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Útdráttur 

Ljósmyndir spila lykilhlutverk í samskiptum nútímans vegna tilkomu stafrænna miðla, sem 

byggja á dreifingu myndefnis, og líffræðilegra eðlishvata okkar til þess að lesa úr 

sjónrænum upplýsingum umfram allt annað. Tækniöldin hefur fært okkur búnað sem gerir 

hverjum sem er kleift að hagræða myndum innan örfárra sekúndna með hjálp 

gervigreindar; eitthvað sem áður krafðist mikillar handavinnu og nákvæmni. Hverju getum 

við þá treyst í samfélagi sem þar sem ljósmyndum er óhóflega breytt af bæði 

valdamönnum, stórfyrirtækjum og hinum almenna borgara?  Í ritgerðinni kortlegg ég sögu 

ljósmyndafölsunar, geri ég grein fyrir þróun tækni myndbreytinga og lýsi ég aðdraganda 

síðsannleikans. Ég styðst meðal annars við upplýsingar frá fyrrum starfsmanni 

leyniþjónustu Bandaríkjanna um hvernig falsmyndir voru notaðar í blekkingarskyni á 

stríðsárunum, framtíðarspár lagðar fram af heimspekingum, tölvunarfræðingum og fólki í 

hásettum stöðum samfélagsmiðla-iðnaðarins og viðtöl við trausta íslenska fjölmiðla um 

reglur og siðferðisleg mörk ábyrgra fjölmiðla og opinberra stofnana við notkun ljósmynda. 

Afleiðingar falsmynda er ekki mál sem ætti að taka léttilega. Dreifing slíkra 

ranghugmynda, sama hvort um sé að ræða pólitískan áróður eða glansmyndir sem stuðla að 

óraunhæfum staðalímyndum, sundra þjóðum og hafa vægðarlaus áhrif á geðheilsu manna. 

Því er mikilvægt að við grípum til aðgerða með hraði, svo við eigum ekki á hættu á að 

missa tengsl við raunveruleikann.  
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Inngangur 

„Einn verknaður hefur meiri áhrif en þúsund orð“, sagði hið norska leikskáld, leikhússtjóri 

og hinn sögufrægi Henrik Ibsen (1828-1906) fyrstur manna. Sú tilvitnun hefur síðan 

gengist undir ritstuld ásamt fjölmörgum breytingum á orðalagi en í dag þekkjum við hana 

flest sem: „Ein mynd segir meira en þúsund orð“.1 Á margan hátt er það rétt. Í samhengi 

ljósmyndunar geta myndir vakið upp tilfinningar, sannað atvik og sagt sögur betur en orð, 

en hvaða gildi hefur slíkt orðatiltæki í dag, á tímum aukinna falsfrétta, gervigreindar og 

yfirborðskenndra glansmynda á netmiðlum? 

Að sjá er ekki lengur að trúa þegar myndir geta verið falsaðar á ofur raunverulegan 

hátt. Tækniöldin hefur aukið aðgengi að einföldum myndvinnsluforritum sem gerir 

mönnum kleift að hagræða myndum með sjálfvirkum aðgerðum. Tölvu- og 

snjallsímaeigendur geta breytt ásýnd lífs síns með nokkrum smellum og eru hvattir til þess 

vegna ýktra fegurðarstaðla sem viðhaldast vegna þessarar hringrásar.2 Því mætti segja að 

sá heimur sem við sjáum á netinu sé ekki sönn endurspeglun á raunveruleikanum, heldur 

frekar þeim veruleika sem við girnumst. Falsmyndir geta einnig verið búnar til með illum 

ásetningi og gefnar út af þeim sem vilja teljast traustir aðilar í þeim tilgangi að blekkja.3 

Nú þegar ósannindi umkringja okkur byrjum við að efast um hvað er satt og hvað ekki. Við 

óttumst jafnvel að geta ekki greint á milli þess ef þróun fölsunartækni heldur áfram með 

sama vexti. 

Þrátt fyrir nýlega vitundarvakningu og viðnám gegn falsmyndum eru þær alls ekki 

nýtt vandamál. Þegar myndavélin var fundin upp á 19. öld fylgdu margar tæknilegar 

takmarkanir sem ljósmyndarar unnu í kringum. Oftast voru því myndir lagaðar í 

eftirvinnslu til þess að líkjast betur raunveruleikanum eða ýkja hann. Í framhaldi þróaðist 

slík fölsun samhliða ljósmyndablaðamennsku og nýjum listastefnum. Algengt var að 

dagblöð breyttu myndum til þess að auka áhrif þeirra og draga að sér lesendur og tímarit 

fegruðu Hollywood stjörnur á forsíðum sínum. Myndum hefur einnig í marga áratugi verið 

 
1 „A picture is worth a thousand words“, The Idioms, e.d., Sótt 19. september 2020 af 
https://www.theidioms.com/a-picture-is-worth-a-thousand-words. 
2 Rebecca Jennings, „Facetune and the internet’s endless pursuit of physical perfection“, Vox, 25. júlí 2019, 
Sótt 26. október 2020 af https://www.vox.com/the-highlight/2019/7/16/20689832/instagram-photo-editing-
app-facetune. 
3 Nina Schick, Deep Fakes: The Coming Infocalypse (New York: Grand Central Publishing, 2020), 52-117. 
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breytt til þess að endurskrifa mannkynssöguna og snúa á heilar þjóðir í pólitískum áróðri, 

þá sérstaklega á stríðsárunum.4 

Í ritgerðinni geri ég grein fyrir ljósmyndafölsun og þróun hennar frá upphafi til 

nútímans. Ég leitast eftir því að svara spurningunni hvaða afleiðingar falsmyndir hafa og 

hvaða stefnu þær gætu tekið í náinni framtíð, ásamt því að koma inn á þau andlegu áhrif 

sem þær hafa á fólk. Ég ítreka mikilvægi þess að fólk kynni sér hvernig komið er auga á 

fölsun, svo það falli ekki fyrir röngum eða jafnvel skaðlegum upplýsingum og geti komið í 

veg fyrir dreifingu þeirra. Markmið mitt er að opna augu lesandans fyrir lævísum 

blekkingum sem leynast víða í okkar daglega lífi og vara við grósku þeirra. 

1. Um myndir og fölsun 

1.1. Að skynja myndir 
Til þess að skilja þau áhrif sem myndir hafa á okkur er gott að skilja hvernig við skynjum 

þær, hvaða hlutverki þær gegna í lífi okkar og hví við kjósum þær fremur en texta. Eins og 

John Berger (1926-2017) segir í þáttum sínum og samnefndri bók Ways of Seeing: „Sjón 

kemur á undan orðum. Barnið sér og þekkir áður en það getur talað.“5 Sjónræn örvun er ein 

mikilvægasta uppspretta upplýsinga fyrir nánast allt líf á jörðinni. Skrifleg samskipti hafa á 

hinn bóginn aðeins verið til í nokkur þúsund ár og eru, að því er við best vitum, aðeins 

notuð af mannverum. Það er því innbyggt í eðli okkar að skilja myndir betur en orð. 

Rannsóknir hafa jafnvel sýnt að heilinn vinnur úr sjónrænum upplýsingum 60.000 sinnum 

hraðar en skriflegum6 og að það taki okkur ekki nema 13 millisekúndur að meðtaka 

innihald mynda.7 Þetta er vegna þess að heilinn er þjálfaður í því að mynda tengsl milli 

sjónar og hugtaka með því að bera kennsl á allt sem við sjáum í okkar daglega lífi.8 

Upplifun okkar á mynd er afleiðing margra þátta og hefur breyst verulega með 

tækniöldinni. Áður en myndavélin var fundin upp var einungis hægt að sjá listaverk á 

 
4 Dino A. Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation 
(Dulles: Brassey’s, 1999), 25-59 og 141-171. 
5 John Berger, Ways of Seeing (London: British Broadcasting Corporation og Penguin Books, 1972), 7. 
6 Erin McCoy, „How our brains are hardwired for visual content“, Killer Visual Strategies, 21. febrúar 2019, 
Sótt 10. október 2020 af https://killervisualstrategies.com/blog/how-our-brains-are-hardwired-for-visual-
content.html. 
7 Anne Trafton, „In the blink of an eye“, MIT News, 16. janúar 2014, Sótt 10. október 2020 af 
https://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116. 
8 McCoy, „How our brains are hardwired for visual content“. 
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viðkomandi sýningarstað. Öll verk 

áttu sér heimili og stundum voru 

myndir málaðar beint á vegg, eins og 

var hefð fyrir í kirkjum og öðrum 

heilögum byggingum. Einungis var 

því hægt að sjá list í stjórnuðu 

umhverfi, með ákveðinni birtu, 

ákveðinni tónlist eða hljóði, í kring 

um ákveðið fólk o.s.frv. Aðeins 

örlítil breyting á aðstæðum gat breytt upplifun áhorfandans. Þegar myndavélin var kynnt 

gjörbreyttist ferlið. Í fyrsta sinn var hægt að fjöldaframleiða verkin, smella þeim á varning, 

póstkort, plaköt og seinna á netið. Nú eru málverkin aðgengileg hvar sem er, hvenær sem 

er og í hvaða stærð sem er.9 

Það sama á við um ljósmyndir; þær gera okkur kleift að sjá hluti sem eru ekki 

raunverulega fyrir framan okkur. Í stað þess að sjá þær í stál- eða tréramma uppi á vegg, 

sjáum við þær nú á tölvuskjám, samfélagsmiðlum og auglýsingaskiltum. Allt sem 

umkringir okkur þá stund sem við komum auga á myndirnar spilar inn í hvernig við 

skynjum þær. Því getum við aðeins séð myndir í samhengi við okkar eigið líf.10 

Ljósmyndir eru jafn fjölbreyttar og þær eru margar og gera má ráð fyrir því að hvert 

einasta atriði sem kemur fram á þeim, sama hversu smátt það kann að vera, hafi áhrif á þær 

upplýsingar sem þær miðla. Litir ráða þar miklu um. Svart-hvítar ljósmyndir virðast 

sögulegri og sannari framsetning á lífinu og tilfinningar okkar gagnvart þeim eru dýpri en 

gagnvart ljósmyndum í lit. Eins og fram kemur í bókinni Perception and Imaging: „Skortur 

á litum fjarlægir truflun þeirra. Augað getur beint athyglinni að lögun, áferð og hárfínum 

breytingum á stigum ljóss og skugga.“11 Samkvæmt litasálfræði flokka litir tilfinningar 

okkar eftir þeirri merkingu sem samfélagið hefur gefið þeim. Nánast allir litir grunnrófsins 

eru gildishlaðnir merkingum sem við bregðumst við á mismunandi hátt. Rauður, t.d. miðlar 

gjarnan hættu, ástríðu, dirfsku og neyð og hefur því tilhneigingu til þess að auka spennu, á 

meðan hvítur, blár og grænn losar um hana. Litir geta verið kaldir, hlýir, gleðilegir, 

 
9 Berger, Ways of Seeing, 18-20. 
10 Berger, Ways of Seeing, 18-20. 
11 John Suler og Richard D. Zakia, Perception and Imaging: Photography as a Way of Seeing (New York: 
Routledge, 2018), 177-179. 

Mynd 1: Svart-hvít mynd lituð. Hvor virðist sögulegri? 
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drungalegir og sorglegir; listinn heldur áfram óendanlega, einkum þegar gert er ráð fyrir 

öllum mögulegum litbrigðum, tónum og samsetningum.12 

Einnig má nefna skerpu mynda; sérstaklega þegar um er að ræða andlitsmyndir. Ef 

skerpan er mikil (þ.e. ef myndin er skýr og smáatriði eru greinileg) finnst okkur andlit vera 

alvarlegt eða jafnvel grimmt. Ef skerpan er lítil og áferðin þokukennd eru línur í andliti 

ekki eins augljósar og það virkar vinalegra.13 Aðrir sterkir áhrifavaldar eru birtustig, form, 

áferð, dýpt, sjónarhorn, svipbrigði og andrými, en þetta eru aðeins örfá dæmi.14 Það er 

magnað að hugsa til þess að aðeins ein skekkja í ofantöldum flokkum geti snúið meiningu 

ljósmynda á hvolf. Ekki þarf mikið til og því er varasamt að breyta þeim. 

1.2. Hvað er ljósmyndafölsun? 
Ljósmyndun er einn mikilvægasti samskiptamáti okkar og hefur lengi verið talinn 

áreiðanlegur miðill. Því er fyrsta viðbragð okkar að trúa því að þær myndir sem okkur eru 

sýndar séu sannar, en það gæti ekki verið fjarlægara raunveruleikanum.15 Myndum er 

breytt á ótal marga vegu og af ýmsum ástæðum, en óneitanlega er sú framkvæmd orðin að 

rótgrónum vana hjá almenningi í nútímasamfélagi þar sem glansmyndir og falsfréttir 

umlykja okkur.16 Falsmyndir eru því alls staðar kringum okkur og verða sífellt meira 

áberandi með stöðugri tækniframþróun og auknu aðgengi að myndvinnsluforritum. En 

hvað er það sem gerir mynd falska? 

Fyrrum sérfræðingur og stofnandi ljósmyndatúlkunarmiðstöðvar leyniþjónustu 

Bandaríkjanna (e. Central Intelligence Agency‘s National Photographic Interpretation 

Center), Dino A. Brugioni (1921-2015), varpaði ljósi á sögu falskra ljósmynda í bók sem 

hann gaf út árið 1999. Í henni fullyrti hann að til væru fjórar gerðir fölsunar: Úttekt 

smáatriða, innsetning smáatriða, samsettar myndir og rangur myndatexti. Það síðastnefnda 

er örlítið frábrugðið hinum að því leyti að ekki er átt við myndirnar sjálfar. Heldur eru þær 

settar í villandi samhengi með rangri yfir- eða undirskrift og þar með miðla þær fölskum 

upplýsingum.17 

Rúm tuttugu ár eru liðin frá útgáfu bókar Brugionis og þó almennt sé enn talað um 

fjórar tegundirnar fölsunar trúi ég því að þær séu mun fleiri. Hann minnist t.d. ekki á lita- 

 
12 Suler og Zakia, Perception and Imaging: Photography as a Way of Seeing, 170-181. 
13 Suler og Zakia, Perception and Imaging: Photography as a Way of Seeing, 198. 
14 Suler og Zakia, Perception and Imaging: Photography as a Way of Seeing, 1-361. 
15 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 4. 
16 Schick, Deep Fakes: The Coming Infocalypse, 24-50. 
17 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 17-23. 
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eða birtubreytingar sem er ein helsta fölsunin sem við sjáum í dag. Það er vegna aðgengi 

myndasía (e. photo filters) sem er innbyggður valmöguleiki í flestum 

samfélagsmiðlaforritum.18 Ómeðvitaðar auglýsingar (e. subliminal advertising) mættu 

einnig teljast fölsun því þá er snögg skynjun okkar á myndum misnotuð til þess að koma 

hugmynd að án vitundar okkar.19 Að auki má nefna aflögun mynda (e. warping), þegar 

atriði eru teygð, stækkuð, minnkuð eða afmynduð, og nýjustu tegund fölsunar sem eru 

myndir búnar til frá grunni af gervigreind. Fjórða iðnbyltingin hefur sannarlega boðið 

okkur upp á fleiri möguleika í ljósmyndafölsun og draga má þá ályktun að tegundir falsana 

verði enn fleiri í framtíðinni með framvindu tækninnar. 

2. Upphafið 

2.1. Fyrstu árin 
Ljósmyndun var kynnt sem ný tækni um miðja 19. öld og birtist fólki eins og nokkurs 

konar galdur. Ljósmyndin frysti augnablik í tíma og rúmi og um leið varð mikil eftirspurn 

eftir því að sjá lífið í sinni skjalfestu mynd. Til urðu frasar eins og rithöfundurinn Emile 

Zola (1840-1920) skrifaði árið 1901: „Að mínu mati getur þú ekki sagst hafa raunverulega 

séð eitthvað fyrr en þú hefur myndað það.“20 Ljósmyndin gjörbylti hvernig við sögðum 

fréttir og skrásettum atvik en hún bauð einnig upp á ný tækifæri í listsköpun, jafnt og 

blekkingu, með möguleikum myndbreytinga sem sumir áttu eftir nýta sér á villandi hátt. 

Ljósmyndafölsun á rætur sínar að rekja jafn langt aftur og uppfinning 

myndavélarinnar sjálfrar. Hins vegar má rekja upphaf listrænna myndbreytinga mun lengra 

aftur. Í árþúsundir voru málverk og teikningar einu leiðir mannkyns til þess að varðveita 

sjónrænar heimildir. Andlitsmyndir voru algeng leið til þess að skrásetja ásýnd aðalsfólk 

og höfðingja og þess var krafist að listamennirnir máluðu þau í sínu besta ljósi. Í því fólst 

að breyta líkamsbyggingu eftir því hvað var í tísku hverju sinni og útrýma lýtum sem 

fyrirsætunni gæti brugðið við að sjá. Þegar myndavélin tók við iðnaðinum á 19. öld var 

 
18 Nathan Jurgenson, The Social Photo: On Photography and Social Media (London: Verso, 2019), 5. 
19 Dan Shewan, „6 Examples of Subliminal Advertising, from Spooky to NSFW“, WordStream, síðast 
uppfært 24. október 2017, Sótt 26. október 2020 af 
https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/10/24/subliminal-advertising. 
20 Jurgenson, The Social Photo: On Photography and Social Media, 2. 
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þess sama krafist af ljósmyndurum og þurftu þeir því að aðlagast nýjum aðferðum við 

myndsköpun.21 

Daguerro-týpan var fyrsta fjöldaframleidda myndavél sögunnar. Louis-Jacques-

Mandé Daguerre (1787-1851) hannaði hana eftir hugmyndum Josephs Nicéphore (1765-

1833) um sólmyndir (e. heliographs) og opinberaði uppfinningu sína árið 1839. Innan 

myndavélarinnar var ljósnæm silfurhúðuð koparplata sem skildi eftir sig einlita 

skuggamynd þegar ljós skein á hana í gegn um lítið op. Viðfangsefni myndar þurfti að 

dvelja hreyfingarlaust í yfir 20 mínútur til þess að hleypa nægilega miklu ljósi inn.22 Þegar 

teknar voru myndir af fólki voru notaðar stangir til þess að halda höfðum þeirra stöðugum 

og krotaðir voru augasteinar á plöturnar því ómögulegt var að halda augunum sínum 

opnum svo lengi.23 

Tæknin var ekki gallalaus og átti ekki eftir að vera það í marga áratugi. Myndir af 

þessu tagi þörfnuðust alltaf einhverja breytinga í eftirvinnslu til þess að laga þær betur að 

raunveruleikanum. Oft þurfti að dekkja himininn sem átti til að vera of upplýstur, laga 

skugga og birtu og handmála inn liti áður en hægt var að taka myndir á litaða filmu. Því er 

erfitt að staðsetja hvar línan er dreginn milli sannra og falskra mynda frá þessu tímabili.24 

2.2. Auknir möguleikar í listsköpun 
Listamenn voru fljótir að gagnrýna ljósmyndir og sögðu tvívíða framsetningu þeirra ekki 

jafnast á við málverk sem gætu verið í þrívídd. Einnig var sagt að þær gætu ekki fangað 

tilfinningar á sama hátt og væru því sálarlausar. Stór hluti gagnrýnenda voru málarar sem 

óttuðust um hlutverk sitt í síbreytilegu samfélagi og því studdu þeir ekki tilkomu 

ljósmyndunar. Sumir sáu þó möguleika nýja miðilsins og vissu að hægt væri að bjarga 

honum með tilraunastarfsemi og með þeim orðum hófst ný listgrein.25 

Strax á fimmta og sjötta áratug 19. aldar voru filmur samsettar til þess að endurgera 

senur úr skáldsögum og Biblíunni. Myndirnar líktust endurreisnarmálverkum og sumar 

þeirra voru bein stæling þekktra verka. Einnig meðal fyrstu skapandi tilrauna til 

myndbreytinga var ljósmynd af Abraham Lincoln (1809-1865) og John Calhoun (1782-

 
21 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 25. 
22 Aðalheiður Halldórsdóttir, „Ljósmyndin og myndlistin“, (Lokaverkefni til E.ed.-prófs, Háskóli Íslands) 8-
10, Sótt 30. október 2020 af 
https://skemman.is/bitstream/1946/3656/1/Lj%C3%B3smyndin%20og%20myndlistin_fixed.pdf. 
23 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 25. 
24 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 25-37. 
25 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 26-27. 
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1850). Eftir andlát Lincolns varð 

sprengja í bókmenntum og útgáfur 

kröfðust mynda af forsetanum sem 

lítið úrval var af. Einn frumkvöðull 

ákvað að klippa út höfuð Lincolns úr 

andlitsmynd eftir Matthew Brady og 

kom því vandlega fyrir á líkama 

Calhouns á annarri mynd. Í 

bakgrunni myndarinnar voru orðin 

„ströng stjórnarskrá“, „frjáls viðskipti“ og „fullveldisréttur ríkja“ breytt í „stjórnarskrá“, 

„verkalýðsfélag“ og „boðun frelsis“.26 

Árið 1888 var fyrsta Kodak myndavélin kynnt og markaði hún mikil tímamót í 

ljósmyndun og sköpun. Hún var fundin upp af George Eastman (1854-1932) og var 

smágerð kassalaga vél, með lítilli trekkju, hlaðin langri ljósnæmri filmu. Myndavélin var 

nánast sjálfvirk og því var slagorð vörumerkisins: „Þú smellir af, við sjáum um rest“. 

Eastmann var staðráðinn í að gera myndavélar fyrirferðarminni, sem og auðfengnari, og 

um aldamótin 1900 gaf hann út hina frægu Brownie sem kostaði aðeins einn dollara. Hún 

var svo einföld að framleiðendur lofuðu að „hver sem gæti trekkt armbandsúr næði tökum 

á henni“. Nú var ljósmyndun loksins opin öllum í stað þess að vera lokuð starfsgrein og 

afþreying þeirra auðugu. Þetta víkkaði sjóndeildarhring margra og leiddi til mikillar 

uppsiglingar í sjálfstjáningu og prófun.27 

Fjölskyldur byrjuðu að fanga daglegt líf á mynd og ef einhvern vantaði var lítið mál 

að bæta honum við í eftirvinnslu. Jafnframt var vinsælt að minnast þeirra fráföllnu með því 

að nota gamlar myndir af þeim og hafa þau með á nýrri sem drauga. Með auknum áhuga 

kom út fjöldi bóka um „ljósmyndaskemmtun“ og „skemmtileg stofubrögð“ sem gerði 

almenningi kleift að stunda eigin fölsun. Þessar endurbættu aðferðir við myndsköpun 

leiddu til nýs hugtaks: brelluljósmyndun (e. trick photography), en það átti fyrst og fremst 

við um einfaldar samsettar myndir. Margar slíkar voru gerðar í kómískum tilgangi en aðrar 

voru dramatíseraðar hetjumyndir, jólakortamyndir eða hernaðar-minjagripir. Greinilegt var 

 
26 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 33. 
27 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 39. 

Mynd 2: Höfuð Lincolns sett á líkama Calhouns. 
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að „ljósmyndun kom með hughrif þar sem orða 

var vant“ og samsettar myndir margfölduðu þau 

áhrif.28 

Á sama tíma var prenttækni á uppleið og 

ljósmyndun var fljótlega tekin upp í 

auglýsingagerð. Með nýjum listastefnum eins 

og expressjónisma, futurisma og dadaisma 

gerðu grafískir hönnuðir tilraunir til þess að 

skapa nýjan veruleika með því að ráðskast með 

ljósmyndir og tvinna þær saman á 

fjölbreytilegan hátt.29 Í auglýsingum var áhersla 

lögð á skýr- og einfaldleika sem náðist með 

hjálp vandvirkra fagmanna. Sá færasti þessarar starfsstéttar um miðja 20. öld var Joseph 

Janney Steinmetz (1905-1985) sem þekktur var fyrir mikla nákvæmnisvinnu og sniðugan 

leik á birtingu tölfræðiupplýsinga. Eitt af hans frægustu verkum var samansett ljósmynd 

þar sem húsmóðir virtist bera fíl í þvottakörfu. Þyngd fílsins táknaði það magn af vatni sem 

ákveðið þvottaefni átti að spara þér á mánuði. Auglýsingar eins og þessi, sem einblíndu á 

sjónrænar upplýsingar og komu skilaboðum á framfæri með færri orðum, vöktu meiri 

athygli og skiluðu betri sölu en þær sem innihéldu eintómar myndskreytingar.30 Þessi 

hugmyndafræði var sömuleiðis notuð í dagblöðum en átti eftir að fara úr böndunum með 

aukinni æsifréttamennsku og áróðursefni á stríðsárunum.31 

2.3. Blaðamennska, blekkingar og áróður 
Árið 1924 kom hugtakið „ljósmyndablaðamennska“ fyrst fram. Það var tillaga að nýyrði 

lögð fram af Frank Luther Motts (1886-1964) sem seinna varð rektor 

Blaðamennskuháskóla Missouri í Bandaríkjunum. Fyrirbærið hafði þó lengi verið til, en 

með óheiðarlegra fyrirkomulagi. Þegar borgarastyrjöldin braust út á 19. öld í 

Bandaríkjunum, áður en hægt var að prenta myndir, voru þær afritaðar af 

myndristumönnum (e. engravers) sem höfðu heimild til þess að ýkja þær að sínum listræna 

vilja. Oft var líkum á vígvöllum fjölgað, ásamt rústum í bakgrunni og öll óviðkomandi 

 
28 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 44-45. 
29 James Craig og Bruce Barton, Thirty Centuries of Graphic Design (New York: Watson-Guptill 
Publications, 1987), 119. 
30 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 51-55. 
31 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 25-59. 

Mynd 3: Auglýsing eftir Steinmetz. 
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fyrirbæri á leiðtogamyndum voru fjarlægð til þess að 

gera þær hetjulegri. Ljósmyndafölsun var einnig nýtt til 

þess að sýna fréttir sem ekki var hægt að ná á mynd. 

Slíkt var gert þegar James Glaisher og Henry T. Coxwell 

ferðuðust ellefu kílómetra upp í loftbelg og slógu 

heimsmet. Þeirri mynd sem birtist með fréttinni var hins 

vegar stillt upp í stúdíói og aðeins látin líta út fyrir að 

hafa vera tekin í hæstu hæðum.32 Ljósmynda-

blaðamennska hefði átt að endurspegla raunveruleikann 

án bjögunar en fölsun var stunduð allt fram á 20. öld 

áður en hertari reglur voru settar. 

Upp úr aldamótum 1900 var mikil keppni meðal helstu dagblaða í Bandaríkjunum 

sem börðust um lesendafjölda. Ljósmyndir spiluðu lykilhlutverki í hagsæld blaðanna; 

sérstaklega því innflytjendum fjölgaði sem gátu ekki endilega lesið ensku. Þess vegna, 

þegar engar myndir voru fáanlegar, voru þær skáldaðar og ef þær voru ekki nægilega 

grípandi var þeim breytt. Dagblöð í eigu fyrirtækis William Randolph Hearst (1863-1951), 

Hearst Communications, voru meðal þeirra alræmdu sem þekkt voru fyrir óhóflegar 

falsanir. Fyrrum fréttaljósmyndari hjá New York Journal, Harry Coleman (1883-1957), 

viðurkennir að hann hafi, ásamt samstarfsmönnum sínum, brotið gegn öllum 

siðferðisreglum og viðmiðum starfsgreinarinnar til þess að þóknast Hearst. Hann lýsti því 

hvernig málað var yfir upprunalegar myndir og hvernig fréttir um morð höfðu jafnvel í 

fylgd með sér myndir sem voru uppstilltar. Ljósmyndarar báru gjarnan með sér gínu, eða 

brúðu í raunstærð, sem auðvelt var að stilla upp á glæpavettvangi og stundum var hringt í 

ljósmyndara sem grófu upp tilbúnar myndir af fólki sem passaði við útlitslýsingar 

fórnarlamba. Þeim var síðan breytt samkvæmt óskum og birtust opinberlega sem lögmætar 

myndir af óþekktum líkum.33 

Ljósmyndafölsun tók pólitíska stefnu eftir fyrri heimstyrjöldina þegar dadaistinn, 

listamaðurinn og stofnandi þýska kommúnistaflokksins, John Heartfield (1891-1968), nýtti 

list samsettra mynda til þess að skapa áróðursefni og skopmyndir í þeim tilgangi að 

gagnrýna efnahagsstöðu ríkisins, lífskjör borgarbúa og ógn fasista. Verk Heartfields voru 

vandlega framleidd með öll smáatriði í huga. Hann notaði dökka liti, útklipptar myndir af 

 
32 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 30-41. 
33 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 41-44. 

Mynd 4: Áróður eftir Heartfield. 
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valdamönnum og sterka áletrun 

með skýrum skilaboðum. Heartfield 

var brautryðjandi áróðurs af þessu 

tagi, en margir áttu eftir að nýta sér 

aðferð hans. Þetta var gríðarlega 

öflugt tól og gat verið skaðlegt.34 

Áróður spilaði á tilfinningar fólks í 

brotnu samfélagi og sannfærði það 

um að fallast á ákveðinn málstað 

með hlutdrægu efni. Flestir þekkja eflaust hvernig leiðtogi nasistaflokksins, Adolf Hitler, 

notaði áróður, en með honum náði hann valdi á þjóðverjum fyrir upphaf seinni 

heimstyrjaldar.35 

Fölsun mynda í dagblöðum hélt áfram á stríðsárunum og var fúslega gerð til þess að 

sýna hernaðarmátt ríkja. Nánast allir aðilar seinni heimstyrjaldarinnar voru sekir um 

dreifingu falsmynda. Mörg dæmi eru til um ljósmyndir þar sem Þjóðverjar, Ítalir og 

Bandamenn stækkuðu land- flug- og sjóher sinn, en það var bæði til þess að ógna óvinum 

og fullvissa borgarbúa um að vel gengi, þrátt fyrir að það hafi ekki alltaf verið satt.36 

Seinna, í kalda stríðinu, varð uppgangur í falsmyndum hjá Sovétríkjunum sem ætlaðar voru 

að sýna velmegun kommúnisma og gera almenning móttækilegri fyrir sovéskri stefnu. 

Jósef Stalín (1878-1953), sem tók við stjórn Sovétríkjanna eftir andlát Vladimir Leníns, var 

nafn sem margir tengdu við ljósmyndafölsun, en hann skipaði teymi sem vann grimmt að 

breytingu og ritskoðun mynda. Þegar Stalín varð andstæðingum sínum að bana eyddi hann 

þeim út af ljósmyndum og reyndi að tortíma þeim úr sögunni sporlaust. Hann setti líka 

kröfur um gæði mynda og lét fínpússa andlit, krumpur í jakka, og önnur óheppileg 

smáatriði; ekki einn galli mátti finnast.37 

Á sjöunda áratug 20. aldar urðu meiri skil milli slúðurblaða og traustra fréttamiðla. 

Slúðurblöð og tímarit misstu sig í ljósmyndafölsun, reyndu að mynda tengsl milli háttsettra 

manna og réðust á einkalíf þeirra í leit að hneyksli. Myndir birtust af þeim í ósmekklegum 

stellingum eða við hlið fólks sem það hafði í raun aldrei hitt. Í kjölfarið bárust blöðunum 

 
34 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 46-48. 
35 „The Power of Propaganda“, Facing History and Ourselves, e.d., Sótt 3. nóvember af 
https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-holocaust-and-human-behavior/power-propaganda. 
36 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 51-52. 
37 Schick, Deep Fakes: The Coming Infocalypse, 27-29. 

Mynd 5: Fölsun eftir teymi Stalíns. 
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margar lögsóknir sem leiddi til skerðingar á sölu og minnkandi trausts. Samt sem áður var 

enn áhugi fyrir þvættingi og fregnum af óvenjulegum atburðum. Áratug seinna varð fólk 

heltekið af fljúgandi furðuhlutum (e. unidentified flying objects) og Hollywood stjörnum. 

Myndir af meintum geimverum og sendingum úr geimnum hlóðust inn en búið er að sanna 

að þær hafi allar verið falskar. Hollywood stjörnur voru líka fegraðar eftir myndatökur fyrir 

tímarit og stundum var gengið svo lang að skipta út heilum líkama fyrir annan. Hættan var 

sú að meirihluti fólks fékk fréttir sínar frá slúðurblöðum, og seinna raunveruleikaþáttum, í 

stað traustra dagblaða og fréttarása í sjónvarpinu.38 Þetta á sannarlega enn við í dag og 

staðan hefur ekki batnað heldur versnað með tækniöldinni. 

3. Myndvinnsla á tækniöld 

3.1. Frá hinu hliðræða til hins stafræna 
Þegar stafrænar myndavélar komu fyrst á markaðinn á sjötta áratug 20. aldar var litið á þær 

sem öðruvísi aðferð við ljósmyndun, í stað verkfæris sem tæki við af filmuvélum. Líkja má 

þessu við hvernig bílar voru fyrst kallaðir „hestalausir vagnar“ og útvörp „þráðlaus 

símskeyti“.39 Ljósnæmum filmum og efnablöndum var skipt út fyrir pixla og minniskort á 

rúmum 50 árum, en fólk var ekki að flýta sér að uppfæra græjur sínar. Það var vegna gæða 

stafrænna mynda sem jöfnuðust ekki á við filmumyndir fyrr en eftir aldamótin 2000. Fólk 

óttaðist líka að týna myndum sínum ef tæknin klikkaði en gátu alltaf stólað á frumrit 

mynda á filmum.40 Hið stafræna tók þó fram úr hinu hliðræða á endanum og stuttu seinna 

byrjuðu fyrirtæki að framleiða farsíma með innbyggðum myndavélum. Þeir símar urðu 

snjallir og með þróun þeirra samhliða tilkomu samfélagsmiðla fór fölsun og dreifing 

ljósmynda á mikið flug.41 

Hraði er orð sem ég tel lýsa tækniöldinni best. Áður en við vissum af, umbreyttust 

hlutir í stafrænar útgáfur af sjálfu sér. Bækur urðu fáanlegar á lestölvum (e. e-readers), 

fréttablöð urðu fáanleg á netinu, tónlist varð fáanleg á streymisveitum og snjallsíminn 

veitti okkur aðgang að öllu þessu, með tæki sem við gátum haldið á og stjórnað með 

annarri hendi. Hröðun tækniþróunar og nýrra uppfinninga stafaði af því að flestir hlutir 

 
38 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 52-76. 
39 William J. Mitchell, The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era (Cambridge: The 
MIT Press, 1992), 4. 
40 Brugoini, Photo Fakery: The history and Techniques of photographic deception and manipulation, 7. 
41 Jurgenson, The Social Photo: On Photography and Social Media, 4-5. 
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voru ekki lengur framleiddir af mönnum heldur tölvum og úr því varð veldisverkun.42 

Hægt er að sjá skýrt dæmi um aukninguna ef litið er á fjölda ljósmynda sem hafa verið 

teknar. Yfir 1,4 billjónir mynda hafa verið teknar í ár, eitt og sér, og sú tala verður 12% 

hærri á næsta ári.43 Þetta er gríðarlegt stökk frá árinu 2012, en þá voru aðeins 4 milljarðar 

mynda teknar, sem eru 97% færri en í ár.44 

Fólk virtist ekki vera tilbúið að sleppa taki á fortíðinni þegar miðlar eins og 

Facebook og Instagram komu út fyrir rúmum tíu árum. Á því tímabili hófst ný stefna 

(trend) þar sem gamaldags myndasíur voru óhóflega lagðar yfir myndir. Þær virtust allar 

eins; í svart-hvítu eða í brún-rauðum tón, með kornóttri áferð og þaktar ryki. Fólk var 

heltekið af nostalgíu og myndir virkuðu þýðingarmeiri ef þær litu út fyrir að hafa verið 

teknar á filmu eða polaroid vél. Myndunum var breytt með Hipstamatic til að byrja með en 

það forrit gleymdist þegar Instagram bauð seinna upp á mun fleiri myndasíur. 

Ljósmyndafölsun var nú byggð inn í myndatöku og deilingarferlið. Hægt var að gera alla 

þessa þrjá hluti í sama forritinu.45 Aðrir samfélagsmiðlar fylgdu eftir og nú er okkur með 

harðfylgi boðið upp á myndbreytingar áður en við smellum á „senda“ því unnar myndir fá 

meiri athygli og læk (e. likes) en aðrar.46 Því er ekki skrítið að fölsun er orðin svo algeng. 

3.2. Photoshop 
Ekki er hægt að fjalla um falsmyndir á tækniöldinni án þess að minnast á Photoshop, en 

það er án efa þekktasta myndvinnsluforrit sögunnar, svo umtalað að nafn þess er orðið að 

sagnorði: „að fótósjoppa“ (e. to photoshop).  Fyrsta gerð forritsins, sem hannað var af 

bræðrunum Thomas og John Knoll, kom út árið 1990, mun fyrr en margir myndu halda. Í 

því var hægt að finna mörg verkfæri, sem eru enn til staðar í nýjustu gerð forritsins 

Photoshop 2020 (21.1), eins og augndropatólið, blýantstólið og strokleðrið. Til að byrja 

með gekk illa hjá bræðrunum að selja forritið því tölvur á þessum tíma áttu nógu erfitt með 

að ráða við og varpa stakri stafrænni mynd. Sagan var þó önnur þegar þeir ræddu við 

 
42 Alison E. Berman og Jason Dorrier, „Technology Feels Like It’s Accelerating — Because It Actually Is“, 
Singularity Hub, 22. mars 2016, Sótt 7. nóvember 2020 af https://singularityhub.com/2016/03/22/technology-
feels-like-its-accelerating-because-it-actually-is. 
43 David Carrington, „How Many Photos Will Be Taken in 2020?“, Mylio, 10. janúar 2020, sótt 7. nóvember 
2020 af https://focus.mylio.com/tech-today/how-many-photos-will-be-taken-in-2020. 
44 Austin W. Duncan, „How Many Photographs Have Been Taken?“, The Informate, Síðast uppfært 6. janúar 
2014, Sótt 7. nóvember 2020 https://theinformate.wordpress.com/2013/10/01/how-many-photographs-have-
been-taken. 
45 Jurgenson, The Social Photo: On Photography and Social Media, 1-11. 
46 Michelle Cyca, „10 Instagram Photo Editing Trends Every Marketer Should Know“, Hootsuite, 18. júní 
2020, Sótt 7. nóvember 2020 af https://blog.hootsuite.com/instagram-photo-editing-trends. 
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fyrirtækið Adobe sem ákvað á innan við 15 mínútum að fjárfesta í sköpunarverki þeirra. 

Árið 1994 bættist við sá möguleiki að vinna með fjölda laga (e. layers), en það er nú eitt af 

sérkennum forritsins.47 Í dag eru verkfæri Photoshops 70 talsins en erfitt væri að telja alla 

þá eiginlega sem það býður upp á.  

Photoshop er að mestu leiti notað af ljósmyndurum og öðrum fagmönnum, en hefur 

orðið notendavænna með árunum svo auðveldara er fyrir byrjendur að nýta sér það.48 T.d. 

innihélt nýjasta uppfærsla þess svokallaða „neural filters“ sem nota gervigreind til þess að 

breyta hinum ýmsu hlutum á mynd án þess að maður sjálfur þurfi að gera neitt. Í snjall-

andlitsmynda (e. smart portrait) valmöguleikanum, sem er í nýjustu uppfærslunni, er meðal 

annars hægt að breyta andlitstjáningu, aldri, augnsambandi, hárþykkt, stefnu höfuðs, 

lýsingu, förðun, dýpt, áferð húðar og gæðum; aðeins með því að smella á hnapp og leyfa 

tölvunni að vinna.49 Photoshop var hins vegar ekki fyrsta forritið til þess að bjóða upp á 

slíkar myndbreytingar en fjöldi myndvinnsluforrita í snjallsímum hafa sömu getu, þó ekki 

eins nákvæma50. Ljósmyndafölsun hefur því aldrei verið einfaldari. Eitthvað sem áður 

krafðist margra klukkutíma vinnu í höndunum tekur okkur nú ekki nema nokkrar sekúndur. 

3.3. Glansmyndir og sjálfsmat 
Helmingur manna, og um 70% Y-kynslóðarinnar (fædd 1975-1995), lagar myndir sínar 

áður en þeim er deilt,51 en ástæðurnar fyrir því eru ekki allar slæmar. Ljósmyndarinn Scott 

Kelby (1960-) lýsir þessu vel í ræðu sem hann hélt fyrir Ted Talks. Hann útskýrði að þegar 

augnablik er skjalfest á mynd birtast hlutir sem mannsaugað hefði ekki tekið eftir. 

Ófullkomleiki í andliti eða landslagi verður yfirþyrmandi og truflandi. Það er hlutverk 

ljósmyndara að taka út þessi atriði svo myndir samsvari raunverulegri fegurð 

myndefnisins, en það er nauðsynlegt að skilja hvar línan er dregin milli þess hvað er nóg 

 
47 Andrew Griffin, „Adobe Photoshop turns 25: How it created, and questioned, the world’s most iconic 
images“, Independant, 19. febrúar 2015, Sótt 8. nóvember 2020 af https://www.independent.co.uk/life-
style/gadgets-and-tech/features/photoshop-turns-25-how-adobe-created-and-questioned-world-s-most-iconic-
images-10055975.html. 
48 Griffin, „Adobe Photoshop turns 25: How it created, and questioned, the world’s most iconic images“. 
49 Frederic Lardinois, „Adobe Photoshop gets new AI smarts with neural filters, sky replacement and more“, 
Tech Crunch, 20. október 2020, Sótt 8. nóvember 2020 af https://techcrunch.com/2020/10/20/adobe-
photoshop-gets-new-ai-smarts-with-neural-filters-sky-replacement-and-more. 
50 Jennings, „Facetune and the internet’s endless pursuit of physical perfection“. 
51 „Afraid To Be Your Selfie? Survey Reveals Most People Photoshop Their Images“, The Renfrew Center 
Eating Disorder Treatment Facility, e.d., Sótt 26. október 2020 af https://renfrewcenter.com/news/afraid-be-
your-selfie-survey-reveals-most-people-photoshop-their-images. 
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og hvað er of mikið. Það er 

nákvæmlega það sem almennir 

snjallsímanotendur og 

efnishöfundar (e. content creators) 

gera vitlaust; þeir ganga of langt.52 

Auglýsingar hafa lengi verið 

þekktar fyrir falsmyndir. Þær sýna 

falsaðan lífstíl sem neytendur þrá 

að öðlast og fyrirsætur með 

„fullkominn“ líkama. Þetta er 

eintóm sölubrella. Það er ekkert leyndarmál að fyrirsætum er breytt í eftirvinnslu en stöðug 

framsetning þessara mynda hefur gífurleg áhrif á sjálfsmat okkar. Fyrirsæturnar eru 

grenntar, húð þeirra er slétt, augu þeirra eru stækkuð og allt sem gerir þær einstakar er 

tekið út. Þeir sem skapa þessar auglýsingar hafa líka ítrekað, án samvisku, horft fram hjá 

fólki með fötlun, mismunandi húðlit og þeim sem tilheyra LGBTQ+ samfélaginu, sem 

málar mjög einhliða og ranga mynd af því hvað telst fagurt.53 Vegna þessara brengluðu 

fegurðarstaðla hefur fólk, aðallega ungar stelpur, fundið fyrir pressu til þess að nýta sér 

fegurðarsmáforritið Facetune. Það kom út fyrir 7 árum og var mest selda Apple forrit 2017 

eftir að hafa verið keypt af 10 milljón manns. Ókeypis útgáfa forritsins, Facetune 2, kom út 

árið 2016 og fyrir lok ársins 2018 höfðu 20 milljón manns hlaðið því niður.54  

Fjöldi annara myndvinnslusmáforrita eru notuð til þess að falsa meira en bara útlit; 

hægt er að breyta heilum lífstíl. Áhrifavaldar á Instagram eru oft teknir á samsettum 

myndum þar sem þeir þykjast lifa sínu besta lífi í hinum ýmsu heimshornum. Bloggarinn 

Johanna Emma Olson deildi fjölda mynda frá fríi sínu í París en náði ekki að gabba 

fylgjendur sína sem sáu greinilega í gegn um hana. Hún hafði smellt nýjum bakgrunnum á 

myndirnar af helstu kennileitum borgarinnar og það er ekkert sem bendir til þess að hún 

 
52 Dunja Djuddjic, „Why do we retouch people in Photoshop?“, DIY Photography, 19. desember 2016, Sótt 
36. október 2020 af https://www.diyphotography.net/retouch-people-photoshop. 
53 Terilyn Walker, „Why diversity in ads is more important than ever for revenue [2020]“, AspireIQ, 1. 
september 2020, Sótt 26. október 2020 af https://www.aspireiq.com/blog/why-diversity-in-ads-is-more-
important-than-ever-for-revenue-2020. 
54 Olivia Solon, „FaceTune is conquering Instagram – but does it take airbrushing too far?“, The Guardian, 9. 
mars 2020, Sótt 26. október 2020 af https://www.theguardian.com/media/2018/mar/09/facetune-
photoshopping-app-instagram-body-image-debate. 

Mynd 6: Johanna Olsson falsar Parísarmyndir. 
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hafi ferðast þangað yfirhöfuð.55 Youtube stjarnan Gabbie Hannah gerði tilraun til þess að 

vekja athygli á þessu vandamáli með því að þykjast hafa farið á tónlistarhátíðina Cochella í 

heila viku og kom milljónum manna á óvart þegar hún útskýrði að þetta hafi allt verið einn 

stór lygi. Allt í allt birti hún 40 myndir af sér og engum fannst þær í það minnsta 

grunsamlegar.56 Það virðast ekki vera nein takmörk á því sem hægt er að skapa með 

þessum forritum. 

Þó að margir telji sig meðvitaða um falsmyndir á netinu gera sér ekki allir grein 

fyrir hversu útbreiddar þær eru. Við erum kominn á þann stað að í hvert sinn sem við 

opnum símann erum við minnt á að við séum ekki nóg. Þetta hefur valdið gríðarlegri 

aukningu geðrænna vandamála síðustu ár. Hlutfall þeirra sem glíma við kvíða, þunglyndi, 

sjálfsskaða, átröskun, líkamsskynjunarröskun og sjálfsvígshugsanir hefur rokið upp úr öllu 

valdi.57 Þetta er orðið svo alvarlegt að Instagram bætti við hjálpartóli innan forritsins sem 

vísar notendum á stuðningssíðu ef þeir leita að vafasömum myllumerkjum (e. hashtags) 

eða ef vinir tilkynna þá til forritsins vegna gruns um sjálfsskaða.58 Nýtt vandamál hefur 

einnig sprottið upp sem kallast FOMO, eða „ótti við að missa af“ (e. fear of missing out).59 

Fólk gengur ótrúlega langt til þess að viðhalda stöðu sinni, allt frá því að leigja 

einkaþotuljósmyndastúdíó þegar lítið er um að vera60 og fara í Instagram innblásnar 

lýtaaðgerðir til þess að líkjast netútgáfu af sjálfum sér.61 Á þessum tímapunkti eru eflaust 

margir að velta því fyrir sér hverju við getum í raun og veru treyst og þegar við bætum 

falsfréttum inn í umræðuna verður spurningin enn veigameiri. 

 
55 Bianca O’Neill, „An influencer has been caught Photoshopping herself in Paris“, Fashion Journal, 21. 
desember 2018, Sótt 26. október 2020 af https://fashionjournal.com.au/fashion/here-we-go-again-influencer-
gets-caught-photoshopping-herself-in-paris/. 
56 Lindsay Dodgson, „A YouTuber says she faked going to Coachella to remind people nobody’s life is 
perfect and they should take social media ‘with a grain of salt’“, Insider, 30. apríl 2019, Sótt 26. október 
2020 af https://www.insider.com/youtuber-gabbie-hanna-faked-coachella-on-instagram-photoshop-2019-4. 
57 Tristan Harris, The Social Dilemma, Netflix, leikstýrt af Jeff Orlowski, Bandaríkin, 2020. 
58 Liat Clark, „Instagram’s new tool offers support to people with mental health issues“, Wired, 19. október 
2016, Sótt 26. október 2020 af https://www.wired.co.uk/article/instagram-tool-tackles-self-harm-and-
provides-support. 
59 Ayoko Djisseglo, „FOMO: An Instagram Anxiety“, Medium, 5. maí 2019, Sótt 26. október 2020 af 
https://medium.com/@adjiss2/fomo-an-instagram-anxiety-2a019e7bc36f. 
60 Charlie Zhang, „Influencers Are Renting Studios for Fake Private Jet Selfies“, Hypebeast, 29. september 
2020, Sótt 26. október 2020 af https://hypebeast.com/2020/9/peerspace-social-media-influencers-fake-
private-jet-room-rental-info. 
61 Lucy Yang, „People are seeking plastic surgery to look like their edited selfies in real life — here’s why 
doctors think the trend is ‘alarming’“, Insider, 7. ágúst 2018, Sótt 26. október 2020 af 
https://www.insider.com/plastic-surgery-selfie-filters-2018-8. 
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3.4. Falsfréttir, samsæri og siðareglur 
Vegna þess að það er í eðli okkar að trúa myndum þurfum við að hafa varann á þegar við 

fáum fréttir af netinu. Við höfum enga stjórn á því sem birtist okkur. Síminn veit 

nákvæmlega hverju við höfum áhuga á og hvað við höfum verið að skoða. Okkur er síðan 

útvegað efni, auglýsingar, tillögur að Facebook hópum, vinum og viðburðum í samræmi 

við skoðanir okkar og lífstíl. Þetta er ein helsta ástæða þess að þeir sem trúa 

samsæriskenningum hlusta ekki á röksemdir annara; þeir hafa fengið endalausa 

staðfestingu á trú þeirra með falsmyndir til stuðnings og telja aðra vera blinda á 

sannleikann. Þetta er líka ástæðan fyrir því að þjóðir hafa aldrei verið jafn klofnar í hægri- 

og vinstri. Rifrildi rauðu- og bláu fylkinganna í Bandaríkjunum er skýrt dæmi um þetta, en 

þau einkennast af ranghugmyndum og ásökunum um falsfréttir af hinum og þessum 

stjórnmálamanni. Afleiðingar ranghugmynda geta kostað fólk lífið.62 Við sjáum það hjá 

þeim sem eru á móti bólusetningum63 og þeim sem afneita Covid-19.64 Öll von er þó ekki 

úti. Það er einnig fjöldi áreiðanlegra heimilda á netinu; maður þarf bara að leita þeirra á 

réttum stöðum. 

„Trúverðugleiki er það mikilvægasta sem fjölmiðlar eiga“. Þetta sagði fyrrum 

myndastjóri Morgunblaðsins, Einar Falur Ingólfsson, í viðtali sem ég tók við hann 6. 

október 2020. Hann lýsti fyrir mér hvernig allir raunverulegir og traustir fjölmiðlar í dag 

hafa tileinkað sér siðareglur sem koma í veg fyrir dreifingu falsmynda og að það væri 

nauðsynlegt að geta gert greinamun á þeim annars vegar og hins vegar á fjölmiðlum sem 

hafa ekki þá köllun að miðla sannleika til lesenda. Einar segir lykilreglu sem 

ljósmyndablaðamönnum um allan heim er skylt að fylgja að ekki megi færa, fjarlæga eða 

setja inn pixla. Leyfilegt væri að laga birtu, skugga, andstæður (e. contrast) og litbrigði í 

hófi en þar væri línan dregin. Aðspurður um hvaðan myndir fyrir erlendar fréttir væru 

fengnar og hvort eitthvað væri gert til þess að tryggja að þær væru sannar svaraði hann að 

raunverulegir fjölmiðlar styðjist við alþjóðlegar fréttaveitur. Þær þekktustu eru Reuters, 

Associated Press (A.P.) og Agence France-Presse (A.F.P). Þessar fréttaveitur hafa 

 
62 Roger McNamee, The Social Dilemma, Netflix, leikstýrt af Jeff Orlowski, Bandaríkin, 2020. 
63 „More than two million children continue to die each year from vaccine-preventable diseases“, Gavi, e.d., 
Sótt 1. nóvember 2020 af https://www.gavi.org/news/media-room/more-two-million-children-continue-die-
each-year-vaccine-preventable-diseases. 
64 Marianna Spring, „Man who believed virus was hoax loses wife to Covid-19“, BBC News, 24. ágúst 2020, 
Sótt 1. nóvember 2020 af https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53892856. 
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ritstjórnarstofur um allan heim 

og selja fjölmiðlum í áskrift 

texta- og myndahráefni því litlir 

miðlar eins og Morgunblaðið 

getur ekki átt blaðamenn í 

öllum löndum.65  

Mikið traust fylgir 

fréttaveitunum, enda fara þær 

eftir sömu siðareglum og 

almennir fjölmiðlar. Á 

heimasíðu A.F.P er t.d. hægt að sjá hvernig starfsmenn tryggja að ekkert falsað efni renni í 

gegn um fingur þeirra og í leiðinni fræðast um hvernig maður getur sjálfur skimað eftir 

fölsun. Með öllum myndum fylgja ítarlegir myndatextar svo samhengi þeirra sé vel 

skilgreint.66 Á systursíðu A.F.P, factcheck.afp.com, má líka fá upplýsingar um nýlegar 

falsfréttir sem hafa verið afsannaðar.67 Þetta getur verið hjálplegt þegar maður er í vafa um 

heit umræðuefni á netinu, eins og t.d. tíst Donald Trumps (1946-) um kosningasvik. 

Í öðru viðtali, sem ég tók við ljósmyndara netfjölmiðilsins Kjarnans síðastliðinn 7. 

október, Báru Huld Beck, var því lýst fyrir mér hvernig starfsmenn bera líka ábyrgð á því 

að velja ekki gildishlaðnar myndir til þess að fylgja fréttum. Til þess að tryggja hlutlausan 

fréttaflutningur er ekki boðlegt fyrir ljósmyndara, blaðamann eða ritstjóra að birta t.d. 

slæma mynd af stjórnmálamanni þó þeim líki ekki við málstað þeirra eða deila ekki sömu 

skoðunum.68 Það gæti talist ómeðvituð auglýsing (e. subliminal advertising); hugtak sem 

ég nefndi í fyrri kafla. 

Sagan er önnur þegar kemur að tímaritum og æsifréttablöðum. Þau eru knúin af 

peningum og smellum (e. clicks) og dansa því á línu siðferðis. Ef vefsíðan dv.is, sem kallar 

sig „frjálsan og óháðan miðil“, er skoðuð, taka glöggir eftir því að margar myndir þeirra 

vantar myndatexta. Það bendir til þess að vefsíðan virði ekki eignarrétt. Jafnvel þó myndir 

séu ókeypis er hefðin sú að vísa þurfi í heimild. Svona miðlar notast líka grimmt við 

 
65 Einar Falur Ingólfsson, Viðtal tekið við Einar Fal Ingólfsson um ljósmyndanotkun, fölsun og 
siðferðisreglur íslenskra fjölmiðla, tekið 6. október 2020. 
66 Einar Falur Ingólfsson, Viðtal tekið við Einar Fal Ingólfsson um ljósmyndanotkun, fölsun og 
siðferðisreglur íslenskra fjölmiðla, tekið 6. október 2020. 
67 „Fact Check“, AFP Fact Check, Sótt 6. október 2020 af https://factcheck.afp.com. 
68 Bára Huld Beck, Viðtal tekið við Báru Huld Beck um ljósmyndanotkun, fölsun og siðferðisreglur íslenskra 
fjölmiðla, tekið 7. október 2020. 

Mynd 7: Dæmi um óhóflega fölsun og gildishlaðna mynd á vegum Time. 
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samsettar myndir sem geta komið einstaklingum í óheppilegt samhengi. Reglan er sú að 

samsettar myndir þurfa að vera merktar, oft með stafnum „M“, en vandinn er að þessar 

merkingar eru aðeins sjáanlegar á heimasíðum miðlanna en ekki fréttatilkynningum sem 

birtast á samfélagsmiðlum. Margir telja þetta ekki stórmál en það þarf að hafa í huga að 

ungt fólk er myndlæsara en aldraðir.69 Fjölmiðlar mega því ekki gefa sér þær forsendur að 

allir skilji að samsettar myndir séu falskar, sama hversu augljósar þeir telja þær vera. 

3.5. Djúpfalsanir og gervigreind 
Árið 2018 hlóð frétta- og afþreyingarfyrirtækið Buzzfeed upp myndbandi á Youtube af 

Barack Obama (1961-) þar sem hann tekur til máls um Donald Trump og segir hann vera 

„algjöran skíthæl“. Titillinn dregur mann inn með dæmigerðri smellibeitu (e. clickbait) og 

býr okkur undir illkvittið slúður um fyrrum forseta Bandaríkjanna, en að sjálfsögðu myndi 

Obama aldrei segja þessa hluti, að minnsta kosti ekki opinberlega. Myndbandið, sem hefur 

verið horft á meira en átta milljón sinnum, er djúpfölsun stjórnað og talsett af 

gamanleikaranum Jordan Peele (1979). Í upphafi segir hann: „Við erum að fara inn í 

tímabil þar sem óvinir okkar geta fengið hvern sem er til þess að segja hvað sem er hvenær 

sem er.“ Myndbandinu er ætlað að vera fræðandi og þó ekki allir hafi fallið fyrir brellunni 

er hún mikilvæg viðvörun á hraðri þróun tækninnar á bakvið hana.70 En hvernig virka 

djúpfalsanir og til hvers eru þær notaðar? 

Djúpfalsanir eru tegund stafræns efnis sem hefur verið hagrætt eða að öllu leyti búið 

til af gervigreind.71 Megin uppistaða djúpfölsunar er sú að tölva lærir af þeim upplýsingum 

sem hún er mötuð á. Höfundur þjálfar rafrænt tauganet með myndböndum af viðkomandi, 

sem spannar margar klukkustundir, svo tölvan öðlist „skilning“ á útliti þeirra frá öllum 

sjónarhornum og í mismunandi lýsingu. Afrit af andliti þeirra er síðan lagt ofan á aðra 

manneskju með því að sameina þjálfaða tauganetið og tölvugrafík. Gervigreind sér að 

mestu leiti um ferlið en yfirleitt er farið yfir lokaútkomuna og gallar eru lagfærðir til þess 

að gera hana raunverulegri.72 

 
69 Einar Falur Ingólfsson, Viðtal tekið við Einar Fal Ingólfsson um ljósmyndanotkun, fölsun og 
siðferðisreglur íslenskra fjölmiðla, tekið 6. október 2020. 
70 Schick, Deep Fakes: The Coming Infocalypse, 7-9. 
71 Schick, Deep Fakes: The Coming Infocalypse, 8. 
72 Sally Adee, „What Are Deepfakes and How Are They Created?“, IEEE Spectrum, 29. apríl 2020, Sótt 27. 
nóvember 2020 af https://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/software/what-are-deepfakes-how-are-they-
created. 
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Djúpfölsun hefur marga 

jákvæða eiginleika. Hún eflir 

sýndarsagnargerð í tölvuleikjum 

og hefur tekið 

kvikmyndaiðnaðinn með 

trompi.73 Til hafa orðið 

frásagnarverð atriði í myndum 

eins og þegar 19 ára Leia 

prinsessa birtist í lok Star Wars: 

Rogue One; jafn ung og hún var í upphaflegu Star Wars myndunum þremur sem komu út 

fyrir rúmlega 40 árum. Þetta var gert með því að setja andlit og svipbrigði ungu Carrie 

Fishers (1956-2016) á leikkonuna Ingvild Deila (1987-) og rödd hennar var einnig sett inn í 

eftirvinnslu.74 Í myndinni The Irishman, sem á sér stað yfir 70 ára tímabil, voru Robert De 

Niro (1943-), Al Pacino (1940-) og Joe Pesci (1943-) yngdir með sömu tækni. Leikararnir 

áttu að vera sannfærandi 20 ára piltar en áhorfendur voru mishrifnir af gæðum 

djúpfölsunarinnar þó nokkrum milljörðum hafi verið eytt í tæknibrellur. Þremur mánuðum 

eftir að myndin kom út birti maður, sem gengur undir nafninu Johnny Cybernetic á 

Youtube, stutt myndband þar sem hann gerði sína eigin tilraun til djúpfölsunar á 

leikurunum. Það tók hann aðeins 7 daga að framleiða sína útgáfu af nokkrum klippum og 

fólk var almennt mun hrifnara af tæknibrellum hans. Þetta sýnir hversu kraftmikið verkfæri 

við höfum í höndum.75 

Ofantaldar djúpfalsanir eiga það sameiginlegt að koma fyrir sjónir í aðstæðum þar 

sem við erum meðvituð um, og jafnvel búumst við fölsun. Á þennan hátt er tæknin notuð 

sem listgrein, en því miður eru djúpfalsanir einnig notaðar sem vopn. Nú þegar tæknin er 

aðgengileg nánast öllum getur hver sem er deilt lygasögum með ljósmynda- eða 

myndbandafölsun. Djúpfalsanir eru mikið notaðar í klámiðnaðinum til þess að veita fólki 

(aðallega karlmönnum) sínar villtustu fantasíur. Tæknin í fölsuðum klámmyndböndum er 

ekki fullkomin, en hún nægir til þess að fólk trúi þeim og í kjölfarið geta þau eyðilagt 

orðspor, feril og leitt til mikillar skammar.76 Samfélagsmiðlarnir Twitter, Reddit og 

 
73 Schick, Deep Fakes: The Coming Infocalypse, 8. 
74 Padraig Cotter, „How Rogue One: A Star Wars Story Brought Back Princess Leia“, Screen Rant, 25. 
febrúar 2019, Sótt 27. október 2020 af https://screenrant.com/rogue-one-princess-leia-actress-cgi-carrie-
fisher. 
75 Schick, Deep Fakes: The Coming Infocalypse, 31-32. 
76 Schick, Deep Fakes: The Coming Infocalypse, 35-42. 

Mynd 8: Djúpfölsun notuð til að yngja Robert De Niro í The Irishman. 
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klámsíðan Pornhub hafa öll bannað slík myndbönd en 

hafa ekki náð að takast á við vandann. Þó þeir setji 

þessar reglur og framfylgi þeim af sinni bestu getu ná 

þeir ekki að halda í við það gríðarlega magn af 

djúpfölsunum sem hlaðið er upp af almenningi. Þeir 

segjast ekki geta tryggt eyðingu allra þessara 

myndbanda en afstaða miðlanna gagnvart málinu er 

að minnsta kosti skýr.77  

Enginn vafi er á að djúpfalsanir munu þróast 

og verða raunverulegri með tímanum; því valda þær 

miklum óhug. Rannsóknir hafa sýnt að falsanir þurfa 

ekki einu sinni að vera vel gerðar til þess að blekkja.78 Stundum nægir að hægja á 

myndbandi svo hegðun einhvers virðist undarleg. Þetta var gert við myndband af ræðu 

þingforseta Bandaríkjanna, Nancy Pelosi (1940-), sem spilað var á 75% hraða svo hún 

virtist drukkin. Myndbandið fór eins og eldur í sinu um netmiðla og vakti mikla reiði. 

Rifrildi hófst milli demókrata og repúblikana og fjölmiðlar urðu að grípa til mikilla 

varnaráðstafana.79 Fölsun ógnar lýðræði og ef hún er vel tímasett getur hún ráðið 

niðurstöðum kosninga. Marco Rubio (1971-), öldungadeildarþingmaður repúblika frá 

Flórída og forsetaframbjóðandi 2016 líkti falsmyndum við kjarnorkusprengjur. Hann lýsti 

því hvernig áður þurfti háþróaðan herbúnað til þess að ógna Bandaríkjunum, en að einföld 

netárás dugi í dag til þess að koma landinu í gífurlega kreppu.80 Á móti er ákveðin tvíræðni 

sem fylgir djúpfölsunum sem bendir til jafnvel alvarlegra máls: hagsmuni lygarans. 

Djúpfalsanir munu veita fólki skjól til þess að gera hvað sem er og þegar upp um það 

kemst með sönnu myndefni verður hægt að halda því fram að það sé falskt.81 

Gervigreind getur líka búið til myndir frá grunni. Ef farið er inn á 

thispersondoesnotexist.com sjáum við ljósmynd af manneskju sem er í raun ekki til og í 

 
77 Jon Fingas, „Twitter bans ‘deepfake’ AI-generated porn: If they didn’t consent, it’s against policy.“, 
Engadget, 7. febrúar 2018, sótt 27. október af 2020 af https://www.engadget.com/2018-02-07-twitter-joins-
those-banning-deepfake-ai-porn.html. 
78 J.M. Porup, „Doctored Jim Acosta video shows why fakes don’t need to be deep to be dangerous“, CSO, 8. 
nóvember 2018, Sótt 27. október 2020 af https://www.csoonline.com/article/3319784/doctored-jim-acosta-
video-shows-why-fakes-dont-need-to-be-deep-to-be-dangerous.html. 
79 Saranac Hale Spencer, „Viral Video Manipulates Pelosi’s Words“, FactCheck, 3. ágúst 2020, Sótt 27. 
október 2020 af https://www.factcheck.org/2020/08/viral-video-manipulates-pelosis-words. 
80 Porup, „How and why deepfake videos work — and what is at risk“. 
81 Adee, „What Are Deepfakes and How Are They Created?“ 

Mynd 9: Þessi manneskja er ekki til. 
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hvert sinn sem við endurræsum síðuna fáum við upp nýtt andlit. Myndirnar eru svo 

raunverulegar að þær ná að blekkja tölvu sem hefur verið þjálfuð í að skynja falsmyndir, en 

það er einmitt rökfræðin bakvið tæknina. Myndirnar eru búnar til af svokölluðu 

„generative adversarial network“, eða G.A.N., sem er í stuttu máli samkeppni milli tveggja 

tölva. Önnur þeirra raðar saman pixlum og hin dæmir gæði myndarinnar á kvarðanum 0 til 

1. Ef einkunn myndar er of lág er hún leiðrétt og sett aftur í gegn um sama ferli þangað til 

fölsun finnst ekki.82 Fyrst þetta er mögulegt núna er rétt hægt að ímynda sér hvert 

gervigreind mun taka okkur á komandi árum. 

4. Framtíðin 

4.1. Hvert stefnir tæknin og hversu stór er hættan? 
Erfitt er að vita hvert tæknin stefnir því engin ein manneskja nær að halda í við allar nýjar 

vísindauppgötvanir. Ómögulegt er því að spá fyrir um hvernig alheimskerfið muni líta út 

eftir 10 ár en hægt er að gera útreiknaðar ágiskanir.83 Þegar hugbúnaðarverkfræðingurinn 

Eric Schmidt (1955-) var spurður um framtíð netsins á ráðstefnu í Sviss árið 2015 svaraði 

hann, án hiks, að það myndi um síðir hverfa. 

Internetið mun hverfa. Það verða svo margar IP-tölur…svo mörg tæki, 

skynjarar, hlutir sem þú berð á þér, hlutir sem þú ert í samskiptum við, að þú 

munt ekki einu sinni taka eftir því. Það verður því alltaf hluti af nærveru þinni. 

Ímyndaðu þér að þú gangir inn í herbergi og herbergið er dínamískt.84 

Af þessu má draga þá ályktun að ljósmyndir og myndbönd munu birtast okkur á nýjan hátt 

sem við munum eiga erfiðara með að aðgreina frá raunveruleikanum. Þetta er nú þegar 

byrjað að gerast með sýndarveruleika (e. virtual reality), þar sem manneskja getur hoppað 

inn í nýjan tölvugerðan heim, og gagnaukinn veruleika (e. augmented reality) sem eykur 

sjónræna skynjun notanda á umhverfi sínu með því að leggja stafrænar upplýsingar yfir 

 
82 Ben Dickson, „What is GAN, the AI technique that makes computers creative?“, Tech Talks, 28. maí 2018, 
Sótt 28. október 2020 af https://bdtechtalks.com/2018/05/28/generative-adversarial-networks-artificial-
intelligence-ian-goodfellow. 
83 Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (London: Harvill Secker, 2016), 59. 
84 Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier 
of Power (London: Profile Books, 2019), 197. 
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það sem náttúrulega er fyrir framan okkur.85 En hversu langt megum við ganga með slíka 

nýsköpun áður en við missum tengingu við raunveruleikann? 

Við getum verið okkar versti óvinur. Ef við erum fær um að menga höfin, útrýma 

dýrategundum og stuðla að hlýnun jarðar án samvisku erum við meira en fær um að leggja 

framtíð okkar í rúst með kærulausri tækniframþróun. Menn munu halda áfram að gera 

tilraunir af hreinni forvitni en einnig til þess að öðlast guðdómlega eiginleika.86 Við 

óttumst það sem við skiljum ekki og gervigreind er ofarlega á þeim lista. Meira að segja 

vísindamenn, frumkvöðlar og verkfræðingar á borð við Stephen Hawking (1942-2018) og 

Elon Musk (1971-) hafa tjáð sig um hættur gervigreindar og óvissuna sem fylgir henni.87 

Við einfaldlega vitum ekki hvar takmarkanir hæfni hennar liggja. 

Tækni og gervigreind eru ekki annaðhvort góð eða slæm. Þær eru til þess að 

auðvelda líf okkar og færa okkur hamingju, en sú staðhæfing er kaldhæðnisleg fyrst hún 

virðist snúast í höndum mannsins þegar gengið er of langt eða þegar ekki er gert ráð fyrir 

fylgikvillum. T.d. hefur efling ljósmyndatækni veitt okkur sögulega atburði eins og fyrstu 

mynd af svartholi,88 en einnig aukið fjölda sjálfsvíga unglingsstelpna um 70% með tilkomu 

samfélagsmiðla og glansmynda á netinu. Sú tala mun halda áfram að rísa ef ekki er stigið á 

bremsuna fljótlega.89 Með þessu vakna upp spurningar um hver ber ábyrgð á bremsunni 

sem og bensíngjöfinni. 

4.2. Hver ber sökina? 
George Orwell spáði fyrir framtíð okkar á nákvæman hátt. Við erum fórnalömb 

eftirlitsríkisins, aðeins strengjabrúður í leik stjórnað af þeim sem auðugastir eru. 

Ríkisstjórnir, tæknirisar og aðrir milljarðamæringar ráða yfir netinu og netið ræður yfir 

okkur. Við höfum lítið sem ekkert vald á snjallsímafíkn, þó okkur hafi verið kennt annað, 

og það sem birtist okkur á skjánum er aldrei tilviljun, heldur efni ætlað okkur, valið af 

háþróuðum algóriþma sem fylgist með öllu því sem við gerum.90 Samkvæmt þessu er 

 
85 Wilson Tang, „Why Virtual Reality — and Why Now?“, Freeman, Sótt 27. október 2020, 
https://www.freeman.com/insights/why-virtual-reality-and-why-now. 
86 Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, 49-50. 
87 „Elon Musk and Stephen Hawking Warn of Artificial Intelligence Arms Race“, SCIPOL, Sótt 5. október 
2020 af https://scipol.org/content/elon-musk-and-stephen-hawking-warn-artificial-intelligence-arms-race. 
88 Nadia Drake, „First-ever picture of a black hole unveiled“, National Geographic, 10. apríl 2020, Sótt 5. 
október 2020 af https://www.nationalgeographic.com/science/2019/04/first-picture-black-hole-revealed-m87-
event-horizon-telescope-astrophysics. 
89 Tristan Harris, The Social Dilemma, Netflix, leikstýrt af Jeff Orlowski, Bandaríkin, 2020. 
90 Roger McNamee, The Social Dilemma, Netflix, leikstýrt af Jeff Orlowski, Bandaríkin, 2020. 



 

 23 

auðvelt að varpa sökinni á stórfyrirtæki og stjórnvöld fyrir dreifingu ranghugmynda, en 

staðreyndin er flóknari en svo. Almenningur kemur einnig að sköpun og dreifingu 

falsmynda, eins og fram kemur í fyrri kafla, og mætti því líka teljast ábyrgur. Eftir allt 

saman eru það við sem stuðlum að mestu dreifingu frétta.91 

Eins og staðan er núna þurfa fréttasíður, traustar sem og falsar, varla að greiða fyrir 

auglýsingar á samfélagsmiðlum því efnið sem þær gefa út selur sig sjálf. Við sjáum 

safaríka fyrirsögn undir eggjandi mynd og deilum því til vina okkar, sem deila því áfram til 

vina sinna og þannig heldur þetta áfram koll af kolli.92 Nýleg rannsókn hefur jafnvel sýnt 

fram á að aðeins 40% þeirra sem deila fréttum smella á þær til lesturs. Það þýðir að meiri 

hluti fólks viti í raun ekki hvaða upplýsingum það dreifir eða hvort þær séu sannar.93 Við 

þurfum að skilja að um leið og hugmynd hefur verið deilt er ekki hægt að taka hana til 

baka. Fólk trúir því sem það vill trúa og hlustar ekki á afsannanir þegar það hefur tengst 

hugmyndunum tilfinningalega. 

Heimspekingurinn Lee McIntyre (1962-) fjallar um þetta í bók sinni Post-truth, þar 

sem hann gerir grein fyrir því hvernig er að lifa á tímum síðsannleika. Þ.e. í aðstæðum þar 

sem hlutlægar staðreyndir hafa minni áhrif á mótun almenningsálits heldur en þegar höfðað 

er til tilfinninga eða persónulegra skoðana. McIntyre skiptir lygurum niður í þrjá flokka. Í 

fyrsta flokknum eru þeir sem segja lygar óviljandi. Það er öllum kunnugt því við erum 

mannleg og gerum mistök. Hann segir að ekki sé hægt að varpa sökinni á þá. Í öðrum 

flokki eru þeir sem fallast undir „vísvitandi fáfræði“ (e. willful ignorance). Það er þegar við 

dreifum upplýsingum þrátt fyrir að vita að þær gætu verið ósannar, en eyðum ekki tíma í 

staðreyndaskoðun. Í þessu tilviki telur McIntyre réttlátt að ásaka ræðumann um kæruleysi 

og segja hann bera að minnsta kosti að hluta til ábyrgð á vanþekkingu. Í þriðja flokknum 

eru hreinar lygar; þegar við segjum ósannindi í þeim ásetningi að blekkja.94 Þetta nær yfir 

alvarlegar pólitískar herferðir en einnig saklausar sjálfur (e. selfies) á samfélagsmiðlum 

sem hafa verið lagfærðar. Því er nánast enginn saklaus þegar kemur að vandamáli 

falsmynda í nútímasamfélagi og eitthvað þarf að gera til þess að snúa blaðinu við. 

 
91 Lee McIntyre, Post-Truth (Cambridge: The MIT Press, 2018), 118. 
92 McIntyre, Post-Truth, 118. 
93 Caitlin Dewey, „6 in 10 of you will share this link without reading it, a new, depressing study says“, The 
Washington Post, 16. júní 2016, Sótt 10. október 2020 af https://www.washingtonpost.com/news/the-
intersect/wp/2016/06/16/six-in-10-of-you-will-share-this-link-without-reading-it-according-to-a-new-and-
depressing-study. 
94 McIntyre, Post-Truth, 7-8. 
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4.3. Mótspyrna 
Samskiptateymi Adobe hefur litið í eigin barm og segist meðvitað um hlutverk sitt í 

þessum málum. Þó það sé stolt af forriti sínu, Photoshop, sé það óbeint ábyrgt fyrir 

mörgum fölsunum og teymið hefur nú þegar hafist handa við gerð tveggja prótótýpa til 

þess að tækla vandamálið. Tveir Adobe rannsóknarmenn hafa ásamt samstarfsmönnum 

sínum frá UC Berkeley, hannað aðferð til þess að greina falsanir sem hafa verið gerðar á 

andlitum. Þessi tiltekna rannsókn hófst í kjölfari mikillar umræðu um glansmyndir en er 

hluti af stærra verkefni sem Photoshop er að vinna að sem stefnir á að geta betur greint 

allar tegundir falsana. Það nær yfir mynda-, myndbanda-, hljóð- og skjalafölsun.95 Adobe 

hefur líka nýlega auglýst verkefni í vinnslu, í samstarfi við The New York Times, Twitter, 

BBC og fleirum, sem kallast Content Authenticitty Initiative. Í því felst að ljósmyndarar 

geta valið að varðveita innan gagna sem fylgja ljósmyndum allar grundvallar upplýsingar 

um þær, á borð við hver tók þær, hvar, hvenær og allar þær breytingar sem gerðar voru á 

þeim í eftirvinnslu. Hvar sem þessar ljósmyndir myndu birtast á netinu væru 

upplýsingarnar fastar í viðhengi.96 Þetta gæti haft mikilfengleg áhrif og hjálpað til við að 

leysa vanda falskra myndatexta. 

 Samfélagsmiðlar hafa líka tekið skref í rétta átt. Facebook, Youtube, Twitter og 

Instagram eru meðal þeirra miðla sem hafa tekið upp kerfi sem setur viðvaranir yfir falskar 

upplýsingar sem fundnar eru af gervigreind. Þetta á aðeins við um falsfréttir en ekki 

glansmyndir.97 Umræður eru þó í gangi um hvort áhrifavöldum og auglýsendum eigi að 

vera skylt með lögum að merkja breyttar myndir. Gagnrýnendur segja það 

óframkvæmanlegt en stjórnvöld í Frakkland hafa sannað að það gangi.98 Í yfir þrjú ár hafa 

allar auglýsingar í Frakklandi þar sem átt hefur verið við líkama fyrirsæta þurft að bera 

merki sem á standa orðin: „photographie retouchée“, eða „breytt mynd“ á íslensku. Ef 

reglunum er ekki fylgt gæti sá brotlegi átt von á yfir 6 milljón króna sekt eða 30% af 

kostnaði gerðar auglýsingarinnar.99 

 
95 „Adobe Research and UC Berkeley: Detecting Facial Manipulations in Adobe Photoshop“, Adobe Blog, 
14. júní 2019, Sótt 8. nóvember 2020 af https://blog.adobe.com/en/publish/2019/06/14/adobe-research-and-
uc-berkeley-detecting-facial-manipulations-in-adobe-photoshop.html#gs.ko7lfd. 
96 „Approach“, Content Authenticity Initiative, e.d., Sótt 8. nóvember 2020 af https://contentauthenticity.org. 
97 Fabricio Teixeira, „Designing for the post-truth era“, UX Collective, 12. janúar 2020, Sótt 8. nóvember 
2020 af https://uxdesign.cc/designing-for-the-post-truth-era-5867431bc9f6. 
98 Cristina Criddle, „Girl Guides: Enhanced photos need labels on social media“, BBC News, 2. september 
2020, Sótt 8. nóvember 2020 af https://www.bbc.com/news/technology-54003536. 
99 Nalina Eggert, „Is she Photoshopped? In France, they now have to tell you“, BBC News, 30. september 
2017, Sótt 8. nóvember 2020 af https://www.bbc.com/news/world-europe-41443027. 
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Í poppkúltúr hafa líka myndast margar hreyfingar gegn falsmyndum. Á Instagram 

má finna fjölda áhrifavalda sem deila einungis efni um líkamsvirðingu og birta óbreyttar 

myndir til þess að vinna á móti ójafnri framsetningu mismunandi líkamsgerða og lífsstíls. 

Sprottið hafa upp uppljóstrunarsíður undir nöfnun eins og „Instagram vs reality“100 eða 

„Celebface“ sem sýna upprunalegar myndir frægs fólks samhliða breyttum.101 Söngvarar 

og aðrar stjörnur hafa líka opinberlega gagnrýnt tímarit, ljósmyndara og þá sem klippa 

myndir fyrir að fegra líkama sinn of mikið.102 

Framlag allra ofantalda einstaklinga og stofnana til mótspyrnu við vandann skiptir 

vissulega máli en byltingin byrjar með okkur sjálfum. Við þurfum að spyrja okkur hvað 

við getum gert og framkvæma í samræmi við það sem við boðum. Börn þurfa einnig að 

byrja að fá fræðlsu um þetta á ungum aldri, því þau munu alast upp í kynslóð sem þekkir 

ekki líf án stöðugs streymis falsmynda. Til þess þarf að þekkja þær leiðir sem hægt er að 

nota til þess að koma auga á fölsun. 

4.4. Að koma auga á fölsun 
Það fyrsta sem mælt er með til þess að tryggja að mynd sé sönn er að gera öfuga myndaleit 

(e. reverse image search). Þá er grunsamleg mynd vistuð og sett í leitarglugga Google sem 

finnur heimild hennar og flettir upp öllum myndum sem líkjast henni. Einnig eru til forrit 

sem veita upplýsingar um hvar mynd hefur verið teygð til eða hagrætt með því að greina 

ósamræmi í pixlum.103 Við getum þó ekki alltaf stólað á að nota forrit til þess að skima 

eftir fölsun. Við myndum hvort eð er ekki alltaf nenna að nota þann búnað; það væri of 

tímafrekt fyrir myndir sem skipta okkur ekki miklu máli eins og sjálfur (selfies) á 

Instagram. Þess vegna er mikilvægt að við tileinkum okkur venjur og gagnrýna hugsun við 

skoðun mynda sem gera okkur kleift að koma sjálf auga á fölsun, hvar sem hún birtist. Til 

þess að öðlast þann eiginleika er mikilvægt að við vitum að hverju við eigum að leita.  

 
100 Lydia Hawken, „INSTA SHAM ‘Instagram Vs. Reality’ shows how ridiculously fake those ‘perfect’ 
social media photos are“, The Sun, 13. maí 2019, Sótt 8. nóvember 2020 af 
https://www.thesun.co.uk/fabulous/9064603/instagram-versus-reality-photos-truth. 
101 Molly Mulshine, „The Instagram account ‘Celebface’ exposes how celebrities photoshop their selfies“, 
Someecards, 13. september 2019, Sótt 8. nóvember 2020 af 
https://www.someecards.com/entertainment/entertainment/instagram-exposes-celebrity-photoshop. 
102 Chrissy Callahan og Danielle Wolf, „10 celebrities who’ve called out Photoshop fails (on their own 
faces!)“, Today, 20. desember 2017, Sótt 9. nóvember 2020 af https://www.today.com/series/love-your-
body/these-photoshop-fails-caused-controversy-2017-t120067. 
103 Kamal Dasila, „How To Detect Photoshopped Images“, TechUntold, 26. mars 2019, Sótt 10. nóvember 
2020 af https://www.techuntold.com/detect-photoshopped-images. 
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Í eftirvinnslu er erfiðast að falsa skugga og þess vegna er það fyrsta atriði sem skal 

rannsaka á mynd. Einnig ef bakgrunnur er jafn skýr og áhersluatriði bendir það til 

samsettrar myndar. Leita skal að mynstrum og endurtekningum sem gætu stafað af notkun 

klón verkfærisins (e. clone stamp) og þysja skal inn á grunsamlega hluti til þess að sjá 

hvort gæði þeirra, lýsing, litir og tónar passi við annað í kring.104 Á glansmyndum er best 

að skima eftir afmynduðum hlutum í bakgrunni. Það sem hefur verið stækkað eða minnkað 

á myndum áhrifavalda er yfirleitt gert af þeim sjálfum, með ódýrum eða ókeypis forritum. 

Fyrst þær myndir eru ekki vandaðar er auðvelt að sjá hvaða líkamshluta einstaklingur hefur 

átt við. Óskýr húð og skjannahvít augu eru líka stórar vísbendingar um fegrun.105 

Stundum nægir að gefa sér augnablik til þess að veita smáatriði myndar athygli og 

fá það á tilfinninguna að eitthvað sé ekki eins og það á að vera. Innsæi manna er magnað 

fyrirbæri sem við ættum sannarlega að treysta í þessu tilviki. „Uncanney Valley“ lýsir 

tilfinningum okkar gagnvart líflausum hlutum sem hafa verið gerðir mannlegir. 

Djúpfalsanir falla undir þann flokk, ásamt sumum vélmennum og brúðum. Þegar þessir 

hlutir verða mannlegri hækkar dáleiki okkar til þeirra en um leið og þeir fara yfir ákveðin 

mörk hrapar sá dáleiki og breytist í andstyggð.106 Margir hafa eflaust fengið þessa 

tilfinningu við það að horfa á myndbandið af Obama eftir Jordan Peele án þess að átta sig á 

hvað nákvæmlega vakti hjá þeim neikvæð viðbrögð. Þegar grunur er um djúpfölsun eru 

nokkur atriði sem greinilega koma upp um þær. Fyrst ætti að athuga augun. Ef 

augnhreyfingar eru óeðlilegar eða ef manneskjan blikkar ekki augum er það skýrt dæmi um 

fölsun. Einnig ætti að athuga aðra óeðlilega líkamshluta eins og ósamræmi í húðlit, skort á 

svipbrigðum, skrítnar munn-, hár- og líkamshreyfingar og lítil eða engin aðgreining milli 

tanna.107 Að lokum, ef eitthvað er einfaldlega of gott til að vera satt, þá er það yfirleitt rétt. 

  

 
104 Kamal Dasila, „How To Detect Photoshopped Images“. 
105 Jennings, „Facetune and the internet’s endless pursuit of physical perfection“. 
106 Masahiro Mori, „The Uncanny Valley: The Original Essay by Masahiro Mori“, IEEE Spectrum, 12. júní 
2012, Sótt 5. október 2020 af https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/the-uncanny-valley. 
107 Alison Grace Johansen, „How to spot deepfake videos — 15 signs to watch for“, Norton, 13. ágúst 2020, 
Sótt 9. nóvember 2020 af https://us.norton.com/internetsecurity-emerging-threats-how-to-spot-
deepfakes.html. 
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Niðurlag 

Í inngangi og titli ritgerðarinnar spurði ég mig hverjar væru afleiðingar falsmynda og hvert 

stefnir. Spurningin er sannarlega stór og verður ekki svarað með neinum tæmandi hætti, en 

leit mín að svari hefur þó verið mjög fræðandi. Í fyrstu var mér nauðsynlegt að rekja þróun 

myndbreytinga frá upphafi, og leiða mig og lesandann að þeirri ógnarhröðu tækni 

nútímans, sem, ef eitthvað er, heldur bara áfram í veldisvexti inn í framtíðina. Ég komst að 

því að heilinn okkar er mjög þróaður í að skynja myndir og hvernig minnstu breytingar 

geta breytt túlkun okkar og þeim hughrifum sem myndunum er ætlað að skapa. Þá fór ég 

einnig yfir og reyndi að greina hvað ljósmyndafölsun er og hvernig hún er flokkuð. 

Falsmyndir eiga sér langa sögu, alveg frá þeim tíma sem myndir voru ristar á veggi 

eða málaðar af fyrirmönnum fortíðar. Breytingar hafa verið mikilvægur hluti 

myndsköpunar frá upphafi og þó þær hafi oft verið nauðsynlegar og réttmættar voru þær 

snemma misnotaðar til blekkinga og áróðurs af blaðamönnum, þjóðarleiðtogum, í stríði og 

pólitískum áróðri. Undanfarna áratugi, og sérstaklega allra síðustu ár, hefur tækninni fleygt 

svo fram að ljósmyndafölsun, möguleikar hennar, tækni, gæði og fjöldi falsana, hefur 

margfaldast í gífurlegum veldishraða. Ekki bara sérfræðingar, heldur allir með aðgang að 

snjallsíma eða tölvu, geta í dag með auðveldum hætti breytt, fegrað og blekkt. Tæknin 

jafnvel sér til þess að það gerist sjálfkrafa. Þetta er á margan hátt alls ekki til góðs og getur 

verið hættulegt.  

Á netinu höfum við tækifæri á að sýna aðeins okkar bestu hliðar og vegna þess 

höfum við skekkt viðhorf á raunveruleikanum. Framlag okkar allra og notkun 

ljósmyndafölsunar stuðlar að ranghugmyndum og óraunhæfum væntingum sem ekki er 

hægt að uppfylla. Við berum okkur saman við glansmyndir annara og erum orðin föst í 

endalausu og óraunhæfu lífsgæðakapphlaupi því blekkingar, fegurðastaðlar og væntingar 

fólks verða sífellt ýktari og úr takti við raunveruleikann. Rannsóknir og tölfræði sýna því 

miður að þetta hefur verulega slæm áhrif á geðheilsu ungs fólks.   

Djúpfalsanir og falsfréttir eru að mestu leiti gerðar með illum ásetningi og því 

miður virðast netmiðlar ekki vilja gera meira í vandamálinu en merkja efnið með 

viðvörunum, því sannleikurinn er sá að þeir eru knúnir áfram af vinsældum æsifrétta. Ég 

tel þessa miðla geta gert betur. Fölsun á að stöðva áður en henni er leyft að dreifast, í stað 

þess að grípa til varnarráðstafana þegar skaðinn er skeður. Að mínu mati snýst ritskoðun 

efnis ekki um takmörkun á málfrelsi, heldur um að berjast gegn lygum, ofsóknum og 
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varðveita lýðræði. Miðlarnir þurfa að forgangsraða lífsgæðum manna umfram græðgi; 

þetta kæruleysi á ekki að viðgangast. 

Vegna þeirra skaðlegu áhrifa sem falsmyndir leiða til er vitundarvakning 

nauðsynleg og grípa verður í taumana. Í rannsókn minni komst ég að því að ábyrgir 

fjölmiðlar og blaðaljósmyndarar hafa sett sér siðareglur um hvernig megi og eigi að nýta 

myndir og í poppkúltur hafa mótast hreyfingar hjá þeim sem hafa fengið nóg. Auk þess 

hefur, sem betur fer, orðið vakning meðal þeirra sem gefa út fagmanleg myndvinnsluforrit 

í þá átt að taka ábyrgð á fölsunum gerðum með hugbúnaði þeirra og að fræða fólk um 

hvernig nýta skuli þá möguleika sem þeir bjóða upp á. 

Sú þekking sem ég hef aflað mér við vinnslu þessarar ritgerðar gagnast mér mjög 

sem áhugamanneskju um myndsköpun og tilraunastarfssemi. Ég geri mér betur grein fyrir 

ábyrgð minni til þess að fylgja siðareglum og vita hvar mörk mín við eftirvinnslu liggja og 

ég bind miklar vonir við að aðrir í skapandi starfi geri það sama. 
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