver miðlun hennar og 

dreifing er í samfélaginu. Þá verður farið yfir á hvaða hátt upplýsingaóreiða getur verið 

skaðleg samfélaginu og að lokum var fjallað um hugsanlegar lausnir sem hægt væri að 

grípa til, í von um að sporna við upplýsingaóreiðu.   

Gott er að hafa í huga að fyrstu þrjú viðtölin voru tekin áður en faraldurinn COVID-

19 skall á heimsbyggðina. Þau fjögur viðtöl sem tekin voru eftir tilkomu COVID-19 bera 

þess merki enda er veiran mörgum ofarlega í huga. 

 Upplýsingaóreiða sprettur fram vegna ólíkra hagsmuna 

Upphafsspurning viðtalsrammans snéri að því að fá viðmælendur rannsóknarinnar til þess 

að skilgreina hvað þeir teldu upplýsingaóreiðu vera og hvers vegna hún sprytti fram. Við 

úrvinnslu viðtalanna kom í ljós að allir sjö viðmælendur rannsóknarinnar skilgreindu 

upplýsingaóreiðu á nokkuð sambærilegan hátt. Allir vildu þeir meina að upplýsingaóreiða 

ætti sér margar ólíkar rætur og vildu skipta henni upp í ólíka þætti.  

Þegar viðmælandi 2 var spurður hvað er upplýsingaóreiða svaraði hann „Það er 

auðvitað mjög flókið fyrirbæri og það er hægt að skilja það á margan hátt.“ Hann sagði 

upplýsingaóreiðu birtast í upplýsingum sem eru uppspuni frá rótum, en einnig í 

upplýsingum sem feli í sér sannleikskorn. Þegar viðmælandi 3 er spurður sömu spurningar 

svaraði hann „Upplýsingaóreiða er skipulögð framsetning á röngum upplýsingum, 

bjöguðum upplýsingum eða einhverskonar áróðri sem oft á tíðum er ætlað að þjóna 

einhverju markmiði.“ Viðmælandi 5 skilgreindi upplýsingaóreiðu sem ósannar 

upplýsingar, misvísandi upplýsingar og svo upplýsingar sem koma málinu ekki við og taldi 

upplýsingaóreiðu einkennast af einhverskonar ofgnótt upplýsinga. Í þessu samhengi sagði 

hann „Ósannar upplýsingar eru ósannar, ég segi eitthvað sem er ekki satt, sem stenst ekki. 

Svo geta þær verið misvísandi sem það getur verið eitthvað sem er satt en það er eðlilegt 

að maður dragi rangar ályktanir af þessum upplýsingum.“ 
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Viðmælendur 1 og 7 bentu báðir á það að upplýsingaóreiða skiptist upp í þrjá flokka og 

vísuðu í að á ensku sé talað um mis-information, dis-information og mal-information. Í 

viðtalinu skilgreindi viðmælandi 1 þessi hugtök á þann hátt að mis-information fæli í sér 

það að fólk sjái eitthvað en áttar sig ekki á því að þetta séu rangar upplýsingar og dreifir 

þeim, en ætlun þeirra sem dreifa efninu sé ekki að valda skaða. Hann hélt áfram og 

útskýrði að dis-information vísi svo til þess þegar röngum upplýsingum er dreift og 

ætlunin er að valda skaða. Að lokum nefnir hann að mal-linformation á við þegar 

upplýsingar eru að hluta til réttar en teknar úr samhengi. Viðmælandi 7 benti á að oft 

dreifa einstaklingar ekki upplýsingaóreiðu viljandi.  

Þá er þetta þríþætt hugtak, upplýsingaóreiðan og ef ég hef skilið þetta rétt og þá 

tekur það í fyrsta lagi til þess þegar röngum upplýsingum er dreift án ásetnings, það 

er enginn ætlun eins eða neins að valda skaða þetta bara óvart dreifir maður. Maður 

heyrir bara að veðrið sé fallegt og maður „sérar“ því og svo er bara rigning. Í öðru lagi 

þá er það þegar maður ætlar að deila röngum upplýsingum til þess að valda skaða og 

svo í þriðja lagi þá þegar réttum upplýsingum er dreift og þeim er ætlað að valda 

skaða, það er mal-information. Eins og þegar persónulegum tölvupóstum er lekið. Þú 

veist það er ekkert rangt við tölvupóstinn, hann var skrifaður en hann átti hins vegar 

ekkert erindi í opinbera umræður. 

Viðmælendur rannsóknarinnar töldu allir upp í einhverju formi þessa þrjá eftirfarandi 

þætti sem hugsanlegar ástæður fyrir drifkraft upplýsingaóreiðu, það er fjárhagslegan, 

pólitískan og persónulegan drifkraft. Þessir þrír þættir geta svo skarast innan 

upplýsingaóreiðu. Ekki þarf aðeins einn þáttur að búa að baki drifkraftinum til þess að 

upplýsingaóreiðan spretti fram.  

Fjárhagslegan ávinning getur búð að baki upplýsingaóreiðu og nefndu 

viðmælendur 1 og 5 báðir upplýsingaóreiðu og loftslagsmál. Þeir bentu á að fyrirtæki geti 

haft fjárhagslegan ávinning af því að setja fram falskar staðreyndir. Viðmælandi 1 sagði 

„fyrirtæki sem eru kannski í gas, olíu og kolaiðnaði eru þá að grafa undan í raun og veru 

trausti fólks á rannsóknum á loftslagsmálum“. Viðmælandi 5 sagði: „Ég held til dæmis að 

framleiðendur jarðefna eldsneytis hafi mjög mikinn hag að það sé upplýsingaóreiða um 

loftslagsmál. Þannig að allir þeir styðja eða vilja að status quo verði áfram að núverandi 

ástand vari áfram.“ 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála því að hægt sé að afla tekna 

með upplýsingaóreiðu, þar nefndu þeir helst dæmi þegar fölskum upplýsingum er dreift 

með það í huga að hafa af þeim auglýsingatekjur í gegnum samfélagsmiðlanna líkt og 
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svokallaðar falsfréttaverksmiðjur hafa gert. Viðmælendur 1, 2 og 3 nefndu aðdraganda 

kosninganna í Bandaríkjunum árið 2016 sem dæmi um birtingarmynd upplýsingaóreiðu.  

Þá bentu allir viðmælendur á að viðskiptamódel samfélagsmiðlanna sé þannig 

hannað að auðvelt sé að hafa tekjur af upplýsingaóreiðu. Þeir nefndu dæmi þar sem 

samfélagsmiðlar eru gagngert nýttir sem tekjulind, þar sem ætlunin er aðeins að afla 

tekna en afleiðangar upplýsingaóreiðunnar geta einnig haft pólitísk áhrif. Bæði 

viðmælandi 1 og viðmælandi 2 nefndu báðir dæmi sem upp kom eftir forsetakosningarnar 

í Bandaríkjunum árið 2016. Þar sem upp komst um falsfréttaverksmiðju í Makedóníu sem 

nýtti sér upplýsingaóreiðu í aðdraganda kosninganna, þar sem þeir settu upp falskar 

fréttasíður og dreifðu upplýsingaóreiðu og fölskum fréttum um Hillary Clinton sem  var 

uppspuni frá rótum og höfðu af því tekjur í gegnum viðskiptamódel samfélagsmiðlanna.  

Þetta var samkvæmt viðmælendum dæmi þar sem framleiðsla upplýsingaóreiðu var 

eingöngu hugsuð sem fjárhagslegur ávinningur en hún hafði einnig mikil pólitísk áhrif, en 

hafði samt ekki pólitísk markmið. Viðmælandi 1 sagði: „Ein góð falsfrétt í aðdraganda 

kosninganna gat verið margföld mánaðarlaun á þessu svæði. Þannig að eins og ég segi þá 

geta þetta verið mjög mismunandi ástæður fyrir þessu“. Viðmælandi 3 nefndi 

sambærilegt dæmi af hjónum sem héldu úti falsfréttasíðu sem dreifði pólitísku efni og 

hafði pólitísk áhrif en markmið þeirrar var aðeins að afla tekna. Hann sagði:  

Þeim var alveg sama um innihaldið og þau voru ekkert sérstaklega pólitískt drifin, það 

var ekki einhver svona hugsjón til þess að koma einhverjum til valda eða taka 

einhvern niður sem dreif þau áfram heldur bara vonir og væntingar til þess að geta 

eignast bíla eða spíttbát. 

Upplýsingaóreiða getur líka verið vísvitandi notuð í pólitískum tilgangi, þar sem reynt er 

að grafa undan trúverðugleika grunn stoða samfélagsins. Viðmælandi 1 sagði: „ýmsir 

aðilar geta haft hagsmuni af því að almenningur missi eða að það sé grafið undan trausti 

almennings á stofnunum samfélagsinn“. Viðmælandi 2 benti á það sama og sagði að reynt 

sé að grafa undan stoðum samfélagsins með því að veikja grunnstoðir þeirra. Hann nefnir 

dæmi þar sem hann sagði erlenda aðila vilji grafa undan trúverðugleika vesturlandanna. 

Hann sagði það gert með því að halda úti upplýsingaóreiðu um vesturlöndin í heimalandi 

þeirra sem vilja grafa undan þeim. 

Viðmælandi 3 taldi það færast í aukana að upplýsingaóreiða væri sýnileg í 

stjórnmálum  hann sagði: „framsetningu á röngum upplýsingum eða bjöguðum 
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upplýsingum, sjálfum sér til framdráttar, kannski til þess að tóna svona samtalið sem þeir 

eiga við hópinn sem þeir telja vera líklegastan til þess að kjósi sig“. Viðmælandi 4 sagði:  

Það hafa rosalega margir hag af röngum upplýsingum. Þetta er ekki bara pólitík, þetta 

er líka fyrirtæki, þetta eru líka, ég meina við vitum það alveg að peningar og völd þar 

eru rosalega öflugir drifkraftar sem eru tilbúnir að gera nánast hvað sem er til þess 

að annað hvort að öðlast peninga og völd eða til þess að halda peningum og völdum. 

Viðmælandi 7 benti á að upplýsingaóreiða getur verið ein þeirra aðferða sem ætlað er að 

lama samfélög og ýta undir ókyrrð og óstöðugleika í þeim. Hann sagði að með þessum 

hætti megi hafa áhrif á kosningar eða til þess að koma einhverjum árangri til leiða í 

samfélaginu. Hann sagði jafnframt „Við höfum byggt lýðræðislega umræðu á upplýstri 

ákvörðunartöku í lýðræðissamfélagi sem við höfum trúað á. Það er eiginlega verið að 

grafa undan þessu, það er verið að grafa undan þeirri tilfinningu að staðreynd sé 

staðreynd.“ 

Viðmælandi 6 benti á að hvati upplýsingaóreiðu geti verið byggður á slæmum 

ásetningi en hann sagði hana líka geta verið byggða á góðum vilja. Hann sagði mikilvægt 

að átta sig á því hver hvati upplýsingaóreiðunnar sé til þess að hægt sé að skilja hana.  

 Birting upplýsingaóreiðu, miðlun hennar og dreifing 

Upplýsingaóreiða birtist víða í samfélaginu. Viðmælendur rannsóknarinnar nefndu hvað 

oftast samfélagsmiðla sem vettvang þar sem upplýsingaóreiða virðist þrífast vel. Þeir 

nefndu þó einnig fjölmiðla sem dæmi þar sem upplýsingaóreiða birtist í samfélaginu. Það 

er að segja fjölmiðla sem fara frjálslega með sannleikann og fara ekki eftir þeim 

siðarreglum sem þeim eru settir.  

4.2.1 Samfélagsmiðlar  

Allir viðmælendur nefndu samfélagsmiðla sem stóran áhrifavald í dreifingu 

upplýsingaóreiðu. Samfélagsmiðlar eru því vettvangur þar sem upplýsingar birtast og 

þeim er dreift af ólíkum ástæðum. Viðmælandi 1 taldi víst að falskar upplýsingar dreifist 

hratt innan samfélagsmiðla og benti á að það efni sem veki hjá okkur sterkar tilfinningar 

dreifist oft hraðar og víðar. Hann sagði: 

Allar rannsóknir sýna það náttúrulega að eitthvað sem vekur hjá okkur sterkar 

tilfinningar, sérstaklega ef það er ótti eða reiði, er miklu líklegra til þess að fá 
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dreifingu og að fólk sé að deila því, heldur en annað efni. Þetta er náttúrulega bara 

eitthvað sem að samfélagsmiðlarnir sjálfir hafa gert. 

Viðmælandi 3 taldi samfélagsmiðla hafa haft áhrif á lýðræðislegar kosningar og staðhæfði 

að þeir þyrftu að axla meiri ábyrgð í ljósi þess valds sem þeir hafa. Hann sagði: „þetta er 

orðið bara einhvern veginn að miðpunkti í daglegu lífi rosalega margra. Facebook til 

dæmis sem er langstærsti og áhrifamesti samfélagsmiðillinn, hann neitar eða hefur ekki 

viljað endurskilgreina sig í takt við valdið sem þau hafa“. Hann sagði samfélagsmiðla hafa 

mikið vald þegar kemur að pólitík og að svo virðist vera að stjórnmálamenn séu farnir að 

nýta sér þá í von um að ná fram pólitísku markmiðum. Viðmælandi 3 sagði: 

„stjórnmálamenn sem sækjast eftir einhverskonar valdi og eru búnir að þróa leiðir til þess 

að nýta samfélagsmiðla eða aðra miðla til þess að sækja slíkt vald á grundvelli rangra 

upplýsinga eða bjagaðra upplýsinga“.  

Viðmælandi 6 taldi mikilvægt að átta sig á því hversu gríðarlega öflugir miðlarnir séu 

og hversu mikilli útbreiðslu upplýsingaóreiðu þeir geti valdið. Hann sagði:  

Vegna þess hve miðlarnir eru gríðarlega öflugir og þá geturðu náð mikilli útbreiðslu 

strax, ef þú finnur það sem að gengur hraðast og raunverulega margfaldast hraðast 

inn í samfélaginu ef þú finnur slík element slíkar áherslur þá nærðu massa dreifingu. 

Þetta er eins og menn segja stundum, sannleikurinn er oft minnst áhugaverður. 

Hann benti á að oft sé uppruninn annar en síðan notkunin. Hann sagði upplýsingarnar 

búnar til svo fljúgi þær á fleygiferð þar sem aðrir einstaklingar sjá sér hag í því að koma 

upplýsingaóreiðunni áfram. „Vandinn við stafræna heiminn er að það er svo auðvelt að 

endurnýta svona, ef það styður þitt sjónarhorn“.  

Viðmælandi 5 taldi að upplýsingaóreiða væri að einhverju leyti óhjákvæmileg og 

muni bara koma til með að aukast, þar sem það verði alltaf til meira af upplýsingum og 

samfélagmiðlarnir geri það að verkum að sífellt verður auðveldara að deila þeim. 

Viðmælandi 7 var á sama máli og sagði að fólk verði að hafa í huga hvernig nýtt 

tækniumhverfi hefur áhrif á allar okkar aðgerðir. Hann sagði „Þetta er orðið allt annað 

samfélagslegt umhverfi heldur en var áður en að tæknin þróaðist svona hratt“. 

4.2.2 Fjölmiðlar sem fara frjálslega með sannleikann 

Viðmælandi 4 sagði samfélagsmiðla vera skýrasta dæmið þar sem upplýsingaóreiða birtist 

í samfélaginu. Hann nefndi þó einnig að upplýsingaóreiða geti birst innan fjölmiðla sem 
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leyfa sér að fara frjálslega með sannleikann. Hann sagði flesta hefðbundna íslenska 

fjölmiðla gera kröfu til síns starfsfólks um fréttaval og að farið sé eftir siðarreglum 

fjölmiðla. Með því móti geti fjölmiðlar því virkað sem ákveðnar síur á upplýsingaóreiðu, 

hann nefndi að þetta væri eitthvað sem samfélagsmiðlar væru ekki með. Hann benti á að 

innan samfélagsmiðlanna gætu sprottið fram eins konar fréttasíður, þar sem 

samsæriskenningar og falskar fréttir þrífist og engin leið sé að vita hver standi að baki 

þeim. Hann sagði þessar fréttir dreifast svo hratt og víða: „fólk er að deila þessu kannski 

villt og galið“. 

Viðmælandi 6 sagði  upplýsingaóreiðu birtast skýrt á samfélagsmiðlunum en ekki 

megi þó gleyma almennum fjölmiðlum eða eins og hann útskýrði: „Magnaðasta 

dreifingin, sem er áhrifaríkust, er náttúrulega samfélagsmiðlar yfir höfuð. Hins vegar má 

ekki gleyma að menn nota líka aðra miðla, menn til dæmis misbeita fjölmiðlum og spila á 

fjölmiðla“. Viðmælandi 3 benti á að sumir fjölmiðlar fari að slá af þeim kröfum sem gerðar 

eru til þeirra og taki þátt í umræðunni. Hann sagði: „fjölmiðlar taka meðvitaða ákvörðun 

um það kannski að slá af grundvallarkröfum blaðamennsku eða fréttamennsku með því 

að leyfa svona tilfinningum að stýra því sem sett er fram í formi staðreynda en svona 

þessum hefðbundnu mælikvörðum“. 

 Skaðsemi 

Viðmælendur rannsóknarinnar töldu allir upplýsingaóreiðu vera í eðli sínu skaðlega 

samfélaginu, hvort sem átt er við upplýsingaóreiðu sem deilt er meðvitað í þeim tilgangi 

að valda skaða eða hvort henni sé deilt óviljandi. Viðmælendur rannsóknarinnar bendu á 

að upplýsingaóreiða geti haft í för með sér alvarlega birtingu líkt og að verða heilsufarsleg 

ógn á tímum farsóttar og að hafa áhrif á lýðræðislegar kosningar og getur grafið undan 

grunnstoðum samfélagsins og þar með verður hún ógn við þjóðaröryggi eða eins og 

viðmælandi 4 orðaði það: .  „þetta grefur undan öllu, öllu kerfinu eins og það leggur sig.“  

4.3.1 Afvegaleiðing 

Flestir höfðu veitt því athygli hvernig upplýsingaóreiða birtist í stjórnmálum. Þar sem þeir 

segja málefni vera afvegaleidd og rætt sé um hluti sem koma málinu ekki við og reynt sé 

að skapa einhvers konar ofgnótt upplýsinga í þeim tilgangi að einstaklingar tapi áttum og 

geri sér ekki grein fyrir mikilvægum atriðum í umræðunni. 
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Viðmælandi 2 sagði gott dæmi um upplýsingaóreiðu úr íslensku samfélagi vera 

umræðuna um þriðja orkupakkann. Þar hafi umræðan verið afvegaleidd með 

rangfærslum. Hann útskýrði mál sitt á eftirfarandi hátt: „sáralítið af þeirri umræðu snérist 

um einhver tiltekin lagaákvæði í bálknum sem átti að samþykkja. Heldur snérist það að 

stórum hluta um það sem fólk sagði að væri í textanum en var ekki að finna í honum“. 

Viðmælandi 3 fjallaði einnig um þriðja orkupakkann og hvernig umræðan í kringum hann 

hafi einkennst af „rugli og hlutum  sem reyndust vera rangir“. Viðmælandi 4 nefndi einnig 

þriðja orkupakkann þegar hann var beðinn um dæmi um birtingu upplýsingaóreiðu í 

íslensku samfélagi. Hann taldi mikla hagsmuni búa að baki umræðunni um þriðja 

orkupakkann og efaðist um að einstaklingar úti í samfélaginu gerðu sér grein fyrir hversu 

miklir þeir eru. Hann sagði umræðuna um orkupakka þrjú mjög gott dæmi um það hvernig 

upplýsingaóreiða afvegaleiðir umræðuna og benti á hvernig slíkt getur haft skaðleg áhrif 

á lýðræðislegt samfélag. Hann sagði:  

Hún afvegaleiðir algerlega og og grefur undan lýðræðinu. Út af því að lýðræðið byggir 

á því að við höfum ákveðnar upplýsingar til þess að geta tekið, vegið og metið og 

tekið svo ákvörðun, greitt atkvæði. Ef að atkvæðið okkar byggir á röngum 

upplýsingum, þá er búið að algerlega eyðileggja lýðræðið, þetta traust sem það 

byggir á. 

Viðmælandi 5 sagði að oft kæmu upp mál í stjórnmálum þar sem vísvitandi væri reynt að 

dreifa alls konar upplýsingaóreiðu. Upplýsingaóreiðu geti verið dreift til að gefa fólki 

upplýsingar sem koma málum ekkert við en tilgangurinn er að drepa málum á dreif, þar 

sem einstaklingum er gefið svar sem kemur málinu ekki beinlínis við. Viðmælandi 4 taldi 

að þegar afvegaleiðing á sér stað sé verið að draga athygli frá einhverju sem skiptir máli 

og athyglinni beint að einhverju sem skiptir minna máli en vekur mikið umtal. Þá geti 

einstaklingar sem hafa hag af upplýsingaóreiðunni haft frið til að sinna því sem þeir hafa 

hag af. Hann lýsti þessu þannig: „Þeir þyrla upp ryki, þetta eru eins og 

sjónhverfingamenn“. 

4.3.2 Grefur undan lýðræðinu 

Viðmælandi 1 vakti athygli á því hvernig upplýsingaóreiða grefur undan grunn stoðum 

samfélagsins og sagði: „hún grefur undan trú fólks á lýðræðislegum stofnunum 

samfélagsins og það er mjög oft verið að beina sjónum sínum að aðilum sem eiga í raun 

og veru að vera að vinna í þágu samfélagsins“. Viðmælandi 3 tekur í sama streng og sagði:  
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„fólk vantreystir kerfunum alveg feykilega. Sumt vegna þess að kerfin hafa ekki verið 

að virka fyrir þau, sannarlega. En líka vegna þess að það er með fullt af 

ranghugmyndum um það hvaða gagn er í þessu kerfi og þetta er án nokkurs vafa ein 

mesta ógn sem svona, ef ég gerist háfleygur og dramatískur, sem vestrænt lýðræði 

stendur frammi fyrir“. 

Viðmælandi 7 benti á það hvernig upplýsingaóreiða getur skaðað heilsu og ógnað lífi fólks 

þegar einstaklingar hafa ekki forsendur til þess að taka upplýsta ákvörðun. Hann sagði: 

„Hún getur verið lífshættuleg á tímum farsóttar þegar hver og einn þarf að hafa forsendur 

til þess að taka upplýsta ákvörðun og þegar eina vörnin hans felst í því að taka rétta 

ákvörðun um hans eigin hegðun“. Hann tók jafnframt fram að upplýsingaóreiða geti haft 

mjög alvarlegar afleiðingar á lýðræðið þar sem verið er að ýta undir sundrung í 

samfélaginu. Hann hélt því fram að: 

það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar, svo er það þessar lýðræðislegu afleiðingar 

sem sagt að ýta undir ólgu og óeiningu. Svo líka ef að stjórnvöld eru ekki nógu klár 

eða skynsöm eða svona, hvað á ég að segja, að grípa til of harkalegra aðgerða gegn 

þeim grundvallar gildum sem stjórnarskráin okkar byggir á til dæmis. 

Viðmælandi 7 tók undir og sagði: „Ég held að upplýsingaóreiðan geti bæði dregið úr hæfni 

borgaranns til þess að vera virkur lýðræðislegur þátttakandi og svo getur hún til langs tíma 

grafið undan stjórnkerfinu.“ Hann benti á að stjórnkerfið byggi á þeim forsendum að hver 

og einn einstaklingur sé virkur þátttakandi og þurfi að geta tekið þátt í umræðum á 

áreiðanlegum grunni. Við þessu þurfi að bregðast án þess þó að brjóta gegn 

grundvallargildum samfélagsins sem ætlunin er að standa vörð um. 

Þegar viðmælandi 1 var spurður út í hugsanlega skaðsemi upplýsingaóreiðu benti 

hann á mikilvægi þess að vernda lýðræðið, að einstaklingar hafi traust á grunnstoðir 

samfélagsins:  

Það sem upplýsingaóreiðan gerir og svona rannsóknir eru að benda til er að það 

grefur undan trú fólks á lýðræðislegum stofnunum samfélagsins og það er mjög oft 

verið að beina sjónum að aðilum sem eiga í raun og veru að vera að vinna í þágu 

samfélagsins. Þetta getur verið lögreglan, þetta getur verið þingið, þetta geta verið 

eftirlitsstofnanir, þetta geta verið dómsstólarnir og svo framvegis. Þannig að það er í 

raun og veru verið að grafa undan þessum stofnunum sem eru kannski ekki að vinna 

með þessum hætti, en fólk fer að trúa því að þetta sé allt saman gjörspillt. Það í raun 

og veru hefur náttúrulega mjög skaðleg áhrif á samfélagið, vegna þess að það er eitt 

af því verðmætasta sem við höfum í samfélagi.  
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Hann hélt áfram og tók fram að þetta ætti sérstaklega við hér í norður Evrópu þar sem 

almennt ríki mikið traust á milli manna. Hann nefndi að rannsóknir hefðu sýnt fram á að 

þegar upplýsingaóreiðu er beitt til þess að grafa undan trausti í samfélögum þar sem 

traustið er mikið skaði það mun meira heldur en ef reynt sé að grafa undan trausti í ríkjum 

þar sem traustið er ekkert.  

Viðmælandi 6 taldi upplýsingaóreiðu skapa raunverulega forsendur fyrir óeðlilegri 

misbeitingu valds af hvað  toga sem er. Hann lýsti þessu þannig: „Ég held að stærsta málið 

í þessu er einmitt það, að menn átti sig á því, þeir sem eru ábyrgir fyrir 

þjóðaröryggismálum. Hversu gríðarlega öflug tól þetta eru til hernaðaraðgerða og 

misbeitingar“. 

Viðmælandi 7 taldi mögulegt að beita upplýsingaóreiðu fyrir sig til að skapa óreiðu 

út í samfélagið „ hvort sem það eru ríki sem vilja ná yfirráðum í öðru ríki eða einstaklingur 

sem vill ná árangri í kosningum“.   

Viðmælandi 4 benti á mikilvægi þess að einstaklingar hafi aðgang að áreiðanlegum 

upplýsingum á tímum farsótta og hættunni sem er fólgin í því þegar einstaklingar fá ekki 

réttar upplýsingar og leita lækninga á röngum stöðum, mögulega með alvarlegum 

afleiðingum fyrir heilsu einstaklingsins. Upplýsingaóreiða geti einnig haft skaðleg áhrif út 

í samfélagið þegar einstaklingar taka mark á röngum upplýsingum og hunsa fyrirmæli um 

til dæmis sóttvarnaraðgerðir og fara ekki í sóttkví og geta með því mögulega smitað aðra 

og þar með er upplýsingaóreiðan orðin að heilsufarslegri ógn. Hann taldi 

upplýsingaóreiðuna grafa undan öllu í samfélaginu. Hann sagði:  

Þannig að þetta grefur undan öllu, þjónustu, við íbúa, efnahagskerfunum og svo 

náttúrulega lýðræðinu og réttarríkinu líka. Vegna þess að það byggir líka á því sama 

og lýðræði, réttarríkið. Við erum með ákveðnar lög og reglur, en ef að 

upplýsingarnar, rangar upplýsingar flæða óheft getur það haft mjög alvarleg áhrif á 

umgjörð réttarríkisins og mögulega haft áhrif á þá ákvarðanir á dóma og fleiri sem 

falla. Þetta grefur undan öllu, öllu kerfinu eins og það leggur sig. Ef við förum að grafa 

undan menntakerfinu vegna þess að það eru ekki til peningar til þess að þjálfa fólk, 

þá þýðir það líka að þetta er  snjóbolti sem fer af stað sem getur verið mjög erfitt að 

stoppa. 

Viðmælandi 5 vakti athygli á því að einstaklingar búi við ólíkar aðstæður og séu þar af 

leiðandi í misjafnri stöðu til að takast á við upplýsingaóreiðu. Viðmælandi 7 benti á að þó 

grípa þyrfti til aðgerða til að koma í veg fyrir að upplýsingaóreiða valdi lýðræðinu skaða, 
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leggi hann áherslu á mikilvægi þess að staðið sé vörð um stjórnarskána og sagði: „auðvitað 

má fólk bulla eins og því sýnist“ en fram kom í frásögnin hans að hann var að vísa til 

mikilvægis þess að vernda tjáningarfrelsi einstaklingsins. 

 Hvernig á að sporna við upplýsingaóreiðu? 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru beðnir um að koma með hugsanlegar lausnir til þess 

að sporna við upplýsingaóreiðu. Það sem helst stóð upp úr sem hugsanlegar lausnir eftir 

greiningu gagnanna var efling miðlalæsis, gildi fjölmiðla, ábyrgð samfélagsmiðla og 

hugsanlegar lagasetningar.  

4.4.1 Miðlalæsi  

Miðlalæsi var oftast nefnt sem hugsanleg lausn til þess að sporna við upplýsingaóreiðu. 

Viðmælendur 1, 2, 4 og 7 töldu hana vera mikilvæga samfélaginu og töldu hana 

hugsanlega geta spornað við útbreiðslu upplýsingaóreiðu. Viðmælandi 1 nefndi að eitt af 

því sem hægt væri að gera í von um að sporna við upplýsingaóreiðu, væri að fólk kynni að 

greina hana. Hann sagði: „Þannig að ég held að eitt af svörunum er klárlega að vera með 

stefnu um miðlalæsi fyrir ólíka hópa í samfélaginu, þannig að menn átti sig á þessu“. 

Viðmælandi 2 tók í sama streng og lagði einnig áherslu á mikilvægi þess að kenna 

gagnrýna hugsun fyrr og sagði: „Ja ég meina við höfum í rauninni ekki kennt gagnrýna 

hugsun bara fyrr en í háskóla hér á vesturlöndum“. 

Viðmælandi 7 taldi að efling miðlalæsis í samfélaginu gæti orðið til þess að draga 

úr upplýsingaóreiðu. Hann sagði að í miðlalæsi fælist sú færni sem notendur þurfi að búa 

yfir til þess að skilja, meta og tjá sig í gegnum ólíka miðla og upplýsingaveitur á skilvirkan 

og öruggan hátt. En einnig að það feli í sér færni til þess að nálgast efni og upplýsingar á 

margskonar miðlum, meta það þar og greina. Hann lýsti þessu þannig „þetta eru eiginlega 

tvær víddir, annarsvegar að skilja meta og átta sig á en líka að geta leitað eftir“. 

Viðmælandi 4 taldi mikilvægt að kenna fólki miðlalæsi og að það þyrfti að byrja 

snemma. Hann lagði áherslu á að:  

Ef við höfum ennþá trú á mannskyninu og lýðræðinu og öllu því og frelsinu sem er 

undirstaða okkar stjórnkerfis og samfélags að þá þurfum við að mennta fólk, fræða 

fólk, fræða fjölmiðla, fræða almenning, við þurfum að byrja strax í grunnskóla. Að 

fólk verði netlæst, að hver og einn geti vegið og metið falskar fréttir, vegið og metið 

trúverðugleika og að fólk deili ekki upplýsingum, hvor sem það er á netinu eða 

munnlega nema að mjög vel athuguðu máli.  
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Hann sagði mikilvægt að allir læri miðlalæsi og mikilvægt að kenna öllum miðlalæsi. Hann 

lýsti þessu þannig: „það þarf að taka alla línuna, allan grunninn börnin, litlu börnin okkar, 

grunnskólabörnin okkar, framhaldsskólana, kennarana, fjölmiðlafólkið það þurfa bara allir 

að vera vakandi.“ Hann sagði að gott miðalæsi sé að hans mati eina vörnin sem við höfum 

gegn upplýsingaóreiðu.   

Viðmælandi 5 var á annarri skoðun og sagðist ekki viss um að miðlalæsi leysi 

vandann sem við stöndum frammi fyrir. Hann efaðist samt sem áður ekki um að það 

myndi hjálpa einstaklingum, en hann taldi líklegt að eftir því sem meiri upplýsingar verði 

til, því meiri þörf verði fyrir því að fá sérfræðinga til þess að hjálpa við að meta hvaða 

upplýsingar eru réttar. 

Viðmælandi 6 sagði mikilvægt að stjórnvöld átti sig á því að samfélög í dag eru allt 

öðru vísi samsett heldur en þau voru og það þurfi að horfa til mikilvægis þess að tryggja 

aðgang að réttum upplýsingum. Viðmælandi 7 benti á að í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku 

og Noregi hafi verið settar fram stefnur um miðlalæsi. Í þeim löndum er ekki eingöngu 

verið að horfa til þess að mennta börn í miðlalæsi heldur er stefnt að því að fræða alla 

aldurshópa. Hann sagði mikilvægt að horfa líka á eldra fólkið sem nýti samfélagsmiðla og 

sé oft mjög virkt á þeim miðlum. Hann taldi stjórnvöld verða að vera vökul fyrir því að 

veita réttar upplýsingar og að það þurfi að valdefla borgarana til að verða læs á 

upplýsingar. 

4.4.2 Gildi fjölmiðla 

Viðmælandi 3 hélt því fram að til að koma í veg fyrir upplýsingaóreiðu sé mikilvægt að 

setja fram réttar upplýsingar og taldi að upplýsingalæsi og miðlalæsi haldist í hendur við 

góðar upplýsingar. Það að bæta læsi á upplýsingar sé beintengt því að það sé nægt 

framboð á góðum upplýsingum.  

Ég held að upplýsingalæsi haldist í hendur við það, það er að segja, ef það er haldið 

að þér góðum upplýsingum, réttum upplýsingum. Þá verður þú alltaf móttækilegri 

fyrir þeim en ruglinu. Ef að það er fyrst og síðast haldið að þér rugli þá ferðu einhvern 

vegin að skynja að það sé eðlilegra en hitt. Þannig að það sem ég er að reyna að segja 

er það að betra læsi á upplýsingar sé beintengt því að það sé nægt framboð á góðum 

upplýsingum. 

Viðmælandi 6 tók fram að það væri mjög mikilvægt að fólk átti sig á gildi fjölmiðla og sagði 

gildi þeirra vera mun meira í dag heldur en áður, þar sem fjölmiðlar þurfi að standast 
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kröfur um framsetningu og vinnulag og halda uppi traust og trúnaði. Hann staðhæfði að 

með því móti geti einstaklingar vitað að það sé unnið út frá ákveðnum kröfum og að 

fjölmiðlar hafi fengið upplýsingarnar staðfestar. Hann taldi hrun fjölmiðla í mörgum 

löndum vera áhyggjuefni.  

Viðmælandi 7 var á sama máli og sagði einnig að mikilvægt væri að gleyma ekki 

hlutverki fjölmiðla þegar kemur að upplýsingaóreiðu. Þeir hjálpi stjórnvöldum við að 

upplýsa almenning á áreiðalegan hátt. 

4.4.3 Ábyrgð samfélagsmiðla 

Viðmælandi 4 taldi mikilvægt að samfélagsmiðlar merki með einhverjum hætti þær 

upplýsingar sem settar eru í dreifingu og eru augljóslega rangar eða misvísandi. Þetta 

sagði hann nauðsynlegt þar sem ekki sé hægt að gera ráð fyrir því að einstaklingar hafi 

tök eða getu til þess að greina á milli réttra og rangra upplýsinga sem fara í dreifingu. 

Viðmælandi 6 hélt því fram að samfélagsmiðla þyrftu að vara notendur sína við. 

Hann orðaði það þannig: „Já ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt að vara fólk við. Bara 

nákvæmlega eins og þegar þú kaupir einhverja óheilbrigða vöru út úr búð“. Hann efaðist 

samt sem áður um að hægt væri að stýra þessu. Hann taldi nauðsynlegt að fólk velti fyrir 

sér hvort rétt væri að treysta Facebook, Twitter eða öðrum samfélagsmiðlum til þess að 

merkja þessar röngu upplýsingar. Hann sagði að með því að samþykkja merkingar 

samfélagsmiðlanna sé verið að gefa þeim mikið vald til þess að stýra og flokka upplýsingar 

og hann taldi það vera gríðarlegt áhyggjuefni. Hann hélt því fram að lögð væri mikil 

áhersla á að þegar kemur að merkingu viðvarana á matvöru eða öðru slíku sé leitað til 

opinberra aðila eða viðurkenndra aðila. Hann sagði: „það eru ákveðnar reglur um það 

hvernig þú verður að vinna með það vegna þess að þar er lýðheilsa í húfi. Það er 

nákvæmlega sama í þessu, þetta er samfélagsleg heilsa og þar með lýðheilsa sem er í 

húfi“.  

Viðmælandi 7 benti á að stjórnvöld í Danmörku og Svíþjóð vakti samfélagmiðla og 

fjölmiðla í aðdraganda kosninga fyrir efni sem er augljóslega falskt og skaðlegt gagnvart 

ríkinu. Hann hélt því fram að samfélagsmiðlar beri ábyrgð og þeim beri að bregðast við 

en það sé alltaf vandasamt hversu mikið inngripið á að vera.  
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4.4.4 Lagasetning 

Viðmælandi 1 nefndi að lagasetning gæti verið hugsanleg lausn og nefndi dæmi um 

nágrannaland okkar sem hefur þegar sýnt fordæmi í þeim efnum. Hann útskýrði það 

þannig: „Í Frakklandi hafa verið sett lög sem gera það að verkum að í aðdraganda kosninga 

að ef það er verið að dreifa falsfréttum, þá er hægt að stefna þessum aðilum og þá fær 

það svona flýtimeðferð fyrir dómi“.  

Viðmælandi 2 tók í svipaðan streng og sagði að nú séu nágrannalönd okkar farin að 

grípa til lagasetninga tengdri upplýsingaóreiðu og nefnir lagasetningu innan 

Evrópusambandsins, Þýskaland og Frakklands. Viðmælandi 3 lagði sömu áherslu á 

lagasetningu og sagði: „í stærstu löndum Evrópu hafa þeir verið að grípa til sértækrar 

lagasetninga, Frakklandi og Þýskalandi og svoleiðis“. Allir eru þó sammála um það að 

vandasamt sé að setja lög á upplýsingaóreiðu. 

4.4.5 Þátttökuathugun  

Þátttökuathugunin fór fram 16. september 2019 á opnum fundi hjá Þjóðaröryggisráði 

Íslands sem haldinn var í Norræna húsinu. Fundurinn bar heitið Samtal um þjóðaröryggi: 

Lýðræði og fjölþáttaógnir. Fundurinn stóð yfir í tvo klukkutíma, hann hófst klukkan tíu um 

morguninn og lauk klukkan tólf að hádegi. Fundurinn fór fram á staðnum en var einnig 

streymt á vef Norræna hússins.  

Efni fundarins fjallaði meðal annars um fjölþáttaógnir (e. hybrit threats) í víðari 

skilningi. Fjallað var um upplýsingaóreiðu, falsfréttir, fjölmiðlalæsi og opna lýðræðislega 

umræðu. Farið var yfir hvað felst í hugtakinu fjölþáttaógn, hvernig við getum varið okkur 

gegn þeim og með hvaða hætti þær geta skaðað grunnstoðir lýðræðislegra samfélaga og 

þar með ógnað þjóðaröryggi. Fundurinn fór fram á ensku, fengnir voru tveir erlendir 

sérfræðingar til að halda erindi um fjölþáttaógnir og útskýra mikilvægi þess að þjóðir 

þekki þá hættu sem af þeim starfar. Það voru þær Renee DiResta frá Bandaríkjunum sem 

er sérfræðingur í fjölþáttaógnum og Sophie Roberts frá Bretlandi sem hefur tekið þátt í 

störfum öndvegissetursins í Helsinki um fjölþáttaógnir. Einnig tóku Elfa Ýr Gylfadóttir, 

framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar og Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélagsins 

ásamt DiResta og Roberts þátt í pallborðsumræðum í lok fundar. Forsætisráðherra Íslands 

og formaður Þjóðaröryggisráðs, Katrín Jakobsdóttir, opnaði fundinn, sem var sá fyrsti af 

tveimur opnum fundum auk ráðstefnu sem haldið var um sama efni síðar. Katrín lagði 
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áherslu á að fjölþáttaógnir, sem breiðu öryggishugtaki, væri fyrirbæri sem við tækjum ekki 

endilega eftir af því við, sem manneskjur, tökum svo mörgu sem gefnu í samfélaginu s.s. 

mannréttindi, friðhelgi einkalífs, lýðræðislegar leikreglur, réttaröryggi borgara. En eins og 

Katrín sagði „við erum stödd á þeim stað að ekki er hægt að taka þessum hlutum sem 

gefnum“ þar sem ákveðin grunngildi sem hingað til hafi verið talin sjálfgefin, eru það ekki 

lengur. Þetta er samkvæmt Katrínu meðal annars vegna aukins pólitísks óstöðugleika þar 

sem tæknibreytingar, gervigreind og samfélagsmiðlar eru nýttir, ýmist ómeðvitað eða 

með vilja, til að hafa áhrif. Lagði Katrín áherslu á að gagnsæi væri undirstaða 

lýðræðislegrar umræðu en að ofgnótt upplýsinga hefði ekki síst áhrif á ungu kynslóðina 

sem hefði „hlaðborð upplýsinga [sem væri] nánast ótæmandi“ en um leið flókið að átta 

sig á því hvað er rétt og hvað er rangt.  
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5 Samantekt og umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn 

þessarar rannsóknar. Einnig verður leitast eftir því að svara rannsóknarspurningum 

rannsóknarinnar sem voru:  

• Hvað er upplýsingaóreiða 

• Hvernig birtist upplýsingaóreiða í íslensku samfélagi?  

• Með hvaða hætti er hægt að greiða úr upplýsingaóreiðu?  

• Hvernig samrýmast hugmyndir um að koma böndum yfir upplýsingar hugmyndum 

um tjáningarfrelsi? 

Samantektin tekur mið af þeim fjórum megin þemum sem komu í ljós við greiningu 

rannsóknargagnanna sem voru: Upplýsingaóreiða sprettur fram vegna ólíkra hagsmuna, 

birting upplýsingaóreiðu, miðlun hennar og dreifing, skaðsemi og að lokum hvernig á að 

sporna við upplýsingaóreiðu? Fyrst verður skoðað hvað felst í hugtakinu upplýsingaóreiða 

og hvað velur því að upplýsingaóreiða sprettur fram. Því næst er fjallað um birtingamyndir  

upplýsingaóreiðu í samfélaginu og fjallað um mögulega miðlun hennar og dreifingu. Þá er 

farið yfir hvort upplýsingaóreiða er skaðleg og ef svo, að hvaða leyti hún er talin skaðleg. 

Að lokum er fjallað um hugsanlegar lausnir sem fram komu í viðtölum sem hægt væri að 

grípa til í von um að sporna gegn frekari upplýsingaóreiðu.  

 Upplýsingaóreiða sprettur upp vegna ólíkra hagsmuna 

Í niðurstöðum var farið yfir sýn viðmælanda á því hvað felst í upplýsingaóreiðu og hvað 

veldur því að hún sprettur fram. Hugmyndir viðmælanda um upplýsingaóreiðu 

endurspegluðu þær skilgreiningar sem þegar hafa komið fram í fræðilegum hluta þessarar 

rannsóknar. Þar er þeim skipt upp eftir hugmyndum Wardle og Derakhshan (2017) sem 

komu fram með hugtökin mis-information, dis-information og mal-information til þess að 

gera greinamun á óreiðunni sem fylgir röngum og misvísandi upplýsingum. 

Viðmælendur 1  og 7 skilgreindu hugtakið upplýsingaóreiðu eftir hugtökum Wardle 

og Derakhshan (2017) sem þeir þekktu skil á. Hinir fimm viðmælendur rannsóknarinnar 

skilgreindu upplýsingaóreiðu á sambærilegan hátt án þess þó að notast við fræðilegu 

heitin og gerðu grein fyrir því að upplýsingaóreiða skiptist upp í þrjá þætti þar sem 

upplýsingum er dreift í þeim tilgangi að valda skaða, þegar upplýsingar sem eru rangar, 
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en þeim er ekki ætlað að valda skaða og svo því þegar upplýsingar sem byggja á 

raunverulegum staðreyndum en eru notaðar í þeim tilgangi að valda skaða. 

Í niðurstöðukaflanum kom fram að viðmælendur rannsóknarinnar töldu að 

upplýsingaóreiða sprytti fram, ýmist vegna pólitískra, efnahagslegra eða persónulegra 

hagsmuna. Og vísuðu þeir í það að uppruni upplýsinganna og miðlun hennar getur verið 

af ólíkum toga, þar sem sá sem upphaflega skapaði upplýsingarnar þarf ekki að vera sá 

sami og dreifir þeim áfram og hvatinn á bak við upplýsingarnar ef til vill afar ólíkur sem 

samræmist kenningum Wardle og Derakhshan (2017).  

 Birting upplýsingaóreiðu, miðlun hennar og dreifing 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar töldu að upplýsingaóreiða dreifist hratt innan  

samfélagsmiðla sem rímar við kenningar um staðleysufaraldur en það er hina miklu 

aukningu á dreifingu rangra og misvísandi upplýsinga sem flæða yfir samfélagsmiðla, s.s. 

í tengslum við heimsfaraldur af annarri tegund. Staðleysufaraldur getur átt sér stað hvort 

sem það er með skipulögðum hætti eða án ásetnings (Þjóðaröryggisráð, 2020).  

Samfara heimsfaraldrinum COVID-19 hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin þurft 

að takast á við mikla útbreiðslu rangra og misvísandi upplýsinga varðandi faraldurinn og 

hafa gert það með því að halda úti upplýsingaveitu þar sem röngum og misvísandi 

upplýsingum varðandi faraldurinn er svarað og þær leiðréttar (World Health 

Organization, 2020). 

Viðmælendur 4 og 6 benda á að upplýsingaóreiða geti einnig þrifist innan fjölmiðla 

sem leyfi sér að fara frjálslega með sannleikann. Þegar upplýsingaóreiða hefur komist í 

mikla dreifingu innan samfélagsmiðla getur það leitt af sér að þær upplýsingar komist inn 

í almenna umræðu og jafnvel í frekari dreifingu hjá ábyrgum fjölmiðlum eins og sýnt var 

fram á í rannsókn Wardle og Derakhshan (2017). 

5.2.1 Skaðsemi 

Allir viðmælendur töldu að upplýsingaóreiða væri skaðleg í hvaða formi sem hún birtist. 

Aðeins var ólíkt með hvaða hætti viðmælendur rannsóknarinnar töldu upplýsingaóreiðu 

valda mestum skaða. Afvegaleiðing mikilvægrar umræðu og það að upplýsingaóreiða geti 

grafið undan grunn stoðum kerfisins í lýðræðislegum samfélögum var það sem kom helst 

fram við úrvinnslu rannsóknargagna.  
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Þetta samsvarar því sem fram kemur í fræðilega bakgrunni rannsóknarinnar þar 

sem bent er á mikilvægi þess að einstaklingar fái réttar og markvissar upplýsingar á tímum 

farsótta svo hver og einn geti lagt sitt af mörkum til sóttvarna í von um að hefta útbreiðslu 

faraldursins (Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2020). Það að upplýsingaóreiða geti 

haft áhrif á lýðræðislegar kosningar gefur sterklega til kynna hversu skaðlega áhrif hennar 

geta verið á lýðræðisleg samfélög (Pietro o.fl., 2021).           

5.2.2 Afvegaleiðing og ógn við lýðræðið 

Fimm af viðmælendum rannsóknarinnar nefndu afvegaleiðingu í tengslum við ýmis konar 

umræðu þegar spurt er hvort þeir geti nefnd dæmi um upplýsingaóreiðu úr íslensku 

samfélagi. Þeir segja hana birtast þar sem samfélagslegar umræður voru teknar og 

einhvers konar ofgnótt upplýsinga beitt til þess að einstaklingar töpuðu áttum og gátu 

ekki lengur skilið hvaða upplýsingar skiptu máli og hverjar ekki.  

Bawden og Robinson (2009) skilgreindu einmitt ofgnótt upplýsinga sem 

aðstæðum þar sem einstaklingar tapi áttum þar sem of mikið af upplýsingum er beint að 

þeim og það getur haft það í för með sér að einstaklingar missi stjórn á þeim aðstæðum 

sem þeir eru í. Ofgnótt upplýsinga veldur því að upplýsingarnar sem einstaklingarnir fá 

verður þeim frekar hindrun í stað þess að vera hjálplegar. Þetta er það sem viðmælendur 

rannsóknarinnar töldu hafa gerst þegar samfélagslegar umræður voru afvegaleiddar og 

þær kaffærðar í upplýsingum. 

Afvegaleiðing virðist vera áberandi í umræðu tengdri stjórnmálum, þar sem reynt 

er að draga athygli einstaklinga að þáttum sem koma málinu ekki við. Þetta er gert í þeim 

tilgangi að koma málum að sem annars væri gerð athugasemd við. Umræðan um þriðja 

orkupakkann sem var áberandi í samfélagslegri umræðu á Íslandi haustið 2019 var nefnd 

af þremur viðmælendum sem augljóst dæmi þar sem beitt hafi verið upplýsingaóreiðu til 

þess að afvegaleiða almenning. 

Rannsóknargögnin gefa vísbendingar um að upplýsingaóreiða geti verið skaðleg 

lýðræðinu og benda viðmælendur rannsóknarinnar á það hvernig hún grefur undan 

trausti á grunnstoðum lýðræðislegs samfélags og getur komið í veg fyrir að einstaklingar 

geti tekið upplýsta ákvörðun  og greitt atkvæði byggða á áreiðanlegum upplýsingum. Það 

samsvarar því sem fram kom í fræðilegum hluta þessarar rannsóknar þar sem farið er yfir 

hvernig upplýsingaóreiða grefur undan kosningakerfum og getur með þeim hætti haft 
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alvarleg áhrif á þjóðaröryggi. Þetta er ógn sem stjórnvöld þurfa að bregðast við (Einar Hugi 

Bjarnason, 2020). 

Einnig hefur borið á skorti á þátttöku einstaklinga í pólitískum umræðum vegna 

vantrausts þeirra á stofnunum samfélagsins og fjölmiðlum. Þar sem rangar upplýsingar 

geta grafið undan þátttöku einstaklinga í stjórnmálum. Þetta hefur orðið að auknu 

áhyggjuefni lýðræðisríkjum eins og fjallað er um í grein Polizzi (2020). Þar bendir hann á 

að sjá megi dæmi þar sem upplýsingaóreiða hafi haft áhrif á lýðræðislegar kosningar 

þegar horft er til kosninga í Bretlandi og ef horft er til forsetakosninganna í Bandaríkjunum 

árið 2016 (Polizzi, 2020). 

 Hvernig á að sporna við upplýsingaóreiðu? 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar töldu að grípa þyrfti til einhvers konar aðgerða í von 

um að sporna við upplýsingaóreiðu í samfélaginu. Niðurstöður rannsóknarinnar renna 

stoðum undir það sem fram hefur komið í fræðilega kafla rannsóknarinnar þar sem tekið 

er fram mikilvægi þess að búa yfir hæfileikum til þess að greina upplýsingaóreiðu frá 

raunverulegum upplýsingum og mikilvægi þess að kenna einstaklingum að vera læst á 

upplýsingar (Wardle og Derakhshan, 2017).  

Sú staðreynd að samfélagsmiðlar hafi átt stærstan þátt í dreifingu á röngum eða 

misvísandi upplýsingum og hugsanlega heft áhrif á lýðræðissamfélög (Pietro o.fl., 2021) 

styrkir þær hugmyndir viðmælenda minna að samfélagsmiðlar verði að taka ábyrð á 

dreifingu upplýsingaóreiðu.  

5.3.1 Miðlalæsi 

Mikilvægi miðlalæsis undirstrikast þegar horft er til fræðilegs hluta rannsóknarinnar þar 

sem bent er á að þörf þess að einstaklingar búi yfir getu til þess að þekkja rangar 

upplýsingar verður sífellt mikilvægara þegar horft er til núverandi stöðu í samfélaginu, þar 

sem falsfréttir, rangar upplýsingar og samsæriskenningar geta átt það á hættu að vera 

teknar sem viðurkenndar sem sannleikur.  

Það er því mikilvægt að einstaklingar hafi innsýni, viljastyrk og getu til þess að beita 

gagnrýnni hugsun áður en þeir taka ákvarðanir (Walton o.fl., 2020). Mikilvægt er að efla 

viðnám einstaklinga gegn áhrifum rangra upplýsinga. Þörfin verður skýr þegar 
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einstaklingar fara að afla sér upplýsinga sem varðar heilsufar þeirra úr upplýsingum sem 

ekki eru réttar (Walton o.fl., 2020). 

Gögnin sýna að miðlalæsi er það sem flestir töldu hugsanlega geta spornað við 

útbreiðslu upplýsingaóreiðu. Þeir töldu forsendur þess að draga megi úr upplýsingaóreiðu 

vera að einstaklingar byggju yfir getu til þess að geta greint hana. Það að einstaklingar 

hefðu færni til að nálgast efni og upplýsingar á margs konar miðlum, þar sem þeir væru 

færir um að meta efnið og greina það. Rætt var um aukna þörf að hafa stefnu um 

miðlalæsi líkt og gert hefur verið í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku og Noregi. Töldu 

viðmælendur mikilvægt að byrjað yrði snemma að kenna miðlalæsi og fræða þyrfti í raun 

alla aldurshópa samfélagsins. Ekki síst eldra fólkið sem oft er mjög virkt á 

samfélagsmiðlum.  

5.3.2 Gildi fjölmiðla 

Líta má á fjölmiðla sem hliðverði að upplýsingum (Einar Hugi Bjarnason, 2020). Þar sem 

þeir tryggja aðgang að réttum og áreiðanlegum upplýsingum sem byggðar eru á 

staðreyndum, það gerir einstaklingum svo kleift að mynda sér skoðun út frá þeim. 

Breytingar með tilkomu internetsins og samfélagsmiðla hafa haft mikil áhrif á heimsmynd 

okkar og gjörbreytt því hvernig við nálgums upplýsingar. Ekki hefur aðeins aukist magn 

þeirra upplýsinga sem við getum nýtt heldur hafa orðið breytingar á því hvernig 

einstaklingar afla sér upplýsinga og miðla þeim áfram (Einar Hugi Bjarnason, 2020).  

Það að fréttastofur sannleiksprófi og beri kennsl á réttar upplýsingar er 

mikilvægara en nokkru sinni fyrr, þar sem þeir sem miðla og setja fram rangar upplýsingar 

hafa aldrei búið yfir eins mikilli tækni og nú (Wardle og Derakhshan, 2017). 

Viðmælendur 3, 6 og 7 nefndu einnig mikilvægi fjölmiðla í því samhengi að sporna 

við upplýsingaóreiðu. Fram kemur að viðmælendur töldu að það mikilvægt að fólk átti sig 

á gildi fjölmiðla og mikilvægi þess að þeir uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til þeirra. 

Framboð á góðum upplýsingum helst í hendur við gott upplýsinga og miðlalæsi. Betra læsi 

á upplýsingar er beintengt því að nægt framboð sé á góðum upplýsingum. 

Viðmælendurnir þrír bentu einnig á  mikilvægi fjölmiðla þegar kemur að 

farsóttum, þá er mikilvæg að einstaklingar hafi greiðan aðgang að áreiðanlegum 

upplýsingum. Mikil hætta er fólgin í því að einstaklingar fari að leita að lækningu á röngum 

stöðum hugsanlega með alvarlegum afleiðingum. Upplýsingaóreiða sem skapast getur á 
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tímum farsótta einnig haft mikil áhrif út í samfélagið þegar fólk ákveður að fylgja röngum 

upplýsingum og taka ekki mark á þeim upplýsingum sem hafa verið birtar til dæmis hvað 

varðar sóttvarnaraðgerðir. Einstaklingar sem taka ekki mark á upplýsingum sem settar 

eru fram af til þess hæfum stofnunum bera hugsanlega smit út í samfélagið og ógna þar 

með heilsufarslegu þjóðaröryggi. 

Þetta samræmist þeim upplýsingum sem komu fram í fræðilegum hluta 

rannsóknarinnar þar sem bent er á mikilvægi þess að geta myndað sér sjálfstæða skoðun, 

byggða á vel ígrunduðum upplýsingum. Það gerir einstaklingum kleift að geta lagt mat á 

þær upplýsingar sem settar hafa verið fram sem er grundvallarþáttur í lýðræðissamfélagi. 

Á tímum farsóttar getur aðgangur að góðum upplýsingum sem varða  farsótt skipt 

sköpum við að hefta útbreiðslu hennar út í samfélagið (Þjóðaröryggisráð, 2020).   

5.3.3 Ábyrgð samfélagmiðla og lagasetning 

Samkvæmt greiningu rannsóknargagna eru samfélagsmiðlar sá staður þar sem 

upplýsingaóreiða þrífst einna best. Viðmælendur rannsóknarinnar nefndu að ein leið til 

að sporna við upplýsingaóreiðu sé að samfélagsmiðlar taki aukna ábyrgð á óreiðunni.  

Í fræðilega kaflanum kom fram að Jean-Claude Juncker, fyrrverandi forseti 

framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins, hafi hvatt til þess að gripið væri til aðgerða 

svo koma megi í veg fyrir upplýsingaóreiðu í aðdraganda kosninganna. Þar sem hann 

bendir á nauðsyn þeirra aðgerða til þess a ð vernda megi lýðræðið (An Coimisiún 

Eorapach, 2018). Þá var bent á að sértök áhersla var lögð á að sporna við upplýsingaóreiðu 

í aðdraganda kosninga til Evrópuþingsins árið 2019 þar sem að á að gegna því hlutverki 

að vernda lýðræðislega ákvarðanatöku og koma í veg fyrir misbeitingu annarra landa eða 

einkaaðila (An Coimisiún Eorapach, 2018). Evrópusambandið hefur sett stærstu 

samfélagmiðlunum, samtökum auglýsenda og auglýsendum upplýsingar um reglur sem 

ætlað er að draga úr upplýsingaóreiðu á miðlunum (European Parliament, 2020).  

Þessar aðgerðir samsvara hugmyndum viðmælenda rannsóknarinnar þar sem 

reynt er að sporna við upplýsingaóreiðu með því að setja samfélagsmiðlunum reglur og 

þar með reynt að fá þá til þess að taka ábyrgð á því valdi sem þeir hafa. Frakkar hafa þegar 

sett á lög sem miða að því að vernda lýðræði gegn fölskum upplýsingum, þau miða að því 

að taka á upplýsingaóreiðu og fölskum fréttum sem dreift er vísvitandi og þá er 

sérstaklega horft til samfélagsmiðla og annarra netmiðla (Gouvernment, 2018). 
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Þjóðverjar hafa einnig sett á lög um notkun stærri samfélagsmiðla, markmið þeirra 

er að sporna við hatursorðræðu, refsiverðum fölskum upplýsingum og öðru ólöglegu efni 

innan miðlanna (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2017). Þá hafa 

Svíar sett á lög um samfélagsmiðla og er þeim ætlað að leggja áherslu á miðlun upplýsinga 

á rafrænu formi og gera þau þjónustuaðilum samfélagmiðlanna skylt að koma í veg fyrir 

dreifingu ólöglegra upplýsinga (Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor nr. 112, 

1998). 

Viðmælandi 4 taldi mikilvægt að samfélagsmiðlar merki með einhverjum hætti 

þær upplýsingar sem settar eru í dreifingu. Hann sagði þetta vera nauðsynlegt þar sem 

ekki er hægt að gera ráð fyrir því að einstaklingar búi yfir getu til þess að greina á milli 

réttra og rangra upplýsinga sem eru í dreifingu. Viðmælandi 6 tók í sama streng og sagði 

það gríðarlega mikilvægt að vara fólk við. Hann hafði þó efasemdir um að hægt væri að 

stýra upplýsingaóreiðu innan samfélagsmiðla og benti á að ef miðlarnir eiga sjálfir að 

merkja rangar upplýsingar sem settar eru inn á þeirra miðla gefi það þeim gríðarlegt vald. 

Þess vegna, að mati viðmælanda 6, yrðu merkingarnar að koma frá opinberum aðilum. 

Viðmælandi 7 benti á að stjórnvöld í Danmörku og Svíþjóð hafi brugðist við 

upplýsingaóreiðu innan samfélagsmiðla og fjölmiðla í aðdraganda kosninga þar í landi, 

með því að vakta miðlana til að koma í veg fyrir að þeir birti efni sem er augljóslega falskt 

og skaðlegt ríkinu. Hann taldi að samfélagsmiðlar yrðu að bera ábyrgð og þeim beri að 

bregðast við en benti einnig á að vandasamt væri að meta hversu mikið inngripið á að 

vera. Viðmælendur 1, 2 og 3 nefndu allir að hugsanlegt væri hægt að sporna við 

upplýsingaóreiðu með lagasetningu en voru þó allir sammála um að mjög vandasamt sé 

að setja lög á upplýsingaóreiðu.  
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6 Lokaorð 

Af rannsókninni má draga þær ályktanir að upplýsingaóreiða og ofgnótt upplýsinga sem 

fjallað hefur verið um hér að ofan verði áfram til staðar. Með tilkomu nýrra 

samfélagsmiðla getur hver sem er sem tilheyrir frjálsu lýðræðis samfélagi komið 

skoðunum sínum á framfæri hvenær sem er. Réttur fólks til tjáningar er mjög ríkur í 

frjálsum samfélögum og leiðir til að skerða þann rétt eru mjög torfærnar og vandséð að 

þær muni halda. Hins vegar er ljóst að þessi óhefta tjáning getur í mörgum tilfellum reynst 

lífshættuleg, rétt eins og þegar tekist er á við heimsfaraldur á borð við COVID-19. Slík 

tilfelli hafi dregið fram í dagsljósið mikilvægi þess að stofnanir og samtök sem gæta að 

almannaheill, sem og vandaðir fjölmiðlar, byggi upplýsingar sínar á grundvelli vandaðra 

gagna og viðurkenndrar þekkingar. Þá þarf að kenna almenningi að skilja miðla og hvað 

teljast traustar heimildir umfram aðrar.  

Þörf er á úrbótum sem stuðla að verndun samfélagsins gegn þeirri ógn sem 

upplýsingaóreiða felur í sér. Aðgerðir til að sporna við upplýsingaóreiðu geta samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar verið með ólíkum hætti. Í fyrsta lagi gætu þær falist í því 

að setja stefnu um miðla- og upplýsingalæsi. Í stefnunni og í aðgerðaáætlun sem henni 

fylgdi væri lögð áhersla á að fræða alla aldurshópa samfélagsins, frá grunnskólum og upp 

á efri ár. Í öðru lagi þyrfti að efla fréttamiðla en það er þeirra hlutverk að miðla réttum og 

traustum staðreyndum út í samfélagið. Til þess að það sé hægt þurfa fréttamiðlar að fara 

eftir siðareglum, þeir þurfa að hafa hæfni til þess að beita gagnrýnni hugsun og þeir þurfa 

sjálfir að búa yfir góðu upplýsinga- og miðlalæsi. Í þriðja lagi þyrfti að beita regluverki til 

að skylda samfélagsmiðla til að bera aukna ábyrgð á því efni sem fer í dreifingu á þeirra 

vegum og því valdi sem þeir hafa í pólitískum, fjárhagslegum og siðferðilegum skilningi. 

Auk þess er mikilvægt leita leiða hvort mögulegt sé að óháðir aðilar fái það hlutverk að 

merkja augljóslega rangar og misvísandi upplýsingar. 

Styrkur rannsóknarinnar felst m.a. í marktæku úrtaki viðmælenda sem allir búa 

yfir mikilli sérfræðiþekkingu og reynslu á sínu sviði og gátu veitt rannsakanda dýmæta 

innsýn í ólík sjónarhorn upplýsingaóreiðu. Þrátt fyrir takmarkaðan fjölda viðmælenda, 

nær bakgrunnur þeirra úr fjölmiðlum, pólitík, netöryggismálum og akademískum að fanga 

viðfangsefnið á sannfærandi hátt. Auk þess er fólginn styrkur í þátttökuathugun 
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rannsóknarinnar sem veitti rannsakanda annað sjónarhorn í þeim tilgangi að auka skilning 

hans á mögulegum ógnum sem stafa af upplýsingaóreiðu. 

Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar benda þær til þess 

að það megi finna leiðir til að sporna við upplýsingaóreiðu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna fram á mikilvægi þess að fólk beiti gagnrýnni hugsun og læri að þekkja rangar 

upplýsingar frá réttum. Aukin hæfni einstaklinga í upplýsinga- og miðlalæsi gerir það að 

verkum að erfiðara verður að beita upplýsingaóreiðu og valda með henni skaða. Rétt eins 

og slagorð þríeykisins „við erum öll almannavarnir“ í tengslum við sóttvarnaraðgerðir á 

tímum heimsfaraldurs þar sem það skiptir máli að við, sem ábyrgir þjóðfélagsþegnar, 

spornum gegn upplýsingaóreiðu með því að valdefla einstaklinginn. Það gerum við með 

því að auka skilning hans á gæðum upplýsinga og hæfni hans til að hagnýta sér upplýsingar 

í daglegu lífi. Þannig getum við verndað lýðræðið, grunnstoðir samfélagsins og viðhaldið 

þjóðaröryggi – allt með því að efla upplýsingalæsi almennings.  
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Viðauki 1 - Formlegur tölvupóstur 

 

Góðan dag,  

 

Ég heiti Mónika Elísabet Kjartansdóttir og er nemandi við Háskóla Íslands. Ég er að vinna 

að rannsókn fyrir lokaverkefni í MIS-námi í upplýsingafræði.  

Rannsóknin byggist í stuttu máli á því að skoða upplýsingaóreiðu, birtingarmynd hennar 

og áhrif á á íslenskt samfélag og til hvaða aðgerða stjórnvöld hafa gripið til og/eða horfa 

til. 

 

Mér þætti mjög vænt um að fá að taka viðtal við þig, tengt þessu efni. Viðtalið gæti tekið 

um 60 mínútur. Vinsamlega hafðu samband ef það er möguleiki. 

 

Kveðja Mónika 
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Viðauki 2 - Trúnaðaryfirlýsing 

 

Óskað er eftir samþykki fyrir viðtali vegna rannsóknar í tengslum við MIS lokaritgerð í 

Upplýsingafræði. 

Markmið rannsóknar er að kanna birtingarmynd upplýsingaóreiðu í íslensku samfélagi. 

Leitast verður eftir að skilgreina hvað felst í upplýsingaröskun, hver möguleg 

birtingarmynd hennar er í íslensku samfélagi og til hvaða aðgerða stjórnvöld hafa eða 

gætu gripið til til að sporna gegn áhrifum upplýsingaóreiðu. 

Farið verður með öll gögn rannsóknarinnar sem trúnaðarupplýsingar. Rannsakandi lofar 

þátttakendum þagnarskyldu og nafnleyndar. Öllum vinnugögnum rannsóknarinnar verðu 

eytt eftir vinnslu þeirra. 

 

 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég er samþykk(ur) því að vera þátttakandi í meistararannsókn sem ber 

vinnuheitið Upplýsingaóreiða, birting, áhrif og afleiðingar á íslenskt samfélag.   

 

 

 

Dagsetning og staður 

 

Undirskrift þátttakanda 

 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 3 – Rafræn trúnaðaryfirlýsing  

 

Óskað er eftir rafrænu samþykki fyrir viðtali vegna rannsóknar í tengslum við MIS 

lokaritgerð í Upplýsingafræði. 

Markmið rannsóknar er að kanna birtingarmynd upplýsingaóreiðu í íslensku samfélagi. 

Leitast verður eftir að skilgreina hvað felst í upplýsingaröskun, hver möguleg 

birtingarmynd hennar er í íslensku samfélagi og til hvaða aðgerða stjórnvöld hafa eða 

gætu gripið til til að sporna gegn áhrifum upplýsingaóreiðu. 

 

Farið verður með öll gögn rannsóknarinnar sem trúnaðarupplýsingar. Rannsakandi lofar 

þátttakendum þagnarskyldu og nafnleyndar. Öllum vinnugögnum rannsóknarinnar verðu 

eytt eftir vinnslu þeirra. 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin.  

Ég er samþykk(ur) því að vera þátttakandi í meistararannsókn sem ber vinnuheitið 

Upplýsingaóreiða, birting, áhrif og afleiðingar á íslenskt samfélag.   
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Viðauki 4 – Formlegur tölvupóstur fyrir rafrænt samþykki 

 

Góðan dag, 

Vinsamlegast sendu svar sem staðfestir að þú hafir lesið og kynnt þér 

trúnaðaryfirlýsinguna sem fylgir í viðhengi. Þar sem óskað er eftir rafrænu samþykki um 

notkun viðtals vegna rannsóknar í tengslum við MIS lokaritgerð  í Upplýsingafræði 

 

Kveðja Mónika 
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Viðauki 5 - Viðtalsrammi 

 

Inngangur – upphaf viðtals 

- MIS í Upplýsingafræði, trúnað, nafnleynd, tímalegnd viðtals, afhenda 

upplýsingablað, biðja fólk um að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu, fá leyfi til að 

taka viðtalið upp. 

 

Markmið – Skilgreina upplýsingaóreiðu, áhrif hennar og afleiðingar á íslenskt samfélag 

og til hvaða aðgerða stjórnvöld hafa gripið til og/eða horfa til. 

 

Rannsóknarspurningar 

- Hvað er upplýsingaóreiða 

- Hvernig birtist upplýsingaóreiða í íslensku samfélagi?  

- Með hvaða hætti er hægt að greiða úr upplýsingaóreiðu?  

- Hvernig samrýmast hugmyndir um að koma böndum yfir upplýsingar hugmyndum 

um tjáningarfrelsi? 

 

1. Hvað er upplýsingaröskun 

- Hvað er upplýsingaóreiða, sögulegt yfirlit og samtíminn. 

- Úr hverju sprettur upplýsingaóreiða og hver hagnast? 

- Hvernig er dreifing hennar? 

- Hver hefur hag af upplýsingaóreiðu? 

 

2. Hver er áhrif hennar á samfélagið 

- Er upplýsingaóreiða skaðleg?  

- Hvað og hverja skaðar hún helst? 

 

3. Hvaða aðgerða er hægt að grípa til 

- Til hvaða aðgerða hafa stjórnvöld nágrannalanda okkar, og annarra sem við berum 

okkur oft saman við, gripið til að stemma stigu við dreifingu rangra upplýsinga og 

hafa þær aðgerðir skilað árangri? 

- Miðlalæsi þykir einn helsti lykillinn að því að greiða úr upplýsingaóreiðu. Í hverju 

felst það? Hvernig er það kennt? Hverjir eru annmarkarnir/gallar? Hverjir þurfa 

helst þá kennslu? Í hverju felst hún?  
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