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Útdráttur 

Í upphafi ritgerðarinnar geri ég grein fyrir skrifum fræðimanna eins og Laura Nader sem 

kallaði á það að mannfræðingar færu að einbeita sér að rannsaka upp (study up), með 

því að skoða efri lög samfélagsins með tilliti til valds og þess háttar. Ég geri svo grein fyrir 

verkum Max Weber varðandi skrifræðislíkanið hans sem byggir á röklegum og skilvirkum 

leiðum til stjórnunar og geri grein fyrir þeim kostum og göllum sem skrifræðislíkanið 

hefur í för með sér, bæði fyrir skipulagsheildir og þá einstaklinga sem það hefur áhrif á. 

Hugmyndir Michel Foucault varðandi stjórnvaldstækni (governmentality) og lífpólitík 

(biopolitics/biopower) fylgja svo á eftir Weber, þar geri ég grein fyrir þeim breytingum 

sem hafa orðið í sambandi við stórnunarhætti fyrirtækja og ábyrgð sem færð er yfir á 

einstaklinga til þess að sjá um stjórn á sinni eigin hegðun og hvaða afleiðingar það hefur 

í för með sér. Ég ber svo saman hugmyndir Weber og Foucault og sýni fram á hvað þessar 

hugmyndir eiga sameiginlegt og gef dæmi um hvernig þær virka innan skipulagsheilda. 

Loks geri ég grein fyrir hvaða áhrif þessar kenningar hafa á fyrirtækja- og 

öryggismenningu og hvernig samspil menningarinnar og kenninganna hafa áhrif á 

öryggismál innan iðnaðar- og framleiðslufyrirtækja. Þó svo að Weber og Foucault séu 

ekki mannfræðingar hafa mannfræðingar þó stuðst við hugmyndir þeirra til þess að gera 

grein fyrir áhrifum valds á einstaklinga. 
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1 Inngangur 

Við upphaf áttunda áratugarins kallaði mannfræðingurinn Laura Nader (1972) eftir því 

að mannfræðingar leggðu áherslu á að rannsaka upp, með því að skoða efri lög 

samfélagsins og félagslegt vald. Reinhold (1994) hafði svipaðar hugmyndir og hún en 

hann lagði áherslu á að rannsaka í gegn, með því að rannsaka alla þá þætti er snúa að 

valdi í stað þess að skoða einungis neðstu lög valdastrúktúrsins. Á seinni hluta tuttugustu 

aldar hafa mannfræðingar beint sjónum sínum í auknum mæli að því hvernig vald og 

stjórnunarhættir virka og hvaða áhrif það hefur á daglegt líf fólks. Með því að byggja á 

klassískum skrifum eins og þeim eftir Max Weber um skrifræði er varða rökrétta og 

skilvirka stjórnunarhætti, og nýlegri skrif Michel Foucault um stjórnvaldstækni og 

lífpólitík hafa mannfræðingar einbeitt sér meira að því að rannsaka valdaþætti innan 

skipulagsheilda. Þar má meðal annars nefna grein Heyman (2004) þar sem hann kemur 

fram með mannfræðilegt sjónarhorn á rökvísi valds og skrifræðis innan skipulagsheilda, 

með framkvæmd þátttökuathugana og eigindlegra viðtala við þá einstaklinga sem 

skrifræði hefur áhrif á.  

Þó Max Weber hafi verið félagsfræðingur þá hafa margar mannfræðilegar 

rannsóknir verið byggðar á skrifum hans, sérstaklega eftir seinni heimsstyrjöldina því þá 

fóru mannfræðingar frekar að snúa sér frá rannsóknum á félagslegri uppbyggingu og 

menningu smárra og frumstæðra samfélaga yfir í að rannsaka eigin samfélög sem höfðu 

tekið miklum breytingum vegna nútímavæðingar og heimsefnahags. Þannig hafa 

mannfræðingar á borð við Geertz í „Interpretive Sociology“ og Bourdieu í „Theory of 

Practice“ nýtt sér hugmyndir Weber á einn eða annan hátt. Mannfræðingar hafa einnig 

nýtt sér skrif eftir fleiri fræðimenn í verkum sínum eins og til dæmis Durkheim, Freud, 

Parsons og Marx (Keyes, 2002). Einnig styðja verk heimsspekingsins Michel Foucault við 

mannfræðilega nálgun að valdi og stjórnun og hægt er að finna etnógrafískar rannsóknir 

sem byggja á stjórnvaldstækni í mörgum mannfræðilegum rannsóknum. Þannig hafa 

mannfræðingar nýtt sér aðrar fræðigreinar á borð við félagsfræði, sálfræði, 

stjórnmálafræði, landafræði og fleira. Skilningur á þessum hugtökum gerir þeim betur 

kleift að rannsaka stjórnunarhætti og vald. (Coombe, 2007). 
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Í þessari ritgerð fer ég yfir mannfræðileg sjónarhorn á áhrif og virkni skrifræðis 

með áherslu á vald og stjórnun og tengi efnið svo við þætti er varða öryggi í 

framleiðslufyrirtækjum. Tilgangur þessarar ritgerðar er að sýna fram á áhrif 

stjórnunarhátta innan framleiðslufyrirtækja á fyrirtækja og öryggismenningu innan 

þeirra.  
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2 Laura Nader  

Árið 1972 kom út grein eftir mannfræðinginn Laura Nader sem fjallar um mikilvægi þess 

að mannfræðingar leggi aukna áherslu á að rannsaka upp (study up). Hún á við að 

mannfræðingar leggi áherslu á að rannsaka efri lög samfélagsins og áhrif félagslegs 

valdastrúktúrs. Rannsóknir á félagslegu valdi og ábyrgð, og þeim stóru stofnunum og 

fyrirtækjum sem hafa áhrif á okkar daglega líf, eru mikilvægar til þess að gera grein fyrir 

ójöfnuði innan samfélaga (Nader, 1972). Reinhold kom fram með svipaða tillögu og 

Nader þar sem hann talaði um að rannsaka í gegn (studying through). Þessar aðferðir 

eru byggðar á svipuðum grunni en það sem Reinhold lagði áherslu á var að skoða hvernig 

vald myndar vefi sem hafa áhrif á tengsl á milli fólks, stofnana og orðræðu í gegnum tíma 

og rúm (Reinhold, 1994).  

Nader taldi mannfræði henta sérstaklega vel til rannsókna á raunverulegu atferli 

einstaklinga og hópa sem getur reynst erfitt að gera grein fyrir innan formlegra stofnana. 

Það að rannsaka þessa hluti hefur áhrif á hugsunarhátt okkar gagnvart þeim og leiðir til 

þess að fólk spyrji annarskonar spurninga en ella í tengslum við vald og stjórn (Nader, 

1972). Áður höfðu mannfræðingar aðallega einblínt á valdalitla hópa. Það sem Nader 

kallaði hins vegar eftir að yrði frekar skoðað voru til dæmis bankar, tryggingafélög, 

framleiðslufyrirtæki og stjórnvöld, í ljósi áhrifa aukinnar hnattvæðingar og kapítalisma, 

stéttarskiptingar, valds og skrifræðis. Mannfræðingar hafa þó verið tregir við að gera það 

og rannsóknir þeirra heima fyrir hafa oftar snúist um mál sem tengjast til dæmis 

trúarskoðunum, undirheimum og fleiru í þeim dúr. Nader vildi frekar að mannfræðingar 

einbeittu sér að rannsóknum sem hafa að gera með valdastöður eins og 

stjórnmálamenn, forstjóra, stjórnendur fyrirtækja og þess háttar. Nader benti þó á að 

vandamál á borð við takmarkað aðgengi að fólki í yfirstéttum og stórum og valdamiklum 

fyrirtækjum og stofnunum gætu haft áhrif á fjölda og gæði rannsókna. Svo virðist vera 

að það haldist í hendur að valdaminni hópar séu aðgengilegri hvað þetta varðar en þeir 

hópar sem eru valdameiri (Gusterson, 1997).  

Ástæðan fyrir því að erfitt getur reynst að fá aðgengi til rannsókna, til dæmis að 

stjórnendum fyrirtækja, er sú að stór fyrirtæki og stofnanir hafa allskyns kerfi sem hindra 

aðgengi, svo sem öryggisverði, almannatengla, talsmenn og aðra starfsmenn sem eru 
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þjálfaðir í meðferð upplýsinga og samskiptum við almenning sem reyna að stjórna eða 

hafa áhrif á ímynd fyrirtækisins eða stofnunnarinnar út á við (Thomas, 1993). 

Stjórnendur og starfsmenn hafa oft mikilla hagsmuna að gæta. Þátttökuathuganir og 

einstaklingsviðtöl henta þá oft betur á öðrum vettvangi en þessum, til dæmis í litlum 

samfélögum eins og á Tróbríand eyjum þar sem maður getur búist við að fá óhindraðan 

aðgang að samfélaginu og menningunni sem verið er að rannsaka (Gusterson, 1997).  

Nader nefnir að ef svo fer að mannfræðingar geti ekki nýtt sér þátttökuathuganir 

í gerð etnógrafía, þá verði að finna aðrar leiðir til að afla upplýsinga við að rannsaka upp 

(Nader, 1972). Ekki þarf að líta á rannsóknarefnið sem samfellda einingu fólks eða 

samfélags heldur sem hluta af stóru kerfi sem stjórnast af valdi og ferlum sem leiða til 

breytinga og er stjórnað af einstaklingum eða stórum stofnunum og geta haft mikil áhrif 

á líf fólks (Wright og Reinhold, 2011). Mannfræðingar þurfa að skoða vettvanginn út frá 

öðrum forsendum en þeim sem þeir hafa tileinkað sér við rannsóknir á annarskonar 

menningu og samfélögum sem þeir hafa fullann aðgang að. Þeir þurfa að finna nýjar 

leiðir og ný tól til þess að rannsaka, og skoða ákveðna þætti eða ferla sem snúa að valdi 

og stjórnun innan fyrirtækja og stofnanna án þess að notast við hefðbundnar aðferðir. 

Hægt er að skoða stefnur (policies) viðkomandi skipulagsheildar og finna út hvaða áhrif 

eða virkni þær hafa innan kerfisins. Mannfræðingar geta ekki rannsakað vettvanginn 

sem lítið samfélag þegar það hentar ekki. Í staðinn geta þeir reynt að skoða og skilja 

ýmsa ferla og kerfi til þess að greina tengsl á milli stétta, stöðu og félagslegra ferla og 

finna út hvernig þessir þættir virka við misjafnar aðstæður (Shore og Wright, 1997). 

Rannsóknir á stórum fyrirtækjum og stofnunum þurfa ekki að vera bundnar við einn 

vettvang, heldur getur verið hentugt að skoða marga þætti bæði innan og utan þeirra. 

Vettvangurinn nær því yfir mörg svið svo sem stjórnarfundi þar sem mikilvægar 

ákvarðanir eru teknar, réttarsali þar sem deilur milli aðila eru leystar, áhrif hluthafa í 

fyrirtækjunum og þrýsting frá samfélaginu og innan skipulagsheildarinnar þar sem 

vinnan eða framleiðslan fer fram. Etnógrafískar rannsóknir innan fyrirtækja geta veitt 

innsýn í félagslega þætti starfsfólks, svo sem hverjar forsendur eða væntingar þeirra eru 

og hvað það er sem hvetur þau áfram. Greiningar á þessum þáttum geta varpað ljósi á 

stjórnunarhætti og skipulag innan fyrirtækis, sem og ágreining, deilur og vandamál 
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meðal stjórnenda. Mannfræði getur nýst til þess að finna leiðir fyrir fyrirtæki og fleiri til 

að koma auga á hvaða þættir geta stuðlað að umbótum (Benson og Kirsch, 2010). 

Með því að tengja ítarlegar mannfræðilegar rannsóknir á samfélögum og málefni 

er varða stefnur samfélagsins og yfirvalda geta mannfræðingar reynt að útskýra hvernig 

fyrirtæki fara að því að réttlæta þeirra eigin túlkun á samfélagslegri ábyrgð, oft með 

stuðningi stjórnvalda, þrátt fyrir ágreining milli ýmissa aðila svo sem félagasamtaka og 

hreyfinga. Sem dæmi þessu til stuðnings má nefna hvernig tóbaksframleiðendur hafa 

áhrif á viðhorf almennings og heilbrigðisyfirvalda til tóbaksnotkunar sem og áhrif þeirra 

á alþjóðlegan markað. Að greina gögn sem fyrirtæki og stofnanir senda frá sér er önnur 

leið sem mannfræðingar geta nýtt sér, til dæmis með greiningu á auglýsingum og 

markaðsherferðum þeirra. Mannfræðingar geta skoðað hvernig fyrirtæki fara að því að 

móta heppilegt viðhorf og ásýnd og finna leiðir til þess að vinna í kringum mótlæti og 

gagnrýni. Gögnin sem hægt er að notast við til þess að komast að þessu geta til dæmis 

verið greining á gögnum er varða almannatengsl sem og gögn innan fyrirtækisins. Hér 

má aftur nefna tóbaksframleiðendur sem dæmi, slík gögn geta sýnt fram á ósamræmi á 

milli gagna sem fyrirtæki halda leyndum frá almenningi og þeirra gagna sem fyrirtæki 

gefa frá sér er varða stefnumarkandi leiðir til þess að lágmarka áhættu, hættu eða 

skaðsemi fyrir almenning. Slík gögn geta einnig sýnt viðhorf fyrirtækja gagnvart 

gagnrýnendum sínum, sem geta verið félagasamtök, stjórnvöld, almenningur og þess 

háttar. Einnig geta gögnin sýnt skilning þeirra á því hvernig fyrirtækin geta farið að því 

að afvegaleiða þessa gagnrýnendur. Þetta hafa tóbaksframleiðendur til dæmis gert 

(Benson og Kirsch, 2010). 
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3 Max Weber 

Þýski félagsfræðingurinn Max Weber setti fram kenningar um skrifræði í lok nítjándu 

aldar. Skrifræði taldi hann byggjast á formlegri skynsemishyggju og skilgreindi hana sem 

nákvæma útreikninga á því hvernig kalla mætti fram hagkvæmustu og skilvirkustu 

leiðirnar til þess að ná settum markmiðum. Weber taldi formlega skynsemishyggju vera 

ríkjandi í vestrænum samfélögum og bera ábyrgð á útbreiðslu kapítalisma sem og 

grunninn að nútíma samfélagsgerð.  Weber taldi formlega skynsemi veita frelsi til 

upplýsingaöflunar, rannsókna og rökræðna vegna þess að það veitti tækifæri á auknum 

árangri án truflunar frá menningarlegum, hugmyndafræðilegum og pólitískum 

skoðunum (Cockerham, 2015). Skrifræði, sem byggir á formlegri skynsemishyggju, er 

stofnanavætt og staðlað umhverfi þar sem stjórn er byggð á grundvelli valds. Ein 

lykilforsenda skrifræðis er að skynsemi, skipulag og stjórnun einkenni skipulagsheildina. 

Hægt er að líta á skrifræði sem rökrétt verkfæri í þeim tilgangi að framfylgja 

fyrirskipunum stjórnenda, koma hlutum í verk og leggja mat á árangur og skilvirkni í að 

ná settum markmiðum. Uppbygging skrifræðis ákvarðar hvaða yfirvald og auðlindir geta 

á skilgreindan hátt verið notaðar, og þá einnig hvernig, hvenær og af hverjum (Olsen, 

2006). 

Hið klassíska skrifræðislíkan eftir Weber er nothæft við hvers kyns 

framkvæmdavald og innan margra tegunda skipulagsheilda. Margir hafa gert rannsóknir 

á skrifræði og reynt að bæta það. Samtals telur Weber upp tuttugu og sex atriði sem 

einkenna skrifræði, en margir fræðimenn telja þó að það séu aðeins um sex 

grundvallaratriði sem verði að vera til staðar svo að hægt sé að tala um skrifræði (Hall, 

1968). Þau grundvallaratriði eru stigveldi, sérhæfing, reglur, verklag, ópersónuleiki og 

starfshæfni. Þessa sex þætti er svo hægt að taka saman í tvö sterk öfl sem vinna náið 

saman, fyrsta aflið sameinar stigveldi stjórnunar, eftirlit með að reglum sé fylgt og 

formlegheit í samskiptum. Seinna aflið sameinar sérþekkingu í starfi, starfshæfni og 

skiptingu í störf (Anderson, 1973).  

Með sérhæfingu innan skrifræðis er átt við verkaskiptingu innan skipulagsheildar. 

Fólk sinnir ákveðnu starfi en gengur ekki í önnur störf. Undir þennan lið falla bæði 

sérfræðingar og þeir sem eru þjálfaðir fyrir ákveðið verk. Það fer eftir tegund og umfangi 



  

11 

viðkomandi starfs hversu sérhæft það er, til dæmis sinnir verkstjóri ekki sama starfi og 

forstjóri. Með stöðluðum verklagsreglum er gerð grein fyrir hverju verki sem unnið er, 

það er greint og útbúnar staðlaðar reglur um hvernig það skuli framkvæmt. Þær reglur 

stuðla að því að verk séu unnin á sem skilvirkastan hátt. Verklagsreglur eiga að gera ráð 

fyrir öllum kringumstæðum í sambandi við tiltekið verk og auðvelda þær til dæmis 

skilgreiningu á hæfnisviðmiði, árangursviðmiði, hlutverkastöðu og árangri í viðkomandi 

verki. Formleg skráning allskyns upplýsinga gerir grein fyrir samskiptum og 

framkvæmdum innan skipulagsheildar í fortíð, nútíð og framtíð. Þetta geta til dæmis 

verið framkvæmdarlýsingar, reglur, allskyns samningar,  skýrslur er varða starfsemi, 

miðlun ákvarðana, leiðbeininga og upplýsinga. Stigveldi segir til um vald á 

ákvarðanatöku innan skipulagsheilda. Stigveldi má flokka á tvo vegu, annars vegar 

formlegt vald sem lýsir stöðu og er hægt að fela einhverjum að fullu eða að hluta til, og 

hinsvegar stofnanavætt vald sem er vald sem hlýst af þekkingu og reynslu, það er áætlað 

af sérfræðingum á sínu sviði og vald þeirra afmarkast við þeirra þekkingu. Allar 

skipulagsheildir hafa stjórnskipan sem skilgreinir tengsl milli stöðu, valds og ábyrgðar. 

Þessu fyrirkomulagi er oftast lýst á skipuriti, það getur þó verið munur á þessu 

fyrirkomulagi á milli skipulagsheilda (Pugh, et al., 1963). 

Gouldner (1950) segir að þegar verið er að rannsaka skrifræði má ekki líta á það 

með þeim forsendum að grundvallareinkenni þess séu ávallt öll til staðar innan þeirrar 

skipulagsheildar sem verið er að skoða. Heldur þarf að líta á skrifræði sem ástand sem 

finnst innan skipulagsheilda, frekar en fyrirbæri sem er annað hvort til staðar eða ekki. 

Stundum getur verið að einkenni skrifræðis séu ekki öll til staðar innan skipulagsheildar, 

sem leiðir til þess að oft er betra að skoða skrifræði út frá hverju einkenni fyrir sig frekar 

en að rannsaka það sem eina heild. Skrifræðis líkanið er fyrirmynd þar sem lögð er 

áhersla á ákveðin einkenni. Ekki allar skipulagsheildir munu endilega hafa öll þau 

einkenni sem kveðið er á um í fyrirmyndinni. En hægt er að líta á fyrirmyndina sem 

einskonar mælikvarða á það hversu mikið umfang skrifræðis er innan 

skipulagsheildarinnar. Ef við ímyndum okkur að mælikvarði skrifræðislíkansins sé þrjátíu 

sentimetra löng reglustika þá er ekki þar með sagt að allt sem við mælum með henni sé 

þrjátíu sentimetrar (Gouldner, 1950). Við kjör aðstæður skrifræðis eru öll sex aðal 
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einkenni þess til staðar og koma sterklega fyrir.  Öfugt við óskrifræðilegar eða einfaldar 

skipulagsheildir en þar væri lágt hlutfall skrifræðilegra einkenna til staðar. Þannig að 

skipulagsheild með sterkt skrifræði hefur ítarlega verkaskiptingu, mörg og ítarleg lög 

stigveldis, víðtækar reglur og vel þróaðar og markvissar verklagsreglur. Einnig væri þar 

að finna formleg samskipti einstaklinga innan sem utan skipulagsheildarinnar sem byggja 

á stöðluðum reglum og leggja áherslu á mikilvægi fagmannlegra, frekar en persónulegra 

samskipta. Áhersla á mikilvægi árangursríkra framkvæmda í stað þess að láta 

persónulegar skoðanir stjórna afstöðu til ráðninga og stöðuhækkana er einnig ríkjandi 

innan skipulagsheilda með sterkt skrifræði. Óskrifræðilegar eða lítið skrifræðilegar 

skipulagsheildir einkennast aftur á móti af tiltölulega veiku eða hlutlausu stigveldi, 

einfaldari verkaskiptingu og fleiru í þeim dúr (Hall, 1963).  

Ef litið er á áhrif skrifræðis á fólk sem annars vegar jákvæð og hins vegar neikvæð 

þá eru jákvæðu áhrifin þau að skrifræði auðveldar stjórnun og leiðsögn og gerir grein 

fyrir hvar ábyrgð liggur, það leiðir til minni streitu og gerir einstaklingum kleift að upplifa 

sig árangursríkari. Neikvæðu áhrifin hinsvegar eru þau að skrifræði dregur úr 

sköpunargáfu, hlúir að óánægju og virkar letjandi á starfsfólk. Verklagsreglur geta leitt 

til neikvæðra áhrifa á starfsfólk, rannsóknir hafa sýnt að strangar verklagsreglur geta leitt 

til aukinna fjarvista, neikvæðni í garð nýjunga, óánægju og aukinnar tilhneigingar til að 

segja upp störfum, líkamlegrar og andlegrar streitu, og að fólk upplifir sig vanmáttugt og 

ólíkt sjálfu sér og finnst það einangrast frekar (Adler og Borys, 1996). 

Kenningar Weber áttu að stuðla að auknu gagnsæi sem og  jafnræði og minnka 

spillingu. Meðal annars í gegnum faglegar ráðningar þar sem ekki er gert upp á milli fólks 

til dæmis hvað varðar uppruna, kynferði og litarhátt. Eins lagði hann áherslu á að 

skrásetja reglur og skipuleggja verklag. Með því að koma í veg fyrir misbeitingu valds og 

að allir fari eftir sömu lögum og reglum bjóði það upp á aukna skilvirkni og ákveðna 

vélvæðingu (Njörður Sigurjónsson, 2010). Weber benti á að þessi vélvæðing leiddi 

óhjákvæmilega til þess að draga úr mannlega hlutanum hvað varðar verklag og 

ákvarðanir. Hann varaði einnig við því að verklag og reglur skrifræðis gætu orðið svo 

stífar og ósveigjanlegar að þær gætu haft umtalsverð áhrif á líf fólks þar sem því finnist 

það ekki hafa neitt einstaklingsfrelsi lengur (Cockerham, 2015). Þrátt fyrir aðdáun sína á 
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skilvirkni skrifræðis til að samhæfa atferli fólks, hafði Weber sjálfur sínar efasemdir um 

ágæti þess í ákveðnum tilvikum, hann leit svo á að valdastaða stjórnenda og vald þeirra 

til þess að stjórna auðlindum gæfi þeim of mikil völd (Hoag, 2011).  

Þegar orðið skrifræði kemur upp í huga fólks tengir það oft orðið við eitthvað 

neikvætt meðal annars vegna þess að oft þykir það of nákvæmt og of skipulagt sem leiðir 

til hægagangs, seinkunnar, óþarfa pappírsvinnu, flókinna ferla og slæmrar þjónustu. 

Þrátt fyrir það stendur skrifræði fyrir sérstakt skipulagslegt umhverfi sem er formlegt, 

stigveldisskipt, hagnýtt og sérhæft með skýra verkaskiptingu og valdsvið og er staðlað, 

regluvætt og ópersónulegt (Olsen, 2006; Njörður Sigurjónsson, 2010; Hoag, 2011). Þetta 

ógagnsæi sem fólk finnur fyrir eflir skrifræðisvald og auðveldar því stjórn 

upplýsingaflæðis og auðlinda og virkar þvingandi á einstaklinga. Fólk sem vinnur undir 

áhrifum skrifræðis fjarlægist oft þá einstaklinga sem ákvarðanir þeirra hafa áhrif á. Það 

getur leitt til þess að það tekur ákvarðanir gagnvart þeim einstaklingum sem þeim myndi 

undir öðrum kringumstæðum finnast ósanngjarnar. Þrátt fyrir það er skrifræði ekki stýrt 

af einum einstaklingi sem tekur ákvarðanir heldur fer af stað ákveðið félagslegt ferli 

þegar teknar eru ákvarðanir eða gerðar eru breytingar innan þess og það rætt og gerðar 

eru málamiðlanir þar sem staðlaðar reglur, sérhæfing og skipulag gefa lítið svigrúm fyrir 

einstaklinga til þess að taka ákvarðanir (Bernstein og Mertz, 2011; Hoag 2011). 

Skrifræði getur verið ruglingslegt vegna þess að lög, reglur og skipulag þess í 

grundvallaratriðum ýmist fyrirskipa eða fordæma virkni ákveðinna óhlutstæðra 

fyrirmynda. Þessar fyrirmyndir eru þó yfirleitt aldrei nægilega nákvæmar til að 

samræmast raunverulegum aðstæðum. Þá er það verk valdhafa innan skrifræðis að túlka 

fyrirmyndirnar, sem leiðir óhjákvæmilega til þess að útkoman er alltaf slakari en 

fyrirmyndin. Skrifræði lítur því þannig út fyrir mörgum eins og það virðist ekki byggjast á 

rökum eða samræmi í framsetningu og reglum. Heldur flækju langana, venja, hugdetta 

og tilgáta. Rannsóknir á skrifræði verða að geta virkað þannig að hægt sé að skoða 

skrifræði eins og það raunverulega er, frekar en samkvæmt fyrirmyndalíkani þess. Það 

verður einnig að geta skapað þekkingu sem getur leitt til betra skrifræðis. Vegna þess að 

þessar skipulagsheildir hafa oft gífurleg áhrif á líf fólks. Spurningar hafa vaknað meðal 

mannfræðinga hvort það gæti reynst farsælla að rýna í skrifræði útfrá áhyggjuefnum í 
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stað staðreynda. Vegna þess að gagnrýni út frá staðreyndum hlutgerir og veldur deilum 

á meðan gagnrýni út frá áhyggjuefni gæti frekar ýtt undir samkomulag og sameiningu. 

Til þess verða mannfræðingar að reyna að finna leiðir til að vinna með, frekar en á móti 

skrifræði. Þannig að frekar en að gera lítið úr og láta skrifræði líta illa út, þá gæti reynst 

farsælla að láta rannsóknir fjalla um áhyggjuefni til þess að reyna að ná fram 

þýðingarmeiri útkomum. Mannfræðingar gætu litið á skrifræði sem eitthvað til þess að 

hafa áhrif á og gert betra til þess að það virki farsælla fyrir alla, frekar en að ráðast á það 

og afbyggja (Hoag, 2011). 

Heyman (2004) varpar fram hugmyndum um hvernig megi greina aðal þætti og 

mynstur skrifræðis. Og gagnrýnir mörg þeirra einkenna skrifræðis sem Weber setti fram 

og taldi vera rökrétta eiginleika, frekar en náðargáfu eða hefðbundið vald, til dæmis 

sérhæfingu þar sem allir sinna ákveðnu verkefni, skýr yfirstjórn sem tekur ákvarðanir, 

skráning og varðveisla gagna, regluvæðing, formleg þjálfun og aðskilnaður hins opinbera 

og einkageirans. Heyman bendir á að skrifræði sé leið til þess að móta og stjórna fólki, 

þar sem meðal annars gögn eru notuð til að hafa eftirlit með því og að reglur séu leið til 

þess að réttlæta pólitískar ákvarðanir. Fræðimenn fylgjandi hugmyndum Weber 

rannsaka kosti skrifræðis innan mismunandi stofnana og muninn á formlegum og 

óformlegum stofnunum. Á meðan þeir sem eru ósammála skoðunum Weber skoða 

skrifræði út á við og spyrja spurninga varðandi hlutverk skrifræðis í því að hvetja eða 

refsa fyrir ákveðið atferli sem kemur til með að móta stefnu og verklag innan 

skipulagsheilda og afleiðingar skrifræðis á einstaklinga og félagslega hópa (Heyman, 

2004).  

Eitt af þeim aðal atriðum sem mannfræðin fæst við þegar skrifræði er skoðað er 

vald og til þess að gera góða grein fyrir og öðlast djúpan skilning á áhrifum valds eru 

etnógrafískar rannsóknir nauðsynlegar. Mannfræði er ekki undanskilin áhrifum 

skrifræðis þannig að það er líka nauðsynlegt fyrir mannfræðinga að gera sér grein fyrir 

áhrifum þess á þeirra eigin störf (Heyman, 2004).  Það getur þó þótt erfitt fyrir 

mannfræðinga og aðra fræðimenn, eins og áður sagði, að fá aðgang að stofnunum, 

fyrirtækjum og upplýsingum er varða skrifræði. Einnig getur það reynst erfitt að fá leyfi 

til að gefa út niðurstöður sínar sem byggja á upplýsingum sem fengist hafa frá 
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viðkomandi aðilum (Bernstein og Mertz, 2011). Flestar félagsvísindagreinar sem tengjast 

skrifræði leggja áherslu á stjórnun innan skipulagsheilda, umræður, venjur, reglur og 

óformlega hegðun. Þar til nýlega hafa mannfræðingar komist að mörgum áhugaverðum 

og nytsamlegum staðreyndum með því að skoða gögn skipulagsheilda. Hefðbundin 

félagsvísindi hvað varðar verkaskiptingu og þess háttar hefur oftast verið í höndum 

félagsfræðinga, stjórnmálafræðinga og hagfræðinga. Mannfræðingar virðast frekar 

einbeita sér að ónútímavæddum og smáum samfélögum sem oft er litið á að virki án eða 

séu óháð formlegum skipulagsheildum. Auk þess hafa etnógrafíur yfirleitt skoðað þá sem 

verða fyrir áhrifum skrifræðis, frekar en að skoða hvað sé í gangi innan þess (Hull, 2012). 

Lloyd Warner, nemandi Radcliffe-Brown, var einn þeirra sem tók þátt í 

etnógrafískri rannsókn sem er þekkt sem Hawthorne rannsóknin (Baba, 2009). Þar voru 

meðal annars skoðuð óformleg tengsl fólks í framleiðsluiðnaði, svo sem vináttu, ósætti 

og fleira. Þessi nýja áhersla mannfræðinnar á það að skoða hversdagslegt atferli innan 

skipulagsheilda hélt að einhverju leyti áfram. Í kringum 1980 fór hugtakið 

fyrirtækjamenning að rísa, innan þess var meðal annars um að ræða siði, óformleg 

tengsl, kynjaskiptingu, frávik, viðhorf, sögur, fundi, menningarlegar hugmyndir gagnvart 

fyrirtæki eða skrifræði almennt. Gögn sem er að finna innan skipulgasheilda sem lýsa 

skrifræði er oft hægt að líta á eins og vettvangsnótur mannfræðinga, hráar upplýsingar 

sem eftir á að taka saman og vinna úr. Kosturinn við það að safna þessum gögnum er sá 

að þau eru til staðar og það er yfirleytt gífurlegt magn gagna sem hægt er að vinna úr 

svo sem skýrslur, dagatöl, minnisblöð, áætlanir, greinargerðir og fleira. Þessi gögn geta 

veitt rannsakandanum góða innsýn í hversdagslegt líf innan skipulagsheildarinnar. 

Greining þessara gagna ásamt öðrum gögnum eins og viðtölum geta gefið góðan grunn 

fyrir etnógrafíska lýsingu. Með því að virkilega horfa á og rannsaka gögn skipulagsheilda 

frekar en að líta í gegnum þau, þá er hægt að líta á þau sem einskonar millilið frekar en 

að lesa einungis upplýsingarnar sem þau geyma. Gögn sem safnað er geta til dæmis 

umbreytt, þýtt, skekkt eða temprað það sem raunverulega er að eiga sér stað innan 

skipulagsheildarinnar. Nýjar mannfræðilegar rannsóknir líta ekki á gögn sem hlutlausa 

þætti rannsóknarinnar, heldur þætti sem segja til um það sem á þeim stendur og tengsl 

þeirra við það sem þau eiga við. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að skrifræðileg gögn eru 
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framleidd, notuð og hrint í framkvæmd í gegnum ferla, aðferðir, hugmyndafræði, 

samvinnu, samningaviðræður o.fl (Hull, 2012). Þetta á vel við það sem ég minnist á í 

kaflanum hér á undan þar sem Nader (1972) kallar eftir því að mannfræðingar byrji að 

rannsaka upp og að þeir verði að beita nýjum leiðum til þess að safna upplýsingum. Eins 

og hún minnist á sjálf þá hafa gögn að geyma áhugaverðar og mikilvægar upplýsingar við 

gerð rannsókna á skrifræði. Það þarf bara að gera sér grein fyrir því hvernig þau eru 

skoðuð og með hvaða hætti.  
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4 Michel Foucault 

Franski heimsspekingurinn Michel Foucault varði miklum tíma í að rannsaka vald. Hann 

gagnrýndi ríkisvaldið og annarskonar yfirvald, og var þekktur fyrir að skoða vald út frá 

þeim neikvæðu áhrifum sem það hafði á fólk. Hann hafnaði meðal annars hefðbundnum 

marxisma og kommúnisma (Jessop, 2006). Foucault vildi veita fólki nýja sýn á tengsl milli 

sannleika og valds, og leit hann svo á að sannleikurinn væri afurð valds, sem tengdist í 

eðli sínu þáttum eins og fangelsum, sjúkrahúsum, skólum og hælum. Hann rannsakaði 

aðferðir sem nýttar voru til þess að afla upplýsinga um og stjórna hegðun, skoðunum og 

hugmyndum fólks um sjálft sig. Foucault sýndi fram á það hvernig lausnir eins og 

fangelsi, skólar og geðveikrahæli voru nýtt til þess að hafa stjórn á þeim sem brutu af 

sér, þeim sem áttu við geðraskanir að stríða og nauðsyn þess að mennta almenning. 

Hann sýndi hvernig þessar lausnir voru notaðar til þess að stjórna almenningi 

stjórnvöldum í hag. Í dag virðist það fólki til dæmis augljóst að kynhneigð og kyn, hjúkrun 

og veikindi, fangelsi og refsingar, geðlæknisfræði og meðhöndlun, félagslegar tryggingar 

og félagslegt öryggi eru pólitísk málefni sem segja til um hvernig almenningi er stjórnað 

og eru oft gagnrýnd. Í upphafi mótaði Foucault hugtakið stjórnvaldstækni 

(governmentality) til þess að gera betur grein fyrir einkennum frjálshyggju sem verkfæri 

til stjórnunar. Forsendur frjálshyggju ganga út á að samfélagið og stjórnvöld séu aðskilin, 

og að frjálshyggja reyni að lágmarka réttlætanlegt pólitískt vald, með því að setja því 

skorður og fara fram á að stjórnvöld færi ávallt rök fyrir ákvörðunum sínum (Rabinow og 

Rose, 1954).  

Upphafleg skrif Foucault um stjórnvaldstækni kynnti hann í fyrirlestrum í kringum 

1970 í College de France þar sem hann starfaði. Þau skrif gengu út á að gera grein fyrir 

sögulegum breytingum í sambandi við ímynd og framkvæmd valds í ákveðnum 

samfélögum. Þar gerir hann grein fyrir upphafi ákveðinnar rökhyggju varðandi stjórn í 

byrjun nútíma Evrópu. Þar sem stjórnvöld fóru úr því að vernda hagsmuni þeirra 

valdamiklu og yfir í að einbeita sér að velferð þjóðarinnar, sem leiddi til þess að 

almenningur varð viðráðanlegri og afkastameiri. Þeir fræðimenn sem komu á eftir 

Foucault, héldu áfram að vinna með og skilgreina stjórnvaldstækni í víðara samhengi og 

lögðu áherslu á að útskýra virkni stjórnunar með tilliti til eðlis og framkvæmdar. Áhersla 
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var lögð á hvernig réttmæti valds var rökstutt, og þær aðferðir sem notaðar eru til þess 

að hafa áhrif á einstaklinga og hópa. Með því að leggja áherslu á tengsl viðhorfs til valds 

og stjórnunar og hvernig stjórnun er framkvæmd er athyglinni beint að áformum 

stjórnvalda, og leitast eftir að skilja hversvegna og hvernig það er gert, sem og að gera 

grein fyrir áformum þeirra sem stjórna (McKee, 2009). 

Stjórnvaldstækni nær ekki eingöngu yfir stofnanir sem snúa að pólitísku valdi, 

heldur er það tæki til að stjórna hegðun almennt. Hegðunarstjórnun (conduct of 

conduct)  nær yfir hverskyns tilraunir til þess að stýra mannlegri hegðun, og á við um 

stjórnun á hegðun annarra og stjórnun einstaklinga á sinni eigin hegðun. 

Stjórnvaldstækninni er ætlað að finna bestu og áhrifaríkustu leiðirnar til þess að móta 

hegðun með það í huga að bæta hag hvers og eins. Að því leyti er stjórnvaldstækni 

jákvæð leið til þess að auka afköst, þó svo að það geti haft neikvæð áhrif á einhverja 

einstaklinga þá er tilgangurinn sá að efla heilsu, öryggi og heilbrigði almennings 

(Woronov, 2009).  

Annað hugtak sem Foucault fjallar um í áður nefndum fyrirlestrum er lífpólitík 

(biopolitics/biopower) sem beinir athyglinni að valdaháttum, sem á við um til dæmis 

heilbrigði, hreinlæti, æxlun, líkamlega og geðræna heilsu einstaklinga og almennings. 

Með lífpólitík sýnir Foucault fram á hvernig ríkisstjórnir nota ýmis ferli og stefnur til 

stjórnunar og að ríkisstjórnir líti á stjórnun almennings sem tilgang sinn frekar en 

stjórnun yfirráðasvæðis (McKee, 2009). Lífpólitík er sveigjanlegt hugtak sem hægt er að 

færa yfir á margskonar kerfi til þess að stjórna atferli. Almenningur (population) byggir 

á hugtakinu lífpólitík, ástæða þess að litið er á fólk sem almenning er vegna lífpólitíkur. 

það var ekki fyrr en eftir átjándu öldina sem farið var að líta á fólk sem almenning, áður 

var fólk bara til staðar á ákveðnu tímabili og ekki var litið á fólk sem pólitískar verur, 

heldur var það bara þar (Kelly, 2010). Lífpólitík á til dæmis við fæðingartíðni, 

vöggudauða, langlífi og fleira. Yfirvöld áttuðu sig á tengslum á milli almennings, 

samfélagsins og efnahags og að þetta þyrfti að skoða betur til þess að tryggja framleiðni 

(Legg, 2005).  

Foucault sagði að stjórnvaldstækni væri verkfæri til að móta hegðun einstaklinga 

út frá úthugsuðum aðferðum. Ólíkt agastjórnun, sem leitast við að móta eða endurmóta 
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hegðun hópa í gegnum eftirlit innan afmarkaðs rýmis, til dæmis í fangelsum og skólum. 

Tilgangur stjórnvalda við að beita þessari aðferð er að tryggja velferð samfélagsins, að 

bæta ástand þess og eins til að auka efnahag þess, heilbrigðismál og fleira. Til þess að 

þessum tilgangi sé náð þarf að beita ákveðnum aðferðum, það er ekki hægt að ná til 

sérhvers einstaklings og aðlaga hegðun hvers og eins þeirra, heldur vinna stjórnvöld að 

því með því að mennta fólk og gefa út viðmið er varða venjur, langanir og trúr 

einstaklinga. Stjórnvöld setja skilyrði sem verða til þess að fólk stillir sína eigin hagsmuni 

með tilliti til þessara viðmiða. Þegar valdi er beitt úr fjarlægð, þá er fólk ekki alltaf 

meðvitað um að það sé verið að stjórna hegðun þess og hvers vegna það sé gert (Li, 

2007).  

Þegar Foucault setti fram kenningar sínar um stjórnvaldstækni þá skoðaði hann 

þær út frá stjórnvöldum ríkja. Eftir að hann lést fóru fræðimenn að skoða hugtakið betur 

og endurútfæra það. Þeir áttuðu sig á því að það gat ekki bara átt við stjórnvöld og 

hvernig ríkisstjórnir virkuðu heldur var hægt að færa hugtakið yfir á allskonar 

skipulagsheildir, til að mynda fyrirtæki og stofnanir. Það var þó ekki fyrr en á miðjum 

níunda áratugnum sem fræðimenn fóru að nota kenningar hans með skipulagsheildir í 

huga. Hugmyndir um tengingu valds og þekkingar hafa mikið verið notaðar innan 

fyrirtækja og skipulagsheilda almennt, forsendur þessara hugmynda setja 

samasemmerki á milli valds og yfirráða. Við lok tuttugustu aldar var fólk farið að líta á 

stjórnun fyrirtækja á annan hátt en áður, til dæmis í sambandi við ráðningar, umsjón, 

upplýsingar, fræðslu, eftirlit, refsingar, vernd, mat, umbun og áhrif á fólk. Frekar en að 

beita agavaldi gengur stjórnun út á að reyna að staðla hegðun og fá fólk til þess að 

tileinka sér ákveðið atferli. Skilvirkni er meginreglan þegar stjórnvaldstækni er beitt 

innan skipulagsheilda. Í því samhengi er litið á orð, hluti og fólk sem eitthvað sem 

framkallar skilvirkni. Í gegnum tuttugustu öldina tók skilvirkni við af áherslum sem áður 

þóttu skipta máli og varð skilvirkni að einu af aðal markmiðum stjórnenda. Þeir þættir 

sem áður þóttu skipta máli voru atriði eins og heiðarleiki, starfsaldur, angist og tryggð. 

Þessir þættir skipta auðvitað ennþá máli, eru enn til staðar og hafa áhrif á stjórnun, en 

þeir þættir tilheyra öðrum stjórnunarkerfum og teljast ekki sem einkenni 

stjórnvaldstækni. Fræðin í tengslum við stjórnun fyrirtækja samanstendur að miklu leyti 



  

20 

af stofnanavæddum og stöðluðum stjórnunaraðferðum þar sem yfirvegaðar innleiðingar 

á ferlum, framsetningu og félagslegum venjum eflir ásýnd skipulagsheilda. Stjórnendur 

skipulagsheilda grípa ekki til aðgerða er varða hlýðni, aga og lagalegar fordæmingar eins 

og tíðkast innan til dæmis hernaðar eða fangelsa, heldur nýta þeir sér leiðir á borð við 

fyrirskipanir, leiðtogahæfni og áhrifamátt. Þannig að stjórnun í þessu samhengi gengur 

ekki út á yfirráð og refsingar, heldur að fylgjast með og hafa áhrif á allskyns hegðun. Það 

að stjórna gengur ekki út á það að vakta, aga og refsa, heldur samræmingu, hagræðingu 

og þjálfun. Það gengur ekki út á það að fólk láti undan skipunum eins manns, heldur að 

fá fólk til þess að fylgja stöðluðum viðmiðum er varða hegðun og atferli. Í stað refsingar 

þegar við á er notast við uppsagnir frekar en fangelsun eða ofbeldi. Stjórnvaldstæknin 

byggir einnig á virkri þátttöku þeirra sem eru undir stjórn hennar að hafa stjórn með 

sinni eigin hegðun. Frá því um 1920 fóru lögmál stjórnunar sífellt meira að snúast um 

hvatningu. Einnig verða stjórnendur sjálfir að heyra undir stjórnvaldstæknina með því að 

meta eigin hegðun. Þó það hafi mikið færst í aukana að skipulagsheildum sé stjórnað út 

frá stjórnvaldstækni þá finnast enn stjórnendur sem notast við yfirráðsstjórn og hugsun 

(Le Texier, 2012). Stjórnvaldstækni býður upp á að hægt sé að greina áhættu út frá 

félags-menningarlegum þáttum og útskýrir hvernig nútímaviðhorf virka með tilliti til 

nýfrjálshyggju með því að áhætta verði til í gegnum orðræðu, stefnumótun og 

framkvæmdir innan skipulagsheilda. Stjórnvaldstækni er hugtak sem byggir á 

hugmyndum Michel Foucault um nútímavædda leið í félagslegu skipulagi og stjórnun. 

Þessi nálgun gengur út á að stjórnvöld líti á íbúa sem ástand sem verður að stýra til þess 

að mynda efnahag og félagslega velferð. Nútíma umgjörð stjórnvaldstækni er aðferð 

nýfrjálshyggju til þess að koma á fót pólitískri reglu sem styður einstaklingsfrelsi og 

réttindi og reynir að lágmarka óhófleg inngrip af hálfu yfirvalds. Stjórnvaldstækni nýtir 

sér tækni, sérþekkingu og hegðunarstjórnun. Þessir kraftar gera stjórnendum kleift að 

koma á venjum sem fólk tileinkar sér og ráðast í eftirlit, vöktun og mælingar á mannauði.  

Mikilvæg forsenda nýfrjálshyggju er sú að almenningur skuli samanstanda af 

sjálfstæðum, sjálfsstjórnandi einstaklingum sem stýra hegðun sinni eftir eigin 

hagsmunum og leitast eftir að auka lífsgæði sín (Gephart, 2009). 
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  Stjónvaldstæknin og nýfrjálshyggjan eru ekki gallalausar og gera þær það til dæmis 

að verkum að vegna þess að vald einstaklinga til þess að stjórna sinni eigin hegðun hefur 

aukist,  leiðir það einnig til þess að einstaklingar finna fyrir auknum þrýstingi til þess að 

leggja sig fram og auka lífsgæði sín. Þeir einstaklingar sem geta ekki, einhverra hluta 

vegna, staðið undir þessum þrýstingi verða undir í samfélaginu. Það er hægt að sjá til 

dæmis á fátækt, atvinnuleysi og þess háttar. Einstaklingsábyrgðin sem kemur með 

nýfrjálshyggjunni gerir það að verkum að litið er á fólk sem dafnar ekki innan samfélaga 

sem svo að það sé því sjálfu að kenna, vegna þess að þau bera sjálf ábyrgð á því hvernig 

þau hegða sér og hvað þau gera til þess að bæta líf sitt. Það hafa verið samfelldar 

breytingar innan samfélaga sem stuðla annað hvort að einkavæðingu eða að dregið sé 

úr þeim þáttum sem styðja við fólk, eins og heilbrigðisþjónustu, örorkubætur, 

atvinnuleysisbætur og þess háttar. Það er orðið algeng skoðun að góðgerðastarfsemi og 

sjálfboðaliðar eigi að hjálpa fólki en ekki stjórnvöld. Það sem hefur áður talist félagslegt 

eða pólitískt, hefur núna færst yfir í að fólk beri ábyrgð á sjálfu sér. Ástæðan fyrir því að 

einstaklingsábyrgð er orðin svona mikil er sú að út frá hagsmunasjónarmiði er það 

ódýrara fyrir stjórnvöld og aðrar stofnanir að fólk sjái um sig sjálft og það býður upp á 

það að þrýstingur á fólk til þess að bæta sig eykst. Veikindi og sjúkdómar eru vandamál 

sem fyrirtæki þurfa að eiga við vegna þess kostnaðar sem því fylgir. Frekar en að líta svo 

á að vandamál í sambandi við veikindi gætu stafað af slæmum vinnuskilyrðum eða vegna 

lélegrar öryggismenningar þá hafa fyrirtæki frekar talað fyrir því að starfsmenn beri 

sjálfir ábyrgð á sinni heilsu. Til þess að koma til móts við starfsfólkið hafa fyrirtæki oft 

tekið upp á því að niðurgreiða kostnað er varðar líkamsrækt, megrunarúrræði, 

lífsstílsnámskeið og fleira. Einnig hefur það færst í aukana að fyrirtæki, skólar og fleiri 

stofnanir geri það að skyldu að fólk innan þeirra þurfi að taka þátt í allskyns þjálfun með 

það að markmiði að bæta hæfni, heilsu og auka getu þeirra (Hamann, 2009). 
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5 Skrifræði, stjórnvaldstækni og lífpólitík 

Stjórnvaldstækni styður við mannfræðilega nálgun að valdi og stjórnun og hægt er að 

finna etnógrafískar rannsóknir sem byggja á stjórnvaldstækni í mörgum 

mannfræðilegum rannsóknum. Rannsóknir á til að mynda þróunarfræðum, alþjóðlegum 

stofnunum og umhverfismálum sem koma úr félagsfæði, pólitískum vísindum, 

landafræði og fleiru hafa hjálpað mannfræðingum við rannsóknir og skrif. Það að skipta 

yfirvaldi og stjórnun niður í einingar hjálpar til við að skilja hvernig vald virkar og þau 

áhrif sem það hefur á líf fólks, frekar en að skoða það sem eina heildstæða einingu. 

Hugmyndin um að vald sé samsett úr mörgum einingum, óhlutstætt, hreyfanlegt og 

breytilegt fyrirbæri sem færist yfir á og breytir uppbyggingu samfélaga, menningar og 

efnahags er orðin gríðarlega mikilvæg í sambandi við mannfræðilegar rannsóknir á 

hnattvæðingu sem stöðugu ferli. Það að gera sér grein fyrir stjórnvaldstækni gerir 

mannfræðingum kleift að rannsaka stjórnvaldstækni á etnógrafískan hátt þar sem tengsl 

og ferlar innan stjórnunarkerfa eiga við fortíð, samstöðu og tengsl sem ekki er hægt að 

endurskipuleggja eftir áætlun (Coombe, 2007). Vegna áhrifa sem skrif Foucault hafa 

haft, hafa margir mannfræðingar skoðað tengsl á milli þekkingar og valds. Weber hafði 

á margan hátt gert grein fyrir þessum tengslum í sínum skrifum, til dæmis gerði Weber 

grein fyrir áhrifum agavalds, stjórnunar og yfirráða á hegðun fólks áður en Foucault fór 

að rannsaka þá þætti (Keyes, 2002). Þegar verið er að skoða vald og stjórnunarhætti er 

oft vitnað í skrif Max Weber og Michel Foucault og þau borin saman. Dreyfus og Rabinow 

skrifuðu til dæmis um tengsl milli hugmynda Foucault og Weber og benda á að Foucault 

deilir áhyggjum Weber um tilhneigingu menningar okkar til þess að nota rökfærslur og 

hlutgervingu. Nálganir þeirra eru þó ekki alveg þær sömu þar sem Weber lítur á rökfræði 

hugtakið sem almennt, hnattrænt og ósveigjanlegt ferli í nútíma heimi, en Foucault sér 

það sem aðgreiningar-, fjölhæfni- og efahyggjunálgun (Gordon, 1987).  

Stjórnvaldstækni Foucault og rökhyggja Max Weber bera margt sameiginlegt 

með sér þegar  kemur að sjálfstjórnun. Stjórnvaldstækni skoðar vald stjórnunar og atriði 

sem hafa áhrif á hversdagslegt líf fólks. Samkvæmt Foucault og Weber er vald stjórnunar 

mikilvægasti þátturinn sem segir til um árangur eða mistök skipulagsheilda og 

samfélaga. Verk Foucault eru talin gríðarlega mikilvæg þegar kemur að umræðum 
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varðandi vinnu, einkenni skipulagsheilda og stjórnunarhætti. Hann sýndi fram á að 

stjórnendur þyrftu að gera sér grein fyrir félagslegum og táknrænum einkennum sem 

þeir hefðu áður litið framhjá og álitið hugmyndafræði. Árið 1978, stuttu áður en hann 

lést, áttaði Foucault sig á tengslum á milli skrifa sinna og Weber. Það leiddi til þess að 

stjórnvaldstækni fór úr því að vera hugmynd yfir í að teljast sem hugtak. Á þessu tímabili 

áttaði Foucault sig á því að hann hafi einbeitt sér of mikið að stjórnun með beinu valdi, 

og hóf því að rannsaka hvernig einstaklingar stunda sjálfsstjórnun. Áður en 

stjórnvaldstæknin varð til sem hugtak einkenndist uppbygging skipulagsheilda á 

hugmyndum Weber að mjög miklu leyti. En með stjórnvaldstækninni hafa breytingar 

orðið á skrifræðisvaldinu þar sem félagslegir ferlar og samsömun fólks hefur fengið aukið 

vægi. Einstaklingar hafa aukið vald yfir sjálfum sér og bera ábyrgð á því sjálfir að þeir fylgi 

verklagi og reglum. Þeir svara ekki einungis til síns yfirmanns heldur síns sjálfra í 

sambandi við eigin árangur og hvernig þeir reyna að bæta sig og leggja sig fram til þess 

að standast kröfur skipulagsheildarinnar (McKinlay, 2012).  

Skrifræði getur, eins og áður sagði, virkað neikvætt fyrir einstaklinga sem völd 

þess ná yfir, til dæmis getur þeim fundist það vera of nákvæmt og of skipulagt og fólki 

finnst það þá leiða til hægagangs, seinkana, óþarfa pappírsvinnu, flókinna ferla og 

slæmrar þjónustu (Olsen, 2006; Njörður Sigurjónsson, 2010; Hoag, 2011). Einnig geta 

þeir sem vinna við skrifræði oft virst áhugalausir í tengslum við þá sem skrifræði nær yfir, 

þannig upplifa einstaklingar sig oft þvingaða af völdum skrifræðis og eiga erfitt með að 

sætta sig við ákvarðanir sem teknar eru af fólki sem tengist því ekki beint og tekur 

ákvarðanir í samræmi við staðlaðar reglur og verklag Einnig getur skrifræði virkað 

ruglingslegt fyrir fólki sem skilur ekki nægilega vel hvernig það virkar og getur þá virst 

eins og það byggi ekki á rökum eða samræmi í framsetningu og reglum heldur flækjum 

og handahófskenndum ákvörðunum (Herzfeld, 1993).  

Þessi neikvæðu áhrif skrifræðis á einstaklinga sjást vel í grein eftir Handelman og 

Leyton (1978) sem fjallar um þorpsbúa á tveimur afskekktum stöðum á Nýfundnalandi 

og áhrif skrifræðis í kjölfar vinnutengdra veikinda á líf þeirra. Í upphafi lifði fólkið á 

veiðum, en eftir markaðskreppu og náttúruhamfarir á stuttu tímabili gátu þeir ekki 

lengur séð fyrir sér og sínum með veiðunum einum saman. Þá tók við námuiðnaður þar 
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sem þeir unnu flússpat (fluorspar). Innan við tíu árum eftir að náman opnaði og 

mennirnir fóru að vinna þar þá fóru þeir að veikjast. Vegna geislunar inni í námunni fengu 

þeir meðal annars krabbamein, kísillunga og hjartakvilla. Í byrjun þegar þeir fóru að 

tengja veikindi sín við vinnuna í námunni hlustuðu námufyrirtækið og yfirvöld ekki á 

áhyggjur þeirra. Seinna þegar það var orðið auðséð að veikindin væru af völdum 

vinnunnar og menn voru farnir að deyja, ákváðu yfirvöld að þeir verkamenn eða ekkjur 

þeirra sem höfðu látist, yrði úthlutað bótum í formi mánaðarlegra greiðslna (Handelman 

og Leyton, 1978, bls.72-73).  

Skipulag bótasjóðsins sem þeim var úthlutað úr byggðist upp á skrifræði, allt var 

reiknað út og unnið útfrá rökréttum leiðum og stofnunin bar með sér sterk einkenni 

skrifræðis. Fólkið hinsvegar, sem bótasjóðurinn sá um að úthluta bótum til, hafði ekki 

átt við slíkt fyrirkomulag áður. Það átti mjög erfitt með að skilja hvernig skrifræðið virkaði 

og hvers vegna sumir fengu meira en aðrir og þessháttar. Til þess að fá úthlutað bótum 

þurfti fólk að fara í gegnum ákveðið ferli, það þurfti að fara í læknisskoðanir þar sem lagt 

var mat á það hvort veikindin væru örugglega tengd vinnu þeirra í námunni og einnig 

hversu háa prósentu örorku þeir hefðu hlotið. Námuverkamennirnir voru ósáttir við 

hversu erfitt það var fyrir þá að eiga við kerfið til þess að fá bætur og fannst eins og þeir 

þyrftu ítrekað að berjast til þess að ná fram réttindum sínum. Þeir litu svo á að það væri 

verið að svindla á þeim og ef þeir væru ekki ákveðnir þá myndu þeir ekki fá eins mikið 

og þeir ættu rétt á. Það var mikið rætt á meðal fólksins sem þáði bæturnar hvað hver 

væri að fá mikið og hversu hárri upphæð það ætti rétt á. Þetta ósætti fólksins í garð 

bótasjóðsins má rekja beint til áhrifa skrifræðis og þess að fólkið skildi ekki hvernig kerfið 

virkaði og þar af leiðandi skapaðist ágreiningur um traust og réttlæti varðandi sjóðinn. 

Starfsmenn bótasjóðsins sáu hlutina hinsvegar í öðru ljósi, þeir voru oft hneykslaðir og 

sárir vegna skilningsleysisins og vantraustsins sem fólk sýndi þeim. Starfsfólkið leit ekki 

svo á að það væri í einhverskonar stríði við bótaþegana, heldur litu þeir á sig sem 

fagmenn og opinbera starfsmenn sem væru einungis að sinna sinni vinnu samkvæmt 

lögum og reglum sjóðsins. Starfsmennirnir kvörtuðu undan skilningsleysi bótaþega á 

kerfinu, að þeir gerðu sér ekki grein fyrir hvernig kerfið virkaði né tilgangi bótanna og að 

það væru ástæður fyrir því hversu háa upphæð fólk fékk, heldur ætlaðist fólk til þess að 



  

25 

fá það sama og aðrir. Ef einhver fékk hækkun þá skildu aðrir ekki hversvegna þeir fengu 

ekki hækkun líka (Handelman og Leyton, 1978, bls.74-76).  

Svo virðist vera sem bótaþegarnir og starfsfólk bótasjóðsins hafi upplifað sama 

málið á tvo ólíka vegu. Bótaþegarnir vildu að þeirra mál væru afgreidd á persónulegri 

hátt þar sem mál hvers og eins þeirra væri skoðað sérstaklega og niðurstöður væru ekki 

fundnar eftir stöðluðum háttum. Þeir upplifðu viðmót skrifræðisins sem órökrétt þar 

sem þeir sáu ekkert orsakasamhengi í ákvörðunum sem voru teknar af hálfu 

bótasjóðsins. Þeim fannst ákvarðanir bótasjóðsins ósanngjarnar þar sem sumir fengu 

fullar bætur á meðan aðrir fengu einungis prósentuhluta bótanna og að ákvarðanir væru 

teknar á tilviljanakenndan hátt vegna ósamræmis á milli úthlutunar til einstaklinga. 

Starfsmenn bótasjóðsins litu hinsvegar á það sem svo að þeir yrðu að skoða málin út frá 

almennu sjónarhorni á formlegan hátt og að ákvarðanir skyldu teknar á ópersónulegan 

og staðlaðan hátt þar sem farið væri eftir fyrirfram gefnum reglum og viðmiðum. Þeir 

litu svo á að bótaþegarnir vildu ekki skilja reglur sjóðsins um úthlutun og að það eina 

sem þeir hugsuðu um væri að fá sem mest út úr sjóðnum og neituðu að samþykkja 

verklag sjóðsins um hlutleysi (Handelman og Leyton, 1978, bls.77-83).  

Skoðanir bótaþega og bótasjóðsins gengu að miklu leyti út á það sama, að allir 

væru jafnir. Munurinn er hinsvegar sá að bótaþegarnir litu svo á að jafnréttið ætti að 

ganga út á það að allir þeir sem hefðu veikst eða slasast við vinnu í námunni ættu rétt á 

hámarksbótum, það er að segja að ef fólk hefði rétt á bótum þá ætti það að fá fullar 

bætur en ekki hlutfall eftir örorku. Á meðan starfsmenn bótasjóðsins litu á jafnréttið út 

frá skrifræðilegu sjónarmiði og sögðu að það þyrfti að reikna út á vísindalegan hátt 

hversu miklu tjóni hver og einn hefði orðið fyrir og svo fengju þeir bætur í samræmi við  

útreikningana. Þeir litu svo á að bara sumir af þeim námuverkamönnum sem urðu veikir 

hafi orðið það vegna vinnu við námuna, svo væru veikindi þeirra ekki öll jafn alvarleg og 

að fólk ætti að fá greitt miðað við alvarleika veikinda sinna en ekki miðað við fjárhagslega 

nauðsyn. Þannig að báðir aðilar voru sammála um að bætur skyldu veittar en voru 

ósammála um hvernig það skyldi gert (Handelman og Leyton, 1978, bls.86-90). 

Kohrman (2003) sýnir hvernig áhrif skrifræðis og lífpólitíkur geta haft áhrif á líf 

fólks í grein sem fjallar um slys sem kona varð fyrir í Kína. Fyrirtæki þar þurftu að fylla 
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ákveðna kvóta sem settir höfðu verið og fóru fram á að 1.7% starfsfólks fyrirtækja þyrftu 

að vera með skráða örorku. Til þess að standast það fór vinnuveitandi konunnar fram á 

að hún fengi örorkuvottorð vegna vinnuslyss sem hún hafði lent í tíu árum áður og leiddi 

til þess að hún missti tær og hluta fótarins. Ef hún myndi ekki fá örorkumat þá myndi 

hún missa vinnuna svo að vinnuveitandinn gæti þá ráðið aðra manneskju með 

örorkuvottorð til þess að ná kvótanum. Þegar hún sótti um örorku kom í ljós að hún 

uppfyllti ekki næg skilyrði til að geta talist sem öryrki vegna þess að hún hafi ekki misst 

nægilega stóran hluta af fætinum. Samkvæmt stöðluðum viðmiðum er varða örorku þá 

skipti engu máli hvort að áverkarnir sem hún var með hafi haft áhrif á hennar daglega 

líf, til dæmis að eiga erfitt með gang eða hvort hún fyndi fyrir verkjum. Ástæða þess að 

konan fékk synjun á örorkuvottorði, var vegna þess að fyrir lágu staðlaðar reglur 

varðandi það hvað teldist til örorku og hvað ekki. 

Örorka hefur alltaf verið viðurkennt fyrirbæri, en síðustu áratugi hefur örorka 

verið skilgreind ítarlega og búin til stöðluð viðmið til þess að kveða á um hvort og hversu 

mikla örorku er um að ræða. Þetta lýsir vel áðurnefndum hugmyndum Foucault varðandi 

lífpólitík. Lífpólitík hefur orðið til þess að myndast hafa félagsleg, lagaleg, pólitísk og 

vísindaleg viðmið og flokkunarkerfi er varða líkama fólks og hafa mikil áhrif á líf þeirra. 

Lífpólitík hefur búið til stöðluð viðmið yfir hvernig líkamar fólks eiga að vera og hvað telst 

eðlilegt og hvað ekki, líkamarnir eru svo bornir saman við þessi stöðluðu viðmið til þess 

að finna út til dæmis, eins og í þessu tilviki, hvort að konan hafi örorku eða ekki. Einkenni 

skrifræðis koma einnig skýrt fram í þessari grein, skilvirkni, reglur, verklag og 

ópersónuleiki eru meðal þeirra einkenna sem sjást vel, einnig er skipulagsþátturinn við 

skrifræði sýnilegur vegna stöðlunar á verklagi og að matið er skýrt, það verður að vera 

ákveðið mikill skaði og það er ekki hægt að breyta reglunum eftir því sem við á. Viðmiðin 

sem eru sett eiga að stuðla að auknu gagnsæi sem og  jafnræði og minnka spillingu 

(Kohrman, 2003). Áhrif skrifræðis verða einnig til þess að fólk fjarlægist oft þá 

einstaklinga sem ákvarðanir þeirra hafa áhrif á. Staðlaðar reglur, sérhæfing og 

skipulaggefa lítið svigrúm fyrir einstaklinginn til þess að taka ákvarðanir og það kemur 

vel fram í greininni (Bernstein og Mertz, 2011; Hoag 2011). 
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6 Öryggismál 

Þegar fólk hugsar um iðnað og framleiðslu þá koma þættir á borð við verkfæri, tækni, 

vélar, byggingar og vörur oft fyrst upp í huga þess. Það sem vill oft gleymast hinsvegar 

er að hið félagslega skipulag og það hvernig fólk vinnur saman er grunnforsenda þess að 

framleiðsla geti átt sér stað. Iðnaðarmannfræði skoðar virkni og áhrif þessara félagslegu-

, menningarlegu-, pólitísku- og sálfræðilegu þátta og áhrif þeirra innan 

framleiðslufyrirtækja. Hægt er að rekja upphaf rannsókna mannfræðinga á fólki, 

tengslum og ferlum tengdum iðnaði aftur til ársins 1927 í rannsókn sem sálfræðingurinn 

Elton Mayo framkvæmdi og er í dag þekkt sem Hawthorne rannsóknin. Hann rannsakaði 

afköst verkafólks við mismunandi aðstæður, til dæmis lýsingu, hvíld og vinnutíma. 

Niðurstöður úr þeirri rannsókn sýndu að engar marktækar breytingar hefðu átt sér stað 

þrátt fyrir breytt vinnuskilyrði. Það sem Mayo og þeim sem unnu með honum að 

rannsókninni var ekki ljóst þá er að fólk er afkastameira þegar það veit að það er verið 

að fylgjast með því, í dag er þetta fyrirbæri kallað Hawthorne áhrifin. Síðan þessar 

rannsóknir voru framkvæmdar hafa fræðimenn öðlast frekari skilning á áhrifum 

stjórnunarhátta með tilliti til félagslegra og menningarlegra þátta innan fyrirtækja 

(Holzberg og Giovannini, 1981; Burawoy, 1979).  

Rannsóknir á valdi og stjórnunarháttum, og áhrifa þeirra á einstaklinga innan 

skipulagsheilda eru mjög í anda þess sem Nader (1972) kallaði eftir frá mannfræðingum. 

Rannsóknir á öryggismálum iðnaðarfyrirtækja, með áherslu á stjórnunarhætti, vald og 

menningu, hvort sem það er fyrirtækja menning, öryggis menning eða menning 

samfélagsins, spila þeir þættir saman og mannfræðingar eru í góðri stöðu til þess að 

rannsaka þá. Verk Weber og Foucault eru mjög mikilvæg þegar verið er að skoða 

stjórnunarhætti innan fyrirtækja og skipulagsheilda, en einnig verður að taka tillit til 

félagslegra og menningarlegra þátta. Fyrirtækjamenningu er hægt að skilgreina sem 

grunnhugmyndir um það hvernig hlutir virka svo sem siðir og venjur um það hvernig talið 

sé eðlilegt að upplifa, hugsa og skynja verkefni fyrir hendi sem og skynjun starfsfólks á 

gildum fyrirtækisins. Fyrirtækjamenning er til dæmis hvernig starfsfólk leysir verkefni og 

vandamál, hvernig starfsfólk temur sér það atferli sem litið er á sem rétt og er notað við 

dagleg störf, menntun og svo miðlun og þjálfun til nýrra starfsmanna á þessu atferli. 
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Fyrirtækjamenning er sterkt afl sem viðheldur sér þrátt fyrir brotthvarf lykilstarfsmanna 

eða endurskipulagningu ferla og stjórnunarhátta innan fyrirtækisins (Crutchfield og 

Roughton, 2013). Fyrirtækjamenning er breytileg vegna þess að hún samanstendur af 

reynslu og upplifun fólks. Menningarhugtakið hefur einnig þann kost að það virðist veita 

huglæga brú milli menningar og undirmenningar sem og á milli skipulagshátta og 

stjórnunar eins og skrifræðis- og stjórnvaldstækni. Breytingar sem hafa orðið á tækni og 

vinnuskipulagi innan fyrirtækja á síðustu áratugum gætu líka átt mikilvægan þátt í 

aukinni áherslu á að skilgreina og skilja fyrirtækjamenningu. Einnig hafa breytingar á 

gildum og lífsstíl starfsfólks, sem og samfélagslegar breytingar, áhrif og eiga það til að 

gera stjórnun fyrirtækja flóknari og það verður mikilvægara að gera starfsfólk að 

þátttakendum innan fyrirtækisins: þar sem fólk vill ekki að því sé stjórnað eða skipað 

fyrir, leiðir það til þess að finna þarf upp nýjar og minna þvingandi leiðir við stjórnun. Hér 

kemur stjórnvaldstæknin að góðum notum þar sem einstaklingar eru ábyrgir fyrir sínum 

eigin gjörðum og því að taka þátt í framleiðsunni á ábyrgan hátt. Hefðbundin hlýðni fyrir 

stjórnun getur minnkað vegna menningarlegra áhrifa og stjórnendur eru í auknum mæli 

að finna fyrir efasemdum frá undimönnum sínum vegna þess að þeir vilja ekki láta 

stjórna sér og vilja ekki fara eftir því sem þeim er sagt án útskýringa. Þess í stað þurfa 

stjórnendur að sannfæra undirmenn sína um gildi, viðhorf og hugsjónir sem unnið er að 

og tileinka sér það  (Alvesson, 2012).  

Chernobyl slysið árið 1986, hrinti af stað mikilli umræðu um öryggismenningu. Í 

skýrslu sem gerð var eftir slysið voru orsakir þess meðal annars raktar til lélegrar 

öryggismenningar innan fyrirtækisins (Edwards, et al., 2013). Þegar fjallað er um 

öryggismenningu er oftast átt við viðhorf til öryggismála, þau gildi eða forsendur sem 

starfsmenn innan fyrirtækja deila, rétt eins og með fyrirtækjamenningu (Antonsen, 

2009). Öryggismenning er mjög mikilvægur þáttur innan margra framleiðslufyrirtækja 

og mannfræðingar virðast hafa annan skilning á menningarhugtakinu en aðrir 

fræðimenn sem skoða samspil menningar og ólíkra stjórnunarhátta (Haukelid, 2008). 

Margir fræðimenn hafa haldið því fram að þrátt fyrir að þetta sé mikið rannsakað hugtak 

þá vanti enn sameiginlega skilgreiningu á öryggismenningu. Skortur á sameiginlegri 

skilgreiningu á eðli öryggismenningar gerir það að verkum að hugtakið nær ekki 
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framförum heldur einkennist af samansafni mismunandi rannsókna. Þetta hefur átt sinn 

þátt í að fólk endurskilgreinir hugtakið eftir því sem við á, til dæmis til að skilgreina 

stjórnunarkerfi, reglur, aðferðir, starfslýsingar, vinnuálag, þjálfun, þátttöku starfsmanna 

í ákvarðanatökum og upplifun og viðhorf í sambandi við vinnuaðstæður (Edwards, et al., 

2013). Einnig má rekja aukna athygli á öryggismenningu og stjórnunarháttum til 

stórslysa sem hafa orðið í margskonar iðnaði. Þar má meðal annars nefna Chernobyl, 

Challenger og Columbia slysin, slys tengd olíu iðnaðinum, (Silbey, 2009) einnig Three 

Mile Island slysið 28 mars 1979 í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum, þar sem kjarnorkuofn 

ofhitnaði með þeim afleiðingum að kælivökvi lak út og geislavikni með (John, 2008) og 

Bhopal slysið sem átti sér stað 2-3 Desember 1984. Þegar um það bil 40 tonn af 

metýlísósýanat fór að leka úr verksmiðju sem framleiðir skordýraeitur, sem er eitt 

stærsta iðnaðarslys sem hefur orðið og varð yfir þrjú þúsund manns að bana (Varma og 

Guest, 1993). Ástæður þessara slysa voru meðal annars raktar til sjaldgæfra mistaka eða 

vegna lélegra stjórnunarhátta. En slysin sjálf eru ekki eina ástæða þess að fólk fór að 

einbeita sér meira að öryggismenningu og stjórnun, heldur var almenningur farinn að 

efast um traust á tækniiðnaði og kostnaður fyrirtækja og samfélagsins á stórum slysum 

gat orðið gífurlegur. Tryggingafyrirtæki gerðu einnig þær kröfur til fyrirtækja sem þau 

tryggja að lágmarka áhættu bæði í sambandi við slys á fólki, búnaði, umhverfi og fleiru, 

einnig tóku verkalýðshreyfingar þátt í innleiðingu á starfsmannaöryggi. Þar með liggur 

ábyrgðin á slysum ekki lengur hjá einstaklingunum heldur er hún orðin hluti af stærra 

kerfi. Þetta varð til þess að fyrirtæki hættu að reyna hvað þau gátu til þess að forðast 

áhættu og fóru að leita hana uppi til þess að reyna að skilja og gera grein fyrir stjórnunar-

, félags- og menningarlegum vandamálum með tilliti til áhættu og reyna að koma þannig 

í veg fyrir slys með áhættugreiningum og breyttum verklagsreglum (Silbey, 2009).  

Skoðun margra stjórnenda er sú að fyrirtækjamenning tengist árangri fyrirtækja, 

þeir halda því fram að það sé mikilvægt að gera grein fyrir tengslum eða orsakatengslum 

á milli fyrirtækjamenningar og stjórnunarhátta á árangur, með það í huga að bæta 

þekkingu. Með því aukast líkurnar á að geta haft áhrif á hegðun fólks og menningarlega 

þætti, svo að þær niðurstöður sem taldar eru heppilegar geti verið nýttar. Þetta er 

neikvæð mótun á menningu sem gefur í skyn að hægt sé að líta á menningu sem verkfæri 
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eða viðmið til að ná árangri. Annað sjónarmið sem gengur út á að nota menningu til þess 

að bæta árangur lítur á menningu sem hindrun að efnahagslegri skynsemi og skilvirkni í 

anda Weber. Þá er reynt að stjórna eða fara framhjá menningu svo að hún hindri ekki 

ákvarðanir eða áætlanir sem byggjast til dæmis á stefnumótandi hugsun eða 

fjárhagslegum viðmiðum. Þetta sjónarmið reynir að komast hjá neikvæðum áhrifum 

menningar á fyrirtæki eins og mótstöðu við breytingar og menningarlegan ágreining. 

Flest skrif um menningu út frá tæknilega sjónarhorninu einkennast af bjartsýni og að litið 

er á stjórnun menningar sem úrræði fyrir árangursríkar stjórnunaraðferðir. Því er þá 

haldið fram að með því að stjórna gildum og skilgreiningum undirmanna á 

raunveruleikanum sé hægt að ná fram sveigjanleika og áreiðanleika og þar með hægt að 

ná fram áhrifaríkri hegðun. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir vandamálunum sem felast 

í því að eiga við menningu. Það að gera sér grein fyrir þessum þáttum getur gert 

stjórnendum auðveldara fyrir við að forðast verkefni eða samskiptaform sem eru líkleg 

til að mistakast og leiða til gremju, mótlætis eða tortryggni. Frekar en að segja 

stjórnendum hvað eigi að gera þá geta menningarlegar kenningar sýnt hvað á ekki að 

gera og hvaða vandamál eru líkleg til að koma upp í sambandi við menningarlega 

árekstra (Alvesson, 2012). 

Litið er á öryggi hér sem atferli sem annaðhvort eykur eða minnkar líkurnar á 

skaða en sá skaði getur bæði verið líkamlegur og andlegur. Þetta atferli gæti til dæmis 

verið þróun eða innleiðing á öruggum búnaði, innleiðing á öryggisreglum eða verklagi, 

upp að hvaða marki starfsfólk notar búnað rétt eða fer eftir verklagi og reglum, en einnig 

hvernig atferli starfsfólks er í tengslum við atriði sem eru ekki hluti af verklagi eða reglum 

fyrirtækisins, eins og til dæmis hvort stigar séu notaðir rétt eða ekki. Nákvæmar 

skilgreiningar á öruggu og óöruggu atferli geta verið misjafnar innan ólíkra fyrirtækja og 

iðnaðar, og líka hvaða stig innan fyrirtækisins er verið að skoða, (stjórnendur, yfirmenn, 

verkamenn) sem veldur misjöfnum áherslum meðal rannsakenda (Edwards, et al., 2013). 

Til þess skilja þessa stjórnunarferla sem fara fram innan skipulagsheilda þarf að 

rannsaka alla þá þætti sem spila þar inn í. Hér kemur mannfræðin af góðum notum þar 

sem hún býður uppá nákvæmar lýsingar á hvernig félagslegi og menningarlegi hlutinn 

varðandi stjórnun virkar með því að notast við þykka lýsingu (thick description) sem 
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framkvæmd er með því að öðlast þannig djúpan skilning á virkni þessara þátta og notast 

mannfræðingar þá meðal annars við vettvangsrannsóknir, þátttökuathuganir og fleira 

(Geertz, 1994). 

Öryggi er skilgreint og mælt út frá atburðum sem áttu sér ekki stað, það er að 

fólk er öruggt vegna þess að það eru engin slys. Næstum því slys eru einnig vandamál 

vegna sömu ástæðu, það eru atburðir sem leiddu ekki til slyss og þar af leiðandi veitir 

fólk þeim ekki eins mikla athygli og það hefði annars gert. Ef fullkomið öryggi er 

afstæðukennt og ef kerfi eru aldrei fullkomin þá þurfa þeir sem vinna við öryggismál að 

hafa seiglu og aðlögunarhæfni til þess að bregðast við (Silbey, 2009). Þegar fólk tileinkar 

sér ekki örugga hegðun þá er litið á það sem vankunnáttu eða rökleysu. Stjórnun 

skipulagsheilda fer fram á að fólk tileinki sér örugga hegðun. Ætlast er til þess að fólk geri 

það í gegnum sjálfsstjórnun (self government) þar sem það ber sjálft ábyrgð á því að 

forðast áhættu. Öryggishegðun er óendanlegt ferli. Það að gera grein fyrir og fylgjast 

með eigin öryggi er ný tegund eftirlits og stjórnunar sem hægt er að byggja á skýrslum, 

gögnum og útreikningum. Þannig er hægt að nota áhættustjórnun til þess að kalla fram 

sjálfsmat einstaklinga og breyta umhverfisþáttum þar sem fólk vinnur til þess að bæta 

öryggi þess (Gephart, et al., 2009). 

Í grein eftir Alvin Gouldner (1955) gerir hann grein fyrir hvernig ólíkir 

stjórnunarhættir hafa mismunandi áhrif á daglegan rekstur fyrirtækja. Hann rannsakaði 

námufyrirtæki og þær breytingar sem urðu á stjórnunarháttum innan þess á þriggja ára 

tímabili. Til að byrja með einkenndust stjórnunarhættir þar af undanlátssemi þar sem 

samvinna og hollusta byggðu á  vægum stjórnarháttum og kunningjaskap. Á fyrsta árinu 

sem Gouldner rannsakaði fyrirtækið dó framkvæmdastjórinn, þá tók við annar að nafni 

Peel. Hann réðst strax í að eyða undanlátssömum stjórnarháttum og innleiddi nýjar 

reglur. Þær reglur fólu meðal annars í sér formlegar reglur, fækkunar á 

stjórnunarstöðum, eflingu á eftirliti, verkaskiptingu og fleiru. Gamla formi uppgerðar 

skrifræðisins (mock bureaucracy) þar sem fáar reglur, sem sjaldan var framfylgt var skipt 

út fyrir afleiðinga knúið skrifræðisvald, þar sem reglum var fylgt til hins ýtrasta. Gouldner 

benti þó á að einnig voru teknar upp nýjar öryggis reglur sem voru byggðar upp á 
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samkomulagi milli stjórnenda og starfsfólks eftir skrifræðislíkani sem byggir á 

sérhæfingu og fræðslu (Gouldner, 1955). 

Með því að gera grein fyrir mismunandi skrifræðilegum reglum og að stjórna 

þeim í réttan farveg, reynir Gouldner að gefa í skyn að skrifræði er ekki alltaf neikvætt, 

heldur geti það verið notað til þess að ná fram heppilegum útkomum fyrir fyrirtæki og 

starfsmenn, að öryggisreglum sé ávallt fylgt, og ef það er ekki gert þá fylgi því afleiðingar. 

Hann bendir einnig á að það þurfi ekki að beita refsingum og segir að notast megi við 

margskonar útfærslur sem ef til vill gætu verið heppilegri, og að sumar leiðir skrifræðis 

séu meira þvingandi fyrir einstaklinga en aðrar. Fyrirmyndar hugmyndir skrifræðis eru 

byggðar á tilveru ákveðinna reglna sem á ávallt að framfylgja. En þegar það er ekki gert, 

til dæmis með því að virða reglur við reykingarbanni einungis þegar eftirlitsmenn eru á 

svæðinu, þá er hægt að líta á það sem uppgerðar skrifræði. Þær öryggisreglur sem 

samkomulag er um á milli stjórnenda og starfsmanna, býður upp á farsælla skrifræði, 

eða fulltrúa skrifræði (representative bureaucracy) heldur en skrifræði sem byggir á aga 

og refsingum. Með tilliti til öryggisreglna er fulltrúaskrifræði að stjórnendur og 

starfsmenn vinna að því í sameiningu að þróa og framfylgja öryggisreglum og býður það 

upp á samhug fólks um að framfylgja settum reglum. Það þykir heppilegra en agavald 

því að það gæti leitt til aukinnar spennu innan fyrirtækisins án þess að hafa nokkur áhrif 

á það sem reglurnar segja til um. En það er eitt að starfsmenn og stjórnendur sammælist 

um öryggis reglur, og annað mál að stjórnendur vilji gefa eftir í sambandi við stjórnun 

verklagsskipulags, eða fyrir starfsmenn að vera sammála um vinnuálag og vinnutíma. 

Það bendir til þess að ekki er hægt að taka upp fulltrúa skrifræði eitt og sér vegna 

togstreitu á milli þess fyrirkomulags og utanaðkomandi markaðsáhrifa sem hafa 

óhjákvæmileg áhrif á rekstur fyrirtækisins. Gouldner leggur áherslu á tengsl milli 

framvindu og ólgu við innleiðingu á skrifræði, sérstaklega þegar kemur að formlegum 

reglum. Til dæmis notaði Peel, nýji framkvæmdastjórinn hjá námufyrirtækinu, reglur til 

þess að draga úr fjölda stjórnenda, hann réttlætti hegðun sína með reglum og notaði 

þær til þess að hafa eftirlit með starfsfólki (Burawoy, 1982). 

En ákvarðanir stjórnenda á skrifræðilegu fyrirkomulagi er varða til dæmis 

tækninýjungar, framfarir og verklags fyrikomulag er ekki bara hægt að skoða út frá 



  

33 

þvingandi markaðs aðstæðum og færa rök fyrir því að fulltrúa skrifræði geti ekki spilað 

einhvern þátt í því. Það að reyna að bæta félagsanda og vilja starfsfólks til þess að leggja 

sig fram skiptir líka gríðarlegu máli. Þegar áhersla er lögð á vald og stjórnun í stað þess 

að reyna að vinna með starfsfólki til þess að finna lausnir þá getur það leitt til slakari 

útkomu, til dæmis vegna þess að fólk finnur ekki fyrir hvatningu og vilja til þess að leggja 

sig fram (Gouldner, 1954). 

Á þeim tíma sem Gouldner framkvæmdi rannsóknina, frá 1948 til 1951, hafði 

Foucault ekki en komið fram með hugmyndir sínar um stjórnvaldstækni, en það eru 

ákveðnir þættir í hugmyndum hans sem virðast tengjast hugmyndum Foucault samt sem 

áður, til dæmis að starfsmennirnir tóku þátt í því að búa til öryggisreglur og það var 

ætlast til þess að þeir sæju sjálfir um að framfylgja þeim upp að vissu marki, þrátt fyrir 

aukið eftirlit með starfsmönnum. Einnig má greina það að fyrirtækjamenning hafi spilað 

þar stóran þátt þar sem í byrjun hafði það orðið að venju að reglur væru brotnar og það 

án þess að nokkur þyrfti að svara fyrir það og taka á því ábyrgð. En svo að það hafi snúist 

við þegar starfsmenn voru fengnir til þess að taka þátt í öryggismálum og bæði 

stjórnendur og starfsmenn voru sammála um reglur. Frávikarek (Drift into failiure) er 

kenning um hvernig slys orsakast ekki alltaf óvænt og skyndilega heldur geta þau þróast 

yfir langan tíma þegar hugmyndir starfsfólks eða fyrirtækja í heild sinni breytast varðandi 

áhættu og hvað beri að varast. Það gerist með þeim hætti að fólk fer aðeins út fyrir 

öryggisreglurnar og ekkert gerist, svo aftur og aðeins lengra, Þessar breytingar gerast 

hægt og rólega yfir ákveðið tímabil og verða loks að viðurkenndu atferli. Þegar 

afleiðingar þess koma svo í ljós, til dæmis með slysi, þá getur verið að atferlið hafi verið 

komið langt út fyrir það sem eðlilegt þótti til að byrja með. Þetta getur til dæmis gerst 

þegar áhersla á að ljúka verkefnum á réttum tíma er sett í forgrunn, þó svo að það bitni 

örlítið á öryggiskröfum, þannig að önnur markmið innan fyrirtækisins eins og reksturinn 

eru sett í forgang. Það bitnar á tilkynningaskyldu vegna öryggisfrávika innan fyrirtækisins 

vegna þess að fólk lætur ekki vita af minniháttar frávikum vegna þrýstings um að skila 

verkinu á réttum tíma svo lengi sem það verða ekki slys. Einnig getur þetta leitt til 

ávinninga á öðrum sviðum á meðan, til dæmis í gegnum tímasparnað, lægri kostnað, 

aukinni skilvirkni og ánægðari viðskiptavinum (Dekker, 2014). 
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7 Lokaorð 

Með orð Nader að leiðarljósi hafa mannfræðingar byggt á kenningum fræðimanna eins 

og  Weber og Foucault til þess að reyna að skilgreina vald og stjórnun yfir einstaklingum. 

Mannfræðingar hafa tekið sig á á síðastliðnum áratugum og byrjað í auknum mæli að 

rannsaka heima fyrir, frekar en að skoða önnur og smærri samfélög. Þeir 

stjórnunarhættir sem eru notaðir innan iðnaðar eða framleiðslufyrirtækja þurfa einnig 

að gera ráð fyrir áhrifum þeirrar menningar sem er við lýði innan fyrirtækisins. 

Verkfærakassi mannfræðinga gerir það að verkum að heppilegt er fyrir þá að taka þátt í 

rannsóknum er varða uppbyggingu skipulagsheilda, og menningarlegra þátta sem spila 

þar inn í, þátttökuathuganir og vettvangsrannsóknir eru til dæmis heppilegar leiðir sem 

hægt er að nota við þess háttar rannsóknir. Ef það er ekki kostur að nota klassískar leiðir 

sem mannfræðin hefur tileinkað sér, þá rétt eins og Nader minntist á, verða 

mannfræðingar að finna aðrar leiðir til þess að rannsaka, til dæmis með því að skoða 

gögn og aðrar upplýsingar sem tengjast skipulagsheildunum. Mannfræðingar geta lagt 

sitt af mörkum með rannsóknum á skrifræði og stjórnvaldstækni með tilliti til menningar 

til þess að bæta skilning og starfsumhverfi fyrirtækja gagnvart starfsmönnum með því 

að benda á þætti sem betur mættu fara og koma með tillögur sem stuðla að farsælum 

breytingum fyrir alla aðila frekar en að gagnrýna. Sú nálgun gæti aukið vilja 

skrifræðilegra skipulagsheilda til þess að leyfa mannfræðingum að stunda þessar 

mikilvægu rannsóknir og bæta þannig hag og líf fólks. 
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