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Útdráttur	

Ritgerð	þessi	er	 lokaverkefni	 til	BA-	gráðu	 í	mannfræði	við	Háskóla	 Íslands.	Meginmarkmið	

ritgerðarinnar	 er	 að	 skoða	 kenningu	 franska	 heimspekingsins	 Michel	 Foucault	 sem	 hefur	

verið	þýdd	sem	lífvald	(biopower).	Kenningar	um	lífvald	hafa	náð	mikilli	 frægð	en	hugtakið	

kom	 fyrst	 fram	 árið	 1976.	 Margir	 kannast	 við	 hugtakið	 vegna	 myndlíkingar	 þess	 við	

Panopticon	fangelsið,	sem	var	ákveðin	hugmynd	af	fangelsi	og	út	frá	því	þróaðar	kenningar	

um	 alsæið	 eða	 alsæishyggju.	 Kenningarnar	 um	 alsæið	 í	 valdinu	 heimfæra	 myndavélar	

fangelsis	 og	 hlutverk	 öryggisvarða	 yfir	 á	 yfirvaldið	 og	 áhrifin	 á	 þegna	 í	 nútímasamfélagi.	

Valdið	 er	 tengt	 stofnanamenningu,	 pólitík,	 heilbrigðiskerfi,	 skólakerfi,	 áhættuþáttum,	

almennri	stýringu	á	fólksfjölgun	og	kynlífshegðun	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Valdið	hefur	bein	og	

óbein	áhrif	á	einstaklinga	og	er	undir	áhrifum	félagslegrar	formgerðar	sem	birtist	í	innviðum	

samfélagsins	 í	 gegnum	 ríkjandi	 orðræðu.	 Í	 ritgerðinni	 er	 markmiðið	 að	 rýna	 í	 hversu	 vítt	

hugtakið	 lífvald	 er	 og	 spegla	 hið	 ósýnilega	 vald	 í	 almennum	 þáttum	 samfélagsins	 út	 frá	

kenningarlegri	 umfjöllun.	Mannfræðingar	 hafa	 rýnt	 í	 valdahugtakið	með	 tilliti	 til	 kenninga	

um	 lífvald	 og	 bæði	 þróað	 það	 áfram	 sem	 og	 gagnrýnt	 hugtakið.	 Lífvaldið	 sem	 hugtak	 er	

okkur	mjög	framandi	en	kunnuglegt	fyrirbæri	sem	getur	hjálpað	fólki	að	sjá	lífpólitíkina	sem	

býr	í	samfélagsgerðinni.		
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Abstract	

This	 thesis	 is	 the	 final	work	 for	BA	 in	anthropology	at	 the	University	of	 Iceland.	The	main	

purpose	was	to	explain	the	concept	Biopower	from	the	France	philosopher	Michel	Foucault.	

The	 concept	 about	 biopower	 and	 biopolitics	 has	 become	 very	 famous	 in	 the	 last	 three	

decades.		It	was	first	published	in	France	1976.	Many	people	are	aware	of	the	concept	and	

heard	 about	 modern	 biopower	 theories	 and	 recognize	 it	 though	 theories	 about	

Panopticism.	Panopticon	refers	to	experimental	laboratory	inside	of	a	prison	and	shows	the	

invisible	 power.	 The	 Panopticon	 was	 explained	 as	 a	 symbol	 of	 the	 disciplinary	 society	 of	

surveillance.	The	power	is	linked	to	politics,	health	systems,	education	systems,	risk	factors	

and	general	governance	of	population	growth	and	sexual	behavior.	The	essay	will	focus	on	

aspects	in	anthropology	and	thoughts	from	other	scholars	and	review	how	the	concept	has	

been	criticised.	This	essay	will	focus	on	aspects	of	the	daily	 life	through	biopower	theories	

and	show	how	biopower	comes	close	to	explain	boundaries	 in	society	and	 legislation	that	

people	feel	the	need	to	follow.	
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Formáli	

Ég	valdi	ritgerðarefnið	um	lífvald	því	það	varð	mér	einkar	hugleikið	þegar	ég	fékk	að	kynnast	

því	á	1.	ári	í	mannfræði.	Allt	vald	er	mjög	vandmeðfarið	og	ég	tengi	þetta	hugtak	við	margar	

samsæriskenningar	 og	 daglegt	 líf	 vesturlandabúa	 sem	 er	 undir	 áhrifum	 frá	 pólitískum	 og	

siðferðislegum	gildum	hvernig	skuli	haga	sér	í	nútímasamfélagi.	Hugmyndafræðin	um	lífvald	

og	lífpólitík	má	oft	tengja	við	hugmyndir	yfirvaldsins	um	forræðishyggju	og	hvernig	eitt	á	að	

ganga	yfir	alla.	Auðvitað	er	þörf	á	einhverskonar	valdi,	yfirumsjón	og	virkni	innan	samfélaga	

en	 tel	 ég	 það	 áhugavert	 viðfangsefni	 að	 rýna	 í	 kenningar	 um	 vald	 og	 hversu	 sýnilegt	 eða	

ósýnilegt	 það	 kann	 að	 vera.	 Michel	 Foucault	 var	 djarfur	 kenningasmiður	 og	 hafa	 margir	

fræðimenn	skrifað	um	lífvald	og	stuðst	við	kenningar	frá	honum.	Hugtakið	gerir	okkur	kleift	

að	 skoða	 hugmyndina	 um	 vald	 í	 hinu	 almenna	 til	 hins	 sértæka	 og	 öfugt	 með	 áherslu	 á	

líkamann	 og	 hversu	 falið	 eða	 óáþreifanlegt	 valdið	 kann	 að	 vera.	 Hugtakið	 fjallar	 á	 afar	

flókinn	og	margþættan	hátt	um	valdatengsl	 í	samfélagsgerðinni	en	það	hefur	öðlast	miklar	

vinsældir	 í	 fræðasamfélaginu.	 Í	 ritgerðinni	 taldi	 ég	 lykilatriði	 að	 skoða	 það	 út	 frá	

Vesturlöndum	 þar	 sem	 hugtakið	 myndaðist	 en	 einnig	 þar	 sem	 ég	 sjálf	 get	 tengt	 það	 við	

samfélagsgerð	Vesturlandabúa.	 Ég	 vil	 þakka	 leiðbeinanda	mínum	 Sveini	 Eggertssyni,	 Sölva	

Sveinssyni	 cand.	 mag.	 í	 íslenskum	 fræðum,	 vinum	 og	 fjölskyldu	 fyrir	 mikinn	 stuðning	 á	

krefjandi	tímum	í	náminu	og	vera	mér	innan	handar	við	skrifin.	
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Inngangur	

Fyrir	 nokkrum	 áratugum	 eða	 árið	 1976	 tók	 franski	 heimspekingurinn	Michel	 Foucault	 að	

móta	og	skilgreina	hugtakið	„lífvald“	(biopower).	Það	hefur	mikið	borið	á	hugtakinu	og	það	

verið	gagnrýnt	og	þróað	enn	frekar	en	einnig	notað	til	hliðsjónar	í	hinum	ýmsu	fræðigreinum	

þar	 sem	vald	er	 tekið	 fyrir.1	Ýmsir	 fræðimenn	hafa	þróað	kenningar	um	 lífvald	og	á	meðal	

þeirra	 eru	 ítalski	 heimspekingurinn	 Antonio	 Negri	 og	 bandaríski	 bókmenntafræðingurinn	

Michael	Hardt.	Stýringarsamfélög	eru	að	taka	við	af	ögunarsamfélögum	sögðu	fræðimenn,	

við	 þurfum	ekki	 lengur	 að	búa	 í	 samfélagi	 þar	 sem	viðgangast	 aftökur	 og	 sýna	þessháttar	

fordæmi	 til	 að	 halda	 uppi	 aga.	 Það	 eru	 breyttir	 tímar	 og	 innan	 Vesturlanda	 tíðkast	

annarskonar	stýring	til	að	fá	þegna	til	að	fara	eftir	valdboði	stjórnvalda.	2		

Mannfræðingar	 á	 borð	 við	 Laura	 Nader,	 Akhil	 Gupta,	 Michael	 Jackson,	 og	 David	

Graeber	 hafa	 öll	 skrifað	 um	 kenningar	 Foucault	 eða	 gagnrýnt	 með	 einhverjum	 hætti.	

Kenningar	um	lífvald	og	lífpólitík	hafa	haft	talsverð	áhrif	á	félags-	og	hugvísindi	með	því	að	

skoða	vald	með	líkamann	í	forgrunni.	Líkaminn	verður	viðfangsefnið	og	er	undir	áhrifum	frá	

ytri	þáttum	sem	hafa	áhrif	á	hann,	þáttum	eins	og	tengslum	valds	og	þekkingar.3	Alls	kyns	

tæki	 og	 tól	 hafa	 verið	 notuð	 af	manninum	 til	 að	 stýra,	 en	 tæknin	 í	 dag	 er	 orðin	 töluvert	

ósýnilegri	 með	 spurningalistum,	 könnunum,	 sáttmálum,	 rannsóknum	 og	 samfélagslegum	

skyldum.	Eins	og	kemur	fram	 í	 riti	Hardt	og	Negri	um	Veldið	segja	þeir	að	veldið	taki	á	sig	

efnislega	 mynd	 beint	 fyrir	 framan	 einstaklinga,	 jafnvel	 óafvitandi.	 Við	 höfum	 á	 síðustu	

áratugum	 orðið	 vitni	 að	 sífelldri	 aukningu	 hnattvæðingar.	 Hnattvæðingin	 tekur	 t.d.	 á	 sig	

mynd	efnahagslegra	og	menningarlegra	skipta	eftir	að	nýlendustjórnum	var	steypt	af	stóli.	

Með	 breyttum	 framleiðsluháttum	og	 viðskiptum	 víða	 um	heim	 hefur	 hnattvæðingin	 tekið	

örum	breytingum	og	 hefur	 gríðarleg	 áhrif	 á	 líf	 fólks.	 Þankagangur	 og	 formgerð	 samfélaga	

breytist	 í	 takt	 við	 flæði	 fólks,	 hugmynda	 og	 fjármagns.	 Net	 valds	 og	 nýrrar	 þekkingar	

kollvarpar	 eldri	 þekkingu	 og	 í	 raun	 valdi	 sem	 umbreytist	 eftir	 þróun	 og	 gildi	 samfélaga	 á	

hverjum	tíma	fyrir	sig.	Veldið	er	pólitísk	sjálfsvera	sem	nær	að	stýra	hnattrænum	breytingum	

með	áhrifamiklum	hætti	 og	 er	 undir	 áhrifum	 frá	 efnislegum	og	menningarlegum	gildum.	4	

Foucault	segir	í	bók	sinni	Surveillir	et	punir		(Gæsla	og	refsing)	að	vald	og	miðlun	þekkingar	
																																								 																					
1	Davíð	Kristinsson,	2003	
2	Davíð	Kristinsson,	2003	
2	Davíð	Kristinsson,	2003	
3	Nader,	1972,	Gupta	og	Ferguson,	2002	ofl.	
4	Hardt	og	Negri	1960	
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sé	notað	til	að	halda	uppi	aga	innan	heildarinnar	í	nútímasamfélögum.	Valdið	á	markvisst	að	

móta	 samfélagið	 og	 hefur	 gert	 það	með	 tímanum	 í	 hverju	 samfélagi	 fyrir	 sig.	 Strúktúr	 og	

orðræða	breytist	með	hverri	kynslóð	og	umbreytir	þar	af	leiðandi	eldri	þekkingu.														

Með	 breyttri	 þekkingu	 kemur	 öðruvísi	 birtingarmynd	 á	 valdið	 og	 notkun	 þess	 eða	

svokallað	 ,,þekkingarvald“.	 Í	 raun	má	heimfæra	 lífvald	 og	 lífpólitík	 yfir	 á	marga	þætti	 sem	

snerta	líf	einstaklinga	og	hópa	og	á	allt	 í	samfélaginu	sem	mótar	stefnur	sínar	út	frá	nýjum	

rannsóknum	og	þekkingu.5	Foucault	taldi	að	18.öldin	hafi	markað	upphaf		þess	að	líkaminn	

fór	 undir	 smásjá	 yfirvaldsins.	 Á	 þessum	 tímum	 byrjar	 að	 tvinnast	 saman	 þekking,	 vald	 og	

líkaminn.	Stofnanir	eins	og	heilbrigðis-,	 fangelsismála-	og	menntamálaráðuneyti	 fara	 sífellt	

meira	 að	 einbeita	 sér	 að	 líkamanum.	 Hvernig	 mætti	 stjórna,	 auka	 getu,	 færni,	 afköst,	

framleiðslu	 og	 hæfni	 einstaklingsins.6	Valdið	 ætti	 samkvæmt	 slíkum	 hugmyndum	 ekki	 að	

nálgast	 einstaklinginn	 eins	 og	 frá	 hinu	 ytra	 yfirvaldi	 heldur	 kemur	 það	 frá	 innviðum	

(e.infrastructure)	 eða	 undirliggjandi	 þáttum	 samfélagsins.	 Þegnarnir	 séu	 allir	 partur	 af	

tannhjóli	 valdsins	 þar	 sem	 valdið	 sé	 greypt	 inní	 orðræðu	 og	 staðla	 sem	 koma	 fram	 í	

samskiptum	 og	 venjum	 hversdagsleikans.	 Valdið	 komi	 því	 allstaðar	 að	 og	 birtist	 bæði	 í	

staðbundnum	aðstæðum	og	úr	fjarlægð.7		

Kenningar	 Foucault	 hafa	 fengið	 á	 sig	 gagnrýni	 vegna	 ýmissa	 þátta	 og	oftar	 en	 ekki	

vegna	þess	að	það	vanti	samræmi	og	séu	ýmis	frávik	frá	raunveruleikanum	í	valdahugtakinu.	

Gjarnan	er	gagnrýni	í	að	það	skorti	atbeina	inní	kenningar	hans	um	valdatengsl.	Hugmyndir	

hans	 um	 að	 valdinu	 sé	 úr	 fjarlægð	 steypt	 inn	 í	 samfélagsgerðina	 vegna	 orðræðu	 og	

viðurkenndra	þátta,	þær	skarist	við	tilgátu	um	kúgun	og	þvingun.	Það	sé	viðhorf		Foucault	að	

túlka	valdið	sem	yfirráð,	þvingun	og	bælingu	þegna.	Það	sé	með	réttu	verið	að	greina	valdið	

frá	tveimur	ólíkum	ásum,	annarsvegar	að	samfélagið	móti	valdið	og	gerist	óbeint,	en	einnig	

úr	innsta	kjarna	þar	sem	eru	stofnanir	að	stýra	fólki	og	kúga	það	í	gegnum	yfirráð.	8	

																																								 																					
5	Hjörleifur	Finnson,	2003	
6	Eiríkur	Guðmundsson,	1998:257	
7	Gordon,	1980	:94	
8	Dreyfus	and	Rabinow	1982:136	
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1.	Hugtakið	lífvald	og	skilgreiningar	í	fræðilegu	samhengi		

	Í	 ritinu	 Viljanum	 til	 þekkingar	 (La	 volonté	 de	 savoir)	 greinir	 Foucault	 frá	 sögulegum	

umskiptum	 í	 gerð	 og	 virkni	 yfirvaldsins	 sem	 eiga	 sér	 stað	 frá	 sautjándu	 öld	 og	 fram	 á	 þá	

nítjándu.	Yfirskrift	að	hugmyndum	Foucaults	var	oftar	en	ekki	sifjafræðin	og	var	hún	honum	

hugleikin	í	útgáfum	ýmissa	rita,	í	því	skyni	að	skoða	leik	viljans	en	ekki	endilega	framvindu	og	

þróun	 sögunnar.	 Fyrir	 utan	 sifjafræðina	 varð	 tungumálið	 honum	hugleikið	 viðfangsefni	 og	

taldi	hann	að	tungumálið	hefði	öðlast	nýtt	hlutverk	um	aldamótin	1800.	Tungumálið	hefði	

vaknað	til	lífsins	og	farið	að	vísa	inná	við,	í	stað	út	á	við	til	heimsins	og	vaknað	úr	dvala	sem	

fylgir	sjálfvirkni	og	hlutleysi	sem	tengdist	flokkunarkerfi	17.aldar.	9			

Til	 að	 útskýra	 lífvald	 er	 nauðsynlegt	 að	 sjá	 hvaðan	hugmyndirnar	 koma	og	 í	 hvaða	

samhengi.	 Fyrir	 tíma	 lýðræðis	 þegar	 keisari	 og	 konungar	 höfðu	 völdin	 fólst	 lífvald	 eins	 og	

Foucault	 túlkar	það	 í	 rétti	 yfirvaldsins	 að	 ákvarða	hvort	 einstaklingur	 skyldi	 lifa	 eða	deyja.	

Yfirvöld,	 konungur	 eða	 keisari,	 gátu	 sent	 menn	 í	 stríð,	 fórnað	 þeim	 eða	 brugðist	 við	

mótmælum	með	því	að	taka	 líf.	Ákvarðanir	um	að	þyrma	lífi	eða	taka	 lífið,	var	kjarni	slíkra	

yfirráða.	Vald	yfir	lífinu	felst	í	réttinum	til	að	tortíma	því,	stjórna	því	eða	þyrma.10		

Umskiptin	 sem	 um	 ræðir	 felast	 í	 því,	 að	 viðfang	 valdsins	 er	 ekki	 lengur	 að	 þyrma	

lífinu	eða	að	taka	það,	heldur	verður	valdið	sjálft	lífið:	Að	stjórna	lífinu,	hvernig	því	er	lifað.	

Þessi	nýja	gerð	valds	er	tvíþætt:	„Ögun	líkamans	og	skipulag	yfir	borgurum	myndar	þá	þætti	

sem	valdið	hefur	yfir	lífinu	og	hefur	skipulagt	sig	í	kringum".	Ögunartæknin	felst	t.d.	í	eftirliti	

og	 niðurskiptingu	 tíma	 og	 rýmis.	 Birtingarmynd	 slíkrar	 ögunar	 er	 svo	 túlkað	 eins	 og	

verksmiðjuferli	 sem	 skiptir	 tíma	 og	 rými	 niður	 í	 einingar	 sem	 hafa	 hver	 sitt	 ákveðna	

framleiðsluhlutverk,	og	þeim	fylgt	eftir	með	eftirliti	og	skipulagi.	Skipulagið	kemur	t.d.	í	formi	

tíma	 og	 rýmis,	 stimpilklukku	 og	 færibandavinnu	 innan	 framleiðslueininga.	 Skipulagi	 á	 lífi	

þegna	 er	 framfylgt	 með	 skráningu	 og	 tölfræði.	11		 Þetta	 vald,	 sem	 skipuleggur	 og	 mótar	

einstaklinginn	 markvisst,	 finnur	 honum	 tölfræðilega	 stöðu	 innan	 heildarinnar.	 Þetta	 vald	

nefnir	Foucault	„lífvald":	„Ögun:	líkamsgerðarpólitík	mannslíkamans".	Ögunin	fer	m.a.	fram	í	

herbúðum,	skólum,	verksmiðjum,	fangelsum	og	fleiri	stofnunum.	Með	áhrifum	fjölmiðla	má	

																																								 																					
9	Þröstur	Helgason,	1995:8	
10	Hjörleifur	Finnsson,	2003:176	
11	Sjá	sama	rit	
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einnig	sjá	hvernig	tjáning,	hegðun	og	þátttaka	einstaklinga	í	samfélaginu	mótast	af	ósýnilegu	

valdi	 yfir	 líkama	 þeirra.	Markmið	 lífvaldsins	 er	 að	 auka	 getu	 og	 framleiðni	 einstaklinga	 og	

samfélags,	og	tengist	þannig	uppgangi	kapítalismans	nánum	böndum.		

Lífpólitíkin	 greinir	 m.a.	 frávik	 í	 samfélaginu	 með	 tölfræðilegum	 aðferðum	 og	 og	

notast	við	reglugerðir	og	lög	til	að	mæta	þeim.	Viðfangsefnin	eru	íbúar	eða	þjóð	landsins	og	

við	það	skarast	að	vissu	leyti	skóli,	vinna	og	heimili,	eða	sá	vettvangur	sem	er	persónulegri	

og	erfiðara	að	rýna	 í.	Tölfræði	úr	manntölum,	fæðingarskýrslum	og	dánarskrám	helst	svo	 í	

hendur	við	vöxt	nýrra	vísinda	sem	varpa	ljósi	á	atferli	mannkyns.12			

Í	 skrifum	Foucault	 kemur	oft	 augljóslega	 fram	hvernig	 hann	 rýnir	 í	 vald	 yfir	 líkama	

fólks	 með	 sögulegri	 greiningu.	 Að	 á	 klassísku	 öldinni	 8-6	 öld	 f.k.	 hafi	 líkaminn	 verið	 í	

brennidepli,	hlutgerður	og	orðinn	að	viðfangsefni.	Líkaminn	var	viðfangsefni	þess	valds	sem	

ætlaði	 að	 móta,	 stýra	 og	 hagræða	 svo	 hann	 yrði	 sterkari	 fyrir	 utanaðkomandi	 öflum.	

Reglugerðir	frá	keisaraveldi	og	tölfræðileg	greining	frá	hernum,	skólum	og	sjúkrahúsum	voru	

lögð	 því	 til	 grundvallar	 hvernig	 skyldi	 stjórna	 líkama	 fólksins.	 Til	 að	 skynja	 hugleiðingar	

Foucaults	 er	 mikilvægt	 að	 skoða	 kenningar	 hans	 í	 tilliti	 til	 skrifa	 hans	 um	 undirgefni	 og	

menningarlega	forræðishyggju	í	aldanna	rás.13	

1.1.	Nýfrjálshyggja		

Davíð	Kristinsson	 rekur	hugmyndir	um	vísindaheimspeki	Foucault	 í	 ritinu	Hugur	og	vitnar	 í	

skrif	 frá	 Garðars	 Árnasonar.	 En	 Garðar	 fjallaði	 um	 hugtakið	 lífvald	 í	 grein	 sinni	 „Vísindi,	

gagnrýni,	 sannleikur“	 þar	 sem	 fjallað	 var	 um	 tengsl	 milli	 þekkingar	 og	 valds.	 Í	 greininni	

bendir	Garðar	á	að	vísindaheimspeki	Foucault	hafi	ýmislegt	uppá	að	bjóða	fyrir	fræðimenn	

sem	fást	við	rökgreiningu	eða	mjög	stranglega	afmarkað	viðfangsefni.		

Foucault	 var	 heimspekingur	 sem	 hafi	 haft	 áhrif	 á	 marga	 samtímamenn	 sína	 sem	 og	

nemendur	í	faginu	eftir	að	hugtakið	leit	dagsins	ljós.14	Fyrir	utan	það	að	lífvald	hafi	sprottið	

út	 frá	 heimspekilegum	hugrenningum	þá	 er	 hugtakið	 einnig	 bendlað	 við	 nýfrjálshyggju	 og	

fyrirbærafræði.	 Nýfrjálshyggja	 vísar	 til	 þess	 sjónarmiðs	 að	 einblína	 meira	 á	

																																								 																					
12		Sjá	Hjörleifur	Finnsson,	2003:176		
13	Foucault,	2005	
14	Davíð	Kristinsson,	2003	
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einstaklingshyggju,	 áhersla	 er	 lögð	 á	 frelsi	 og	 eignarétt,	 frjálsara	 flæði	 fjármagns,	

hreyfanleika	fólks	og	minni	ríkisafskipti.15	Hugtakið	nýfrjálshyggja	hefur	verið	töluvert	á	reiki	

og	eru	fyrirlestrar	Foucault	sem	haldnir	voru	árið	1979	í	Collége	de	France		túlkaðir	sem	góð	

kynning	á	stefnu	nýfrjálshyggjunnar.		

Verkefni	 Foucault	 var	 að	 greina	 heimspekina	 sem	 býr	 innan	 sögu	 hugmyndakerfa,	

pólitík	 og	 þær	 áskoranir	 sem	 tilheyra	 ögunarsamfélaginu,	 sérstaklega	 sem	 tengjast	

kynhneigð.	 Þessar	 hugleiðingar	 höfðu	 djúpstæð	 áhrif	 á	 Foucault	 og	 áhuga	 hans	 á	

nýfrjálshyggju.	 	 Foucault	 var	 samkynhneigður	 og	 hafði	 það	 töluverð	 áhrif	 á	 afstöðu	 hans	

gagnvart	yfirvaldinu	sem	þótti	ekki	sýna	mikið	umburðarlyndi	gagnvart	samkynhneigð	víðast	

hvar	á	þessum	tíma.	Niðurstaðan	varð	sú	að	túlkun	á	byltingu	vegna	nýfrjálshyggjunnar	varð	

birt	í	fyrirlestrum	hans,	og	túlkunin	töluvert	eðlislæg	hjá	honum.16		Foucault	var	hugleikið	að	

skoða	 valdið	 gegnum	 líkamlegar	 kenningar	 og	 lét	 þessi	 orð	 falla	 í	 bók	 sinni	 History	 of	

Sexuality	sem	kom	út	árið	1980.		,,Vélknúið	afl	valdsins	býr	í	líkamanum,	lífinu,	hvað	veldur	

fjölgun,	hvað	styrkir	 tegundirnar,	getan	til	að	hafa	yfirráð	og	getan	til	þess	að	nota	valdið.	

Lífvaldið	sem	tengist	fjölgun	kemur	inná	nokkra	þætti	t.d.	heilsu,	fjölgun,	afkvæmi,	kynþætti,	

framtíð	 mannkynsins,	 heilbrigði	 hins	 félagslega	 líkama	 og	 kynhneigð	 einstaklinga“. 17	

Kynhneigð	 verður	 lýðræðislegt	 afl	 á	 vettvangi	 kynferðislegar	 þróunar	 sem	 rekja	 má	 til	

þróunar	 eða	 áhrifa	 á	 fólksfjölgun.	 Aðgengi	 er	 byggt	 á	 þekkingu	 sem	 útskýrir	 staðla	 frá	

tækninnar	hendi,	líkur	á	framkvæmd,	venjur	og	siði,	breytur,	sjálfsmynd	og	leyfir	líftækninni	

að	tengja	kynlíf	við	 fólksfjölgun.	Á	meðal	þessara	mörgu	samverkandi	þátta	eru	atriði	 sem	

valdið	 vinnur	 með,	 ekki	 eingöngu	 til	 að	 taka	 líf	 heldur	 líka	 að	 auka	 það	 og	 viðhalda	 því.	

Kynhneigð	spilar	 stórt	hlutverk	 í	hugtaki	 lífvalds	og	 líftækni,	en	Foucault	 skrifaði	mikið	um	

kynlíf	og	kynhegðun.	Kenningar	hans	snerust	m.a.	um	kynlíf	sem	væri	aðgengi,	bæði	að	lífi	

og	á	þróun	tegunda,	semsagt	á	framþróun	tegunda	og	fjölgun	þeirra.	18			

Laura	Nader	(1972)	mannfræðingur	kom	fram	með	mannfræðilegt	sjónarhorn	í	grein	

sinni	 „Study	 Up“	 um	 mikilvægi	 þess	 að	 rannsaka	 fyrirtæki	 og	 stofnanir.	 Nauðsyn	 sé	 að	

rannsaka	 okkar	 nánasta	 samfélag	 og	 hafa	 aðgengi	 að	 upplýsingum	 sem	 snerta	 óbreytta	

																																								 																					
15	Audier,	2015,	404-406	
16	Sjá	sama	rit	
17	Deutcher,	2012:120		
18	Deutcher,	2012	:121	
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borgara.	 Mannfræðingar	 búa	 yfir	 mikilli	 færni	 til	 að	 móta	 skilning	 fólks	 og	 varpa	 fram	

þekkingu	á	valdi	og	ábyrgð	sem	helst	 í	hendur	 innan	samfélaga.	Nader	 telur	nauðsyn	 fyrir	

mannfræðinga	að	‘‘Study	up’’	eða	rannsaka	umhverfi	sitt	og	áhrif	þess	á	fólkið.	Með	því	sé	

hægt	að	varpa	fram	skilningi	til	þegnanna	á	hverjir	móta	viðhorf	og	stjórna	innviðum	innan	

stofnana.19	Nýfrjálshyggja	styrkir	ríkjandi	hugmyndir	um	efnahagslegt	fyrirkomulag.	

Pierre	 Bourdie	 (2008)	 taldi	 að	 nýfrjálshyggjan	 staðfesti	 kenningar	 um	 yfirvaldið	 og	

hverjir	æðstu	þegnarnir	 séu.	Nýfrjálshyggja	 vilji	 hagnað	og	 sé	 valdatogstreita	á	milli	 stétta	

sem	geti	 leitt	 til	kúgunar	undirokaðra	 jaðarsettrahópa.20	Nader	segir	 jafnframt	 í	grein	sinni	

að	sjaldan	hafi	vald	dreifst	á	jafn	fáar	hendur	og	þar	með	lífi	og	dauða	margra	þegna	eins	og	í	

dag.	 Það	 ætti	 að	 gefa	 mannfræðingum	 og	 fræðimönnum	 innan	 félagsvísinda	 færi	 á	 að	

rannsaka	ríkjandistofnanaumhverfi	bæði	til	að	skoða	spillingu	og	greina	vandamál.		

Nader	 segir	 að	 fjöldi	 fólks	 hafi	 ekki	 aðgengi	 að	 stofnunum,	 því	 það	 viti	 einfaldlega	

ekki	af	þeim.	Samfélög	sem	einkennast	af	skrifræði	séu	oft	með	það	tæknileg	samskipti	og	

erfitt	 aðgengi	 að	 upplýsingum	 að	 almúginn	 hafi	 litla	 vitneskju	 hver	 löggjöfin	 er	 gagnvart	

opinberum	stofnunum.	Þarna	nefnir	Nader	helst	tryggingafélög	og	t.d.	bankastofnanir.	Þörf	

sé	að	skoða	stofnanir	í	nýju	samhengi	sem	síðar	geti	haft	áhrif	á	lög	sem	hafi	jákvæð	áhrif	á	

heildina	en	ekki	bara	æðstu	borgara	samfélagsins	sem	hafa	pólitískra	hagsmuna	að	gæta.	21	

1.2	Ósýnilegt	vald		

Heilu	kynslóðirnar	eiga	sömu	fyrirmyndirnar	 í	hundruð	ára	og	 tilbiðja	 tákn	ríkisins,	yfirvald	

þeirra	 sem	 stýra	 samfélaginu	 og	 halda	 uppi	 aga.	 Trygglynd	 hollustan	 frá	 íbúum	 í	

nútímaþjóðfélagi	birtist	sem	alhliða	aðdáun	á	forsetanum,	páfanum	og	öðrum	fyrirmyndum	

samfélagsins.	Slíka	hegðun	almúgans	má	jafnvel	rekja	til	trausts	í	garð	yfirvaldsins.		

Ákveðnir	þættir	eru	taldir	liggja	að	baki	hegðunar	almúgans,	hjarðhegðun,	rökvísi	eða	

jafnvel	almenn	hlýðni	gæti	verið	svarið.	Foucault	hélt	því	fram	að	með	þéttbýlismyndun	og	

nýstárlegum	 framleiðsluháttum	 kapítalismans	 og	 pólitísku	 valdi	 sé	 auðveldara	 að	 stýra	

þegnum	 og	 formgerð	 samfélagsins.	 Ekki	 sé	 aðeins	 verið	 að	 arðræna	 okkur	 af	 pólitískri	

																																								 																					
19	Nader,	1972,285	
20	Bourdie,	2008	
21	Nader,	1972:	286	
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skynsemi	 sem	gefur	 falska	mynd	og	birtingu	af	 sjálfstæðum	vilja,	heldur	hafi	 valdið	einnig	

verið	gert	nánast	ósýnilegt.	Á	umbótatímum	er	yfirvaldið	að	nýta	sér	félagsleg	og	líffræðilegt	

kerfi	sem	og	tækni	til	félaglegra	umbóta	en	samhliða	því	einnig	að	hafa	yfirráð	yfir	lífi	fólks.	

Pólitískt	vald	umbreytist	í	 lífvald	og	í	líftækni	í	t.d.	heilbrigðisgeiranum.22	Hið	ósýnilega	vald	

sem	 Foucault	 vitnar	 í	 má	 rekja	 til	 hugmyndafræði	 um	 alsæið,	 oft	 tengd	 við	 fangelsið	

Panopticon,	hannað	af	enska	félagsfræðingnum	og	heimspekingnum	Jeremy	Bentham	seint	

á	18	öld.	Hugmyndin	varð	að	hyggju,	svokkallaðri	‘‘alsæishyggju’’	(e.	panopticism).	Í	

	bókinni	 Discipline	 and	 Punish	 eftir	 Michel	 Foucault	 er	 alsæishyggja	 tekin	 fyrir	 og	

útskýrð	 nánar.	 Panopticon	 fangelsið	 byggðist	 á	 nýjum	 strúktúr	 og	 hönnun	 á	 fangelsi.	 Ný	

tækni	var	fólgin	í	því	að	hafa	vald	yfir	aðgerðum	og	athöfnum	fanganna.	Slíkt	vald	var	fengið	

með	nýju	 formi	af	arkitektúr.	Þar	eru	klefarnir	hafðir	hlið	við	hlið	 í	 formi	hringleikhúss	svo	

verðirnir	 eru	 fyrir	 miðju	 og	 myndavélar	 sjá	 fangana	 en	 fangarnir	 ekki	 myndavélarnar.	

Fangaverðir	 sjá	 fanga	 gegnum	 gler	 en	 fangarnir	 þá	 ekki.	 Eða,	 ef	 svo	má	 að	 orði	 komast,	

táknar	 myndlíkingin	 hið	 ósýnilega	 vald.23	Hönnun	 fangelsisins	 sem	 reyndar	 varð	 aldrei	 að	

veruleika	 á	 sér	 þó	 einhverjar	 hliðstæður	 í	 nútímafangelsum.	 Í	 dag	 hefur	 kenningin	 eða	

hugmyndin	 um	 alsæið	 verið	 heimfærð	 á	 nútímasamfélög	 gegnum	 hið	 ósýnilega	 vald	 eða	

líkamlegt	vald	ríkisstjórnar	og	stofnana	ríkisins	yfir	þegnum	sínum.		

Einstaklingurinn	upplifir	ögun	á	eigin	 lífi,	 jafnvel	ómeðvitað,	 gegnum	 líkamann	 sinn	

vegna	 valds	 sem	birtist	 gjarnan	 óbeint	 í	 gegnum	 stýringu	 á	 athöfnum	 líkamans.	 Framandi	

valdið	 er	 ytra	 valdboð,	 sambandið	 er	 stöðugt,	 kostar	 ekki	mikla	 refsingu	 eins	 og	 á	 tímum	

miðalda	og	það	er	samræmi	milli	andspyrnu	og	hlýðni.	Samþættingu	þegna	og	yfirvalds	er	

viðhaldið	 af	 reglum	 og	 viðmiðum	 um	 viðurkennda	 hegðun	 og	 athafnir	 í	 nútímasamfélagi.	

Stjórnvöld	ná	einnig	að	fylgjast	með	hvernig	þegnarnir	hegða	sér	t.d.	með	spurningalistum,	

könnunum,	tilskipunum	og	almennum	viðmiðum.	Stýringin	er	lífpólitísk	og	einstaklingunum	

stýrt	 gegnum	 líkama	 og	 huga	 þeirra	 jafnframt	 því	 að	 lita	 nánast	 alla	 samfélagslega	 þætti	

daglegs	 lífs.24	Þessir	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	 einstaklinga	 í	 stýringarsamfélaginu.	 Rafræn	 kerfi,	

úthlutun	aðgangsorða,	rekjanleg	kort,	kennitölur,	pin	númer	og	fingraför	eru	allt	dæmi	um	

hið	 ósýnilega	 vald.	 Rafrænt	 kerfi	 Vesturlanda	 og	 líftæknivísindin	 hafa	 stöðuga	 umsjón	 og	

																																								 																					
22	Foucault,	1975	
23	Gane,	2012:615		
24	Hardt	og	Negri	2003:157					
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erfitt	 er	 að	 týnast	 í	 kerfinu	 ásamt	 því	 að	 kerfið	 hefur	 meiri	 stýringu	 á	 viðfanginu. 25																																		

Í	huga	Foucault	 fær	valdið	á	sig	ákveðna	birtingarmynd	 í	 sögunni	 í	 síbreytilegum	tengslum	

þess	við	þekkinguna.	Að	baki	þess	liggur	sá	skilningur	að	þekking	og	vald	haldist	í	hendur	og	

myndi	 vensl.	 Valdið	 hefur	 þekkingu	 og	 næði	 ekki	 framgangi	 ef	 hennar	 nyti	 ekki	 við,	 en	

þekkingin	þarf	að	framfylgja	ákveðnum	kóðum	eða	hugsunarkerfi.	S	

Slík	 hugsunarkerfi	 afmarka	 svo	 afdrif	 og	 örlög	 valdsins	 eða	 með	 hvaða	 hætti	 það	

hefur	möguleika	á	að	sýna	sig.26	Rannsóknir	á	valdinu	þurfa	að	beinast	að	því	hvernig	það	

svo	 birtist.	 Því	 það	 sé	 ekki	 til	 í	 sjálfu	 sér	 heldur	 eigi	 sér	 aðeins	 ólíkar	 og	 stundum	 óljósar	

birtingarmyndir.	 Valdið	 birtist	 í	 samskiptum	 á	milli	 hópa,	 einstaklinga	 og	 á	 stöðum	 innan	

rýmis	sem	lúta	ákveðinni	formgerð.	Valdið	leynist	í	fyrirbærum	sem	birtast	í	athöfnum	innan	

samfélagsins	og	er	undir	áhrifum	frá	félagslegu	skipulagi	og	fólk	túlkar	sem	„normið’’.	Þannig	

myndast	valdið	og	býr	til	raunveruleikann,	eða	tilveruna	sem	fólkið	leggur	merkingu	sína	í.27		

1.3	Marxismi	og	lífvald		

Foucault	 tók	 við	 af	 þeim	 félagsvísindagrunni	 sem	 félagsfræðingurinn	 Karl	 Marx	 var	

brautryðjandi	 að	 og	 þekkist	 í	 dag	 undir	 heitinu	 marxismi.	 Marx	 taldi	 manninn	 vera	 heild	

félagslegra	aðstæðna	og	mannlegt	eðli	ekki	vera	neitt	sérstakt	sem	býr	í	einstaklingnum	útaf	

fyrir	sig.	Ýmis	líkindi	er	með	þeirra	kenningum	eins	og	um	veruhátt	(habitus)	mannsins	innan	

valdaafstæðna	og	viðfangi	mannsins	undir	yfirvaldi.		

Veruháttur	 er	hugtak	 komið	 frá	 félags-	og	mannfræðingnum	Pierre	Bourdie	um	að	

skynjun	og	hegðun	mannsins	sé	í	samræmi	við	menningu	hans	og	samþættingu	við	hópinn.	

Foucault	 og	 Marx	 hafi	 báðir	 verið	 sammála	 um	 and-eðlishyggju	 og	 and-skynsemishyggju	

einstaklingsins	 og	 hann	 hafi	 verið	 óháður	 sögulegum	 raunveruleika	 en	 fremur	 verið	 sem	

frjáls	vitund.28		Í	bók	Foucault	,,Gæsla	og	refsing“	bendir	hann	á	að	einstaklingurinn	verði	til	

„utan	 frá",	það	sé	umhverfið	sem	móti	hann	en	ekki	erfðirnar.	Til	að	mynda	útskýrir	hann	

það	út	frá	marxískum	kenningum	um	framleiðslugetu	hvernig	kapítalisminn	nær	að	nýta	sér	

getu	og	 færni	einstaklinga	 í	þágu	 framleiðslunnar.	Greiningin	er	 fólgin	 í	að	skoða	marxíska	

																																								 																					
25	Gilles	Deleuze	2002:159	
26	Steinar	Örn,	2012	
27	Steinar	Örn,	2012:64	
28	Steinar	Örn,	2012:71	
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hugmynd	 um	 framleiðsluöfl	 og	 -hætti	 sem	 mynda	 saman	 kerfi	 og	 eiga	 innri	 strúktúr	 en	

ekkert	 eiginlegt	 eða	 sögulegt	markmið.	 Einungis	 er	 verið	 að	 nýta	 viðföngin	 og	 valdið	 yfir	

þeirra	 lífi	 til	 að	 gefa	 því	 gildi	 í	 pólitísku	 skipulagi.	 Þetta	 nefnir	 Foucault	 áhrif	 frá	 valdi	 og	

þekkingarkerfi	 og	 heildaráhrifin	 hafi	 afleiðingar.	 Innbyrðis	 átök	 og	 togstreita	 eru	 á	 milli	

óvirkra	og	virkra	krafta	en	hvorugt	ríkir	sem	yfirvald	eða	forréttindi	 innan	ákveðinna	hópa.	

Net	valdsins	spinnur	sig	utan	um	líkamann	til	að	móta,	skipuleggja	og	hagnýta.29		

Slíkt	 vald	 birtist	 í	 daglegu	 atferli	 einstaklinga,	 hvort	 sem	 um	 ræðir	 að	 líkaminn	 er	

nýttur	til	 framleiðslu	á	vörum	eða	 í	þágu	fjölgunar.	Hardt	og	Negri	 töldu	að	 lífvaldið	snerti	

með	 ósýnilegum	 hætti	 félagslega	 þætti	 í	 lífi	 einstaklinga	 og	 greinarmunur	 á	 framleiðslu	

menningar,	 lífs,	 vöru,	 líkama	og	sálar	hefði	verið	numinn	á	brott.30	Einstaklingurinn	verður	

að	 auðlind	 og	mörkin	 á	milli	mannlegrar	 framleiðslugetu	 og	 náttúru	 verða	 óskýrari.	 Þessi	

þróun	 er	 augljósari	 í	 líftækniiðnaðinum	og	 lífvísindum,	 svosemí	 	 fyrirtæki	 eins	 og	 Íslenskri	

erfðagreiningu.	Á	þeim	vettvangi	 leitar	kapítalismi	nútímans	ekki	 í	náttúruna	að	auðlindum	

heldur	inná	við	að	erfðaefni	„einsleitrar"	þjóðar.	31	

1.4	Kerfisbundið	ofbeldi		

Mannfræðingar	 hafa	 lengi	 fjallað	 um	 kerfisbundið	 ofbeldi	 (e.	 structural	 violence)	 síðan	

kenning	um	það	birtist	 fyrst	árið	1969.	Slíkt	ofbeldi	er	ekki	endilega	áþreifanlegt	og	helst	 í	

hendur	við	skrifræði	og	lífvald	nútímans.	Mannfræðingar	eins	og	David	Graeber	(2006)	hafa	

skrifað	greinar	um	hvernig	hið	kerfisbundna	ofbeldi	hefur	áhrif	á	daglegt	líf	fólks.		

Það	 vísar	 til	 þess	 forms	af	 ofbeldi	 þar	 sem	 sum	 félagsleg	 formgerð	eða	 félagslegar	

stofnanir	 geta	 skaðað	 fólk	með	því	 að	koma	 í	 veg	 fyrir	 að	það	nái	 að	uppfylla	 grunnþarfir	

sínar.	 Birtingarmynd	 eru	 þættir	 eins	 og	 flokkunarkerfi,	 aldursdrægni,	 stéttaskipting,	

kynþáttafordómar,	þjóðernishyggja	og	álíka	þættir	sem	hafa	áhrif	á	fólk	 í	nútímasamfélagi.	

Kerfisbundið	 ofbeldi	 er	 talið	 geta	 verið	 orsök	 ótímabærra	 dauðsfalla,	 fötlunar,	

fjölskylduofbeldis,	hatursglæpa,	kynþáttaofbeldis	og	þess	ofbeldis	sem	táknrænt	kúgun	leiðir	

af	sér.	Af	því	kerfisbundið	ofbeldi	hefur	áhrif	á	fólk	í	allskonar	félagslegum	aðstæðum	helst	

																																								 																					
29	Sama	rit,	71-72	
30	Hardt	og	Negri,	2003:	
31	Hjörleifur	Finnsson,	2004:175																																																																																	
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það	 í	 hendur	 við	 félagslegt	 óréttlæti.	 Óréttlæti	 eins	 og	 kynjaójöfnuð,	 heimilisofbeldi,	

lögregluofbeldi,	 hryðjuverk	 og	 stríðsátök.32	Mannfræðingar	 á	 borð	 við	 Dennis	 Rodgers	 og	

Bruce	O’	Neill	leggja	áherslu	á	að	staðsetja	kerfisbundið	ofbeldi	innan	sögu	félagsvísinda	út	

frá	 vísindalegum	 kenningum.	 Það	 sé	 fyrirbærafræðileg	 áskorun	 og	 skoða	 þurfi	 efnislega	

þætti	 og	 siðferðilega	 þætti	 í	 samræmi,	 jafnvel	 þurfi	 að	 skoða	 þá	 út	 frá	 nýju	 sjónarhorni	

klassískra	greiningarflokka	eins	og	hvað	teljist	„félagslegt’’	og	hvað	sé		„ábyrgð’’.33	

	 Mannfræðingar	vilja	 rýna	 í	þessa	þætti	með	verkfærum	eins	og	„þétt	 lýsing’’	 (thick	

descriptions)	 sem	 er	 mannfræðilegt	 hugtak	 yfir	 eigindlegar	 aðferðir	 til	 að	 kafa	 ofaní	

merkingabær	 tákn	 sem	 einkenna	 samskipti	 og	 félagslegan	 atbeina	 fólks.	 Að	 rýna	 glöggt	 í	

óréttlætið	varpar	 ljósi	 á	hvað	vald	 í	 raun	og	veru	er,	 skoða	 formgerð	þess	og	hvernig	það	

verður	 að	 kerfisbundnu	 ofbeldi.	 Grunngerð	 samfélags	 er	 einn	 meginvinkill	 fyrir	 stofnanir	

samfélagsins	 að	 vinna	út	 frá.	Grunngerðin	 skapar	 vettvang	 fyrir	 eigindlega	 rannsókn	 til	 að	

greina	 hversu	 miklar	 afleiðingar	 félagslegir	 þættir	 hafa	 á	 einstaklinga,	 t.d.	 þættir	 eins	 og	

ríkisafskipti,	ríkisborgararéttur,	þjóðerni,	glæpastarfsemi	og	stéttir.34			

O’	Neill	og	Rodgers	(2012)	fjalla	um	þessa	þætti	í	grein	sinni,	Infrastructural	violence:	

Introduction	to	the	special	 issue.	Þar	nefna	þeir	að	samband	á	milli	valds	og	stigveldis	leiði	

jafnframt	 til	 líkamlegs	 og	 tilfinningalegs	 skaða	 fólks.	 Grunngerð	 samfélagsins	 eða	 innviðir	

(infrastructure)	er	hugtak	sem	er	áberandi	í	greininni	og	fjalla	þeir	um	það	ofbeldi	sem	þar	

myndast.	 Grunngerðin	 mótar	 hvernig	 einstaklingar	 tengjast	 bæði	 samfélaginu	 og	 hver	

öðrum	og	hefur	talsverð	áhrif	á	rými	og	hreyfanleika	fólks.	Í	þessum	skilningi	er	ekki	aðeins	

verið	að	tala	um	áþreifanlegt	rými	heldur	einnig	tilfinningaleg	mæri	 fólks	sem	grunngerðin	

hefur	 áhrif	 á.35	David	 Graeber	 lýsir	 hugmyndafræðinni	 á	 bakvið	 kerfisbundið	 ofbeldi	 sem	

fyrirbæri	sem	þarf	að	meðhöndla	eins	og	um	væri	eiginlegt	ofbeldi	að	ræða.	Áhrifin	sem	það	

hefur	eru	álíka	eins	og	um	væri	að	ræða	sálrænt	eða	líkamlegt	ofbeldi.		

Eins	og	Foucault	útskýrði	innviðina	(infrastructure)	þá	veita	þeir	hið	hentuga	rými	til	

að	 endurspegla	 kerfisbundna	 formgerð	 ofbeldis	 sem	 herjar	 á	 fólk	 í	 gegnum	 viðleitni	

																																								 																					
32	Graeber,	2012:105	
33	O’Neill	og	Rodgers,	2012:409	
34	Graeber,	2012:	106	
35	O’	Neill	og	Rodgers,	2012:403	
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samfélagsins	 að	 stjórna	 og	 skipuleggja.36	Graeber	 segir	 þetta	 viðhorf	 vera	 nokkuð	 skylt	

femíniskum	kenningum,	sem	sjái	formgerð	hins	kerfisbundna	ofbeldis	í	óttanum	við	ofbeldi	

að	 brjótast	 út	 og	 valdi	 ofbeldishneigðum	 hliðarverkum.	 Fyrirbæri	 eins	 og	 rasismi,	

kynjamisrétti	 og	 fátækt	 geta	 ekki	 þrifist	 í	 umhverfi	 nema	 því	 sem	 skilgreint	 er	

utanaðkomandi	 þáttum.	 Samfélög	 þurfi	 að	 hafa	 raunverulega	 ógn	 af	 líkamlegu	 afli	 eða	

ofbeldistengdum	þáttum	svo	möguleiki	sé	á	að	ofangreind	atriði	þrífist.	Slíkar	kenningar	líta	

svo	á	að	kerfisbundið	ofbeldi	skapi	t.d.	það	viðhorf	að	ef	t.d.	konur	sem	verða	fyrir	áreitni	

eða	ofbeldi	hafi	mögulega	ekki	verið	í	réttum	aðstæðum	eða	sýnt	skynsamlega	hegðun.	Það	

sé	kerfi	 sem	aðgreinir	ákveðna	hópa	og	stýrir	þeim.	Kerfið	ákveður	svo	hvað	er	viðeigandi	

jafnframt	eins	og	aðgreining	sem	telur	að	sum	störf	séu	ekki	kvennastörf.37	

																																								 																					
36	Graeber,	2012:	111	
37	Graeber,	2012:	113	
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2.	Kapítalismi		

Þróunin	 frá	 ögunarsamfélagi	 til	 stýringarsamfélags	 helst	 í	 hendur	 við	 söguna	 og	

menningarlegar	úrbætur	á	siðferðislegum	gildum.	Slík	þróunin	helst	síðan	í	hendur	við	aukna	

þekkingu,	 tækni	og	 félagslega	þróun.	 Tækni	 vegna	breyttra	 framleiðsluhátta	og	ný	 tækni	 í	

vísindum	fer	samhliða	lífvaldinu	s.l.	öld.		

Samfélagið	tekur	miklum	breytingum	og	fólkið	með,	óháð	lífvaldi	koma	þá	þættir	inní	

sem	hafa	áhrif	á	mynstrið.	Ögunin	fer	fram	með	beinum	og	óbeinum	hætti	 innan	stofnana	

samfélagsins	 sem	 og	 í	 framleiðslueiningum.	 Samhliða	 því	 er	 upplýsingaflæði	 og	

áframhaldandi	 iðn-	 og	 tæknivæðing	Vesturlanda.38	Hjörleifur	 Finnsson	 tekur	dæmi	 í	 	 grein	

sinni	„Af	nýju	lífvaldi“	af	verksmiðju	sem	stað	þar	sem	ögun	líkamans	fer	fram:	þar	er	tíma	og	

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

markvissu	 skipulagi	 rýmis.	 Skipulagi	 fyrir	 þegna	 er	 svo	 viðhaldið	 með	 tölfræðiúrvinnslu,	

skráningu	og	viðfangið	er	 íbúar	 ríkisins,	þjóð	eða	þegnar	 tiltekins	 samfélags.	 En	greiningar	

fara	 fram	 innan	 lýðheilsustofnana,	 félagsvísinda	 og	 t.d.	 með	 borgarskipulagi.39	Breyting	 á	

kapítalisma	 og	 framleiðsluháttum	 breytir	 ekki	 því	 að	 innan	 um	 drottnun	 og	 stýringu	 eru	

innbyrðis	 átök	 milli	 þeirra	 sem	 stýra	 einstaklingum	 og	 þeirra	 sem	 frelsa	 þá	 eða	 upplýsa.	

Kúgun	getur	verið	falin	og	jafnvel	í	nánasta	umhverfi,	en	tekur	á	sig	öðruvísi	form	en	ögunin.	

Þar	sem	fólk	er	 innilokað	má	vera	að	stofnun	bjóði	uppá	ákveðið	frelsi	eða	aðstoð	en	þarf	

ekki	að	vera	fullnægjandi.		

Dæmi	eru	um	meðferðir	 inná	heilbrigðisstofnunum	og	utan	þeirra	eins	og	geðhjálp	

og	 heimahjúkrun.	 Það	 kann	 hinsvegar	 að	 vera	 gríðarlega	 dýrt	 og	 fellur	 ekki	 undir	

almannatryggingar	eða	 jafnvel	brot	af	því	sem	einstaklingur	þarf	hjálp	við.	Stýringin	mótar	

því	samfélagið	eftir	því	sem	hentar,	óviðkomandi	hvaða	frelsi	eða	hjálp	er	nauðsynleg	fyrir	

einstaklinga	 hverrar	 stofnunar	 fyrir	 sig. 40 	Efnahagskerfið	 hefur	 bein	 og	 óbein	 áhrif	 á	

lifnaðarhætti	og	tengsl,	og	heldur	fólki	í	örbirgð,	það	verður	að	fylgja	þeim	strúktúr	að	vera	

innilokað	 á	 vinnustað,	 í	 skóla	 og	 víðar	 sýna	 samfélagslega	 ábyrgð.	 Rýmið	 sem	

																																								 																					
38	Hjörleifur	Finnson,	2003	
39	Hjörleifur	Finnson,	2003:176	
40	Deluze,	2012	
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einstaklingurinn	 hefur	 val	 á	 um	 að	 vera	 innan	 um	 tilheyrir	 allt	 sýnilegum	 eða	 földum	

landamærum	sem	hver	hafa	sín	lög.41		

	 Pierre	 Bourdieu	 var	 áhrifamikill	 franskur	 félagsfræðingur	 og	 notaði	 hugtakið	

auðmagn	mikið	í	sínum	kenningum.	Hann	skipti	auðmagni	í	nokkra	flokka	og	þeir	helstu	eru	

efnahagslegt	auðmagn,	félagslegt	auðmagn,	táknrænt	auðmagn	og	menningarlegt	auðmagn.	

Kerfisbundið	 ofbeldi	 er	 gjarnan	 talið	 vera	 afleiðing	 þriggja	 félagslegra	 atriða.	 1.	 Formgerð	

yfirvaldsins	 er	 oft	 flókin	 og	 einkennist	 af	 misskiptingu	 á	 auðmagni	 	 2.	 Birtingarmynd	

þjáningar	 er	 í	 samræmi	 við	 hvernig	 stofnanir	 og	 pólitískt	 efnahagskerfi	 bregst	 við	

þjáningunum	3.		

Í	 nútímavæddum	 ríkjum	með	 kapítalísku	 skipulagi	 verða	 viðkvæmir	 hópar	 gjarnan	

fyrir	óréttlæti	og	upplifa	 sig	 jafnvel	 sem	utangarðshóp.	 Slíkar	þjáningar	herja	þá	gjarnan	á	

hópa	 sem	 upplifa	 fátækt,	 líkamleg	 og	 eða	 andleg	 veikindi	 og	 aðra	 hópa	 vegna	 ójafnrar	

dreifingar	á	efnislegu,	félagslegu	og	táknrænu	auðmagni.42		

2.1	Menningarlegt	forræði	

	Menningarleg	forræðishyggja	er	hugtak	komið	frá	Ítalanum	Antonio	Gramsci,	hann	var	bæði	

stjórnmálamaður	og	rithöfundur	og	átti	það	sameiginlegt	með	Foucault	að	vera	gagnrýnin	á	

stýringarsamfélagið.	Gramsci	rétt	eins	og	Foucault	þróaði	áfram	hugmyndir	sínar	um	vald	út	

frá	valdatengslum	og	forræðishyggju	stjórnvalda.		

Menningarlegt	 forræði	 er	 hugtak	 yfir	 þær	 hugmyndir	 að	 yfirvöld	 og	 ráðandi	 hópar	

stýri	 samfélaginu	 í	 gegnum	 félagslegar	 og	 menningarlegar	 stofnanir.	 Slíkar	 stofnanir	 ná	

tökum	með	því	að	móta	ákveðin	gildi	og	viðmið.	Slík	gildi	eru	síðan	viðtekin	og	verða	hluti	

orðræðu	um	pólitíska	og	siðferðislega	hegðun.	Ráðandi	þjóðfélagshópar	hafa	þá	 í	höndum	

sér	 möguleika	 á	 að	 hafa	 áhrif	 á	 allt	 samfélagið,	 áhrif	 á	 hugsun,	 viðhorf,	 gildi	 og	 atferli	

fólksins. 43 	Gramsci	 skoðaði	 t.d.	 hugmyndir	 eins	 og	 forræði	 og	 samþykki,	 pólitískt	 og	

borgaralegt	samfélag,	vinsælar	bókmenntir,	þjóðsögur	og	félagslega	hópa.	Að	rýna	í	forræði	

er	 skv.	Gramsci	 aðferð	 til	 að	 greina	 félagslegan	ójöfnuð	og	 takmarkanir	 sem	einkenndi	 að	

																																								 																					
41	Deluze,	2002:	157		
42	O’Neill	og	Rodgers,	2012	
43	Menntamenn,	2009:143	
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hans	mati	Vestur-Evrópu.		Að	skoða	sögulegt	samhengi,	félagslegt	taumhald	af	hálfu	ríkisins	

og	pólitíska	stýringu	í	gegnum	lög,	lögreglu,	her	og	fangelsi	væri	ekki	nægilegt	til	að	útskýra	

félagslegan	 stöðugleika.	 Að	 skoða	 samfélagið	 í	 gegnum	 opinber	 öfl	 og	 ofbeldi	 væri	 ekki	

nægilegt	heldur,	einnig	þyrfti	að	greina	í	gegnum	sálræna	þætti	eins	og	þvingun	og	kúgun	í	

garð	einstaklinga.			

Forræðið	umbreytist	 í	menningarlegt	 forræði	með	því	að	gegnumsýra	stofnanir	allt	

frá	menntakerfinu,	trúarbrögðum	og	fjölskyldueiningum	til	smærri	formgerða	sem	einkenna	

daglegt	 líf.44	Menningarlegt	forræði	væri	þá	skv.	Gramsci	verkfæri	 fyrir	hverskyns	stétt	eða	

hóp	til	að	mynda	vald	yfir	menningarlegum,	siðferðislegum	og	hugmyndafræðilegum	gildum.		

Það	 gæti	 til	 að	mynda	 veikt	 stöðu	hópa	 sem	ekki	 tala	 tungumálið	 og	 styrkt	menningarleg	

áhrif.45	Kenningar	Gramsci	um	menningarlegt	forræði	hafa	sett	sitt	mark	á	samtímaumræðu	

í	 menningar-	 og	 stjórnmálafræðum.	 Kenningar	 um	 menningarlega	 forræðishyggju	 líta	 á	

forræðið	 sem	 kerfi	 eða	 ákveðið	 skipulag	 sem	 nær	 með	 óbeinni	 stýringu	 að	 viðhalda	

kapítalisma	innan	þess	samfélags	sem	á	í	hlut.46	Gramsci	mótaði	kenningar	sínar	og	notaðist	

við	arfleifð	marxisma	og	hugtök	þaðan.	Hann	gagnrýndi	kenningar	um	sögulega	efnishyggju	

og	 vildi	 frekar	 leggja	 áherslu	 á	 hlutlægan	 veruleika	 sem	 einkennir	 mannlega	 hugsun	 og	

sköpunarmátt	 í	 félagssögulegu	 tilliti.	 Hagsmunir	 hópa	 eru	 afleiðing	 af	 viðurkenndum	

hugmyndum	 hinnar	 ráðandi	 stéttar	 og	 almenn	 skynsemi	 mótuð	 af	 þeim	 hugmyndum.47		

Franz	Boas	sem	hefur	verið	talinn	 faðir	nútíma	mannfræði	gagnrýndi	hugmyndir	 tilkomnar	

frá	þróunarhyggjunni	og	taldi	hann	að	lykilinn	að	því	að	rýna	í	menningu	væri	að	skoða	hana	

út	 frá	 sínum	 eigin	 forsendum.	 Hann	 kom	 fram	 með	 hugmyndina	 um	 afstæðishyggjuna.		

Menningarleg	 afstæðishyggja	 er	 það	 sjónarhorn	 að	 engin	 menning	 eða	 menningarlegar	

athafnir	 séu	 æðri	 öðrum,	 heldur	 aðeins	 mismunandi	 menningar	 milli	 þjóða.	 Sé	 slíkur	

hugsunarháttur	 í	 hávegum	 hafður	 er	 mögulegt	 að	 skoða	 menningarlegar	 athafnir	 án	

þjóðernissinnaðra	hugmynda.48		

																																								 																					
44	Sjá	sama	rit	
45	Galan,	2009:456	
46	Menntamenn,	2009:141	
47	Menntamenn,	2009:143	
48	Durrenberger	og	Erem,	2007	
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Lífvald	 getur	 verið	 mjög	 afstætt	 eftir	 því	 hvaða	 menning	 er	 skoðuð,	 hverskonar	

hugmyndafræði	einkennir	samfélagið	og	hverskonar	reglugerðir	eru	ríkjandi.	Pierre	Bourdieu	

var	 franskur	 mannfræðingur	 sem	 kom	 fram	 með	 hugtakið	 veruháttur	 (e.	 habitus)	 og	 er	

hugtakið	gjarnan	notað	innan	félagsvísinda.	Hugtakið	er	mikilvægt	greiningartæki	fyrir	fólk	til	

að	 útskýra	 atferli,	 samskipti	 og	 hegðun	 eftir	 menningu.	 Bourdieu	 skipti	 veruhætti	 í	 þrjú	

hugtök:	 Hugsun,	 hegðun	 og	 skynjun.	 Veruháttur	 er	 félagslega	 skapaður	 og	 verða	

eiginleikarnir	 eðlislægir	 eftir	 því	 hvernig	 einstaklingur	 skynjar	 sitt	 umhverfi.	 Veruháttur	

fólksins	berst	svo	kynslóða	á	milli	og	atferlið	verður	hluti	af	fólkinu	án	þess	að	hugsa	sig	um	

eða	vefengi	sína	félagslegu	formgerð.49	

Út	frá	þessu	má	sjá	að	lífvald	innan	samfélagsgerðar	er	afstætt	eftir	því	hver	horfir	á	

innviðina,	 hvaðan	 einstaklingurinn	 kemur	 og	 hvernig	 hans	 veruháttur	 er.	 Menningarlegt	

forræði	og	skrifræði	haldast	í	hendur	til	að	útskýra	hegðun	fólks	út	frá	hvaða	veruhætti	það	

telur	sig	tilheyra.	Bæði	hugtökin	útskýra	að	hegðun	fólks	mótast	af	viðteknum	hugmyndum	

og	 gildum	 hvort	 sem	 um	 ræðir	 kerfisbundið	 ofbeldi	 eins	 og	 lýst	 er	 að	 ofan	 eða	

forræðishyggju	 sem	 falin	 er	 í	 gildum	 ráðandi	 þjóðfélagshópa.	 Samskipti	 og	 skynjun	 eru	

mótuð	af	þessum	hugmyndum	og	eins	og	veruhátturinn	útskýrir	yrðu	öll	frávik	ólíklegri	þar	

sem	samþætting	fólks	er	ráðandi	afl.50	

2.2	Orðræðugreining		

Michel	 Foucault	 þróaði	 aðferð	 við	 greiningu	 á	 orðræðu	 (e.	 discourse	 analysis)	 eða	

orðræðugreiningu	 sem	gengur	 út	 á	 að	 greina	orðræðu	og	 rýna	 í	 texta.	 Tilgangurinn	 er	 að	

varpa	ljósi	á	tengslin	sem	liggja	á	milli	valds	og	þekkingar.		

Orðræða	er	 iðja	sem	mótar	á	kerfisbundin	hátt	þau	fyrirbæri	sem	hún	nefnir.	Foucault	

lýsir	á	þrennan	hátt	þríhyrningi	orðræðu,	valds	og	þekkingar	og	lagði	sifjafræðina	fram	sem	

eins	konar	gleraugu	til	að	horfa	í	gegnum	þegar	tekist	er	á	við	orðræðugreiningu.	Orðræðan	

sem	slík	er	lituð	af	valdi	og	framleidd	af	neti	valds	og	þekkingar,	hún	sé	skapandi	og	sterkt	afl	

til	 að	 viðhalda	 viðurkenndum	 samfélagsþáttum.	Mátturinn	 frá	 orðræðunni	 sem	 einkennir	

																																								 																					
49	Bourdieu,	1977	
50	Graeber,	2012:106-109	
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þekkingarvaldið	fellur	inní	veruleika	fólks	til	að	útskýra	veruhátt	(habitus)	sinn.51	Veruháttur	

er	 hugtak	 frá	 Bourdieu,	 eins	 og	 áður	 sagði,	 en	 hann	 útskýrði	 líka	 hugmyndir	 sínar	 um	

orðræðu.	Orðræðan	sé	samspil	valds	og	þekkingar,	kerfi	sem	er	viðtekið	innan	samfélagsins	

og	 þá	 sérstaklega	 efstu	 stétta	 sem	 vilja	 með	 beinum	 eða	 óbeinum	 hætti	 að	 hinir	 fylgi	

viðurkenndri	orðræðu.	Orðræðan	hefur	einnig	áhrif	á	þekkingu	og	sér	 til	þess	að	hugsanir	

verði	skilyrtar.	Slíkt	kerfi	sé	því	hamlandi	og	minnki	líkurnar	á	að	einstaklingur	leiti	sér	nýrrar	

þekkingar	 og	 sé	 fastur	 í	 rótgrónu	 hugarfari	 ríkjandi	 orðræðu.	 Þetta	 kerfi	 skerði	 gagnrýna	

hugsun	 og	 sporni	 við	 róttækari	 hugmyndum	 en	 þær	 sem	 tíðkast.	 Bourdieu	 taldi	 að	 fólk	

ritskoði	 eigin	 hegðun	 og	 atferli	 út	 frá	 því	 sem	 er	 viðtekið	 og	 í	 því	 skyni	 geti	 myndast	

togstreita	á	milli	þess	að	fylgja	norminu	eða	bregða	út	af	vananum.52		

Það	þarf	að	skoða	orðræðu	út	frá	félagslegu	samhengi	sem	leiðir	til	valds	og	þekkingar	

sem	 síðar	 dreifist.	 Foucault	 skoðaði	 samband	 orðræðu	 og	 normsins	 eða	 hins	 almenna	 og	

viðurkennda.	 Hann	 sagði	 hana	 felast	 í	 því	 hvað	 sé	 viðtekið	 og	 óeðlilegt	 þá	 stundina.	

Orðræðan	 hefur	 raunverulegar	 og	 efnislegar	 afleiðingar	 með	 lögmætingarvaldi	 og	

skilgreiningu	 á	 hvað	 sé	 sannleikur	 þá	 stundina.	 Viðtekinn	 sannleikur	 verður	 ,,normið“.	53		

Jean	 Carabine	 (2001)	 hefur	 skoðað	 orðræðugreiningu	 og	 fordóma	 á	 ógiftum	 konum	 og	

kynlífi	 utan	 hjónbands	 sem	 hefur	 verið	 fordæmt	 í	 sumum	 samfélögum.	 Carabine	 skrifaði	

grein	 um	 ógiftar	mæður	 (Unmarried	motherhood)	 og	 rannsakaði	 hvernig	 orðræðan	 var	 á	

árunum	 1830-1990	 í	 ættfræðigreiningu.	 Tilgangurinn	 sé	 að	 skoða	 sifjar	 og	 ættfræðilega	

nálgun	frá	Foucault		með	greiningu	á	sögulegum	félags-	og	sifjaskjölum	um	ógiftar	mæður.		

Það	sé	gert	með	tilliti	til	valds,	þekkingar	og	orðræðu.		

Carabine	 talar	 um	 í	 greininni	 að	 orðræðan	 sé	 einhverskonar	 verkfæri	 valdsins	 og	 slíkt	

vald	 sé	 t.d.	 notað	 þegar	 barneignir	 eða	 kynlíf	 utan	 hjónabands	 sé	 fordæmt.	 Verkfærin	 og	

aðferðin	sem	orðræðan	beitir	er	fólgin	í	því	að	orðræðan	fái	merkingu	og	mátt	til	að	stjórna.	

Valdhafi	 orðræðunnar	 stjórnar	 þá	 athöfnum	 og	 t.d.	 kynlífshegðun	 almennings.	 Orðræðan	

verður	 því	 aðferð	 til	 að	 setja	 fram	 þekkingu,	 ímynd	 og	 viðhald	 hennar.	 Orðræðan	 sem	

almenningur	 sér	 í	 daglegu	 amstri	 staðfestir	 þá	 hið	 viðurkennda	 en	 setur	 útá	 frávikin.	

Foucault	taldi	orðræðuna	staðfesta	viðmið	(e.	norm)	sem	allir	væru	mældir	út	frá	og	dæmdir	

																																								 																					
51	Hall,	2001:75	
52	Bourdieu,	1977	
53	Hall,	2001:	75-78	
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eftir	 og	 gefur	 orðræðunni	 merkingu	 og	 mátt.	 Í	 gegnum	 þessar	 aðferðir	 er	 viðfang	

orðræðunnar	 skilgreint	 og	 þekking	 um	 viðfangsefnið	 þróað.54	Hver	 og	 ein	 orðræða	 fer	 í	

gegnum	 ákveðnar	 breytingar	 á	 birtingarmynd	 sinni,	 rétt	 eins	 og	 félagsfræðigreinar	 og	

sálfræði	hafa	tekið	stöðugum	breytingum	í	áherslum	frá	upphafi.	Foucault	talaði	um	að	það	

væru	nokkrar	umbreytingar:		

1. Viðmið	við	myndun.	Það	sem	einkennir	orðræðu	eins	og	pólitíska	eða	hagfræðilega	

orðræðu	 er	 ekki	 einingin	 utan	 um	 viðfangið,	 eða	 formlegur	 strúktúr,	 né	

hugtakabyggingin,	 eða	 heimspekilegt	 umfang.	 Það	 er	 fremur	 tilveran	 á	 reglum	 í	

kringum	viðfangið.	Þá	mun	vera	einstaklingsbundið	hvernig	tiltekin	orðræða	myndast	

þegar	mögulegt	er	að	skilgreina	reglurnar	bundnar	henni.		

2. Viðmiðunarmörk	 vegna	 umbreytingar.	 Saga	 mannsins	 og	 sálfræði	 er	 eining	

orðræðunnar.	Hægt	 er	 að	 útskýra	 skilyrði	 sem	er	 uppfyllt	 á	 ákveðnum	 tímapunkti,	

sem	 hafa	 verið	 möguleg	 fyrir	 viðfangið,	 aðgerðina,	 hugtakið	 eða	 kenningarlegan	

möguleika	að	vera	myndað.	 Innri	 endurbætur	eru	mögulegar	ásamt	 skilgreiningu	á	

viðmiðunarmörkum	á	nýju	reglunum	sem	hafa	áhrif	á	myndun	orðræðunnar.			

3. Eftirfylgni	viðmiða.	Klínísk	vísindi	eru	hluti	af	sjálfstæðri	orðræðumyndun	ef	hægt	er	

að	 skilgreina	 tengsl	milli	 slíkra	vísinda	og	orðræðu	sem	 tilheyrir	 líffræði,	efnafræði,	

pólitískum	 kenningum	 og	 greiningum	 á	 samfélagi.	 Einnig	 er	 hægt	 að	 staðsetja	

eftirfylgni	 í	 samhengi	 án	 orðræðu	 sem	 er	 í	 notkun	 (stofnanir,	 félagsleg	 tengsl,	

hagfræði	og	í	pólitískum	áherslum).		

Slík	 viðmið	 gera	 það	 mögulegt	 að	 skipta	 út	 einstaklingsmiðaðri	 greiningu	 fyrir	 þematíska	

greiningu	á	heildstæðari	þekkingu	í	sögunnar	rás.55				

																																								 																					
54	Carabine,	2001:268-300	

	
55	Burchell,	G.	Gordon,	og	C.Miller,	P,	1991:53	
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2.3	Stjórnvaldstækni		

Samkvæmt	 Foucault	 er	 stjórnvaldstækni	 beintengd	 lífvaldi	 og	 hluti	 af	 yfirvaldinu	 að	 stýra	

einstaklingum	samfélagsins	óbeint.	Valdbeitingin	er	 slík	að	þegnar	móti	hegðun	sína	sjálfir	

eftir	 því	 hvað	 yfirvaldið	 mælir	 fyrir	 um,	 eftir	 viðurkenndum	 þekkingarramma	 hvers	

stofnanaumhverfis	 fyrir	 sig.	 Einstaklingurinn	 er	 firrtur	 og	 þarf	 að	 skerða	 frelsi	 sitt,	 jafnvel	

ómeðvitað	eftir	lögum	og	viðmiðum.56			

Í	 þessu	 liggur	 oftar	 en	 ekki	 ákveðin	 stýring	 eða	 forræðishyggja	 (e.	 government	

interference).	Þá	vill	yfirvaldið	að	einstaklingar	skapi	og	fylgi	 reglum	sínum	sjálfir,	en	undir	

ágengum	 augum	 síns	 stofnanaumhverfis.	 Ýmsar	 rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar	 á	

stofnanamenningu	 og	 öryggismenningu.	 Elton	 Mayo	 gerði	 rannsókn	 sem	 þekkist	 undir	

nafninu	 Hawthorne	 rannsóknin.	 Mayo	 skoðaði	 vinnu	 og	 afköst	 einstaklinga	 við	 misjafnar	

aðstæður.	 Breyturnar	 voru	 t.d.	 birtuskilyrði,	 hvíld	 og	 vinnutími.	 Niðurstöður	 úr	 þeirri	

rannsókn	 sýndu	 að	 engar	 marktækar	 breytingar	 hefðu	 átt	 sér	 stað	 þrátt	 fyrir	 breytt	

vinnuskilyrði.	Niðurstaðan	var	sú	-	og	var	ekki	vitað	þá	-	að	einstaklingar	vinna	öðruvísi	þegar	

þeir	vita	að	það	er	verið	að	 fylgjast	með	þeim	en	þegar	þeir	eru	undir	 földu	eftirliti.	Þessi	

áhrif	 eru	 nefnd	Hawthorne	 áhrifin.	 Þetta	 hefur	 haft	mikil	 áhrif	 á	 fræðasamfélagið	 sem	og	

vísindaleg	 vinnubrögð.	 Bæði	 hefur	 þetta	 haft	 áhrif	 á	 skilning	 á	 áhrifum	 stjórnhátta	 innan	

stofnana	og	einnig	hvernig	skal	rannsaka	félagsleg	og	menningarleg	ferli.57		Í	kjölfar	þessarar	

rannsóknar	var	 fundið	út	að	best	sé	að	rannsaka	 fólk	og	reyna	að	stýra	því	þegar	það	veit	

ekki	 af	 því.	 Reynt	 sé	því	 að	 leyna	 valdinu	 innan	 stofnana	með	því	 að	 stýra	mannskapnum	

með	óbeinum	afskiptum.	Fyrirtækja-	og	stofnanamenning	er	því	oft	að	móta	hegðun	 fólks	

með	duldu	valdi	sem	á	að	stýra	því	til	betri	afkasta	og	hegðunar.		

Foucault	 taldi	 stjórnvaldstækni	mjög	 sveigjanlegt	hugtak	en	hentugt	 verkfæri	 til	 að	

móta	 hegðun	 út	 frá	 skipulögðum	 aðferðum.	 Slík	 aðferð	 væri	 ólík	 agastjórnun	 enda	meira	

falin	 stjórnun	 og	 væri	 oftar	 en	 ekki	 til	 að	 gæta	 velferðar,	 auka	 efnahag,	 gæta	 að	

																																								 																					
56	Rose,	N.	Malley,	O’	P	og	Valverde,	M.	2006	:84	og	90-91	
57	Burawoy,	M.	1979	:236	
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heilbrigðisþáttum.	Valdinu	er	í	raun	beitt	úr	fjarlægð	og	erfiðara	að	sjá	að	um	stjórnun	er	að	

ræða	eða	hversvegna	henni	 sé	beitt,	með	þeim	afleiðingum	að	auðveldara	er	 að	 stýra	og	

meiri	 líkur	 á	 skilvirkni.	 Með	 þessu	 gætu	 stjórnvöld	 í	 gegnum	 stjórnvaldstækni	 náð	

markmiðum	 sem	 stuðla	 að	 bættari	 velferð	 þegna.	 Það	 er	 því	 nauðsynlegt	 að	 ná	 til	

heildarinnar	 til	 að	 aðlaga	 viðmið	 sem	 varða	 venjur,	 langanir	 og	 gildi	 einstaklingsins,	 enda	

erfiðara	 að	 ná	 til	 einstakra	 einstaklinga	 en	 að	 reyna	 að	 hafa	 áhrif	 á	 heildina	 gegnum	

stjórnvaldstækni.	 	Yfirvöld	setja	almenn	skilyrði	og	verður	það	að	venju	eftir	 tiltekin	 tíma	 í	

gegnum	 gildandi	 orðræðu,	 sem	 hefur	 svo	 áhrif	 á	 einstaklingana	 að	 þeir	 stilli	 sínum	

hagsmunum	í	hóf	vegna	hagsmuna	heildarinnar.58		

Stjórnviska	 er	 hugtak	 frá	 Foucault	 sem	 er	 tilkomið	 til	 að	 útskýra	 tengsl	 milli	

stjórnunar	og	hlýðni	við	yfirvöld.	Stjórnviska	(e.	conduct	of	conduct)	táknar	hvernig	samspil	

hugmynda	 og	 atferlis	 nær	 að	móta	 hegðun	 fólks	 innan	 samfélagsins.	 Aðgerðir	 sem	móta	

hegðun	 fólks	 geta	 verið	 óbeinar	 og	 tilviljunarkenndar	 eða	 markvissar	 aðgerðir.	 Þessi	

hugmynd	er	 í	beinum	tengslum	við	hugmyndir	 fræðimanna	um	að	stýringasamfélögin	hafi	

tekið	 við	 af	 ögunarsamfélögunum.	 Reynt	 er	 að	 hafa	 áhrif	 óbeint	 svo	 ekki	 þurfi	 að	 beita	

lagalegum	úrræðum,	eins	og	hegningarlögum	að	óþörfu.59		

Mannfræðingar	 eins	og	Gupta	og	 Ferguson	 (2002)	hafa	einnig	 skrifað	um	hugtakið	

stjórnviska	 og	 nálgast	 það	 frá	 nútímalegri	 greiningu	 sem	 er	 tilkomin	 vegna	 áhrifa	

hnattvæðingar.	 Hugtakið	 snertir	 þá	 fleti	 eins	 og	 tengsl	 á	 milli	 stofnana	 innan	

alþjóðasamfélagsins,	 þjóðríkja,	 efnahagskerfa	 og	 markaðarins	 og	 samfélags	 óbreyttra	

borgara.	Þeir	nálgast	hugtakið	og	móta	það	á	alþjóðlegum	grundvelli	 hnattvæðingar	undir	

heitinu	alþjóðleg	stjórnviska.	Margir	hópar	og	félagasamtök	falla	undir	hugtakið,	s.s.	trúarleg	

samtök,	grasrótarsamtök	og	önnur	félagasamtök.60	Hvað	varðar	stofnanir	nútímans,	þá	fylgir	

alltaf	 einhver	 áhætta	 að	 upplýsa	 almenning	 og	 neytendur	 um	 neikvæða	 þætti	 fyrirtækja.	

Oftar	 en	 ekki	 eru	 þau	 undir	 pressu	 frá	 samfélaginu	 og	 gegna	 ábyrgð	 en	 hylmt	 yfir	 af	

yfirvaldinu.	Viðhorf	og	traust	sem	þeim	er	sýnt	er	oft	ekki	 í	samræmi	við	þeirra	túlkun	eða	

gögn	sem	þau	hafa	að	geyma.		

																																								 																					
58	Li,	2007	:275-276	
59	Burchell	o.fl.,1991:119	
60	Ferguson	og	Gupta,	2002	
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Líftæknifyrirtæki,	tóbaksframleiðendur	og	fleiri	sem	hafa	vald	yfir	lífi	og	líkama	fólks	

hafa	 verið	 gagnrýnd	 fyrir	 að	 gefa	 ekki	 rétta	mynd	 af	 vinnu	 sinni	 eða	 vöru.61	Rannsóknir	 á	

hugtakinu	 stjórnvaldstækni	 er	 viðamikil	 umfjöllun	 um	 sjálfstjórn,	 samskipti	 við	 félagslegar	

stofnanir	 og	 samfélög	 ásamt	 framsetningu	 slíkra	 þátta	 af	 hendi	 stjórnvalda	 í	 pólitískum	

skilningi.	 Með	 því	 að	 leggja	 áherslu	 á	 hvernig	 ríkisstjórnin	 er	 alls	 staðar	 nálæg	 í	 öllum	

félagslegum	 samskiptum,	 er	 verið	 að	 varpa	 ljósi	 á	 hvar	 stýringin	 fer	 fram	 og	 á	 sér	 mjög	

afstæð	mörk.62		

	 Áherslan	 í	 hugtakinu	 stjórnvaldstækni	 er	 m.a.	 að	 sýna	 muninn	 á	 milli	

stjórnvaldstækni,	 stjórnarskrár	 og	 almennra	 lagaramma.	 Það	 endurspeglar	 frávik	 frá	

hefðbundnu	formi	stigveldis	innan	ríkisstjórnar,	í	átt	að	ríki	sem	stuðlar	að	aukinni	þátttöku	

bæði	 einkageirans	 og	 frjálsra	 atvinnugreina,	 samstarfi	 og	 samþættingu.	 Hins	 vegar	 sýnir	

greining	á	stjórnvaldstækni	að	minni	afskipti	ríkisstjórnar	í	samfélaginu	felur	ekki	endilega	í	

sér	færri	reglur.	Heldur	kemur	afskiptaleysið	út	í	formi	óbeinnar	stýringar.	Þessar	 kenningar	

eru	í	anda	nýfrjálshyggju	og	nýfrjálslyndrar	stofnanahyggju.	Þá	er	birtingarmynd	frelsisins	og	

afskiptaleysis	túlkað	sem	þáttur	í	að	virkja	þegna	í	samþættingu	undir	fölsku	flaggi	pólitískrar	

stefnu	um	„stjórnað	frelsi''	(e.	regulated	freedom).	Stefna	sem	slík	er	mótuð	af	yfirvöldum	í	

von	um	að	auka	traust	til	stjórnvalda	og	í	senn	að	virkja	þegna	til	viðurkenndrar	hegðunar.63	

Þessar	 kenningar	 hafa	 fengið	 á	 sig	 mikla	 gagnrýni	 sökum	 þess	 það	 skorti	 hliðstæður	 í	

raunveruleikanum.		

Aðalnálgunin	 innan	 kenninga	 Foucault	 um	 stjórnvaldstækni	 (Post-Foucauldian)	 er	

gagnrýnin	 stjórnvaldstækni	 (e.	 discursive	 governmentality).	 Nálgunin	 leggur	 áherslu	 á	

gagnrýni	 en	 ekki	 endilega	 réttmætar	 heimildir	 frá	 skjölum	 yfirvalda.	 Niðurstaðan	 verður	

ósamræmi	 á	milli	 umfjöllunar	 á	 sérstökum	 reglugerðum	og	þeirra	 félagslegra	 tengsla	 sem	

eiga	 í	 hlut.	 Gagnrýnin	 beinist	 að	 því	 	 að	 það	 skorti	 upp	 á	 að	 taka	 frávik	 og	 atbeina	

einstaklingsins	með	í	reikninginn.64		

																																								 																					
61	Benson,	P	og	Kirsch,	S.	2010:	460		
62	Mckee,	M.	2009:469	
63	Mckee,	K.	2009:471	
64	Mckee,	2009:273	
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3.	Líkamsmenning		

,,Hvaðan	berst	mér	þessi	orðræða	sem	segir	mér	að	halda	mér	í	formi,	fara	ekki	yfir	á	rauðu	

ljósi,	 sýna	 umburðarlyndi	 og	 setja	mér	 raunhæf	markmið?	 Hvaðan	 kemur	 slík	 umhyggja	 í	

garð	líkamans	og	heilbrigði’’.	Þetta	segir	Eiríkur	Guðmundsson	(1998)	í	greininni,	Fleira	þarf	í	

dansinn	en	fiman	fót	:	um	líkama,	vald	og	þekkingu.	Eiríkur	talar	um	orðræðu	sem	kemur	úr	

öllum	 áttum	 um	 hvernig	 skal	 huga	 að	 líkamanum	 og	 reynt	 sé	 að	 ná	 til	 heildarinnar.	

Nútímasamfélag	 reynir	 að	 ná	 til	 heildarinnar	 fremur	 en	 að	 stýra	 í	 gegnum	 einstaklinginn	

enda	 séu	 það	 hæglegri	 vinnubrögð.	 Eiríkur	 rekur	 áfram	 hugmyndir	 Foucault	 um	 hvernig	

skipulag	verksmiðjunnar	og	fyrirtækja	nútímans	sé	jafnt	og	þétt	að	reyna	búa	til	undirgefna	

og	liðlega	vinnumenn.	Þetta	hafi	komið	greinilega	fram	t.d.	í	hernum	þar	sem	verið	væri	að	

leiðrétta	líkamsstöðu,	hugsjón	og	samskipti	hermanna	til	að	búa	til	mennsk	verkfæri.65		

	 Í	bókinni	Theory,	Culture	and	Society	er	kafli	sem	ber	heitið	Civilized	body	eftir	Chris	

Shilling.	 	 Í	 kaflanum	 rekur	 Shilling	 hugmyndir	 þýska	 félagsfræðingsins	 Norbert	 Elias.	 Hann	

vísar	í	hugmyndir	um	líkamann	fyrir	og	eftir	að	siðmenningin	tók	völdin	í	vestrænu	tilliti.	Elias	

segir	 að	 við	 	 mannfólkið	 séum	 ekki	 einstaklingar	 með	 líkama	 sem	 skilur	 okkur	 frá	 huga,	

hömlum	 og	 þrám,	 heldur	 sjálfstæð	 útfærsla	 sem	 er	 hlutgerð.	 Eða	 m.ö.o.	 hægt	 að	 skoða	

okkur	út	frá	formi	hugmyndar,	gæðum	eða	tilfinningu	þess	sem	ákvarðar	eða	dæmir	um.66	

Elias	 segir	 frá	hversu	miklar	breytingar	hafa	átt	 sér	 stað	 frá	miðöldum.	Félagslegt	 vinnuafl	

hefur	 tekið	 breytingum	 en	 einnig	 hegðun	 og	 framkoma	 fólks	 almennt.	 Valdið	 hefur	 tekið	

stakkaskiptum	 frá	 ytri	 þvingun	 til	 sálfræðilegrar	 nálgunar	 í	 samfélaginu.	 Það	 verður	meiri	

bæling	til	að	stýra	 fólki	og	sést	hvernig	einstaklingur	er	undir	áhrifum	 líkamsmenningar	og	

viðurkenndrar	hegðunar	innan	samfélagsins.67			

	 Fegurð	er	einn	flokkur	 innan	líkamsmenningar	sem	hefur	áhrif	á	hvernig	fólk	metur	

lífsgæði	 sín	 og	 velmegun.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 ófrítt	 fólk	 fái	 síður	 jafn	 mikla	

athygli	 og	 þjónustu	 en	 frítt	 fólk,	 og	minni	 líkur	 séu	 á	 að	 það	 verði	 handtekið.	 	Hvort	 sem	

fegurð	er	líffræðilegs	eðlis	eða	menningarlega	mótuð	skiptir	hún	miklu	máli.	Fegurðarstaðlar	

eru	 mælikvarði	 á	 hvort	 einstaklingur	 sé	 líklegur	 að	 eignast	 maka,	 hversu	 tekjuhár	

																																								 																					
65	Eiríkur	Guðmundsson.	1998:255-259	
66	Shilling,	2012	
67	Shilling,	C.	2012:161-163		
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viðkomandi	gæti	orðið,	hvort	viðkomandi	fáistöðuhækkun	og	önnur	fríðindi.	Afleiðingarnar	

birtast	í	kapplaupi	við	að	standast	nútímakröfur	og	fullnægja	yfirborðskenndum	væntingum.	
68		

3.1	Sjálfsveran			

Foucault	 notar	 hugtakið	 „valdaafstæður’’	 með	 það	 markmið	 að	 sýna	 sjálfsveruna	 sem	

fyrirbæri	sem	fær	alla	sína	vitneskju	frá	„þekkingarvaldinu“.69	Eftir	miðjan	8.	áratuginn,	eftir	

örlagaríka	heimsókn	Foucault	til	Túnis	fór	hann	að	beina	áhuga	sínum	enn	meira	að	reynslu	

einstaklingsins	og	 áhrifum	hennar	 á	 sjálfsveruna.	 Tvær	 síðustu	bækurnar	 sem	hann	gaf	út	

fjölluðu	 um	 hugleiðingar	 hans	 um	 kynhegðun,	 en	 hann	 var	 samkynhneigður	 eins	 og	 áður	

kom	fram.		

Foucault	 greinir	 frá	því	 hvernig	 sjálfið	 er	mótað	af	 einstaklingnum	 í	 fagurfræðilegri	

túlkun.	Með	því	 að	 rýna	 í	 kynhneigð	 fann	hann	 sig	 tilknúinn	 að	hafa	 það	 að	markmiði	 að	

útskýra	upplifun	einstaklinga	á	kynlífi	og	hvernig	það	verður	að	sérstakri	reynslu	hjá	hverjum	

og	einum.70	Sjálfsveran	sem	slík	verður	að	rannsóknarefni	samhliða	því	að	hún	er	lífræn	vera	

og	myndar	hugtök.	 Í	 því	 samhengi	þarf	 að	 rannsaka	hæfileika	hennar	 varðandi	hugsun	og	

getu,	bæði	þarf	að	líta	inná	við	og	skoða	dýrslegar	hvatir	og	getu	sjáfsverunnar	til	sköpunar.	

Fyrirmyndir	 Foucault	 voru	 einnig	 heimspekingar	 sem	 skoðuðu	 sjálfsveruna	 s.s.	 Nietzsche,	

Heidegger	og	 félagsfræðingurinn	Marx.	Allir	 höfðu	þeir	 heimspekilegar	hugmyndir	 að	baki	

vinnu	 sinni	 og	 skoðanir	 þeirra	 höfðu	 áhrif	 á	 Foucault	 að	 skoða	 tengslin	 milli	 valds	 og	

þekkingar.	Focault	taldi	líkamann,	tungumálið	og	samfélagið	eiga	þátt	í	að	móta	sjálfsveruna	

sem	slíka	og	þann	raunveruleika	og	vitund	sem	saman	skapa	tilveruna.71		

Samkvæmt	 útskýringum	 mannfræðinnar	 á	 hugtakinu	 sjálfsvera	 er	 það	 ekki	 eðli	

einstaklingsins	 eða	 hluti	 af	 kjarna	 hans	 heldur	 sá	 þáttur	 sjálfsins	 sem	er	 í	 stöðugri	 þróun.	

Ferli	 sjálfsverunnar	 er	mótað	 í	 gegnum	 söguna	 og	 skilgreiningar	 taka	miklum	 breytingum	

eftir	þeim	áhrifaþáttum	sem	móta	sjálfsveruna.	Mannfræðingurinn	Sherry	Ortner	kom	með	

þá	skilgreiningu	að	sjálfsveran	væri	mótuð	af	menningu	sinni,	þetta	væri	hluti	af	meðvitund	
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69	Steinar	Örn,	2012:	72	
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71	Steinar	Örn,	2012:66		
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sem	er	undir	áhrifum	bæði	af	tilfinningum	og	hefðbundnum	hugsunarhætti	einstaklingsins.72		

Aftur	á	móti	taldi	Ortner	einnig	að	sjálfsveran	túlkaði	svo	merkingu	sem	er	lögð	í	hlutina	og	

myndaði	atbeina	 (e.agency).	Atbeininn	verður	þar	af	 leiðandi	 félagslega	og	menningarlega	

mótaður	af	sjálfsverunni.		

Ortner	og	Foucault	höfðu	það	sameiginlegt	að	líta	svo	á	að	sjálfsvera	einstaklingsins	

mótist	vegna	 ríkjandi	orðræðu	og	hafi	áhrif	á	 samþættingu	ásamt	því	að	 reyna	að	minnka	

líkur	 á	 frávikum	 í	 hegðun.	 Hvað	 varðar	 áhrif	 frá	 samfélaginu	 á	 sjálfsveruna,	 snertir	 t.d.	

fegrunariðnaðurinn	 allajafnan	 ímynd	 og	 mótun	 sjálfsverunnar.	 Óbeinar	 kröfur	 eru	 um	

staðlaða	 ímynd	fegurðar	og	eftirsóknarverð	útlitseinkenni.	Allir	eiga	að	móta	sinn	eigin	stíl	

sem	 endurspeglar	 persónuleg	 einkenni	 eða	 sjálfsveruna.	 Áherslan	 beinist	 að	 því	 að	móta	

líkamann	 og	 sjálfsveruna,	 taka	 ábyrgð	 á	 eigin	 líferni	 og	 hluti	 af	 því	 er	 krafan	 um	 rétt	

mataræði	 og	 hreyfingu.	 73 		 Heimspeki	 samtímans	 sem	 sækir	 kjarna	 sinn	 til	 hugmynda	

Heideggers,	Marx,	Heigels	og	Nietzsches	á	 í	vanda	með	tengsl	sjálfsverunnar	og	samfélags,	

eins	og	tengsl	á	milli	 líkama	og	hugmynda.	Vandamálið	er	að	endurskilgreina	sjálfsveruna	í	

tengslum	við	sálgreiningu	og	hvatir.	 Innan	fyrirbærafræðinnar	er	gjarnan	vísað	 í	Heidegger	

og	 hugmyndir	 hans	 um	 samveruleikann.	 Heidegger	 taldi	 að	 eitt	 megineinkenni	 þeirra	

nytjahluta	 sem	 við	 fáumst	 við	 í	 daglegu	 lífi	 sé	 að	 þeir	 búi	 yfir	 skírskotunum	 til	 annarra	

sjálfsvera.	Mögulega	vegna	þess	að	aðrir	hafa	 framleitt	þá	eða	það	 sem	við	ætlumst	 til	 af	

þeim	sé	unnið	 fyrir	 aðra.	 	 Í	 daglegu	 lífi	 er	 fólk	því	 sífellt	 að	nýta	hluti	 sem	vísa	 til	 annarra	

sjálfsvera,	 óháð	því	 hvort	 hlutirnir	 séu	 líkamlega	 til	 staðar.	Niðurstaðan	af	 þessu	 sé	þá	 að	

þátttaka	einstaklinga	í	heiminum	sé	félagsleg	alveg	frá	upphafi.74		

Hugmyndin	um	sjálfsveruna	flækir	kenningar	um	lífvald	og	þann	efnislega	heims	sem	

við	stýrumst	af.	Hugmyndin	um	valdið	og	svo	aftur	á	móti	sjálfsveruna	gerir	valdahugtakið	

afstæðara	ef	hugsa	á	um	það	frá	ytra	valdboði	þegar	sálgreiningin	og	eðlislægar	hvatir	eru	

líka	teknar	inní	myndina.75	Hugmyndin	um	veruhátt	samkvæmt	Bourdieu	er	álíka	kenningum	

um	menningu	að	skynjun	á	tilverunni	sé	í	stöðugri	vinnslu.	Skynjunin	breytist	eftir	 	ráðandi	
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hugmyndum	 um	 ásættanlegt	 atferli	 og	 hegðun.76 		 Ef	 skoða	 á	 veruhátt	 frá	 sögulegum	

þekkingartímabilum	 þá	 má	 greina	 það	 með	 þeirri	 tækni	 sem	 hugsunarkerfin	 skýra	 frá.	

Tæknin	 er	 afleiðing	 þekkingar.	 Þekkingin	 byggir	 á	 kóðum	 og	 ákveðnum	 viðmiðum	 sem	

útskýra	virkni	en	þekkingin	hefur	áhrif	á	það	sem	tæknin	framleiðir.	Tæknin	er	afurð	og	form	

af	tjáningu,	hugsun	og	viðteknum	hugmyndum.	Niðurstaðan	verður	sú	að	útkoman	og	form	

hlutanna	sem	tæknin	þróar	er	afurð	af	félagslegum	veruhætti.77	

3.2	Hegðunarviðmið	og	félagsleg	formgerð		

Hegðun	er	samfélagslega	mótuð	og	undir	áhrifum	af	bæði	óbeinum	og	beinum	skilaboðum	

frá	áhrifavöldum.	Það	sem	hefur	áhrif	á	hegðun	eru	kröfur	sem	eru	gerðar	til	einstaklingsins	

með	hliðsjón	af	því	sem	samfélagið	leyfir,	ritskoðar	eða	telst	bannað.	Einnig	geta	þættir	sem	

samfélaginu	finnst	því	standa	ógn	af	valdið	breytingum.	Vegna	þess	hversu	mikið	mannkynið	

stýrist	 af	 hjarðhegðun	 og	 samsömun	 þá	 geta	 þættir	 eins	 og	 blygðunarkennd,	 skömm	 og	

sektarkennd	 valdið	 breytingu	 á	 atferli.78	Eitt	 af	 áhyggjuefnum	 Foucault	 var	 að	 verk	 hans	

væru	ekki	aðeins	tengd	greiningu	á	fyrirbrigðum	valdsins	heldur	einnig	hvernig	mannfólkið	

væri	hlutgert.	Vald	í	þessu	samhengi	er	sálfræðilegt	fyrirbæri,	það	stýrir	ekki	einstaklingnum	

úr	 fjarlægð	 og	 utan	 frá,	 það	 vinnur	 í	 gegnum	 innri	 þætti	 í	 gegnum	 sjálfið.	 	 Þýski	

félagsfræðingurinn	Norbert	Elias	fjallaði	mikið	um	siðmenningarferli	í	bók	sinni	The	Civilizing	

process.	 Elias	 taldi	 samband	 vera	 á	 milli	 sálrænnar	 virkni,	 líkamlegra	 hegðunarviðmiða,	

skipanar	félagsheimsins	og	tengsla	einstaklinga.	

		 Siðmenningarferlið	 útskýrir	 hegðunarviðmið	 og	 hvernig	 skipan	 sjálfsverunnar	 hefur	

breyst	á	Vesturlöndum	í	tímans	rás.79	Í	öðru	riti	frá	Norbert	Elias,	Power	and	Civility	(1982)	

ræðir	hann	tengsl	ögunaraðferða	og	hins	siðmenntaða	líkama.	Hann	taldi	vera	samspil	á	milli	

ögunar	og	siðferðilegrar	göfgunar.		Í	uppeldi	er	kennd	ákveðin	samsömun	við	aðra	sem	búa	á	

sama	svæði	og	 reynt	að	búa	 til	þá	 færni	að	 temja	 sér	 sjálfsaga	og	 svipaðar	 siðvenjur.	Þeir	

sem	falla	undir	sama	flokk	og	 lúta	sömu	siðvenjum	hafa	sama	veruhátt	eins	og	þjóð,	stétt	

eða	fjölskylda.80	Aukin	miðstýring	með	einkarétti	ríkisvalds	á	það	til	að	beita	táknrænu	eða	
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kerfisbundnu	 ofbeldi	 til	 að	 fá	 einstaklinga	 til	 að	 lúta	 sömu	 reglum.	 Að	 mati	 Elias	 leiða	

hegðunarviðmið	til	aukins	sjálfsaga	og	fólk	gefi	sig	síður	á	vald	þess	sem	leiði	til	frávika,	enda	

tilhneiging	til	samsömunar.81	

3.3	Sjálfsákvörðunarréttur			

Vesturlönd	hafa	 lengi	 vel	 vakið	athygli	 og	 fengið	gagnrýni	 á	 sig	 vegna	 forræðishyggju	 sem	

endurspeglast	 í	sögu	ófrjósemisaðgerða.	Það	vekur	upp	hugmyndina	um	hvert	sé	fylgið	við	

mannkynbótastefnu	 (positive	 eugenics)	 eða	 kynþáttahyggju.	 Ýmsir	 úrskurðir	 brjóta	 í	 bága	

við	 mannréttindalög	 og	 efasemdir	 vakna	 um	 vald	 heilbrigðisstofnana	 yfir	 líkama	

einstaklingsins.	Hvað	þá	sjálfráða	einstaklinga.		

Þeir	sem	fylgdu	mannkynbótastefnunni	voru	dyggir	fylgjendur	aðgerða	til	að	sporna	

við	 því	 að	 frjósemisaðgerðir	 yrðu	 lögleiddar	 snemma	 á	 20.öldinni.	 Þar	 birtist	 yfirvaldið	 og	

hefur	 áhrif	 á	 sögu	 velferðar	 og	 heilbrigðisstefnu	 þeirra	 landa	 er	 lögleiðingin	 snertir.82		

Ófrjósemisaðgerðir	hafa	einnig	verið	til	umfjöllunar	hér	á	landi	s.l.	ár	og	komust	í	fréttirnar	

árið	1999	vegna	aðgerðar	sem	var	framkvæmd	á	manni	án	hans	vitundar.		Þá	þurfti	íslenska	

ríkið	 að	 greiða	 manninum	 bætur.	 Hann	 var	 	 undir	 tvítugu	 þegar	 ófrjósemisaðgerðin	 var	

framkvæmd.	Þá	hafði	því	verið	haldið	fram	að	um	aðra	tegund	aðgerðar	væri	að	ræða.	Gróft	

mannréttindabrot	var	úrskurður	dómara	og	brot	á	sjálfsákvörðunarrétti	mannsins.	Maðurinn	

fékk	ekki	vitneskju	af	þessari	aðgerð	fyrirfram	og	því	var		verið	að	beita	valdi	yfir	líkama	hans	

án	 samþykkis.	 Systir	 hans	 fékk	 sömu	 meðferð	 og	 var	 einnig	 gerð	 ófrjó	 og	 hlaut	 bætur	 í	

kjölfarið. 83 	Ástæða	 fyrir	 framkvæmd	 aðgerðanna	 var	 vegna	 laga	 nr.	 16	 frá	 1938	 um	

„afkynjanir	 og	 vananir“	 og	 undir	 umsóknir	 skrifaði	 fulltrúi	 frá	 barnaverndarnefnd,	 en	

systkinin	voru	skjólstæðingar	hennar.	Systkinin	væru	ófær	um	að	hugsa	um	sig	alfarið	sjálf	

og	var	greindarskerðing	talin	hafa	áhrif	á	getu	þeirra	til	að	eignast	barn.	Landlæknir	á	þeim	

tíma	heimilaði	aðgerðina	og	þegar	systkinin	urðu	fullorðin	og	lofuð	komst	upp	um	ófrjósemi	

og	 var	 þá	 höfðað	 skatabótamál.84	Valdið	 yfir	 líkama	 fólks	 hefur	 bæði	 áhrif	 á	 fólk	 sem	 vill	

eignast	börn	og	einnig	þá	einstaklinga	sem	kjósa	það	síður.	Löggjöf	vegna	fóstureyðinga	og	
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ófrjósemisaðgerða	 hefur	 lítið	 breyst	 frá	 lagasetningu	 árið	 1975.	 Ungar	 konur	 hafa	 ekki	

valmöguleika	að	gangast	undir	ófrjósemisaðgerð	nema	með	undanþágu	fyrir	25	ára	aldurinn.	

Miklar	 gagnrýnisraddir	 hafa	 heyrst	 um	 þessa	 forræðishyggju	 yfirvalda	 og	 eigi	 slíkt	

lagaákvæði	ekki	 við	hvort	 konur	 vilji	 ráða	möguleikanum	á	barneignum	sjálfar	 fyrir	 25	ára	
aldur.	

	 Í	 fréttum	 í	 ágúst	 2017	 steig	 ung	 kona	 fram	 og	 gagnrýndi	 slíka	 löggjöf.	 Í	 mars	 s.l.	

skipaði	 fyrrverandi	 heilbrigðisráðherra	 Kristján	 Þór	 Júlíusson	 sérstaka	 nefnd	 til	 að	

endurskoða	 löggjöfina.	 Í	 dag	 eru	 ófrjósemisaðgerðir	 ekki	 gerðar	 nema	með	undanþágu	 ef	

konu	 stafar	 hætta	 af	meðgöngu	 eða	 fæðingu	 barns.	 Konan	 sagði	 að	 ferlið	 væri	 flókið	 og	

heilbrigðisyfirvöld	 væru	 að	 gera	 konum	 erfitt	 fyrir	 þar	 sem	 áhyggjurnar	 væru	 að	 konur	

myndu	sjá	eftir	aðgerðinni	seinna.85			

																																								 																					
85	Erna	Agnes	Sigurgeirsdóttir,	2017	
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4.	Gagnrýni	á	Foucault		

	Fræðimenn	 hafa	 oft	 borið	 saman	 nálgun	 á	 kenningar	 í	 félagsvísindum	 frá	 franska	

félagsfræðingnum	og	mannfræðingnum	Pierre	Bourdie	og	Foucault.	En	þeir	voru	báðir	undir	

áhrifum	 frá	 póst-strúktúralisma	 en	 það	 er	 stefna	 sem	á	 sér	 rætur	 í	 Frakklandi	 og	 birtist	 á	

seinni	hluta	20.aldarinnar	og	er	svar	við	strúktúralisma	(formgerðarstefnu).		

Þeir	 sem	 eru	 undir	 áhrifum	 frá	 póst-strúktúralisma	 bæta	 póstmódernisma	 við	

kenningar	strúktúralisma.	En	Foucault	vildi	þó	ekki	láta	merkimiða	á	sig	sem	póstmódernista	

og	 hefur	 reynst	 erfitt	 að	 staðsetja	 hann	 undir	 ákveðna	 hyggju.	 Frá	 mannfræðilegu	

sjónarhorni	 eru	 þessar	 kenningar	 skoðaðar	 í	 því	 tilliti	 að	 sjá	 viðhorf	 til	 valds	 og	 með	 því	

markmiði	að	skilgreina	formgerð	og	atbeina.86	Þrátt	fyrir	að	hugmyndir	og	arfleifð	Foucault	

séu	upplýsandi	og	áhugaverðar,	segja	margir	fræðimenn	að	það	skorti	afgerandi	sannanir	og	

dæmi	úr	hinu	daglega	 lífi.	 	 Skrifin	séu	góð	 leið	 til	að	samræma	kenningar	um	 líkamann	og	

félagslegt	atferli	en	skorti	fleiri	dæmi	úr	vestrænum	samfélögum	til	að	styrkja	kenningar	um	

vald	yfir	líkamsmenningu.87			

Greiningar	á	valdi	í	anda	kenninga	um	lífvald	eru	litaðar	af	sögulegum	greiningum	á	

neti	valds	og	þekkingar	í	Evrópu	s.l.	aldir.	Foucault	skipti	því	greiningum	niður	í	tímabil	sem	

eru	ólík	og	sýna	ólík	tengsl	á	þekkingu	og	valdi	hvers	tíma	fyrir	sig.	Tímabilin	eru	endurreisn,	

klassíski	 tíminn	 og	 nútíminn.	 Foucault	 sagði	 sig	 vera	 undir	 áhrifum	 frá	 þýska	

heimspekingnum	 Immanuel	 Kant.	 Foucault	 vildi	 breyta	 gagnrýni	 frá	 Kant	 sem	 var	 að	

skynsemin	sé	undir	áhrifum	frá	menningu,	samfélagi,	valdi	og	hagsmunum	fólksins.	Foucault	

taldi	að	það	verði	að	skoða	viðfangsefnið	með	tilliti	til	félagssögulegrar	greiningar	en	ekki	að	

greina	 formgerð	 vitundar.	 Það	 þyrfti	 að	 skoða	 söguna	 í	 samhengi.	 Þessar	 kenningar	 hafa	

fengið	 á	 sig	 gagnrýni	 enda	 afar	 heimspekilegar	 og	 ekki	 tekið	 tillit	 til	 skynsemi	

sjálfsverunnar.88	Einnig	hefur	Foucault	fengið	á	sig	gagnrýni	fyrir	að	afneita	möguleikanum	á	

árangursríku	 viðnámi	 gegn	 valdinu	 og	 félagslegum	 breytingum.	 Ákveðið	 samspil	 er	 á	milli	

valds	 og	 mótspyrnu	 eins	 og	 Foucault	 útskýrir,	 ef	 tekst	 að	 veita	 mótspyrnu	 gegn	

einhverskonar	valdi	er	verið	að	skipta	út	gömlu	valdi	fyrir	nýtt	form	af	því.	

																																								 																					
86	Barnard	2000:139-157	
87	Hartsock,	1990	
88	Steinar	Örn,	2012:77	
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Foucault	 fær	einnig	á	sig	gagnrýni	 fyrir	að	koma	ekki	 fram	með	valdakenningar	um	konur.	

Það	 skortir	 kenningar	 um	minnihlutahópa	 þar	 sem	 „hinir’’	 vilja	 fá	 rödd	 t.d.	 nýlendubúar,	

minnihlutahópar	 vegna	kynþáttar	eða	konur.89	Kenningarnar	 leyfi	mótstöðu	gegn	valdinu	 í	

huglægum	skilningi	en	ekki	að	gripið	sé	til	aðgerða,	reynt	að	yfirstíga	hindranirnar	frekar	en	

að	umbreyta	eða	ráðast	gegn	valdinu.		

Feminísk	 afstaða	 er	 sú	 að	 ef	 viðurkennt	 er	 að	 öll	 þekking	 og	 „sannleikur’’	 sé	

félagslega	framleidd	er	síður	hægt	að	berjast	gegn	„sannleikanum’’	sem	réttlætir	félagslega	

stöðu.	 Slíkt	 þekkingarvald	 gefi	 t.d.	 konum	 ekki	 tækifæri	 til	 að	 mótmæla	 og	 gagnrýna	

kynjamisrétti. 90 	Gagnrýni	 fræðimanna	 á	 Foucault	 er	 einnig	 tengd	 mótsagnakenndum	

kenningum	 hans.	 Eins	 og	 Steinar	 Örn	 (2012)	 lýsir	 í	 grein	 sinni	 „Það	 gisti	 óður	 …“	 Um	

Foucault,	líkamann	og	lífvaldi".“	kemur	fram	hvernig	rannsóknir	Foucault	séu	í	andstöðu	við	

hugmyndafræði	Marx	og	og	hugmyndina	um	bælingu	frá	Freud.	Foucault	leggur	ekki	aðeins	

áherslu	á	hinn	efnislega	þátt	sem	forsendu	alls	heldur	greinir	hann	einnig	formgerð	valdsins,	

tæknina	og	heildaráhrif	sem	valdið	býr	til.	Valdið	er	bæði	neikvætt	sem	og	það	er	jákvætt	og	

skapar	jafnt	og	það	bælir.	Marxistar	hafa	haft	orð	á	því	að	valdahugtakið	sé	svo	almennt	hjá	

Foucault	að	það	missi	marks	og	geti	ekki	greint	á	milli	flókinna	og	mótsagnakenndra	þátta.	

Valdakenningarnar	séu	ekki	færar	um	að	greina	á	milli	valds	innan	stofnana	svosem	flókinna	

gerða	lagarammans	og	dómsvaldsins.91		

Fyrirbærafræðingurinn	Michael	 Jackson	 (1995)	skrifaði	grein	um	skynjun	 fólks	á	því	

að	 vera	 „heima“	 og	 hvernig	 einstaklingar	 eru	 tengdir	 umhverfi	 sínu.	 Hann	 taldi	 að	 fólk	

upplifði	heiminn	út	frá	sinni	eigin	skynjun	og	aðrir	geti	ekki	upplifað	tilveruna	eins.	Jackson	

var	einn	þeirra	sem	gagnrýndi	Foucault	og	hafnaði	því	að	umhverfið	mótaði	manninn	á	þann	

hátt	 að	 skynsemi	 hans	 hefði	 ekki	 úrslitaáhrif.	 Jackson	 taldi	 einnig	 skorta	 afstæði	 og	 tekið	

væri	tillit	til	frávika	og	fjölbreytileika	mannsins	í	skynjun	á	ólíkum	fyrirbærum	

																																								 																					
89	Hartsock,	1990:163	
90	Hartsock,	1990:165	
91	Steinar	Örn,	2012:79	
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4.1Gagnrýni	á	kenningar		um	lífvald		

Hugmyndir	 Foucault	 vefjast	 fyrir	 þeim	 fræðimönnum	 sem	 trúa	 á	 frjálsan	 vilja,	 styrkleika	

einstaklingsins	og	möguleika	á	félagslegum	breytingum.	Þeir	telja	að	túlkanir	á	valdinu	dragi	

fram	þá	mynd	af	aðgerðaleysi	og	jöfnu	samþykki	allra	fyrir	þeim	staðalímyndum	á	norminu	

sem	valdið	kveður	á	um.	Það	er	að	segja	að	kenningarnar	alhæfi	og	 taki	ekki	nægt	 tillit	 til	

frávika,	 aðgerðum	 gegn	 valdinu	 og	 það	 gleymist	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 að	 formgerð	

valdsins	virki	eins	á	alla.		

Gagnrýnin	er	á	hvar	atbeini	einstaklingsins	kemur	inní	greiningarferli	hjá	Foucault.92	

Einstaklingar	 bregðast	misjafnlega	 við	 þekkingu	 sem	 er	 framleidd	 er	 af	 félagsvísindum	 og	

þekkingu	 dreift	 misjafnlega	 niður	 á	 stéttir.	 Jaðarhópar	 fá	 ekki	 alltaf	 nægt	 aðgengi	 og	

tækifæri	til	að	standast	hið	„félagslega	norm’’	og	ekki	sé	endilega	vilji	fyrir	því	heldur.	Nálgun	

á	 valdið	 út	 frá	 kenningum	um	 lífvald	 tekur	 ekki	með	 í	 reikninginn	 slík	 frávik	 og	 andstöðu,	

þætti	eins	og	sjálfsaga	og	að	valdakenningar	hunsi	þau	jákvæðu	áhrif	sem	frávikin	geti	leitt	

af	sér.	Eins	og	fjölbreytileikann	í	samfélaginu	og	þá	tilhugsun	að	ekki	stýrist	allir	með	eins	og	

vélmenni	 innan	 heildarinnar.93		 Gagnrýni	 fræðimanna	 kemur	 einnig	 inná	 að	 valdahugtakið	

einblíni	á	líkamann	en	fjalli	ekki	um	það	hvernig	líkaminn	er	kynjaður.		

Cornwall	og	Lindisfarne	 (1994)	gagnrýna	skrif	Foucault	 fyrir	það	að	vera	karllæg	og	

skorti	 atbeina	 hvernig	 vald	 geti	 verið	 notað	 í	 félagslegum	 samskiptum.	 Sambandið	 á	milli	

þeirra	sem	hafa	valdið	og	þeirra	undirokuðu	sé	ekki	alveg	raunsætt	og	þeir	undirokuðu	sé	

ekki	algjörlega	passívir.	Þeir	séu	gjarnan	í	einhverri	stöðu	til	að	hafa	áhrif	á	valdasambandið.	

Einnig	 er	 bent	 á	 að	 kynjað	 ofbeldi	 sé	 afleiðing	 þess	 að	 fólki	 finnst	 það	 ekki	 geta	 stjórnað	

hvernig	aðrir	sjái	sig	og	valdatengslin	séu	óljós.	Slíkar	kenningar	skorti	einnig	oft	atbeinai	og	

eiga	hliðstæður	með	kenningum	um	kerfisbundið	ofbeldi	þar	sem	táknrænt	ofbeldi	geti	leitt	

til	 ofbeldis	 og	 öfugt.94	Hugmyndir	 Foucault	 um	 þekkingu	 og	 vald	 geta	 kaldhæðnislega	 séð	

verið	 gagnrýnin	 niðurstaða	 á	 hans	 eigin	 fullyrðingar.	 Ef	 öll	 þekking	 er	 framleidd,	 hvernig	

getum	við	þá	dæmt	um	réttmæti	 í	þeim	sannleik	 sem	Foucault	 setur	 fram?	Hann	segir	að	

þekking	 hafi	 yfirráð	 yfir	 okkur	 en	 einnig	 að	 valdið	 hylji	 sig	 í	 ákveðinni	 formgerð	 innan	

samfélagsins.	Mótsögnin	felist	í	því	að	þarna	sé	verið	að	framleiða	orðræðu	sem	virðist	vera	
																																								 																					
92	Hartsock,		1990:157-160	
93	Sjá	sama	rit	
94	Cornwall	og	Lindisfarne,	1994	
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á	móti	því	en	er	í	raun	hluti	af	því.	Orðræðan	verður	þá	í	raun	valdið	sjálft	og	hluti	af	stærra	

samhengi	á	 yfirgripsmikilli	 dreifingu	á	nútímavaldi.95	Hugmyndir	um	valdið	gætu	því	 í	 raun	

verið	 orðræða.	 Vald	 er	 allstaðar,	 það	 er	 ekki	 hægt	 að	 einangra	 það	 eða	 yfirbuga,	 eitt	

valdakerfi	getur	aðeins	verið	skipt	út	fyrir	annað	og	því	er	grundvallarbreyting	ekki	gerleg.		

Lífvald	má	túlka	sem	annarskonar	opinberun	þess	valds	sem	túlkunin	lýsir	og	þjónar	

samfélaginu	og	fullyrðir	að	breyting	sé	ógerleg	og	þar	með	hindrar	að	fólkið	reyni	að	sporna	

við	því.	Þó	er	ekki	endilega	verið	að	halda	því	fram	að	lífvaldið	sé	alltaf	skilgreint	sem	kúgun,	

en	 túlkunin	 lýsir	 því	 vandamáli	 að	 horfa	 á	 valdatengsl	 aðeins	 frá	 sjónarhóli	 kenninga	 um	

lífvald.	 Það	 sem	 er	 talið	 vera	 helsta	 gagnrýnin	 á	 þessar	 kenningar	 er	 að	 lífvaldið	 útskýrir	

valdatengsl	 fyrir	 tíma	 lýðræðis	 en	 henti	 síður	 til	 útskýringa	 um	 valdatengsl	 í	 þróuðum	

samfélögum	nútímans.	Viðhorf	til	valds	fyrir	félagslegrar	breytingar	er	áskorun,	heildstæðar	

kenningar	 um	 valdið	 hafa	 ákveðnar	 takmarkanir	 og	 fyrirstaðan	 er	 vandkvæði	 hugrænna	

kenninga.96			

	 	

																																								 																					
95	Dreyfus	og	Rabinow,	1982:130	
96	Dreyfus	og	Rabinow,	1982	
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Samantekt	og	lokaorð	

Valdið	er	oft	óáþreifanlegt	og	hafa	hugmyndir	þróaðar	út	frá	kenningum	um	lífvald	orðið	til	

þess	að	véfengja	yfirvöld,	stjórnvaldstækni	og	afleiðingin	sé	gagnrýnin	hugsun	á	núverandi	

samfélagsgerð.	Hugmyndin	um	alsæið	 (e.	 panopticism)	 er	 talin	 hafa	 verið	 hugmyndafræði	

sem	 myndi	 auka	 tilhneigingu	 þegna	 til	 að	 bæta	 siði	 og	 venjur.	 Það	 myndi	 einnig	 frekar	

viðhalda	 heilbrigði,	 auka	 dugnað,	 breiða	 út	 þekkingu	 og	 létta	 ýmsum	 byrðum	 af	

samfélagsins.		

Foucault	var	talinn	undir	áhrifum	stjórnleysisstefnu	eða	anarkisma	á	sínum	tíma	og	

kenningar	hans	áttu	ekki	alltaf	 samleið	við	 skoðanir	yfirvaldsins.	Foucault	 taldi	ásamt	 fleiri	

fræðimönnum	að	samfélagið	hafi	breyst	frá	ögunarsamfélagi	yfir	í	stýringarsamfélag.		Margir	

vilja	halda	því	 fram	að	hann	hafi	verið	undir	áhrifum	nýfrjálshyggju	og	hafði	haft	ákveðnar	

hugmyndir	um	að	skoða	samfélagið	á	gagnrýninn	hátt.	Enda	geti	yfirvaldið	ekki	 starfað	án	

gagnrýni	 sagði	 hann.	 Áherslan	 sem	 er	 fólgin	 í	 gagnrýni	 um	 lífvald	 er	 tengd	 nútíma	

hugvísindum,	 t.d.	 líffræðilegum,	 sálfræðilegum	 og	 félagslegum	 kenningum.	 Þrátt	 fyrir	 að	

skrif	 hans	 hafi	 birst	 sem	 algildur	 félagsfræðilegur	 sannleikur	 var	 túlkunin	 jafnvel	 meira	

stofnanabundin	pólitísk	ádeila	á	samfélagslega	þætti.	Gagnrýnin	heimspeki	hans	varpar	ljósi	

á	 hvernig	 nútímakerfi	 eru	 útkoma	 ófyrirséðra	 sögulegra	 afleiðinga	 en	 ekki	 endilega	

vísindalegur	 sannleikur.	 Gagnrýni	 á	 valdahugtakið	 er	 oft	 tengd	 því	 að	 kenningarnar	 séu	

tengdar	líkamanum	en	fjalli	ekki	um	það	hvernig	líkaminn	sé	kynjaður.		

Skrifin	eru	oft	talin	töluvert	karllæg	og	það	skorti	vissulega	atbeina	í	kenningar	hans	

um	hvernig	valdið	er	notað	í	félagslegum	samskiptum.	Valdakenningarnar	eru	um	samband	

milli	þeirra	sem	hafa	völdin	og	þeirra	sem	eru	undirokaðir.	Þeir	undirokuðu	eru	ekki	endilega	

algjörlega	 passívir.	 Þeir	 hafa	 oft	 ýmsar	 leiðir	 að	 takast	 á	 við	 stöðu	 sína	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	

valdasambandið.	Fræðimenn	á	borð	við	Norbert	Elias,	Laura	Nader,	David	Graeber	og	Paul	

Rabinow	 ásamt	 fleirum	 hafa	 rýnt	 í	 valdið	 og	 hvernig	 það	 endurspeglast	 í	 samfélaginu.	

Valdahugtakið	 er	 margþætt	 og	 söguleg	 greining	 á	 því	 varpar	 ljósi	 á	 hversu	 mikið	

fræðimönnum	 hefur	 tekist	 að	 þróa	 hugtakið	 vald	 og	 ólík	 sjónarhorn	 á	 því.	 Einnig	 hafa	

valdakenningar	aukið	skilning	fólks	á	því	hvernig	má	túlka	valdatengsl	í	hnattrænum	heimi.	Í	

viðhorfi	 Foucault	 til	 valdsins	 hefur	 hvert	 og	 eitt	 samfélag	 sinn	 skilning	 á	 valdi	 í	 tilliti	 til	
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veruháttar	og	ráðandi	orðræðu	innan	samfélagsins.	Orðræðan	samþykkir	og	virkar	á	heildina	

sem	sannleikur.		

Valdið	 er	 aldrei	 allsráðandi	 en	 hefur	 vissulega	 áhrif	 vegna	 pólitískra	 og	 félagslegra	

átaka.	Stéttastaða	og	félagslegt	og	efnahagslegt	auðmagn	er	mælikvarði	á	hversu	mikið	fólk	

getur	 haft	 áhrif	 á	 valdið	 og	 þar	með	mótað	 það.	 Einstaklingar	 og	 hópar	 sem	 hafa	 áhrif	 á	

valdið	 hafi	 þá	 einhverskonar	 yfirráð	 og	 geta	 stjórnað	 skilgreiningum	 á	 veruleikanum.	

Kenningar	um	lífvald	og	tengsl	valds	og	þekkingar	hafa	aukið	skilning	á	pólitískum	yfirráðum	

sem	eru	gjarnan	falin	en	endurspeglast	í	formgerð	samfélagsins.			

Kenningar	 um	 lífvald	 eru	 mikið	 notaðar	 innan	 þeirra	 stofnana	 sem	 vinna	 með	

líkamann	eins	og	birtist	 í	 kaflanum	um	 líkamsmenningu.	Viðhorf	 Foucault	um	 líkamann	er	

mikilvægt	 fyrir	mannfræðinga	 sem	 starfa	 í	 rannsóknum	 á	 líkamanum	 og	 er	 umhugað	 um	

félagslega	stjórnun	á	honum.	Lífvald	er	hjálplegt	hugtak	í	mannfræði	líkamans	því	það	leggur	

bæði	áherslu	á	undirokun	 líkamans	og	endurspeglar	hvernig	einstaklingar	 taka	þátt	 í	 eigin	

kúgun	á	líkamsímynd	og	krefjandi	venjum	sem	herja	á	einstaklinginn	af	samfélaginu.	Áhrifin	

sem	hafa	mest	verið	áberandi	s.	l.	áratugi	hafa	aðallega	verið	í	gegnum	hugmyndir	sem	eru	

þróaðar	 sérstaklega	 í	 gegnum	 sögulegar	 rannsóknir	 sem	 hafa	 verið	 teknar	 upp	 sem	

greiningarverkfæri	 á	 „ríkisstjórn’’	 og	 „lífvaldi’’.	 Það	 sem	 hefur	 mest	 áhrif	 á	 félagslega	

formgerð	 er	 orðræðan	 sem	 viðheldur	 viðteknum	 hugmyndum	 um	 til	 hvers	 er	 ætlast	 af	

einstaklingnum.	 Spurningin	 um	 heildarsamhengi	 og	 pólitíska	 skoðun	 Foucault	 er	 ennþá	

áskorun	fræðimanna.	Það	sem	almennt	er	talið	um	Foucault	er	að	hann	hafi	haft	róttækar	

og	nýjar	nálganir	á	pólitískum	spurningum,	og	að	hans	æviskrif	um	net	valds	og	þekkingar	

væri	 hans	 hjartans	 mál.	 Hann	 notaðist	 við	 sögulegt	 samhengi	 til	 að	 greina	 umbreytingu	

valds,	 skoðaði	 félagsleg	 fyrirbæri	 í	 gegnum	félagssögulega	greiningu	og	valdavenslin	hefðu	

breyst	 í	aldanna	rás.	Einnig	setti	hann	fram	aðferðafræði	 í	gegnum	orðræðugreiningu	með	

því	 að	 skoða	 fræðilegan	 texta.	Pólitísk	ádeila	hans	og	 skrif	hafa	haft	áhrif	 á	þankagang	og	

skilning	fólks	á	sögulegri	umbreytingu	á	orðræðunni	sem	mótar	valdið	og	pólitískar	stofnanir	

eins	og	birtist	okkur	í	samtímanum.		
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