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Í þessari ritgerð færi ég rök fyrir því að kenningar franska heimspekingsins Michels 

Foucault um vald, ásamt hugtakinu lífvald eigi við rök að styðjast og myndi gagnlega leið 

til þess að líta heiminn og greina. Eins skýri ég frá nánari útleggingum og framþróun á 

lífvaldshugtakinu og hugmyndum sem settar voru fram af franska heimspekingnum Gilles 

Deleuze—sem og notkun tvíeykisins Hardts og Negri á hugtökum Foucaults (og Deleuze) 

til að rýna í samfélagsbreytingar á ofanverðri tuttugustu öld.  

 Þrátt fyrir að túlka mætti greiningu Foucaults sem svartsýna mun ég færa rök fyrir 

því að ætlun hans hafi þvert á móti verið að skapa gagnleg tól til að streitast á móti og 

öðlast frelsi undan þeirri heimsmynd sem hann hann lýsir.  

 Ég mun halda því fram að áðurnefndur Deleuze ásamt samstarfsmanni sínum, 

sálgreinandanum Felix Guattari, ástundi í inngangskafla ritsins Þúsund flekar, „Rísóm“, 

gagnmerka rannsókn á því hvort hægt sé að beita hugtökum og heimspekilegum vopnum 

Foucaults gegn þeim heftandi valdakerfum sem hann segir gegnsýra heiminn. Vil ég meina 

að rísóm-hugtak þeirra sé tilraun til þess að fremja eins konar ítarlýsingu á valdatengingum 

og -mynstrum þeim er Foucault lýsir, og að þeir freisti þess jafnframt að rannsaka hvort 

flótti frá þeim alltumlykjandi veruleika sé yfirhöfuð mögulegur. Niðurstaða mín er sú að 

þeir kumpánar bendi á möguleika flóttalínunnar, en skilji þó lesandann eftir í vafa um hvort 

téðar flóttalínur veiti raunverulega lausn undan kapítalískum veruleika, eða hvort þær orki á 

endanum sem tímabundinn léttir—eins konar þrýstingsventill—sem styrkir hann á 

endanum og hjálpar til við að festa í sessi.  

 Að lokum leita ég svara við þessu síðastnefnda vafaatriði með því að skoða í ljósi 

áðurnefndra kenninga og greiningartóla menningarfyrirbæri sem einhverjum gæti þótt 

lítilvægt í samhengi þessara stóru spurninga: rokktónlist síðustu hálfrar aldar. Með lauslegu 

ágripi og yfirliti yfir sögu rokksins, með áherslu á þær kúvendingar sem það hefur gengist 

undir frá upphafi rökstyð ég að í krafti óheftrar rokktónlistar séu fólgnar rísómskar 

flóttalínur að hætti Deleuze og Guattari. Spurningunni hvort rokktónlist getur veitt 

raunverulega lausn, eða einungis tímabundna (og að endingu heftandi) ber ég að lokum 

undir greiningu þeirra heimspekinga sem ritgerðin einblínir á; Foucaults, Deleuze, Guattari, 

Hardt og Negri.  

 



 

„Humanity does not gradually progress from combat to combat until it arrives at 

universal reciprocity, where the rule of law finally replaces warfare; humanity installs 

each of its violences in a system of rules and thus proceeds from domination to 

domination.”  

-Michel Foucault, Nietzsche, Genealogy, History, 1971.  

 

„I do know that I started noticing a change in my own reading habits—I'd get online 

and look up and 40 minutes would have gone by, and my reading time for the night 

would have been pissed away, and all I would have learned was that, you know, a 

certain celebrity had lived in her car awhile, or that a cat had dialled 911. So I had to 

start watching that more carefully. But it's interesting because (1) this tendency does 

seem to alter brain function and (2) through some demonic cause-and-effect, our 

technology is exactly situated to exploit the crappier angles of our nature: gossip, self-

promotion, snarky curiosity. It's almost as if totalitarianism thought better of the 

jackboots and decided to go another way: smoother, more flattering—and impossible 

to resist.“ 

-George Saunders, í viðtali við Guardian, 2013. 

 

„Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus 

was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in 

love with the world. So there was only one thing that I could do. Was ding a ding 

dang my dang a long ling long.“ 

-Al Jourgensen, Jesus Built My Hotrod, 1991. 
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Inngangur  

Í þessari ritgerð hyggst ég færa rök fyrir því að heimsmynd franska heimspekingsins 

Michels Foucault og kenningar hans um vald, ásamt hugtakinu lífvald (sem er eitt 

merkasta framlag hans til heimspekinnar), eigi við rök að styðjast og myndi gagnlega 

leið til þess að líta heiminn og greina. Eins mun ég skýra frá nánari útleggingum og 

framþróun á lífvaldshugtakinu og tilheyrandi greiningu og hugmyndum sem settar 

voru fram af franska heimspekingnum Gilles Deleuze—sem og notkun tvíeykisins 

Hardts og Negri á hugtökum Foucaults (og Deleuze) til að rýna í samfélagsbreytingar 

á ofanverðri tuttugustu öld.  

 Þrátt fyrir að túlka mætti greiningu Foucaults sem svartsýna, og einhverjir 

kunni að merkja í henni uppgjafartón, mun ég færa rök fyrir því að ætlun hans hafi 

þvert á móti verið að veita samferðalöngum sínum og sporgöngumönnum gagnleg tól 

til að streitast á móti og öðlast frelsi undan þeirri heimsmynd sem hann hann lýsir. 

Foucault átti sér enda fjölmarga áhangendur í fræðaheimum (og víðar), sem margir 

hafa beitt hugtökum hans til rannsókna og þróað þau áfram í tilraunum til að festa 

hendur á hinum hverfula, ætíð verðandi nútíma.  

 Ég mun halda því fram að áðurnefndur Deleuze ásamt samstarfsmanni sínum, 

sálgreinandanum Felix Guattari, ástundi í inngangskafla ritsins Þúsund flekar, 

„Rísóm“, gagnmerka rannsókn á því hvort hægt sé að beita hugtökum og 

heimspekilegum vopnum Foucaults gegn þeim heftandi valdakerfum sem hann segir 

gegnsýra heiminn. Vil ég meina að rísóm-hugtak þeirra sé tilraun til þess að fremja 

eins konar ítarlýsingu á valdatengingum og -mynstrum þeim er Foucault lýsir, og að 

þeir freisti þess jafnframt að rannsaka hvort flótti frá þeim alltumlykjandi veruleika sé 

yfirhöfuð mögulegur. Niðurstaða mín er sú að þeir kumpánar bendi á möguleika 

flóttalínunnar, en skilji þó lesandann eftir í vafa um hvort téðar flóttalínur veiti 

raunverulega lausn undan kapítalískum veruleika, eða hvort þær orki á endanum sem 

tímabundinn léttir—eins konar þrýstingsventill—sem styrkir hann á endanum og 

hjálpar til við að festa í sessi.  

 Að lokum hyggst ég leita svara við þessu síðastnefnda vafaatriði með því að 

skoða í ljósi áðurnefndra kenninga og greiningartóla menningarfyrirbæri sem 

einhverjum gæti þótt lítilvægt í samhengi þessara stóru spurninga: rokktónlist síðustu 

hálfrar aldar. Með lauslegu ágripi og yfirliti yfir sögu rokktónlistar, með áherslu á þær 

kúvendingar sem hún hefur gengist undir frá upphafi hyggst ég sýna fram á að í krafti 
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óheftrar rokktónlistar eru fólgnar rísómskar flóttalínur að hætti Deleuze og Guattari, 

og að rokktónlist og angar hennar hafa frá upphafi myndað merkilega snerti- og/eða 

núningsfleti við framrás kapítalisma og lífvalds. Spurningunni hvort rokktónlist hefur 

og getur veitt raunverulega lausn, eða tímabundna (sem þá herðir að endingu tök 

lífvalds á manneskjum), læt ég ósvarað að sinni, en mun þó líta hana í ljósi greininga 

þeirra heimspekinga sem ritgerðin hefur að mestu til umfjöllunar, Foucaults, Deleuze, 

Guattari, Hardt og Negri.  

Hvað er eiginlega póst-strúktúralismi? 

Grundvallarformgerð veruleikans 

Áður en farið er í saumana á kenningum Michels Foucault er rétt að að tilgreina úr 

hvaða grunni þær spretta. Foucault er jafnan sagður hafa tilheyrt heimspekilegri 

hreyfingu sem kallast póst-strúktúralismi, en þar var hann í góðum hópi hugsuða á 

borð við Jacques Lacan, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Julia Kristeva, Roland 

Barthes og Judith Butler.1  

 Póst-strúktúralismi er skilgetið afkvæmi annarrar heimspekistefnu, 

strúktúralisma, en til að skýra póst-strúktúralisma og fræðilegt umhverfi Foucaults 

(sem hóf fræðimannsferil sinn sem strúktúralisti) er gott að glöggva sig á hvoru 

tveggja.  

 Kenningar strúktúralista þróuðust fram eftir tuttugustu öldinni og náðu 

ákveðnum hápunkti á sjötta og sjöunda áratug hennar (í þann mund er póst-

strúktúralismi tekur við keflinu). Strúktúralistar trúðu því að menning manna, 

samfélag og tungumál væru bundin í formgerð, heildarmerkingarkerfi sem lyti 

ákveðnum lögmálum (hefði ákveðinn, fastan stofn; „strúktúr“), en þessi skilningur 

kallaðist á við málspekikenningar þess tíma. Þessi formgerð var talin eins konar miðja 

sem brúar bilið milli þess hlutbundna og óhlutbundna (konkret raunveruleika og 

hugtaka) og myndaði og mótaði raunveruleika manna (og persóna) samkvæmt föstum 

sem innbyggðir væru í tungumál okkar, hugsun og félagslegar hefðir og venjur.2 

Fyrirbæri sem til rannsóknar væru þyrfti að skoða í ljósi sögulegrar þróunar þeirra og 

                                                
1 Taka ber fram að póst-strúktúralismi var ekki klúbbur og þar var ekki haldið félagatal—nafngiftin 
kom utanfrá, eins og mögulega hamlandi skilgreiningar jafnan gera. Einhverjir ofangreindra, t.d. sjálfur 
Foucault, höfnuðu jafnvel stimplinum. Samt sem áður deila áðurnefndir spekingar hugtaka- og 
hugmyndaheimi að því marki að óhætt þykir að hópa þá saman með þessum hætti, til hægðarauka. 
2 Deleuze 2004.  



8 

þeirra þekkingarkerfa sem þau spretta úr. Frumspekilegar rannsóknir strúktúralista 

miðuðu semsagt að því að ákvarða og afmarka grundvallarformgerð veruleikans, að 

fletta ofan af innsta eðli og miðju hans, lögmálinu sem allir hlutir hverfast um, byggja 

á og draga gildi sitt af.  

 Þess má geta í framhjáhlaupi að strúktúralisma og póst-strúktúralisma má telja 

til marxískra fræða, þar sem sjálfsveran telst innan kenninganna skilgreind og mótuð 

af því samfélagi og þeirri menningu og hún sprettur úr. 

 Póst-strúktúralistar tóku formgerðarhugtakinu fagnandi, en gagnrýndu 

kenningar strúktúralista hver með sínum hætti. Ein helsta aðfinnslan sneri að 

tvíhyggjunni sem fólgin er í kenningum strúktúralisma og því að strúktúrinn 

margnefndi er lokað kerfi sem erfitt er að tjónka við.  

Hættulegar miðjur 

 Til að varpa nánar ljósi á hvar skilur milli póst-strúktúralista og strúktúralista 

skulum við leita til fjandvinar Foucaults, heimspekingsins Jacques Derrida.3 Derrida 

virðist ekki telja tilraunir strúktúralista til þess að fanga veruleikann og eðli hans í 

fasta formgerð heillavænlegar, jafnvel er hann þeirrar skoðunar að þær séu beinlínis 

skaðlegar. Þar kemur margt til. Derrida er t.a.m. þeirrar skoðunar að miðjur hvers 

konar séu hættulegar, leiði til stöðnunar, útilokunar og jafnvel ofbeldis. Byrjum á 

byrjuninni. Sé veröldin og hugsunin fest í form mun hún ekki rúma framþróun nema í 

eina átt, þessar aðstæður eru takmarkandi og jafnframt er fjöldi álitlegra kosta þar 

með útilokaður og einangraður frá hinu „rétta“ (skilgreinda) formi, þeir sitja eftir á 

kantinum án tækifæris til þess að leggja neitt af mörkum til skilnings okkar.  

 Formgerð veruleikans er til samkvæmt Derrida, en hefur að hans dómi verið 

smættuð í aldanna rás með því að gefa henni miðju. Hlutverk miðjunnar er að gefa 

formgerðinni jafnvægi og skipulag, og með því býður hún upp á „að þættir hennar 

bregði á leik innan heildarformsins. [...] Engu að síður lokar miðjan líka fyrir leikinn 

sem hún opnar og veitir framrás. Sem miðja er hún sá punktur þar sem ekki er lengur 

hægt að víxla innihaldi, þáttum eða orðum. Í miðjunni er bannað að umraða þáttum 

eða ummynda þá (sem geta auðvitað verið formgerðir luktar innan í formgerð). 

A.m.k. hefur þessi umröðun alltaf verið forboðin [...].“4 Það er þessi leikur sem 

Derrida er umhugað um og vill veita brautargengi.  

                                                
3 Þeir tveir sættust þó að lokum, skömmu fyrir dauða Foucaults. 
4 Derrida 1991: 130. 
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 Saga formgerðarhugtaksins er saga endurtekinnar víxlunar á einni miðju fyrir 

aðra, segir Derrida. Ein grunnhugmynd heldur þó velli í framrás aldanna samkvæmt 

honum og hún er sú skilgreining á veru sem eignar henni óbreytanlega nálægð. Þessi 

grunnhugmynd um nálægð verður á endanum til þess að miðjuhugmyndir úreldast 

þegar hugað er að hinu upphaflega lögmáli sem skapaði þessa þörf fyrir miðju (að 

þörfin hafi verið og sé til staðar bendir til þess að hið náttúrulega ástand skorti 

miðjuna) og ekki síður því að ferli táknunar á sér stað á skilafresti og táknið helgast af 

mismuni þess við hið táknaða (samanber différance-hugtak Derrida5). Hin 

óbreytanlega nálægð miðjunnar er hugsanlega ómöguleg, eða í það minnsta engu betri 

eða raunhæfari kostur en skilafrestur. 

Brugðið á leik 

 Með þessari rökfærslu má segja að Derrida „afbyggi“ formgerðarhugtak 

strúktúralistanna. Afbygging er einmitt tilbúið vopn Derrida í baráttu hans við hinar 

heftandi miðjur. Hún fer þannig fram að gegn tiltekinni yfirráðandi formgerð (eða 

miðju) er teflt fram annarri andstæðri (oft þeirri sem sú fyrri er skilgreind „gegn“) og 

sýnt fram á að hún er engu síðri. Báðar eru jafngildar. Þar með er komin fram ný 

miðja sem inniheldur báða hópa—enginn er fjarlægur miðjunni. Nú má reyna að 

skilja þetta í samhengi og hugsa sem svo að gegn formgerð miðjunálægðarinnar tefli 

Derrida fram différance-tengingu, sem með góðum vilja megi hugsa sem andstæðu 

óbreytanlegar nálægðar (merkingin skilgreinist af fjarverunni). Þar með hefur 

afbygging hugtaksins átt sér stað, miðjan á sér ekki lengur „náttúrulegan sess, [er] 

ekki fastur staður heldur virkni, eins konar ekki-staður þar sem óendanlegur fjöldi 

tákn-víxlana [bregður] á leik.“6 Rúm hefur skapast fyrir „leikinn“ góða. 

 Ofangreint er gott dæmi um póst-strúktúralíska greiningu og sver sig í ætt við 

sögulegar rannsóknir Foucaults sem verða síðar til umfjöllunar. Derrida skoðar 

uppruna, sögulegar rætur og þróun formgerða og tvinnar við hugtök úr eigin ranni—

„différance“ og „afbyggingu.“ Í meðförum hans er formgerðarhugtakið semsagt 

útvíkkað og stofni/miðju þess skipt út fyrir flæðandi, verðandi mergðir, sem opna það 

og gefa færi á breytingum og þróun. Hér er hin póst-strúktúralíska heimsmynd 

útmáluð: sjálfsvera mótast enn af formgerð menningar okkar og samfélags, en hún er 

ekki lengur fasti, heldur í sífelldri verðandi; kvik og síbreytileg og rúmar breytingar 

                                                
5 Páll Skúlason 1994: 69-72.  
6 Derrida 1991: 132. 
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og þróun til allra átta. Í stað einnar miðju, stofns sem greinar spretta út af, telur 

formgerðin nú mergðir snertiflata og mögulegra tenginga. Rímar þessi skilningur á 

formgerðum ágætlega við hugmyndir Foucaults um eðli valds og lífvalds, eins og við 

munum komast að raun um.  

LÍFVALD 

Aðferð Foucaults  

Það yrði ærið verk að koma hugmyndum franska spekingsins Michels Foucault 

(1926-1984) og áhrifum hans á orðræðu síðustu áratuga fyllilega til skila—og hér 

verður engin tilraun gerð til þess. Foucault afkastaði enda miklu á sínum tiltölulega 

stutta ferli, kom víða við og setti mark á samtíma sinn og það sem á eftir fylgdi (sem 

sagt: samtíma minn) með nýjum, óhefðbundnum nálgunum að ýmsum fyrirbærum 

sem ríkt hafði nokkur samstaða um hvernig bæri að umgangast. Fjöldi fræðimanna 

(sem leikmanna) á ólíkum sviðum hefur nýtt sér skrif hans og kenningar eigin 

málflutningi til framdráttar, hvort heldur þeir kjósa að taka undir þá eða andmæla. 

Hann er, í einu orði sagt, umdeildur.  

 Foucault ástundaði það sem kallað hefur verið „sifjafræðileg gagnrýni“, en hún 

byggir m.a. á þeirri forsendu að þekking, skynsemi og vald séu ávallt tengd 

órjúfanlegum böndum—og að rannsókn á þeim opni fyrir gleggri skilningi á heiminum.7 

Samkvæmt þessu er hlutlæg og óhlutdræg þekking sem afsprengi hreinnar skynsemi—

og kortlagning heimsins með hana að vopni—næsta ómöguleg, enda hafi hagsmunir og 

innbyrðis afstaða þeirra sem reiða sig á skynsemina til að framleiða þekkingu víðtæk 

áhrif á þeirra sjónarhorn, hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki.  

 Þessu fylgir að Foucault var þeirrar skoðunar að heimspekiiðkun ætti að fela í 

sér rannsókn og greiningu á sögunni, á þeim hagsmunum og tengslum sem þar leynast. 

Þannig mætti afhjúpa formgerðir og mynstur sem veittu skilning á fyrirbærum í 

nútímanum. Var hann trúr þeirri sannfæringu í fræðastörfum sínum, líkt og rit hans 

bera merki um.  

 Sem dæmi um aðferð hans og verklag má nefna að þær hugmyndir um vald og 

lífvald sem hér eru til umfjöllunar setti hann m.a. fram í fyrsta bindi þríleiksins 

                                                
7 Sigríður Þorgeirsdóttir 2001: 95-110  
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Histoire de la sexualité, þar sem hann á yfirborðinu fer í saumana á tilurð og þróun 

hugtaksins „kynlíf“ („sexualité“) frá klassískum tímum til okkar daga. Rannsóknin er 

yfirgripsmikil og fljótlega kemur í ljós að viðfangsefnið er margslungnara og 

afdrifaríkara en ætla mætti. Með textagreiningu á hugtakinu „kynlíf“ tekst Foucault að 

færa sannfærandi rök fyrir því að hugtakið myndi mikilvægan snertiflöt við tvo póla 

er hann kynnir samtímis til sögunnar. Þeir pólar, hvorir um sig áhrifamiklir í mótun 

formgerðar vestræns samfélags (og hafa stutt við framrás kapítalismans sem það 

hverfist um), eru: ögun líkamans og skipulag landslýðs (nánar um pólana tvo síðar).  

 Þarna má sjá aðferð Foucaults í hnotskurn: Með því að einblína á stakt 

fyrirbæri og tengingar þess við umheiminn tekst honum að draga upp heila 

heimsmynd, sannfærandi og rökstudda leið til að líta sviptingar síðustu árhundruða og 

hvert þær hafa leitt okkur.  

Líkamar og vald 

En bökkum aðeins. Þó að Foucault hafi víða komið við er almennt álitið að eitt 

merkasta framlag hans felist í rannsókn hans á tengslum þekkingar, líkama og valds 

og þá sérstaklega skilningi hans og endurskilgreiningu á síðastnefnda hugtakinu. Í 

meðförum Foucaults kollvarpast enda merking þess með ýmsum afdrifaríkum 

afleiðingum; nær undantekningarlaust lítt hugnanlegum þeim sem trúa á annað borð á 

frjálsan vilja mannsins og getu hans til að móta umhverfi sitt og líf með eigin hætti.8 

Þrátt fyrir að flestum ói við þeirri heimssýn sem greining Foucaults leiðir af sér hefur 

hún engu að síður fest sig í sessi sem gildur—eða í það minnsta gagnlegur—

leiðarsteinn sem varpar ljósi á ýmsa þætti samfélagsins sem okkur væru án hans 

huldir. Og ber nú að athuga hvers vegna. 

 Áðurnefnt fyrsta bindi Histoire de la sexualité er eitt höfuðrita Foucaults. Það 

virðist, eins og áður sagði, fljótt á litið vera róttækt endurmat á hugtakinu „kynlíf“ og 

hefur raunar þann yfirlýsta tilgang; að vera sifjafræðileg rannsókn á því hvernig 

„kynlíf“ skapaðist í orðræðu hugvísinda í kjölfar upplýsingastefnunnar og varð smám 

saman skilgreinandi þáttur í sjálfsmynd meðal-mannsins. Þrátt fyrir að kynlíf sé 

vissulega aðal-umfjöllunarefni ritsins og hún byggist að miklu leyti upp á vísunum í 

kynferðistengda orðræðu síðustu alda og greiningu á henni, leiðir nánari lestur í ljós 

að með greiningu sinni hyggst Foucault leiða okkur lymskulega að raunverulegu 

                                                
8 Og það var kannski hugmyndin. Sjá t.d. Foucault 1990: 83. 
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áhugaefni sínu og réttnefndu viðfangsefni bókarinnar: eilífum tengslum þekkingar og 

valds og hvernig kynlíf, sem nýtilkomið viðfangsefni þekkingarþorsta mannsins, dró 

líkama hans nauðugan viljugan inn á þeirra yfirráðasvið.  

„Almennur skilningur“ 

Umfjöllun sína um vald í Histoire de la sexualité, fyrsta bindi, hefur Foucault á því að 

skilgreina það sem kalla mætti „almennan“ skilning á hugtakinu, sem er í einfaldaðri 

mynd á þann veg að vald sé ávallt neikvætt og bælandi afl sem jafnan er bundið í lög 

og reglur, tól sem yfirstéttir allra tíma hafa með höndum og beita í því skyni að festa 

sig í sessi og viðhalda ríkjandi fyrirkomulagi. Þetta valdahugtak kennir hann við 

orðræðu laga og réttar, en í sömu efnisgrein og hann hafnar því tilgreinir Foucault 

markmið sín, en þau gefa ágæta vísbendingu um það sem eftir fylgir:  

 

Markmið þeirra rannsókna sem á eftir fylgja er að færast nær „greiningu“ á 

valdi frekar en „kenningu“ um vald: það er, nær skilgreiningu á því sérstaka 

valdssvæði sem myndast af valdatengslum, og í átt að ákvörðun þeirra tóla 

sem gera munu greiningu þess mögulega. Hinsvegar sýnist mér að slík 

greining sé því aðeins möguleg að hún skilji sig algjörlega frá tilteknum 

skilningi á valdi sem ég vildi kalla—það kemur síðar í ljós hversvegna—

dómsvalds-orðræðulega [e. juridico-discursive]. Það er sú hugmynd sem stýrir 

bæði grunnstefjum bælingar og þeirri kenningu að lögin séu undirstaða þrár. 

Með öðrum orðum, það sem skilur greiningu gerða með hliðsjón af bælingu 

eðlisávísana frá slíkri greiningu sem gerð er útfrá lögmáli þráarinnar er 

greinilega sá ólíki skilningur sem þessar tvær leiðir leggja í valdið. Þær reiða 

sig báðar á almennan skilning á valdi sem leiðir, út frá því hvernig hann er 

notaður og hvar hann er staðsettur með tilliti til þrár, til tveggja niðurstaðna 

sem eru í mótsögn hvor við aðra, annaðhvort til loforðs um „frelsun“, ef vald 

er skilið þannig að það hafi aðeins ytri tök á þránni, eða, ef það er frumþáttur 

þrárinnar sjálfrar, til staðfestingarinnar: þú ert ávallt-þegar fastur. Að auki ætti 

maður ekki að sjá fyrir sér að þessi framsetning einskorðist við þá sem láta sig 

varða vandann um tengsl valda við kynlíf. Í raun er hann mun almennari; 
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maður rekst ítrekað á hann í pólitískum greiningum á valdi, og hann á djúpar 

rætur í sögu Vesturlanda.9 

 

Í fimmta kafla bókarinnar, „Right of Death and Power over Life“,10 fjallar Foucault 

um þau umskipti á meðferð yfirvaldsins á valdi er hefjast um þær mundir sem 

upplýsingastefnan festir sig í sessi, en umrætt umbreytingarskeið er langvarandi og 

stendur næstu árhundruð. Hann hefur leikinn á því að skilgreina þá valdahugmynd 

fortíðar sem hans eigin hugmynd tekur við af. Í aldaraðir, segir Foucault, var rétturinn 

til að ákvarða líf og dauða almúgans eitt helsta einkenni forréttinda yfirvaldsins (ríkis, 

fursta, valdastétta) og valdatæki þess. Vill hann meina að þennan rétt megi rekja allt 

til tíma Rómarveldis, þegar heimilisfaðirinn hafði líf jafnt barna sinna og þræla í 

hendi sér, enda var hann ábyrgur fyrir tilvist þeirra.  

 Með framrás tímans hafi vald yfirvaldsins yfir lífi og dauða þegna sinna þó 

tekið umskiptum—þegar spekingar klassískra tíma taki að skilgreina það í ritum 

einskorðist beiting þess við tilfelli þegar sjálfri tilvist yfirvaldsins telst ógnað. Vald 

þetta er tvíþætt og snýr að utanaðkomandi ógnum eða innbyrðis uppreisn gegn 

yfirvaldinu: Ef utanaðkomandi óvinir réðust að yfirvaldinu hafði það rétt til þess að 

kalla þegna sína til herskyldu—verknaðurinn er ekki beinlínis dauðadómur, en leggur 

þó að veði líf þeirra og líkama. Brjóti þegn á hinn bóginn gegn yfirvaldinu á beinan 

hátt hefur það rétt til þess að dæma hann til dauða.11 „Séð í þessu ljósi er valdið yfir 

lífi og dauða ekki algild forréttindi: það er skilyrt af vörn yfirvaldsins og afkomu 

þess.“12 

 Valdbeiting einskorðaðist þarna við rétt yfirvaldsins til þess að drepa, eða að 

láta það eiga sig að drepa; réttinn til þess að fjarlægja (líf, frelsi, o.s.frv.). Eins og 

Foucault segir: „Réttindin sem voru sett fram sem „vald yfir lífi og dauða“ voru í raun 

réttindi til að taka líf eða leyfa líf; þjóðhöfðingi sýndi fram á vald sitt yfir lífinu 

einungis gegnum dauðann sem hann gat krafist. [...] Vald var í þessum tilvikum í 

grundvallaratriðum réttur til að taka: taka hluti, tíma, líkama og að lokum lífið sjálft; 

hápunktur þess var í þeim forréttindum að leggja hald á líf, í þeim tilgangi að bæla 

                                                
9 Foucault 1990: 82-83. Þýðing ritgerðarhöfundar. 
10 Foucault 1990: 135-159. 
11 Foucault 1990: 135. 
12 Foucault 1990: 135. Þýðing ritgerðarhöfundar. 
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það.“13  

 Foucault hafnaði svo einstrengingslegri túlkun valdahugtaksins og raunar 

hugmyndinni um valdið sem bælandi afl, en lagði þess í stað í ritum sínum áherslu á 

jákvætt eða ,,pósitívt" eðli valdsins sem gegnsýrir öll lög samfélagsins til jafns, og 

leiðir af sér ótal tengsl sem þurfa ekki endilega að fela í sér yfirráð eða kúgun, eins og 

við munum komast í raun um. Í túlkun sinni á sögu síðustu tvöhundruð ára leggur 

hann heldur áherslu á vald sem ,,flæðir" manna á milli og verður ekki með góðu móti 

staðsett, þar sem það er í raun og veru enginn sem handhafi þess. 

Vélvirki valdsins—alsæishyggja 

Þegar Foucault hefur lokið við að útmála valdbeitingu þjóðhöfðingjans („the 

sovereign“) eins og hún tíðkaðist á fyrri öldum (og þá hugmynd um vald sem lifir 

meðal almennings enn þann dag í dag) hefst hann handa við að skilgreina sína eigin 

kenningu um vald. Vélvirki valdsins hafa samkvæmt Foucault tekið miklum og 

afdrifaríkum breytingum síðustu aldir, þar sem rétturinn til að fjarlægja (líf, frelsi, 

o.s.frv.) er ekki lengur helsta tæki yfirvalds til stjórnunar, heldur aðeins einn þáttur í 

flóknu valdaspili sem hefur það markmið að „hvetja, festa í sessi, stýra, fylgjast með, 

hámarka og skipuleggja öflin sem heyra undir veldi þess: vald sem hefur það 

markmið að knýja öfl, láta þau vaxa og stýra þeim, frekar en vald sem er helgað því 

að hindra þau, gera þau undirgefin eða eyða þeim.”14 

 Á sautjándu öld hefst samkvæmt Foucault þróun þar sem eðli valds breytist og 

umpólast; þar sem það markaði áður getu yfirvaldsins til að taka líf eða leyfa því að 

blómstra gefur það nú færi á því að hlúa að lífi, eða torvelda það og hefta.15 Vald yfir 

lífinu þróast í tvo meginpóla sem þó ekki eru andstæðir, heldur bundnir sterkum 

böndum gegnum fjölmargar tengingar.  

 Sá póllinn sem var líklega fyrri til að myndast að mati Foucaults snýr að 

líkamanum sem vél og ögun hans sem slíkrar. Athygli yfirboðara í mennta-, 

heilbrigðis- og fangelsisstofnunum fór að beinast í auknum mæli að auðsveipum og 

mótanlegum líkama sem álitið var að hægt væri að meðhöndla með einum eða öðrum 

hætti í því skyni að auka hæfni hans, getu og styrk, til ýmissa verka. Markmiðið varð 

hámörkun mögulegra afkasta, gernýting viðfangsins sem tryggir að það sé auðsveipt, 

                                                
13 Foucault 1990: 136. Þýðing ritgerðarhöfundar. 
14 Foucault 1990: 136. Þýðing ritgerðarhöfundar.  
15 Foucault 1990: 138.  
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láti að stjórn og sé almennt þægilegt í umgengni, og samþætting þess við hagkvæm og 

skilvirk kerfi. Þetta ferli fer fram í lokuðum stofnunum samfélagsins: skólum, 

herdeildum, sjúkrahúsum, verksmiðjum og vinnustöðum, og er treyst með sífelldri 

ögun, þannig að líkamar eru keyrðir áfram og skilyrtir.16 

 Síðari póll hins nýja valds var öllu lengur að taka á sig sýnilega mynd (og 

hélst í hendur við framfarir á sviðum vísinda og læknisfræði), en sneri að heild líkama 

samfélagsins, að tegundinni maður og framgangi hennar. Póll sá er vísindalegur og 

tölfræðilegur, hann má kalla „ögunartækni“, hann hverfist um „skipulag landslýðs“17 

og lætur sig varða líkamlega velferð fjöldans: heilsu, fæðinga- og dánartíðni, lífslíkur 

og þær breytur sem kunna að hafa áhrif á framangreinda þætti. Íhlutanir ríkisins og 

skrifræðisregluverk framfylgja stefnu ríkis og yfirvalds í þessum efnum: „lífpólitík 

almennings“,18 en hún gegnir m.a. því hlutverki að greina ógnir sem steðja að 

samfélaginu (sem gætu t.a.m. dregið úr framleiðni og skilvirkni—t.d. offitu eða 

fíknarfaraldur) með tölfræði og lífvísindi að vopni og beitir m.a. reglusetningu og 

forvarnaráróðri til að gera þær óvígar.19 

 

Ögun líkamans og stýring mannfjöldans myndar þá tvo póla sem skipulag 

valds yfir lífi var innleitt í kringum. Á klassískum tímum var uppsetning 

þessarar miklu tvípóla tækni—líffærafræðileg og líffræðileg, 

einstaklingsgerandi og tilgreinandi, sem beinist að starfsemi líkamans annars 

vegar og beinir athyglinni að gangvirki lífsins hins vegar—einkennandi fyrir 

vald sem átti sér hugsanlega ekki lengur það æðsta hlutverk að drepa, heldur 

að gegnsýra og rækta líf út í gegn.20  

 

Viðfangið valdsins er nú, samkvæmt Foucault, lífið sjálft og hvernig því er lifað.21 

Valdbeiting einskorðast ekki við fyrirbyggjandi eða hamlandi aðgerðir. Sem 

einstaklingur ert þú ekki lengur frjáls til að gera það sem þér sýnist svo lengi sem þú 

ógnar ekki hagsmunum yfirvaldsins beint (eða ert það óheppinn að vera fullfrískur og 

bardagahæfur á tímum þar sem ógn steðjar að yfirvaldinu); þér er gert að haga lífi 

                                                
16 Foucault 1990: 139. 
17 Hjörleifur Finnsson 2003: 176 
18 Foucault 1990: 139. 
19 Hjörleifur Finnsson 2003: 176.  
20 Foucault 1990: 139. 
21 Hjörleifur Finnsson 2003: 176. 
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þínu þannig að framleiðni þín og framlag til samfélagsins séu hámörkuð, og að þú 

fallir inn í heildarmynd skipulags landslýðs sem þjónar markmiðum yfirvaldsins, á 

þann hátt sem hefur verið reiknaður út og skilgreindur ítarlega.  

 Valdbeiting fer samhliða þessu í auknum mæli að einkennast af því sem 

Foucault kallar ,,alsæishyggju“22 þar sem hegðun einstaklinga er ekki stýrt með 

sýnilegu valdi eða opinberri undirokun heldur með flóknu kerfi viðmiðana og gilda 

sem sett eru í samhengi við hið ,,eðlilega" (eða normið), en þessi gildi eru fyrir löngu 

orðin rótföst í vísindalegri þekkingu að mati Foucaults. Það eru þessar aðferðir sem 

hafa gert mannvísindin möguleg; vöggu þeirra er að hans mati að finna í því eftirliti 

sem á sér stað í heilbrigðis-, mennta- og fangelsisstofnunum og leiðir af sér þann 

þekkingarforða um okkur sjálf sem hleðst upp í skjalasafni fyrrgreindra stofnana. 

Kapítalismi og „hið mikla framfaraskeið“ 

Umrædd þróun og umbreyting valds ekki sjálfsprottin, heldur helst í hendur við 

nýjungar í tækni, vísindum og framleiðsluháttum síðustu alda—því mikla 

framfaraskeiði (að gefnum tilteknum skilningi á hugtakinu „framfarir“,23 sem raunar 

er ólíklegt að Foucault hefði skrifað undir)—og er beintengd tilheyrandi breytingum á 

samfélagsgerðum og -mynstri Vesturlanda á þeim tíma.  

 Ögun líkamans fer m.a., og eins og áður sagði, fram innan samfélagsstofnana 

og framleiðslueininga sem spretta upp samfara upplýsingu og iðnvæðingu 

Vesturlanda: fjölskyldum, skólum, verksmiðjum, fangelsum, sjúkrahúsum og 

herbúðum. Hjörleifur Finnsson tekur dæmi í grein sinni „Af nýju lífvaldi“, sem vitnað 

er í hér á undan, af verksmiðju sem stað þar sem ögun líkama fer fram: þar er tíma og 

rými skipt niður í einingar sem hafa ákveðið framleiðsluhlutverk, undir eftirliti og 

innan rýmis sem skipulagt er með byggingarlist. Skipulag landslýðs segir hann svo 

framið t.d. með skráningu og tölfræði, þar sem viðfangið er íbúar landsins, þjóð eða 

þegnar, en greiningar félagsvísinda, lýðheilsuátök og jafnvel borgarskipulag má nefna 

sem dæmi um virkni þessa póls.24  

 Fullyrða má að hvorki Foucault né sporgöngumenn hans sem hér eru til 

umfjöllunar telja tilurð og framrás lífvalds vera útreiknað og tilbúið fyrirbæri, 

afrakstur samsæris eða starfs tiltekinna hópa eða aðila að ákveðnu marki (þó að 

                                                
22 Foucault 2005b.  
23 Sjá Georg Henrik Von Wright, Framfaragoðsögnin.  
24 Hjörleifur Finnsson 2003: 176 
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vitaskuld hagnist einhverjir á því ástandi sem fylgir), heldur óbeina, sjálfsprottna 

afleiðingu ýmissa afla, fyrirbæra og tenginga. Vald er alltumlykjandi, ekki einungis af 

því að það setur allt undir sig, heldur af því að það kemur allstaðar frá—það er ekki 

stofnun, strúktúr né afl sem við getum haft undir höldum: vald tilgreinir flókna, 

strategíska stöðu mismunandi afla innan samfélags. Nærtækt væri að líkja virkni þess 

og eðli við veðrið og kerfi þess, sem á sér ekki tiltekinn uppruna eða ákveðið hreyfiafl 

heldur byggist upp á samspili ólíkra þátta.25   

 Meðal þeirra fyrirbæra er þróast samhliða lífvaldi er vestrænn kapítalismi, en 

samkvæmt Foucault á hann framgang sinn mikið til lífvaldi að þakka. Í greinargerð 

sinni fyrir lífvaldi lætur hann þess enda getið að það sé ómissandi þáttur í framrás og 

þróun kapítalismans, að „[hann] hefði ekki verið mögulegur án stýrðrar innsetningar 

líkama í vélar framleiðslunnar og aðlögun fyrirbærisins mannfjölda að efnahagslegum 

ferlum.“26  

 Tenging lífvalds og kapítalisma má segja að kristallist í því að uppgangur 

lífvalds felur í sér að einstaklingurinn er með einum eða öðrum hætti tengdur við 

fjöldann, í samræmi við þá hugmyndafræði kapítalismans að líta á þjóðfélagið sem 

samofna heild sem er fullkomlega útreiknanleg, áreiðanleg og skilvirk hvort sem litið 

er til framleiðsluferla eða vinnuafls. Það var aukinheldur ekki síst framrás 

kapítalismans sem kallaði á afnám þess sýnilega valds sem samfélagsgerð 

konungsveldisins byggðist á og birtist í sinni skýrustu mynd í opinberri helgiathöfn 

pyntingarinnar (samanber fyrsta hluta Gæslu og refsingar27).  

 Hér er því að vissu leyti um marxíska greiningu að ræða á þeim breytingum 

sem áttu sér stað til að mynda í réttarkerfinu með upplýsingarstefnunni í lok átjándu 

aldar; Foucault setur þessar breytingar í samhengi við efnahagslega þörf þess tíma 

fyrir það sem kalla má rökræna eða hagræna yfirbyggingu—hin nýja tegund valdsins 

varð að hans mati álíka mikilvæg fyrir vöxt og viðgang kapítalismans á Vesturlöndum 

og aðferðir sem tengjast auðsöfnun. Þetta vald snýst öðru fremur um framleiðslu 

,,auðsveipra" líkama: skipulag, ögun og í vissum skilningi kúgun mannslíkamans í 

þeim tilgangi að ,,framleiða" undirgefið, afkastamikið og þjálfað vinnuafl. Að baki 

þessari þróun bjuggu efnahagslegar orsakir; sú staðreynd að líkaminn var þegar 

flæktur í net valdatengsla sem í senn öguðu þau óstýrilátu öfl sem innra með honum 

                                                
25 Foucault 1990: 93.  
26 Foucault 1990: 141. 
27 Foucault 2005a  
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búa og juku framleiðslugetu hans var forsenda þeirra efnahagslegu framfara sem urðu 

á Vesturlöndum á nítjándu öld. 

En hvað varð um kynferði og kynlíf?  

Og fólk mun spyrja sig hvers vegna við vorum svona upptekin af því að binda 

endi á ríki þagnarinnar varðandi það hugðarefni okkar sem allra hæst lét í.28 

 

Vald, segir Foucault, sem hefur það hlutverk að stjórna lífinu—að beina lifendum í 

farveg gildisauka og verðmætasköpunar, frekar en að hóta með ofbeldi og sviptingu—

þarfnast sístarfandi gangverks reglusetningar og leiðréttinga. Slíkt vald þarf ekki að 

draga mörk sem skilja óvini yfirvaldsins frá þegnum þess, heldur að dreifa þegnunum 

haganlega í kringum normið með hjálp leiðbeinandi stjórntækja (á borð við 

læknisfræði og sálgreiningu): „Normalíserandi þjóðfélag er söguleg útkoma 

valdatækni sem hverfist um lífið.“29  

 En hvað varð um yfirlýst umfjöllunarefni Foucaults, kynferði og kynlíf, og 

hvernig tengist það lífvaldi? Kynlíf er samkvæmt Foucault svæðið þar sem sem tveir 

pólar lífvaldsins mætast á nítjándu öld og verður mikilvægur þáttur í umbreytingu 

valds í þá mynd sem hann lýsir, m.a. fyrir tilstilli læknisfræða (sem kryfja, flokka og 

greina líkama og skipa þeim á bás) og hinna nýju vísinda sálgreiningar og sálfræði:  

 

Kynlíf var aðferð til að nálgast bæði líf líkamans og líf tegundarinnar. Það var 

notað sem staðall fyrir fræðigreinar og sem grundvöllur reglugerða. Það er af 

þessum sökum sem kynhneigð var á nítjándu öld leituð uppi í smæstu 

smáatriðum tilveru einstaklinga; hennar var leitað í hegðun, hún elt í 

draumum; hún var grunuð um að bera ábyrgð á smæstu skyssum, hún var 

rakin til fyrstu ára bernskunnar; hún varð kennimerki einstaklingseðlisins—á 

sama tíma og hún gerði rannsókn á einstaklingnum og drottnun yfir honum 

mögulega. [...] Milli tveggja póla þessarar tækni kynlífsins lá heilt kerfi 

mismunandi aðferða sem sameinuðu í mismunandi hlutföllum þau markmið að 

aga líkamann og stýra mannfjölda.30 

 

                                                
28 Foucault 1990: 158.  
29 Foucault 1990: 144 
30 Foucault 1990: 146. 
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Hugmyndir okkar um kynlíf og kynferði staðsetur Foucault sem beina afleiðingu 

framrásar lífvaldsins, skilningur á fyrirbærinu fæst með ítarlegri rannsókn á 

samfélögum og valdakerfum þeim er það spratt upp frá.  

 Þessari staðsetningu kynlífs og kynhneigðar milli tveggja póla lífvaldsins 

fylgir svo önnur afleiðing sem reynist mikilvæg forsenda um lífvald, en hún snýr að 

því hvernig kapítalismi leitast við að útmála vald sem ávallt neikvætt, bælandi afl, afl 

sem birtist helst gegnum þvingun eða valdbeitingu og bælir niður „raunverulegt eðli“ 

mannsins. Með því að vinna gegn þessari bælingu, hljóðar kenningin, öðlast 

manneskjan frelsi undan valdi, frelsi til að rækta „sitt sanna sjálf“.  

 Foucault tekur dæmi af kynfrelsisbyltingum tuttugustu aldar, uppreisn fjöldans 

gegn kynferðislegri bælingu Viktoríutímans31 (sem var önnur leið lífvalds til 

stjórnunar landslýðs). Með uppreisnum gegn hinni meintu bælingu—með því að gera 

kynlíf og kynhneigð að skilgreinandi aðalatriði um sjálfsveru sína—er manneskjan 

hinsvegar ekki að frelsa sig undan valdi, heldur flækir hún sig enn fastar í vef lífvalds. 

Eins og hann segir: „Við megum ekki ímynda okkur að með því að segja já við kynlífi 

séum við að segja nei við valdi; þvert á móti þá fetar maður þann stíg sem markaður 

var með almennri innleiðingu kynlífsins.“32 

 Þetta snilldarbragð verður til þess að dylja enn betur hina raunverulegu 

valdastrúktúra; það virkjar þá sem hafa til að bera tilhneigingu til uppreisna til að 

gangast strúktúrunum enn frekar á hönd. 

Erum við þá ávallt-þegar föst?  

Hvar skilur þetta okkur þá eftir? Reynist Foucault hafa á réttu að standa þýðir það að 

við manneskjur erum flæktar í flókinn og mikinn valdavef þar sem jafnvel okkar 

innstu þrár og leyndarmál—að ekki sé minnst á allar stofnanir samfélagsins og þá 

tækni sem á að veita okkur bjargráð—ganga erinda lífvalds og kapítalisma; þar sem 

andóf og tilraunir til raungerfingar sjálfsins virðast til lítils, eða jafnvel verða að 

lokum til þess að festa okkur enn frekar í viðjum hans.  

 Var markmið Foucaults að sýna fram á að við værum „ávallt-þegar“ föst og 

það væri bara þannig? Heldur hann því fram að sjálfsvera okkar sé svo mótuð af 

utanaðkomandi öflum og valdakerfum að flótti og frjáls vilji séu tálsýnir? Því vil ég 

svara neitandi. Eitt af því sem Foucault sýnir fram á með því að draga upp tengingar 
                                                
31 Sjá: Foucault 2005c og Foucault 2005d 
32 Foucault 1990: 157.  
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og valdakerfi er að smæstu þættir innan þeirra og þeir sem virðast við fyrstu sýn 

lítilvægir hafa áhrif á heildina og geta jafnvel kollvarpað henni við réttar aðstæður. 

Andóf er mögulegt; kerfi og formgerðir breytast og taka stakkaskiptum með tímanum 

líkt og hann rekur í ritum sínum. Með því að rannsaka þessi valdakerfi, skilgreina þau 

og nálgast skilning á því hvernig öfl orka hvert á annað innan þeirra eygjum við 

möguleikann á raunverulegum breytingum. Aðalatriðið er kannski að átta sig á því 

hverju þarf að kollvarpa. Eins og hann segir:  

 

[H]ið pólitíska, siðferðilega, félagslega, heimspekilega vandamál okkar daga 

er ekki að reyna að frelsa einstaklinginn frá ríkinu og frá stofnunum ríkisins, 

heldur að frelsa okkur bæði frá ríkinu og þeirri gerð einstaklings sem tengd er 

ríkinu.33  

Afbragðs sjónauki 

Ég tel mig nú hafa skýrt all ítarlega frá hugmyndum Foucaults um lífvald og 

afleiðingar þess; hvernig það greinist frá hinum hefðbundnu hugmyndum um vald og 

hvernig það er óaðskiljanlegt frá kapítalískum hagkerfum—hvernig það hefur hægt og 

bítandi lagt undir sig og gegnsýrt kapítalísk, vestræn ríki síðustu árhundruð.  

 Greining Foucaults er aðlaðandi og erfitt er að hugsa sér hvernig mætti 

andmæla ályktunum hans svo vel væri. Rökfærslan er sannfærandi og þau sögulegu 

dæmi sem Foucault tekur sem styðja kenninguna og gæða hana lífi—lýsing hans á 

vegferð Vesturlanda frá síðmiðöldum til nútímans—virðast öll falla að hans lestri og 

styðja hann.  

 Í anda Foucaults ber enda að hugsa lífvald og meðfylgjandi hugtök sem hann 

færir fram sem „greiningartæki“; „tól“ sem við getum hagnýtt til að átta okkur á 

samtímanum og því sem áður kom, leiðir til að líta heiminn og innbyrðis valdatengsl 

hans (sem eru eins og veðrið) og skilja á nýjan máta. Tól hljótum við að dæma af því 

hve gagnleg þau reynast, hvort hægt er að nota þau til að byggja á og með. Haganlega 

gerður sjónauki, t.d., leyfir okkur að líta atburði í fjarska og glöggva okkur á 

fjarlægum slóðum: svipti hann hulunni af umhverfi sem við annars gætum ekki greint 

og veitir nýtt samhengi til að líta okkar eigin staðsetningu má kalla hann afbragðs 

sjónauka.  

                                                
33 Foucault 1982: 216  
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 Tól þau er Foucault lagði til eru gagnleg, þau gefa færi á nýjum sjónarhornum 

og með þeim er hægt að byggja (og afbyggja) kenningar og strúktúra og ryðja enn 

frekari leiðir til að ferðast um heiminn og líta hann. Enda hafa samferða- og 

sporgöngumenn Foucaults tekið upp þráðinn, þróað hugmyndir hans áfram og byggt á 

þeim, eins og lesa má um hér á eftir.  

 

Deleuze og stýringarsamfélög 

Óhjákvæmileg afleiðing 

 

„Maðurinn er ekki lengur innilokaður heldur skuldum vafinn.“34 

 

Samfélög nútímans nefndi Foucault einu nafni ögunarsamfélög, en nafnið er vísan í 

verkan lífvalds og hvernig það stýrir veruleika okkar, formgerð samfélaga og 

menningar gegnum ögunartækni sem t.d. er beitt í stofnunum (líkt og áður sagði). 

Vinur Foucault og samlandi, heimspekingurinn Gilles Deleuze, þróaði hugmyndir 

hans um lífvald og ögunarsamfélög áfram og útvíkkaði. Hann greindi umskipti í 

virkni lífvalds og samfélaga í kjölfar síðari heimsstyrjaldar, sem verða til þess að ný 

samfélagsgerð þróast útfrá samfélagi ögunar og tekur við af því: samfélag stýringar.35 

Tilkoma stýringarsamfélaga er samkvæmt Deleuze eðlileg, jafnvel óhjákvæmileg, 

afleiðing þess hvernig ögunarsamfélög eru uppbyggð og hverslags sjálfsveru þau 

framleiða.36 Samferðalangurinn kapítalismi krefst enda stöðugrar útþenslu og þarfir 

hans mótast og breytast eftir því.  

 Eins og Deleuze segir um ögunarsamfélög: „Foucault vissi einnig hversu 

skammlíf þessi fyrirmynd var: Hún tók við af einvaldssamfélögum sem eiga sér allt 

annað markmið og stafsvettvang [...]. Ögunin víkur síðan fyrir nýjum öflum sem 

smám saman festust í sessi og komust á verulegt skrið á árunum eftir síðari 

heimsstyrjöldina: Þá vorum við ekki lengur í ögunarsamfélögum, við höfðum skilið 

við þau.“37 

                                                
34 Deleuze 2002: 157 
35 Hjörleifur Finsson 2006: 134 
36 Deleuze 2002: 157 
37 Deleuze 2002: 157 
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Framandi vald 

Helsti munurinn á ögunar- og stýringarsamfélögum er birtingarmynd valdsins og 

virkni þess. Þrátt fyrir að innan ögunarsamfélaga hafi lífvald teygt sig að innstu 

annmörkum sjálfsverunnar með aðstoð stofnana og tækni, þrátt fyrir að það hafi 

sannfært manninn um að frelsun hans lægi í undirgefni við hið falda vald, þá kemur 

það vald á endanum ávallt utanfrá og er þannig—þegar það birtist—framandi og í 

trássi við þá sjálfsmynd sem það ýtir undir.  

 Hjörleifur Finsson rekur í greininni „Ótti á tímum öryggis“ forsendu þess að 

ögunarvald átti sér síðasta söludag og rann á endanum út:  

 

Vandkvæði ögunarvaldsins er að einstaklingurinn upplifir það (að minnsta 

kosti á köflum) sem ofbeldi eða þvingun, sem framandi vald. Ástæðan er ef til 

vill sú að í kapítalisma nútímans fylgdi framleiðslu afmarkaðra eininga 

(óhjákvæmilega) hugmyndafræðileg framleiðsla á einstaklingum sem sjálfráða 

og frjálsri sjálfsverueiningu sem stangast á við þvingun agans, einfaldlega 

vegna þess að hann er hinum „frjálsu“ sjálfsverum framandi. Ögunarvaldið er 

að einhverju leyti of sýnilegt og framandi. Það beinlínis hvetur til uppreisnar, 

eða opnar að minnsta kosti fyrir þann möguleika, sem aftur leiðir til þvingunar 

og ofbeldis ögunarvaldsins.38  

 

Þar sem ein af frumforsendum iðnaðarkapítalismans er stöðugur vöxtur (hver kannast 

ekki við hina eilífu endurtekningu ákalla Samtaka iðnaðarins þessa heims um meiri 

hagvöxt!) lendir hann samkvæmt Hjörleifi í vandræðum þegar ögunarformin ásamt 

allri framleiðni hafa verið fullkomnuð og efnislegum kröfum fjöldans hefur verið 

mætt. Neyslu- og framleiðslueiningar staðna og útþensluþörfinni er ekki lengur 

fullnægt.39  

 Þetta umbreytingarástand greinir Deleuze t.a.m. í „allsherjarhruni allra 

innilokunarstaða: Fangelsa, sjúkrahúsa, verksmiðja, skóla, fjölskyldunnar.“40 Því má 

halda til haga að vestræn samfélög voru stödd í mikilli kreppu þegar Deleuze setti 

fram þessar hugmyndir á áttunda áratug síðustu aldar; efnahagsþrengingar og 

                                                
38 Hjörleifur Finnsson 2006: 135-136. 
39 Hjörleifur Finnsson 2006: 136. 
40 Deleuze 2002: 157.  
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upplausn samfélagsstofnana (eins og fjölskyldunnar) hafði tekið við af 

uppbyggingaranda og skefjalausri bjartsýni eftirstríðsáranna. 

 Líkt og Foucault tengdi lífvaldið (og samfélög ögunar) kapítalismanum leggur 

Deleuze í eftirmála sínum áherslu á tengingar lífvalds og kapítalisma og hvernig þessi 

fyrirbæri þróast samhliða og lifa symbíótískt:  

 

Kapítalismi nítjándu aldar beindi kröftunum í einn farveg og einblíndi á 

framleiðslu og eignir. Á þann hátt gerði hann verksmiðjuna að innilokunarstað 

þar sem kapítalistinn átti framleiðslutækin og jafnvel einnig aðra staði sem 

lutu svipuðu skipulagi (heimili verkamanna, skóla). Markaðir unnust ýmist 

með sérhæfingu, með nýlendustefnu eða með því að draga úr 

framleiðslukostnaði. En í núverandi mynd beinist kapítalismi ekki lengur að 

framleiðslu sem oft er flutt til fjarlægari staða í þriðja heiminum, ekki einu 

sinni þegar um er að ræða flókna starfsemi eins og vefnaðarverksmiðjur, 

stáliðjuver eða olíuhreinsunarstöðvar. Hann beinist öllu heldur að 

yfirframleiðslu. Hann kaupir ekki lengur hráefni og selur ekki lengur fullunnar 

vörur. Hann kaupir fullunnar vörur eða setur þær saman úr pörtum. Hann 

leitast við að selja þjónustu og að kaupa athafnir. Þetta er kapítalismi sem 

snýst ekki lengur um framleiðslu heldur um afurðir, það er að segja að sölu og 

markaði. Þannig veldur hann tvístrun og í stað verksmiðju koma fyrirtæki. [...] 

Markaðssetning er nú tæki til samfélagsstýringar og getur af sér það hrokafulla 

kyn sem nú drottnar yfir okkur.41  

 

Umrætt samband kapítalisma, lífvalds og stýringarsamfélaga, sérstaklega hvað við 

kemur breyttum framleiðsluháttum síðnútímans, rannsaka heimspekingarnir Michael 

Hardt og Antonio Negri all-ítarlega og munum við koma inn á þeirra hugmyndir í 

næsta kafla.  

Ný stjórntæki yfir lífinu—frjálsir og skapandi einstaklingar  

Stýringin gegnir í meginatriðum sama hlutverki og ögunin sem hún tekur við af, 

munurinn er fólginn í nýrri tækni—nýjum tækjum og tólum—við að ná markinu. Rétt 

eins og Foucault lýsti ögunartækni lífvaldsins með því að draga upp ítarmynd af 

                                                
41 Deleuze 2002: 160-161. 



24 

aðferðum einvaldsins (sem ögunartækni leysti af) lýsir Deleuze hinum nýju aðferðum 

stýringar með því að bera þær saman við helstu tól ögunarsamfélagsins. Hinir ýmsu 

innilokunarstaðir ögunarsamfélaga (verksmiðjan, skólinn...), þar sem ögunin er 

framkvæmd að hluta, eru aðskildir og óháðir, þó þeir notist við sameiginlegt tungumál 

hliðstæðna.42 Þeir eru mót og hafa til að bera ólík snið, „en stýringin stillir sig af líkt 

og mót sem umbreytir sjálfu sér og breytist frá einu andartaki til hins næsta“.43 

 Íverustaðir og helstu vígi stýringarinnar eru þannig óaðskiljanlegir, framhald 

hver á öðrum og „mynda kerfi breytilegrar rúmfræði sem á sér tölulegt tungumál“.44 

Verksmiðja ögunarsamfélagsins—sem myndaði „heildir úr einstaklingum til hagsbóta 

bæði fyrir atvinnurekendur sem þannig höfðu umsjón með hverju smáatriði í heildinni 

og fyrir verkalýðsfélögin sem þannig gátu virkjað fjöldann til andstöðu“45— hefur 

vikið fyrir fyrirtækinu, sem „er andi, lofttegund“,46 sem virkjar einstaklinga til að 

keppa hver við annan og „kemur sér svo fyrir í hverjum og einum að hann klofnar 

innra með sér“. 47 Menntakerfið tekur einnig stakkaskiptum í anda fyrirtækjareksturs; 

kennurum er boðið upp á árangurstengdar greiðslur, próf víkja fyrir síendurteknu mati 

og „skólinn [er] í raun að víkja fyrir eftirmenntun“.48 Hver einstaklingur er undir 

stöðugu mati kerfisins og staða hans innan þess markast af ýmsum tilfallandi og 

síbreytilegum kvörðum.  

 Lífvaldið er enn að verki, en hefur innleitt ný stjórntæki yfir lífinu, í takt við 

nýja tíma, og hin lokuðu rými hafa vikið „fyrir framleiðnari „opnum“ rýmum 

stýringarinnar“.49 Verksmiðju, skóla og fangelsi skiptir hið nýja samfélag stýringar út 

fyrir fyrirtæki, símenntun og opna afplánun (t.d. samfélagsþjónustu eða rafrænt 

hálsband). 

 Manneskjum er enda gert að stýra sér sjálfar samkvæmt hinni nýju staðalmynd 

(sem er viðbragð við þeirri fyrri) og til að svo verði þurfa þær að upplifa sig sem 

frjálsar, sem meistarar eigin örlaga. Það krefst aftur þess að „afhólfuð rými agaðrar 

framleiðslu leysist upp“,50 en hinni nýju skipan fylgir augljóslega frelsi sjálfsverunnar 

                                                
42 Deleuze 2002: 158. 
43 Deleuze 2002:158. 
44 Deleuze 2002: 158. 
45 Deleuze 2002: 158. 
46 Deleuze 2002: 158. 
47 Deleuze 2002: 159. 
48 Deleuze 2002: 159. 
49 Hjörleifur Finnsson 2003: 177. 
50 Hjörleifur Finnsson 2003: 178. 
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til sjálfssköpunar og -skilgreiningar, til að hámarka hvaðeina sem býr innra með 

henni, til að setja sér markmið og uppfylla þau.  

 Upp er runnin öld frjálsra, skapandi einstaklinga, sem finna sína innri kjarna 

og einstöku hæfileika með gegndarlausri sjálfsskoðun (og speglun í opnum stofnunum 

hins frelsaða samfélags) og taka til við að rækta þá og bæta við án afláts, fetandi 

rólega einstigið að hámörkun eign afls, heilsu og hæfileika. Hinu nýja frelsi er 

ágætlega lýst í stofnskjali Bandaríkja Norður-Ameríku, sjálfstæðisyfirlýsingu hinnar 

fyrrum nýlendu sem lagði grunn að sinni samfélagsskipan um það leyti er 

ögunarsamfélög létu fyrst á sér kræla: „Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“ 

Svipunni hefur verið skipt út fyrir gulrót, eða röð gulróta, og hver og ein er sniðin að 

persónulegum þörfum einstaklingsins; heilbrigð sál í hraustum líkama, fullkomið 

andlegt jafnvægi, fjölskylda, holdlegar nautnir eða ríkidæmi (þó yfirleitt samtvinnað 

að eins miklu marki og ímyndunaraflið ræður við) eru öll við enda reipisins og hver 

og einn getur ræktað sína sérstöku, einstöku hæfileika til að ná markinu (leiðirnar að 

því eru mismunandi og sniðnar að öllum erfiðleikastigum), enda er hið frelsaða 

samfélag verðleikasamfélag.  

Flokkun: básinn og staklingurinn 

Deleuze dregur enn upp muninn á virkni ögunar- og stýringarsamfélaga: 

„Ögunarsamfélög hafa tvö skaut: Undirskriftir sem vísa á einstaklinga og tölur eða 

staði í skrám sem vísa til stöðu einstaklinga innan fjöldans. Fyrir öguninni er þetta 

tvennt ekki ósambærilegt og vald þessara þátta býr bæði til einstaklinga og hópa. Með 

öðrum orðum gerir það heild úr þeim sem það beinist að og mótar einkenni hvers 

einstaklings í heildinni [...].“51 Ögunarsamfélög skipa einstaklingum sess innan 

hópsins (og hópsins innan samfélagsins) með tölulegu gildi, nefnara sem segir til um 

tímabundinn (eða varanlegan) geymslustað hans, hvaða móti hann tilheyrir.  

 Það samrýmist hinsvegar ekki kennisetningum stýringarsamfélagsins að hólfa 

einstaklinga í mót eða hópa, að skipa þeim á bás. Það væri heftandi. Lykilatriðið er 

„ekki lengur undirskrift eða tala heldur kóði: Kóðar eru aðgangsorð en 

ögunarsamfélögum er stjórnað (þegar um er að ræða samþættingu eða andspyrnu) 

með tilskipunum.“52  

                                                
51 Deleuze 2002: 159. 
52 Deleuze 2002: 159. 
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 Kóðar opna dyr og veita aðgang, sá sem hefur réttan kóða undir höndum hefur 

aðgang að öllum mögulegum og ómögulegum rýmum, hverju sem hugurinn girnist 

(að svo miklu leyti sem girndir hugans rúmast innan tvíundakerfisins sem kóðinn 

tilheyrir). Þessu fylgir að kóðinn gegnir líka því hlutverki að girða af og loka svæði 

þeim sem ekki hafa þann rétta; þeim er beint í annan farveg. Einmitt þannig er kóðinn 

ekki hindrandi afl sem heldur þér inni, líkt og veggir verksmiðjunnar, heldur stýrandi 

og leiðbeinandi. „Ögunarmaðurinn framleiddi orku í afmörkuðum einingum en 

stýringarmaðurinn gengur í bylgjum á leið um samfellt svið ólíkra sporbauga. 

Brimbrettabrun hefur tekið við af gömlu íþróttunum.“53 

 Manneskjur, viðföng hins alltumlykjandi lífvalds, eru teknar öðrum tökum 

innan stýringarsamfélaga og flokkaðar öðruvísi, á veg sem hentar betur þeirri 

sjálfsveru sem kerfinu er ætlað að styrkja og ýta undir. Eins og Deleuze segir: „Við 

erum ekki lengur að tala um tvenndina fjöldi og einstaklingur. Einstaklingurinn 

verður „staklingur“ og fjöldinn verður að sýnishornum, upplýsingum, mörkuðum eða 

„bönkum“.“54  

 Staklingurinn hefur í viðjum lífvaldsins tekið upp og samlagast heimsmynd 

(formgerð) hins kapítalíska stýringarsamfélags að því marki að hvergi skilur á milli. 

Hjörleifur Finnsson lýsir staklingnum svo í greininni „Ótti á tímum öryggis“, en þessi 

ritgerð sækir nokkuð í hans lestur á Deleuze (með hliðsjón af þeim Hardt og Negri, 

sem nánar verður komið inn á í næsta kafla):  

 

Helsta einkenni þeirrar manngerðar sem Deleuze nefnir stakling, (ein)stakling 

stýringarsamfélaga, er að hin skýru mörk sjálfsemdar (sem einkenndi hinn 

sjálfráða og sjálfsprottna einstakling upplýsingarinnar og mannhyggjunnar) 

rofna: hið innra og hið ytra renna saman í eitt. Innstu þrár, langanir og 

sköpunargáfa staklingsins lúta rökvísi félagslegrar og menningarlegrar 

framleiðslu kapítalisma eftirnútímans. Fáguð rökvísi stýringarsamfélagsins 

birtist staklingnum ekki lengur sem framandi eða utanaðkomandi vald heldur 

sem eitthvað sem sprettur úr hans eigin brjósti („þetta er [m]ín hugmynd“). 

Upplausn afmörkunarkerfa nútímans opnar hinum nýja kapítalisma 

eftirnútímans gríðarlega framleiðslu- og útþenslumöguleika [...].55  

                                                
53 Deleuze 2002: 160. 
54 Deleuze 2002: 159-160. 
55 Hjörleifur Finnsson 2006: 136. 
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Í neðanmálstexta við sömu grein varpar Hjörleifur enn betra ljósi á umbreytinguna, en 

hann bendir réttilega á að einhverjir gætu furðað sig á þessari kenningasmíð Deleuze í 

ljósi þess að alsjá („panopticon“) Foucaults (sem er hluti af lífvaldskenningu hans), 

virtist einmitt útmála virkni lífvalds þannig að hún fæli beinlínis í sér (innan 

ögunarsamfélaga) að það gerðist hluti af einstaklingnum og birtist sem ósjálfráð, 

ómeðvituð hegðun. Í meðferð Hjörleifs, sem segist styðjast við kenningar áðurnefndra 

Hardts og Negri, kemur vald alsjárinnar „alltaf að einhverju leyti með sýnilegum hætti 

utanfrá (frá turninum í miðju fangelsisins, „lýðræðislegum“ eftirlitsstofnunum 

o.s.frv.) og er að því marki framandi. Hin fullkomna samsömun valdsins og 

einstaklinganna verður fyrst þegar langanir, þrár og sköpunarkraftur þeirra samsama 

sig við rökvísi valdsins. Það gerist með tilkomu staklingsins í eftirnútímanum.“56 

 Ögunarvald alsjárinnar náði samkvæmt þeim Hjörleifi, Hardt og Negri ekki 

algjörlega að festa valdið innra með einstaklingunum—en nú er björninn hinsvegar 

unninn.  

Afleiðing – hlykkir höggormsins 

Að þessu sögðu mætti spyrja sig: er þetta ástand sem lýst er endilega svo slæmt? Rétt 

eins og mannslíkaminn er sannanlega að stórum hluta búinn til úr utanaðkomandi 

gerlum og bakteríum sem tóku sér bólfestu þar í fyrndinni og gegna margar 

veigamiklu hlutverki við afkomu hans má ímynda sér að sjálfsvera mannsins sé að 

einhverju leyti samansett úr ytri áhrifavöldum og aðskotahlutum (sérstaklega ef 

maður er strúktúralisti eða póststrúktúralisti). Ef heimsmynd sú er við hljótum frá 

samfélaginu telur okkur trú um að við séum fullnægð og hamingjusöm þegar við 

hámörkum krafta okkar í þjónustu lífvalds og kapítalisma; ef „frjálsum vilja“ er 

markaður völlur innan þess mengis valmöguleika sem stýringarsamfélög bjóða með 

sínum kóðum—er hann ekki jafn frjáls fyrir því? Er ekki alltaf eitthvert mengi, 

einhver völlur? Eða er hlutverk okkar að tvístra þessari formgerð og skapa rými fyrir 

frekari þróun og leik, stærri völl?  

 Óvíst er hvort Deleuze svari þessari spurningu með afgerandi hætti, enda er 

hann—líkt og Foucault—ekki í hlutverki dómara, heldur fræðimanns, sem lýsir því 

sem fyrir ber svo við fáum betur áttað okkur á hvaða skepnu við er að etja og hvort 

                                                
56 Hjörleifur Finnsson 2006: 135 (neðanmálsgrein). 
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hafa má á henni einhver bönd (og hvort það er nauðsynlegt). Deleuze hvetur undir lok 

eftirmálans til „félagstæknilegra“ rannsókna og lýsinga á stýringarsamfélögum,57 sem 

hugsanlega gætu orðið til að veita þeim aðhald, væntanlega til að koma í veg fyrir að 

þau gleypi okkur með húð og hári (Deleuze stingur upp á því að verkalýðsfélög gætu 

sinnt aðhaldshlutverki, líkt og þau gerðu innan ögunarsamfélagsins58).  

 Þó má á endanum greina að Deleuze er ekki allskostar sannfærður um ágæti 

nýrrar ásjónu lífvalds og kapítalisma sem hann hefur lýst. Eins og hann segir: „Margt 

ungt fólk hefur undarlega knýjandi þörf fyrir að vera fullt áhuga, það er sífellt að biðja 

um sérstök námskeið og símenntun. Þetta fólk þarf að uppgötva hverjum slíkt þjónar, 

rétt eins og eldra fólkið keypti þá uppgötvun dýru verði hver það var sem græddi á 

öguninni. Hlykkir höggormsins eru jafnvel enn margslungnari en greni 

moldvörpunnar.“59 

VELDIÐ 

Hvað með okkur á tuttugustu og fyrstu öldinni?  

Hugtakið lífvald setti Foucault upphaflega fram í fyrirlestrum um miðbik sjöunda 

áratugar síðustu aldar,60 en fyrst birtist það á prenti í fyrsta bindi Histoire de la 

sexualité, sem kom út árið 1976.61 Túlkanir og úrvinnsla spekinga á borð við Deleuze 

og Guattari sem hér er stuðst við, t.d. hugmyndin um stýringarsamfélög sem gert var 

grein fyrir í síðasta kafla, fylgdu fljótlega í kjölfarið. Ekki þarf að fjölyrða um að 

heimurinn hefur tekið nokkrum stakkaskiptum á þeim áratugum sem liðnir eru síðan 

hugmyndir um lífvald, ögunarsamfélög og stýringarsamfélög komu fyrst fram á 

sjónarsviðið: samtvinnuð framrás nýfrjálshyggju og hnattvæðingar setti mark á 

síðustu áratugi tuttugustu aldarinnar ásamt stórfelldum breytingum á framleiðslu- og 

atvinnuháttum á heimsvísu sem ekki sér fyrir endann á. Eins má nefna tilkomu og 

útbreiðslu einkatölvunnar og (í kjölfarið) alnetsins, sem (ásamt nýtilkominni áherslu 

vestrænna stjórnvalda á „hryðjuverkaógnina“) lagði grunninn að því upplýsinga- og 

eftirlitssamfélagi sem nú má ætla að móti daglegan veruleika Vesturlandabúa.62  

                                                
57 Deleuze 2002: 161. 
58 Deleuze 2002: 162. 
59 Deleuze 2002: 162. 
60 Foucault 2003: 243. 
61 Foucault 1990 . 
62 Greenwald, G., MacAskill, E., Poitras, L. 2013.  
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 Þekking okkar á þeim 21stu aldar veruleika sem fólk á borð við uppljóstrarann 

Edward Snowden er um þessar mundir að svipta hulunni af er enn í mótun og greining 

á honum að hætti Foucaults er líklega ótímabær, þó vissulega megi færa rök fyrir því 

að hann falli óþægilega vel að hugmyndum hans um alsjár og ögunarsamfélög63 (eins 

virðast vinsælir samfélags-/tilkynningaskyldumiðlar á borð við Facebook, Twitter og 

FourSquare—og hvernig þeir eru hagnýttir af ráðandi öflum—nánast innblásnir af 

skrifum Deleuze um stýringarsamfélög64). Skrif Foucaults og sporgöngumanna hans 

hafa þó verið áhrifamikil í vestrænni hugsun allt frá því þau komu fram og hafa t.a.m. 

margir freistast til þess að hagnýta og þróa áfram lífvaldshugtakið og þær hugmyndir 

um samfélagið er það felur í sér. 

 Meðal þeirra eru heimspekingarnir (og síð-marxistarnir65) Antonio Negri og 

Michael Hardt, en hið ægilanga rit þeirra Empire66 („Veldið“, sem kom út árið 2000) 

byggir á hugmyndagrunni Foucaults og Deleuze. Í Empire ganga þeir Hardt og Negri 

út frá því að kenningar þeirra Foucaults og Deleuze standist skoðun og séu gagnleg 

tól til að skoða heiminn, en þykir þeir þó ekki ganga nógu langt í greiningu sinni og 

vilja bæta við hana, ekki síst með tilliti til hnattvæðingaferlis þess er þegar var hafið 

er Foucault ritaði Histoire de la sexualité og náði ákveðnum hápunkti á tíunda áratug 

síðustu aldar (þó ferlið sé enn yfirstandandi).  

Hugmyndafræðilegur grunnur Veldisins 

Strax í fyrsta kafla Empire, „Lífpólitísk framleiðsla“, útlista þeir hugmyndir Foucaults 

og Deleuze um lífvald, ögunarsamfélög og stýringarsamfélög og tiltaka sem 

hugmyndafræðilegan grunn bókarinnar—það sem framhaldið mun byggja á: 

 

Í fyrsta lagi gera verk Foucaults okkur kleift að bera kennsl á sögulegan 

framgang félagslegra hátta frá ögunarsamfélaginu til stýringarsamfélagsins. 

Ögunarsamfélagið er það samfélag þar sem félagsstjórnun er byggð á 

                                                
63 Þess má til gamans geta að rithöfundurinn Naomi Wolf hefur haldið því fram að uppljóstranir 
Snowdens hafi verið gerðar eftir pöntun ráðandi afla; að tilgangur þeirra sé að telja almenningi trú um 
að öll samskipti fólks séu skrásett og flokkuð, eins og til þess að festa í sessi nýstárlega gerð af alsjá 
Foucaults. Sjá: Wolf 2013.  
64 Um miðbik tíunda áratugarins kom fram að Bandaríska leyniþjónustan, CIA, fjármagnaði og nýtti 
listsköpun abstrakt-expressjónista á borð við Jackson Pollock og Mark Rothko sem vopn í kalda 
stríðinu (sjá Saunders, Frances Stonor: 1995). Í ljósi þess er ekki fjarstæðukennt að ætla að hugmyndir 
og kenningar heimspekinga og framúrstefnuhugsuða hafi jafnvel verið teknar upp og hagnýttar af 
ámóta öflum.  
65 Sjá Wikipedia færslu um Empire. 
66 Hardt og Negri 2000.  
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sundurleitu kerfi hneigða eða gangvirkja sem framleiða siði, hætti og 

framleiðsluvenjur og setja þeim reglur. [...] Ögunarvald stjórnar í raun með því 

að koma skipan á breytur og takmörk hugsunar og framkvæmdar, staðfesta og 

mæla fyrir um eðlilega og/eða afbrigðilega hegðun. [...] Við ættum á hinn 

bóginn að líta á stýringarsamfélagið sem það samfélag (sem þróast á ystu nöf 

nútímans og opnast í átt að eftirnútímanum) þar sem gangvirki stjórnunarinnar 

verða sífellt „lýðræðislegri“, ívera þeirra í hinni félagslegu vídd verður æ 

meiri og þeim er dreift í gegnum heila og líkama borgaranna. Það atferli 

félagslegrar innlimunar og útilokunar sem stjórnun krefst tekur sér þannig í 

auknum mæli bólfestu innra með sjálfsverunum sjálfum. Valdi er nú beitt með 

vélum sem beinlínis skipuleggja heilana (í samskiptakerfum, upplýsinganetum 

og svo framvegis) og líkamana (í velferðarkerfum, vaktaðri iðju og svo 

framvegis) í átt að ástandi sjálfstýrðrar firringar frá lífsskynjun og 

sköpunarþrá. Stýringarsamfélagið mætti því skilgreina sem svo að það magni 

upp þann agabúnað sem drífur sameiginlegar, daglegar athafnir okkar innanfrá 

og komi honum í jafnvægi, en andstætt aganum þá nær þessi stýring vel út 

fyrir skipulögð svæði félagslegra stofnana með sveigjanlegum og flöktandi 

netkerfum sínum.67 

 

Eins og sjá má rímar skilningur þeirra Hardts og Negri vel við þann sem lagt hefur 

verið upp með hér í fyrri köflum. Þrátt fyrir það þykir þeim vanta nokkuð upp á í 

greiningu Foucaults—ber þar helst að nefna þá hugmynd um lífvald að í raun sé 

enginn „handhafi“ þess, enginn „keyri það áfram“ eða „framleiði það“; það verði ekki 

með góðu móti staðsett þar sem eðli þess sé að flæða á milli í einskonar verðandi.68 

Eins og þeir segja:  

 

Svo virðist þó sem Foucault hafi aldrei tekist—jafnvel þegar hann gerði sér 

með áhrifamiklum hætti grein fyrir lífpólitískum sjóndeildarhring 

samfélagsins og skilgreindi hann sem íverusvið—að slíta hugsun sína frá 

þeirri formgerðarhyggju-þekkingarfræði sem var leiðarstefið í rannsóknum 

hans frá upphafi. Með formgerðarhyggju-þekkingarfræði eigum við hér við 

endurvakningu fúnksjónalískrar greiningaraðferðar innan mannvísinda, aðferð 
                                                
67 Hardt og Negri 2003: bls. 156-157. Áherslur höfundar. 
68 Sjá kaflann „Gamla skilgreiningin á valdi“. 
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sem í raun gefur upp á bátinn gangfræði kerfisins, skapandi tímanleika 

hreyfinga þess og hið verufræðilega inntak menningarlegrar og félagslegrar 

endurframleiðslu. Ef við myndum nú spyrja Foucault hvað eða hver knýi 

kerfið áfram, eða öllu heldur hver „lífið“ [bios] sé, yrði svari hans ekki komið 

í orð, eða alls ekkert. Foucault mistekst á endanum að gera sér grein fyrir 

raunverulegri gangfræði framleiðslunnar í lífpólitísku samfélagi.69 

Rísóm—hulunni svipt af formgerðarhyggju 

Til að leiðrétta „mistök“ Foucaults leita þeir Hardt og Negri á náðir annars tvíeykis, 

þeirra Gilles Deleuze (áðurnefnds) og Felix Guattari. Deleuze og Guattari afrekuðu 

margt sitt í hvoru lagi, en þeir voru einnig nánir samstarfsmenn og eru líklega einna 

þekktastir í dag fyrir tveggja binda verkið Capitalisme et Schizophrénie („Kapítalismi 

og geðklofi“), sem samanstendur af L'anti-Oedipe („And-Ödipus“, sem kom út 1972) 

og Mille plateaux („Þúsund flekar“, 1980). Í neðanmálsgrein í fyrsta kafla Empire 

þakka þeir einmitt þeim Deleuze og Guattari fyrir síðarnefndu bókina og fyrir að hafa 

sett fram í henni „ítarlegustu fyrirbærafræðilegu lýsinguna á þessari iðnaðar-peninga-

veraldar-náttúru sem mynda fyrsta stig heimsskipanarinnar.“70  

 Sérstaklega eru Hardt og Negri hrifnir af rísóm-hugtaki þeirra Deleuze og 

Guattari, en þeir segja Þúsund fleka kynna til sögunnar póst-strúktúralískan skilning á 

lífvaldi sem endurnýji efnislega hugsun og spyrji fyrst og fremst um framleiðslu 

félagslegrar veru71, sem myndar mikilvægt stef í Veldinu: „Skrif þeirra svipta 

dulúðinni af formgerðarhyggjunni og öllum þeim heimspekilegu, félagsfræðilegu og 

pólitísku hugmyndum sem gera stöðugleika hins þekkingarfræðilega ramma að 

óumflýjanlegum viðmiðunarpunkti.“72 

 Með hugtakinu rísóm og áherslunni á „framleiðslu félagslegrar veru“ telja 

Hardt og Negri sig hafa fundið sannfærandi tól til þess að greina nánar hvernig 

einstaklingar og samfélög—mannfjöldann, sem þeir nefna einu nafni „mergð“73, að 

hætti Deleuze og Guattari74—lifa og hrærast innan lífvalds (en yfirlýst ætlunarverk 

þeirra er að byggja á tilraunum fyrirrennarra sinna—sem þeir segja að hafi að hluta til 

borið árangur—„til að koma auga á þá möguleika sem kunna að búa í lífpólitískri 
                                                
69 Hardt og Negri 2003: 161. 
70 Hardt og Negri 2003: 165. 
71 Hardt, og Negri. 2000: 28. 
72 Hardt og Negri 2003: 161. 
73 Hardt og Negri 2003: 153. 
74 Deleuze og Guattari 2002: 23. 



32 

framleiðslu.“75) . Ef líta má svo á að Foucault og síðar Deleuze einblíni á að rannsaka 

og greina stærra samhengi þess hvernig formgerðir samfélaga okkar hafa yfir lengri 

tíma tekið stakkaskiptum (og hvaða form þau taka) má segja að Hardt og Negri vilji, 

ásamt öðru, svipta hulunni af því hvernig innviðir þeirra virka, hvernig lífvald markar 

sér rúm og heldur tangarhaldi á mergðinni (og hvernig má hugsanlega brjótast undan 

því)—en skrif Deleuze og Guattari um rísóm sem tillaga að e.k. ekki-formgerð 

nútímasamfélaga og sambands hugmynda og einstaklinga þar innan eru eitt helsta tól 

þeirra til þess.  

Tilvera mergðarinnar 

En hvað er þetta Veldi sem Hardt og Negri er svo tíðrætt um? Í einfölduðu máli má 

segja að Veldið sé þeirra tilraun til að skilgreina og staðsetja nýja heimsskipan; 

uppsprettu og handhafa lífvalds á okkar dögum, eftir að þjóðríkið (og þjóðhöfðinginn) 

hafa liðið undir lok—það afl sem mótar tilveru mergðarinnar og að endingu það afl 

sem Hardt og Negri leita leiða til uppreisnar gegn (í það minnsta flótta undan). Þeir 

kynna það svo til sögunnar í inngangi Veldisins: 

 

Við höfum á síðustu áratugum orðið vitni að ómótstæðilegri hnattvæðingu 

efnahagslegra og menningarlegra skipta. [...] Samfara tilkomu heimsmarkaðar 

og hnattrænnar hringrásar á sviði framleiðslu hefur ný heimsskipan litið 

dagsins ljós, ný rökvísi og ný formgerð yfirráða—nýtt form fullveldis. Veldið 

er sú pólitíska sjálfsvera sem á áhrifaríkan hátt stjórnar þessum hnattrænu 

skiptum, sá fullvalda máttur sem ríkir yfir heiminum.76 

 

Þessi „fullvalda máttur sem ríkir yfir heiminum“ virðist hafa það markmið að gleypa 

sífellt meira af honum; að viðhalda sjálfum sér og auka um framleiðni fjöldans, enda 

hafi lífvald þróast meðfram kapítalismanum og ætíð verið nauðsynlegur þáttur í 

uppgangi hans77 En með tilfærslunni frá ögunar- og yfir í stýringarsamfélög tekur eðli 

lífvaldsins—og Veldisins sem er drifkraftur þess—einnig stakkaskiptum, samkvæmt 

þeim Hardt og Negri. Veldið, framleiðir „ekki aðeins vörur heldur einnig sjálfsverur 

[...], gerandi sjálfsverur innan hins lífpólitíska samhengis: [...] þarfir, félagsleg tengsl, 

                                                
75 Hardt og Negri 2003: 163. 
76 Hardt og Negri 2003: 150. 
77 Út frá þessu gengur Foucault sjálfur, sjá t.d. kaflann „Ítarlestur og kapítalismi“ hér á undan.  
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líkama og huga—með öðrum orðum [...] framleiðendur. Á sviði hins lífpólitíska er 

lífinu gert að starfa fyrir framleiðsluna og framleiðslan látin starfa fyrir lífið. 

Drottningin vakir stöðugt yfir framleiðslu og endurframleiðslu í þessu mikilfenglega 

býflugnabúi. því dýpra sem greiningin fer, því betur kemur sívaxandi styrkur 

samtengdra og gagnvirkra sambanda í ljós.“78 

 Hér eru þeir Hardt og Negri svosum ekki að færa fram neinar nýjar fregnir (sjá 

umfjöllun um staklinginn hér að ofan, heldur að skýra að marki og útfæra hugmyndir 

Deleuze um hvernig lífvald orkar á þegna stýringarsamfélaga; framleiðir sjálfsveru 

þeirra og sannfærir þá um að staðsetja sig innan mengisins (eftir eigin höfði og að 

eigin óskum—þín hugmynd!) og leggja sig fram um að viðhalda og leggja fram til 

þess er þeir nefna Veldið. Þeir ganga þó líklega lengra en Foucault og Deleuze í að 

spyrða lífvald við kapítalisma79, enda fjallar Veldið öðrum þræði um eðli kapítalisma 

möguleikann á uppreisn gegn honum, sem er mjög í takt við þann tíðaranda er ritið 

kemur fram í (á árunum áður en Veldið kom út hafði magnast mikil mótmælaalda 

gegn hnattvæðingu og ægivaldi kapítalismans, sem náði vissum hápunkti í 

fjölmennum mótmælum gegn ráðstefnu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, World Trade 

Organization, í Seattle árið 1999).  

Flóttalínur—möguleikinn á andófi 

Með tilkomu staklingsins í eftirnútímanum80 er lífvald semsagt farið að framleiða 

sjálfsveru þegnanna, að þeirra sniði, og ferlið allt orðið straumlínulagaðra. Valdið 

kemur ekki lengur ofan- eða utanfrá, heldur hafa „langanir, þrár og sköpunarkraftur“81 

einstaklinganna samsamað sig við rökvísi valdsins, sem samanstendur nú af þéttriðnu 

neti „frjálsra“ einstaklinga sem hver og einn fetar stíg að eigin vali (svo fremi hann 

rúmist innan grunnformgerðar samfélagsins).  

 Hér verður hinsvegar til áhugavert vandamál, sem Deleuze hafði reyndar 

þegar bryddað upp á, því til þess að viðhalda þessu títtnefnda frelsi verður kerfið að 

fela í sér áþreifanlegt rúm til andófs, pláss fyrir einstaklinga til þess að hafna þeirri 

formgerð er Veldið býður upp á og leita aðrar uppi, eða skapa sínar eigin: „Ríkið 

                                                
78 Hardt og Negri 2003: 165. (sjá einnig Hardt og Negri 2000: 32). 
79 Sjá t.d. Hardt og Negri 2003: 160 („Lífpólitíkin skiptir kapítalismann höfuðmáli; hið lífræna, hið 
líkamlega, hið áþreifanlega“) og Hardt og Negri 2000: 43 („Í dag er nær allt mannkyn að einhverju 
leyti þáttakandi í eða skilyrt af tengslaneti kapítalísks arðráns.“)  
80 Sjá kaflann „Flokkun: básinn og staklingurinn“ 
81 Hjörleifur Finnsson 2006: 135 (neðanmálsgrein). 
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gleypir samfélag borgaranna, en afleiðingin af því er að þeir þættir sem áður voru 

samhæfðir og miðlaðir innan samfélags borgaranna springa. Andóf er ekki lengur á 

jaðrinum heldur er það virkt í miðju samfélags sem opnast upp í netkerfum; stakir 

punktar eru aðgreindir í þúsund flekum.“82  

 Þetta andóf á sér stað eftir svonefndum flóttalínum, sem eru virkni innan rísóm 

hugtaksins er Deleuze og Guattari skilgreina í Þúsund flekum.83 Í rannsóknum sínum í 

Veldinu einblína Hardt og Negri mestmegnis á pólitískt andóf, byltingarhópa og 

mótmæli,84 en benda þó á nauðsyn þess að rannsaka nánar hvernig almenningur tjáir 

þarfir sínar og þrár með andófi hvers lags.85 Þeir skoða mótmælaöldur sem hafa dunið 

yfir á þeirra samtíma—í Beijing, Los Angeles, París og Seoul—og vilja meina að 

þrátt fyrir að vera gerólíkar að efni og inntaki eigi þær þó allar sameiginlegt að 

annarsvegar stökkva beint á alheimssviðið og beinast gegn hnattvæddu 

heimsskipulagi og hinsvegar að vera í senn af efnahagslegum, pólitískum og 

menningarlegum toga og geti þar með talist „lífpólitískt andóf, barátta um formgerð 

lífsins [sem skapar] ný almannarými og ný samfélagsform.“86  

 Líkt og hjá Foucault og Deleuze þjónar andóf á endanum ríkjandi skipan og 

byggir undir hana innan Veldis þeirra Hardt og Negri. Þeim þykir því eðlilega erfitt að 

ákvarða hvort er mikilvægara Veldinu, miðjan, þar sem fjöldinn á heima, eða jaðarinn, 

þar sem andóf á sér stað og hvaðan það breiðir úr sér. „Raunar sýnast miðjan og 

jaðarinn sífellt vera að breyta staðsetningu sinni, á flótta undan ákvarðaðri 

staðsetningu. Við gætum jafnvel sagt að ferlið sjálft sé sýndarferli og að vald þess búi 

í valdi sýndarinnar.“87  

 Þrátt fyrir að andóf þjóni lífvaldi og tryggi viðgang þess og vöxt með sinni 

jöðrunar-miðjunar lúppu er það samt jákvætt og skapandi afl að dómi Hardt og Negri 

og þeir virðast komast að þeirri niðurstöðu (hugsanlega ólíkt Foucault og Deleuze, 

miðað við það sem áður hefur komið fram) að það gæti á endanum orðið til þess að 

kollsteypa þeirri skipan sem byggir á lífvaldi (sem þeir kalla Veldið). Eins og þeir 

segja: „Hið afsvæðandi vald mergðarinnar er hið skapandi afl sem viðheldur Veldinu 

og á sama tíma það afl sem krefst eyðileggingu þess og gerir hana nauðsynlega.“88  

                                                
82 Hardt og Negri 2003: 158. 
83 Deleuze og Guattari 2004. 
84 Hardt og Negri 2000: 56, t.d.  
85 Hardt og Negri 2000: 53  
86 Hardt og Negri 2000: 56.  
87 Hardt og Negri 2000: 39 
88 Hardt og Negri 2000: 61 (þýðing höfundar).  
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 Ætla má að þessa niðurstöðu fái þeir með því að líta lífvald og 

stýringarsamfélög í ljósi skrifa Deleuze og Guattari um rísóm, afsvæðingu og 

flóttalínur í bland við trú á marxíska díalektík. Við lestur Þúsund fleka virtist mér sem 

Deleuze og Guattari væru ekki jafn opinskátt bjartsýnir um möguleika flóttalínunnar á 

því að brjóta „fasíska storknun“ endanlega á bak aftur með sinni afsvæðingu; líkt og 

Foucault eru þeir meira fyrir að búa til og færa fram gagnleg greiningartól til að skoða 

samtímann og það sem á undan hefur gengið en að mæla fyrir um það sem koma skal.  

Þrýstingsventlar—gangvirki kerfisins 

 Spurningunni um hvort að varanlegur flótti sé yfirhöfuð mögulegur fæ ég ekki 

séð að Deleuze og Guattari svari að marki í Þúsund flekum; verkið sjálft er auðvitað 

vísvitandi margrætt og háð túlkunum (og meira í því að spyrja spurninga en svara 

þeim), en þó þykir mér höfundar heldur hallast að því að andóf, afsvæðing og flótti 

séu þegar upp er staðið hluti af gangvirki kerfisins og verki sem e.k. þrýstingsventill 

sem losar um spennu innan samfélagsins, veitir ef til vill færi á tímabundninni 

aflausn, en einstaklingurinn er, þó þegar upp er staðið, „ávallt-þegar fastur“.  

 Að því sögðu ætti að taka fram að Hardt og Negri færa nokkur rök fyrir þeirri 

afstöðu sinni að árangursríkt, skapandi andóf sé mögulegt og taka t.d. í því skyni 

dæmi af því þegar formgerðir sviptust frá ögunarsamfélögum til stýringar. Í kjölfar 

verkalýðsbaráttu sem breytti eðli kapítalískrar framleiðslu og ytri aðstæðum vinnandi 

stétta, sem áunnu sér aukið frelsi og svigrúm, segja þeir að hafi farið af stað 

yfirgripsmikið endurmat á félagslegu gildi framleiðslunnar.89  

 

Skýrt var að samfélag ögunar réði ekki lengur við að að halda utan um þarfir 

og þrár ungs fólks. Sú tilhugsun að ráða sig í starf sem tryggði reglulega og 

stöðuga vinnu í átta tíma á dag, fimmtíu vikur á ári, í heilan starfsaldur, sú 

tilhugsun að gangast á hönd normalíseruðu valdi félagslegu verksmiðjunnar, 

sem hafði verið draumur foreldra margra þeirra, virtist nú tákna einskonar 

dauða. Höfnun fjöldans á samfélagi ögunar, sem tók ýmis form, var ekki 

einungis neikvæð tjáning, hún var líka stund sköpunar, það sem Nietzsche 

kallar endurmat allra gilda.90  

                                                
89 Hardt og Negri 2000: 273. 
90 Hardt og Negri 2000: 273 (þýðing höfundar—„endurmat allra gilda“ er þýðing á 
hugtakinu„transvaluation of values“). 
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Túlka mætti þetta sem svo að andóf mergðarinnar hafi knúið á um umskiptin frá 

ögunar og yfir í stýringarsamfélög, að formgerð samfélagsins hafi í raun verið 

kollvarpað af mergðinni sem myndar það, þrátt fyrir að hún sé eftir sem áður undir 

hæl Veldisins, föst í neti lífvaldsins—á nýjum bás í sama fjósi og ekki nauðsynlega 

betur sett en áður. Samt sem áður gefur þessi greining tilefni til bjartsýni, enda hafi 

þeir Hardt og Negri sýnt fram á að formgerð samfélagsins innan lífvalds er rísómsk að 

upplagi og hana er jafnvel hægt að móta með einbeittu andófi af ýmsu tagi.  

Flóttalínur 

Rokk sem ævarandi andstöðuafl 

„Pönktónlist er frelsi, hún snýst um að gera og spila það sem þú vilt.“91 

-Kurt Cobain, Nirvana 

 

Í Veldinu einskorða þeir Hardt og Negri umræður um andóf og flóttalínur ekki við 

verkalýðshreyfingar, mótmælafundi og uppþot frekar en átrúnaðargoðin Deleuze og 

Guattari gera í Þúsund flekum. Hvað „framleiðslu sjálfsverunnar“ viðkemur (ásamt 

„stund sköpunar“) tekur andóf gegn Veldinu á sig mörg form, eins og áður sagði, og 

þau finnast meðal annars í ýmsum kimum menningarinnar, þar með talið svokallaðrar 

poppmenningar. Færa má rök fyrir því að poppmennng hafi verið og sé enn stöðug 

uppspretta andófs—en sé svo mætti á sama tíma segja að hún hafi vart undan því að 

framleiða nýjar flóttalínur hraðar en Veldið skilgreinir þær (og lokar þeim þannig, 

enda bjóða skilgreiningar heim fasískri storknun samkvæmt Deleuze og Guattari92), 

innlimar og tekur í eigin þjónustu. Hardt og Negri lýsa samspili Veldisins og 

menningar á umbrotatímum tuttugustu aldar svo:  

 

Annars vegar þöndu kapítalísk tengsl sig út til að fella undir sig alla þætti 

félagslegrar framleiðslu og endurframleiðslu, heildarsvið lífsins; og hinsvegar 

endurskilgreindu menningartengsl framleiðsluferli og efnahagslega formgerð 

gildis. Veldi framleiðslu, og öðru framar veldi framleiðslu sjálfsveru, var tætt í 

                                                
91 Chamings 2013.  
92 Deleuze og Guattari 2002: 26. 
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sundur og annað slíkt fundið upp fyrir tilstilli gífurlegrar samansöfnunar 

andófs.93 

 

Ég vil halda því fram að rokktónlist sé eitt slíkt andófsafl, flóttalína og tól til þess að 

brjótast undan heftandi formgerðum sem gerir jafnvel þegar best lætur einstaklingum 

kleift að móta eigin sjálfsveru. Þegar rokktónlist kemur fyrst á sjónarsviðið sem 

menningarfyrirbæri (eftir áratuga gerjun í jaðarsamfélögum) fylgir henni ný gerð 

sjálfsveru sem sprettur fram fullmótuð þegar efnahags- og samfélagslegar aðstæður 

bjóða upp á: táningurinn. Í ljósi sögunnar er augljóst að rokktónlist í meðförum Elvis 

Presley og þeim er í kjölfarið fylgdu94 varð heilmikið afl, sem gerbreytti heimssýn 

heillar kynslóðar vesturlandabúa og varð hvati ótal ólíkra menningarkima sem fylgdu 

og byggðu á grunnstefi rokksins. Díónýsískt inntak rokksins, óhefluð sviðsframkoma 

tónlistarmannana og vísanir texta, takts og melódíu í óhefta kynhvöt og almennt frelsi 

áttu án efa stóran þátt í því að fæla ungt fólk frá því að „gangast á hönd normalíseruðu 

valdi félagslegu verksmiðjunnar, sem hafði verið draumur foreldra margra þeirra“.95 

Rými skapað 

 Rokktónlist sú er Elvis gerði að almenningseign og færði ungum 

vesturlandabúum nýjan hugmyndaheim að kljást við var ekki samin með það 

markmið að ná til fjöldans eða heilla unglingsstúlkur uppúr skónum. Eins og þeir sem 

stúderað hafa rokksöguna geta staðfest var tilurð hennar afrakstur tilrauna undirokaðs 

samfélags nýfrjálsra svartra Bandaríkjamanna til þess að skapasitt eigið rými innan 

kúgandi formgerðar samfélagsins—rokk hafði það hlutverk að vera réttnefnd 

flóttalína að hætti Deleuze og Guattari. Líklegt má telja að ómur frá þessum uppruna 

rokksins hafi borist sem gró inn í hina endanlegu vöru sem Elvis og félagar færðu 

fullskapaða inn í svefnherbergi unglinga um heim allan og því hafi rokkið verið jafn 

smitandi og frelsandi og margir vilja meina, en því má þó ekki gleyma að þegar 

rokktónlist nær eyrum almennings hefur hún þegar verið skilgreind og skjalfest og 

hagnýtt í þágu lífvalds (eða Veldisins), sem hluti þess. 

                                                
93 Hardt og Negri 2000: 275 (þýðing höfundar). 
94 Rokktónlist var vitaskuld til löngu fyrir daga Presleys, en var almenningi hulin enda samin og flutt af 
fyrirlitnum jaðarhópi—fátækum blökkumönnum í Bandaríkjum Norður Ameríku. Hlutverk Presleys 
var fyrst og fremst að pakka fyrirbærinu í umbúðir sem skjannahvítur almenningur gat gleypt við, ekki 
ólíkt því er Eminem færði rapptónlist svartra Bandaríkjamanna í búning sem úthverfabúar og 
millistéttarfólk gat samþykkt.  
95 Hardt og Negri 2000: 273. 
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 Því varð „byltingin“ sem fylgdi rokkinu skammlíf. Þrátt fyrir að hún hafi sáð 

ótal fræjum um heim allan sem síðar báru ávöxt, kannski fræjum sem lang-kúgaðir 

forfeður rokksins lögðu til, þá varð rokkið nær samstundis og það kom fram enn ein 

söluvaran, enn ein formgerðin til að falla inn í sem innihélt ekki lengur rúm fyrir 

sjálfssköpun og uppgötvun.96  

 Flóttalínan sem var upphaflega falin í rokktónlist hvarf þó ekki aldrei alveg, 

og hugmyndin um tónlist sem frelsandi afl, sem sameiningarmátt ungmenna, sem tól 

til andófs, til að afsvæða og framleiða eigin sjálfsveru og kanna framandi 

lifnaðarhætti lifði áfram. Hún fannst bara ekki lengur hjá Elvis Presley og þeim er 

spiluðu áþekka tónlist.  

 Hugmyndin um rokk er nefnilega ævarandi flóttalína og sá andi andófs og 

uppreisnar sem óþekktir, ólofaðir forfeður rokksins komu fyrir þar innan snýr ávallt 

aftur í nýjum búningi, þó ekki nema til þess að veita tímabundið frelsi, tímabundna 

afsvæðingu hvar allir möguleikar standa opnir og einstaklingum eða hópum 

einstaklinga er frjálst að skilgreina sjálfa sig um stund. Réttnefnt rokk er nefnilega 

ávallt í andstöðu við það sem á undan kom, það er ávallt uppreisn gegn þeirri 

kortlögðu, hagnýttu formgerð sem það sprettur upp af. Bítlarnir og þær 

samfélagshreyfingar sem þeir byggðu undir og af þeim spruttu má auðveldlega segja 

að hafi verið í beinni andstöðu við rokk það er Elvis hafði fram að færa.  

 Þegar Bítlarnir og hipparnir sem þeim fylgdu höfðu kannað þau rými er stóðu 

til boða, voru orðnir þreyttir og höfðu skilgreint sig út í horn (eða verið skilgreindir út 

í horn af stórfyrirtækjunum sem höfðu þá að féþúfu) virtust æskunni allar bjargir 

bannaðar, ekkert rúm var til andófs eða endurskilgreininga... allt þar til pönkarar í 

New York og Lundúnum ráku upp sitt heróp og boðuðu endalok rokksins, um leið og 

þeir stuðluðu að endurfæðingu þess. Eftir að pönkararnir lognuðust út af, stofnuðu 

                                                
96 Hér gæti einhverjum þótt skorta á heimildir og vísanir í konkret atburði innan rokksögunnar sem 

styðja við þessa greiningu eða í það minnsta staðsetja þær fullyrðingar sem hér eru fram settar. Verandi 

mikill rokk-unnandi frá barnsaldri og hafandi bæði rekið hljómsveit er naut (og nýtur) nokkurar 

velgengni (hún heitir Reykjavík!), starfað sem tónlistarblaðamaður og við skipulagningu 

tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves þykir mér ekki ósanngjarnt að ætla að að ég sjálfur geti talist 

ágæt heimild um hræringar innan þeirra menningarafkima sem teljast til rokks. Til staðfestingar á þeim 

rokksögulegu vangaveltum sem settar eru fram í þessum kafla get ég þó bent á Azerrad 2001, Gunnar 

Lárus Hjálmarsson 2012, McNeil og McCain 1997 og Ott 2012, en gerð er grein fyrir þessum ritum í 

heimildarskrá.  



39 

hugbúnaðarfyrirtæki og/eða byggðu sér hús í Grafarvoginum hefur rokkið snúið aftur 

í formi dans- og rapptónlistar, svo dæmi sé nefnt. 

Eilíf endurkoma—en að hvaða marki?  

 Leikurinn endurtekur sig nefnilega alltaf. Eins og einn guðfeðra pönksins, 

Richard Hell, sagði er hann rifjaði upp fæðingu þessarar miklu menningarhreyfingar:  

 

Tónlistariðnaðurinn leitaðist við að hafa vinsældir síðpönks að féþúfu. Það að 

kapítalísk fyrirbæri hafi hagnýtt sér tónlistarstefnu sem tónlistariðnaðurinn leit 

á, aðeins nokkrum árum áður, sem algjörlega gersneydda öllu markaðs-

aðdráttarafli sýnir hæfileika kapítalismans til þess að sigrast á á 

fagurfræðilegum hindrunum, sem og tíma og rúmi.97 

 

Réttnefnt rokk, sama hvað mynd það tekur—hvort heldur það er leikið á skerandi 

rafmagnsgítar, hljóðgervil, tvöfalda bassatrommu eða hörpu—hefur alltaf leikinn sem 

flóttalína undan storknandi skilgreiningum og lífvaldi á e.k. nýtt „afsvæði“ sem svo 

lokast og storknar... og þá þarf að endurtaka leikinn, út í hið óendanlega. Til að standa 

undir nafni þarf rokk þannig að vera, rétt eins og lýðræði Derrida, stöðugt handan við 

sjóndeildarhringinn, í stöðugri verðandi, tímabundið svæði þar sem þáttakendum og 

meðframleiðendum gefst færi á að leggja sitt fram til sköpunarinnar. 

 Þegar vel tekst til er rokk semsagt viðbragð við samfélagi í viðjum lífvalds (og 

Veldis), tilraun þeirra sem falla ekki í mót samfélagsins—allt frá einstaklingum til 

vinahópa til heilla menningarhópa—til að framleiða eigin sjálfsveru, til að marka sitt 

eigið rými, hversu tímabundið sem það kann að vera.  

 En getur rokk svo túlkað talist jákvætt afl? Með hliðsjón af greiningum 

Foucaults, Deleuze og Guattari er raktar hafa verið hér að ofan er það alls ekki svo 

víst; jafnvel gætu þeir litið svo á að slíkt afl „tímabundinnar frelsunar“ (því kerfið, 

Veldið, innlimar það alltaf að lokum) hefði þau ein áhrif að tappa af þrýstingi, að þau 

sem taka þátt í (þegar öllu er á botninn hvolft) fánýtum uppreisnum rokksins geri ekki 

annað en að flækja sig kyrfilega í vef lífvaldsins með krókaleiðum um leið og þau 

stuðla að viðgangi þess.  

                                                
97 Greenwald (2013). 
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 Í meðförum Hardt og Negri má hinsvegar færa rök fyrir því að rokk verði eitt 

af mörgum, ólíkum og skapandi andófsöflum, sem að endingu og í sameiningu gætu 

orðið til þess að knýja fram varanlegar, jákvæðar breytingar á samfélagsgerð okkar—

og jafnvel kollsteypt Veldinu. 
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