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Útdráttur  

Eins og titillinn gefur til kynna fjallar þessi ritgerð um eftirlit og áhrif þess á íslenskt samfélag. 

Eftirlit hefur aukist gífurlega í Vesturheimi á síðustu áratugum bæði í formi opinbers eftirlits 

svo sem gegnum eftirlitsmyndavélar, ýmis rafræn skráningar- og upplýsingaform, 

jafningjaeftirlit á samfélagsmiðlum og internetinu yfir höfuð. Einnig er stór hluti fólks í dag 

með snjalltæki á sér öllum stundum og geta því tekið myndir eða myndbönd af því sem það sér 

og sent út um allan heim á augabragði. Þetta aukna eftirlit hefur mismikil áhrif á hegðun fólks, 

meðvitund þess um sjálft sig og hegðun sína, þar sem miklar líkur eru á að verið sé að fylgjast 

með þeim á hinum ýmsu stöðum. Hér á eftir verður lögð áhersla á að greina vöxt og viðgang 

eftirlits með einstaklingum á Íslandi. Sú þróun sem hefur átt sér stað hér á landi verður einnig 

sett í samhengi við hugmyndir franska fræðimannsins Michael Foucault um alsæið og verða 

nýttar hér til þess að kafa dýpra í viðfangsefnið og skoða þá sjálfsögun sem á sér stað þegar fólk 

verður meðvitað um eftirlit. 

 Í ljós kom að eftirlit hefur aukist töluvert með Íslendingum á síðustu áratugum með 

eftirlitsmyndavélum og rafrænni vöktun á vinnustöðum. Þetta aukna eftirlit leiðir til 

hegðunarbreytinga. Auk þess eru Íslendingar miklir notendur internets og samfélagsmiðla sem 

er enn ein birtingarmynd eftirlits og hefur einnig í för með sér hegðunarbreytingar. Þessum 

hegðanarbreytingum fylgir tilhneiging til þess að hegða sér í samræmi við skynjuð viðmið 

samfélagsins og í því felst ákveðin kúgun persónufrelsis og bæling tjáningarfrelsis. 

 

 

 

Lykilorð: Alsjá, eftirlit, eftirlitsmyndavélar, hegðun, vald.  
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Abstract 

This essay will focus on surveillance and its impact on individual behavior. Surveillance has 

increased considerably in the Western world in the previous decades, both in the form of official 

surveillance with the use of closed-circuit television (CCTV), various digital registration and 

information forms, social media surveillance between equals and the internet in general. A big 

number of people carry smart devices with them at all times and are thus able to take pictures 

or record videos of what they see and send all over the world in a matter of minutes. This 

increased surveillance has different effects on individual’s behavior, their awareness of 

themselves and their own actions, since it is highly likely that they are being observed at various 

places. The main focus will be on analyzing the growth and conservation of surveillance with 

individuals in Iceland. Surveillance development in Iceland will also be put into perspective 

with the ideas of the French scholar Michel Foucault concerning the “Panopticon”, which will 

be used in order to dig deeper in to this matter and look in to the self-discipline that occurs 

when people are aware of surveillance. 

 The findings of the essay, are that surveillance has increased considerably with the 

Icelandic population in the last decades, with the use of surveillance cameras and electronic 

surveillance in the workplace. This increase in surveillance leads to changes in individual 

behavior. Additionally, Icelanders are immense users of the Internet and social media which 

are another embodiment of surveillance, which also brings about behavioral changes. These 

changes in behavior are controlled by the perceived norms in society and thereby diminish the 

individual‘s freedom of expression and oppress personal freedom.  

 

 

 

Keywords: Panopticon, surveillance, surveillance cameras, behaviour, power.   
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1. Inngangur  

Eftirlit hefur verið til staðar í aldanna rás en það hefur aukist töluvert á síðustu áratugum á 

Vesturlöndum. Aukningin hefur birst bæði í formi opinbers eftirlits í gegnum 

eftirlitsmyndavélar, ýmis rafræn skráningar- og upplýsingaform, jafningjaeftirlit á 

samfélagsmiðlum og internetinu almennt. Þessi aukning á eftirliti varð sérstaklega áberandi á 

Vesturlöndum eftir hryðjuverkaárásirnar í New York og Washington í september 2001 (Lyon, 

2003).  

  Samhliða auknu eftirliti hefur tækniþróun fleygt fram með þeim afleiðingum að 

tæknibúnaður tengdur eftirliti, auk tölva og snjalltækja hefur þróast ört. Snjallsímavæðing 

leiðir til þess að þorri fólks er með snjallsíma á sér öllum stundum og hefur því greiðan 

aðgang að samfélagsmiðlum og internetinu hvenær sem nettenging næst. Snjallsímar í dag eru 

yfirleitt gæddir myndavél og getur fólk því tekið myndir eða myndbönd af því sem það sér og 

sent út um allan heim á augabragði. Samfélagsmiðlar sem slíkir eru auk þess ákveðin 

birtingarmynd eftirlits þar sem einstaklingar fylgjast með hvorum öðrum í gegnum miðlana. 

Á þessar síður eins og Facebook, Instagram og Snapchat setur fólk inn alls kyns upplýsingar 

um sig sem auðvelt er að nálgast og nýta í ýmsum tilgangi. Dæmi um það er þegar nýlega 

kom í ljós að breska stjórnmála ráðgjafafyrirtækið Cambridge Analytica komst yfir 

persónuupplýsingar af Facebook og nýtti til þess að hafa áhrif á forsetakosningarnar í 

Bandaríkjunum 2016 (Osborne og Parkinson, 2018). Fyrirtæki og opinberar stofnanir geta auk 

þess nýtt sér þessar upplýsingar sem safnast fyrir á samfélagsmiðlum og öðrum netsíðum þar 

sem notaðar eru svokallaðar „cookies“ eða smygildi sér til gagns í markaðssetningu (Etzioni, 

2000). Þessi mikla aukning eftirlits allt um kring, hefur mismikil áhrif á hegðun einstaklinga, 

meðvitund þeirra um sig sjálfa og hegðun sína þar sem miklar líkur eru á að fylgst sé með 

þeim víða. 

Eftirlit með einstaklingum hefur einnig aukist töluvert á Íslandi, þó ekki í sama magni 

og hjá stærri þjóðum svo sem Bretlandi og Bandaríkjunum. Það virðist þó færast í aukana ár 

frá ári miðað við upplýsingar um aukningu á eftirlitsmyndavélum á almannasvæðum (Ásgeir 

Erlendsson, 2017) og aukið rafrænt eftirlit á vinnustöðum hér á landi (Margrét L. 

Guðmundsdóttir og Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 2007). Þar að auki hefur internet- og 

samfélagsmiðlanotkun aukist töluvert (Hagstofa Íslands, 2015; Gallup, 2017) en þar fer einnig 

fram eftirlit með einstaklingum. Í þessari ritgerð verður því eftirlit hér á landi skoðað, bæði 

umfang þess og þróun í formi eftirlitsmyndavéla, rafrænnar vöktunar á vinnustað, á 
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internetinu og samfélagsmiðlum. Vöxtur eftirlits á Íslandi verður settur í samhengi við 

hugmyndir franska fræðimannsins Michel Foucault um alsæið með það markmið fyrir augum 

að kanna þær hegðunarbreytingar og þá sjálfsögun sem fylgja í kjölfar meðvitundar um 

eftirlit. 

Uppbygging ritgerðarinnar verður sem hér segir. Fræðilegur bakgrunnur alsjárinnar 

verður rakinn til þess að skoða þann hugmyndaheim sem hugtakið spratt upp úr, fyrst frá 

enska fræðimanninum Jeremy Bentham seint á 18. öldinni, sem síðar var tekið upp af 

Foucault á 20. öldinni og fært yfir á nútímasamfélag (Foucault, 1966/2005). Komið verður 

stuttlega inn á kenningu Erwing Goffman um hið leikræna sjónarhorn í þeim tilgangi að 

tengja hans hugmyndir um hegðunarbreytingu einstaklinga í einrúmi eða innan um aðra við 

eftirlit í nútímasamfélagi. Farið verður yfir vöxt og umfang eftirlits á Vesturlöndum og þar á 

eftir verða aðstæður eftirlits á Íslandi kannaðar. Auk þess verða skoðaðar jákvæðar og 

neikvæðar hliðar eftirlits og leitast við að kanna hvernig aukning þess hefur áhrif á íslenskt 

samfélag. Í lok ritgerðar verður efnið tekið saman og niðurstöður kynntar í samantektar- og 

niðurstöðuköflum. Leitast verður því við að skoða vöxt og umfang eftirlits á Íslandi og kanna 

hvort aukið eftirlit hafi áhrif á íslenskt samfélag og íbúa þess í takt við hugmyndir Michel 

Foucault um alsjána. 
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2. Upphaf Alsjá 

Upplýsingin, allt frá 16. öld fram til 18. aldar, kom með allar sínar hugmyndir um skynsemi, 

rökhugsun og persónulegt sjálfstæði einstaklingsins. Þetta birtist meðal annars með afhelgun á 

síðari hluta 18. aldar þar sem flestum Kristnum kennisetningum var hafnað þar sem þær þóttu 

ekki byggja á skynsemi. Maðurinn átti að nota hyggjuvit sitt til þess að leysa öll vandamál 

hvort sem um ræddi tæknileg, vísindaleg, trúarleg, siðferðileg eða stjórnmálaleg vandamál 

(Myhre, 1988/2001). Einnig þótti upplýsingarmönnum afar mikilvægt að huga að hlutum sem 

voru sem hagkvæmastir og gagnlegir og þeir höfðu mikla trú á algildum lögmálum og 

vísindum (Ingi Sigurðsson, 2006). Tilhneiging var því til þess að skoða einstaklinga út frá 

samhengi náttúrulegra hluta og jafnvel til þess að túlka manninn eftir kenningum 

eðlisfræðinnar (Myhre, 1988/2001). Það þótti algilt að öll þróun væri af hinu góða og að 

heimurinn væri því á framfarabraut (Ingi Sigurðsson, 2006). Sjálfstæði einstaklingsins var auk 

þess veigamikið og stjórnmálaleg mannréttindi voru viðurkennd til dæmis með bandarísku 

sjálfstæðisyfirlýsingunni 1776 og frönsku byltingunni 1789. Skilgetið afkvæmi upplýsingar er 

svo iðnbyltingin sem jafnan er sögð hefjast í Englandi um 1770 og standa til um 1830 

(Myhre, 1988/2001). 

Iðnbyltingunni fylgdu miklar tækniframfarir og aukin vélvæðing sem komu af stað 

miklum vexti í framleiðslu og myndun stórra verksmiðja. Þessar framfarir höfðu meðal annars 

í för með sér fólksfjölgun og þéttbýlismyndun þar sem fólk sóttist eftir vinnu í 

verksmiðjunum (Cattini, 2015/2017). Þessar breytingar sköpuðu nýjar aðstæður og 

samfélagshætti þar sem ný stétt verkafólks varð til og í stað þeirra eldri lifnaðarhátta sem 

höfðu ríkt í sveitunum tók við óstöðugleiki og rótleysi í borgunum (Myhre, 1988/2001). Á 

fjórða áratugi 19. aldar kom Auguste Comte (1798-1857) fram með hugtakið pósitívismi (e. 

positivism) eða raunhyggju á íslensku. Hann taldi að einungis þekking sem fengin væri með 

raunvísindalegum hætti og fæli í sér ákveðið lögmál væri tekin gild og þar með færði hann 

slík lögmál úr ríki náttúrunnar yfir á mannlegt samfélag (Ingi Sigurðsson, 2006). Þannig væri 

hægt að nýta vísindalegar aðferðir til þess að leysa hin ýmsu samfélagslegu vandamál (Collins 

og Makowsky, 1972/2005) og þar með er samfélagið gert vísindalegt og vélrænt í stað þess að 

vera lifandi og fjölbreytt (Myhre, 1988/2001). 
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2.1. Jeremy Bentham um alsjá 

Enski heimspekingurinn Jeremy Bentham (1748-1832) var uppi á tíma upplýsingar og 

iðnbyltingar og upplifði því þær miklu breytingar sem urðu á hugmyndafræði og 

samfélagsháttum í Englandi þar sem vélræn skynsemishyggja upplýsingarinnar og 

tækniframfarir iðnbyltingarinnar komu fram. Hann setti fram hugmyndir sínar um alsjá (e. 

Panopticon), seint á 18. öldinni (Bentham, 1791). Hann lýsti alsjá með byggingarfræðilegum 

hætti í formi hringlaga fangelsisbyggingar, þar sem varðturn var í miðjunni með stórum 

gluggum og fangaklefum umhverfis hann. Í hverjum klefa átti að vera einn fangi sem sá 

einungis varðturninn en ekki aðra fanga. Í klefunum voru tveir gluggar, annar snéri að 

varðturninum en hinn snéri út svo ljós lýsti upp klefann. Sökum lögun byggingarinnar og 

birtunnar þarf einungis einn vaktmann í turninn sem getur fylgst með öllum þeim sem dvelja í 

klefunum og þeir eru alltaf sýnilegir honum, en hann ekki föngunum. Alsjáin gengur því að 

miklu leyti út á það að fanginn eða vistmaðurinn sé ávallt undir eftirliti og það leiðir því til 

ákveðinnar hegðunar sem þykir rétt í þeim aðstæðum og umhverfi. Þannig verður fanginn í 

raun sinn eigin vaktmaður þar sem sjálfsögun á sér stað sökum sýnileikans og eftirlitsins sem 

er stöðugt til staðar í meðvitund fangans. Jafnvel þótt vaktmaður taki sér pásu frá turninum þá 

gera fangarnir sér ekki grein fyrir því og vita í raun aldrei alveg hvenær er verið að fylgjast 

með og hvenær ekki. Þessi byggingaraðferð alsæis gerir það að verkum að valdið verður í 

sjálfu sér sjálfvirkt og minni þörf er því á vaktmönnum (Foucault, 1966/2005). Bentham taldi 

að hægt væri að nýta grunnhugmynd alsjárinnar og færa yfir á hvers kyns stofnun þar sem 

fólk væri undir eftirliti svo sem verksmiðjubyggingar, skóla, spítala, geðveikrahæli þess tíma 

og fleira. Hann sá því fyrir sér að uppbygging alsjárinnar ætti að geta leyst alls kyns vandamál 

samfélagsins á sem skilvirkastan hátt með arkitektúrnum einum og sér (Bentham, 1791). Þar 

með má túlka að hann líti svo á að einstaklingum og samfélagi geti verið stjórnað líkt og vél 

þar sem komið er á röð og reglu í nýjum aðstæðum og komist þannig hjá frávikshegðun. 

Þessar hugmyndir hans um alsjána eru því mjög í anda upplýsingarinnar og raunhyggjunnar 

og í takt við þær breytingar og þróun sem fylgdi í kjölfar iðnbyltingar. 

Stofnanir sem nýta sér hugmyndafræði alsjárinnar með eftirlit sem ögunartæki, geta 

því haldið aga án þess að beita líkamlegu valdi, vitundin um stöðugt eftirlit sér um ögunina 

hvort sem um ræðir fanga, verkamenn í verksmiðjum, börn í skóla eða hvers kyns aðstæður 

þar sem eftirlit er með einstaklingum. Sá sem er undir eftirliti verður ósjálfrátt undir áhrifum 

valdsins og fer þannig líka í hlutverk þess sem agar. Þannig verður valdbeitingin skilvirkari 
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og hægt er að aga mun fleiri einstaklinga í einu þrátt fyrir minni fyrirhöfn. Ef um fangelsi er 

að ræða eru fangarnir einir í sínum klefa og geta ekki haft samskipti við aðra fanga, sem 

kemur í veg fyrir ofbeldi og samsæri, og ef þeir eru veikir þá er ekki hætta á smiti svo eitthvað 

sé nefnt. Sama á við um geðveikrahæli og spítala, þar sem smithætta myndi einnig minnka 

töluvert. Ef þessum aðferðum væri beitt í verksmiðjum þá væri mun auðveldara að fylgjast 

með öllum starfsmönnum og auka þannig framleiðni og koma í veg fyrir þjófnað, illa gerða 

vöru, truflanir og margt fleira. Bentham sá einnig fyrir sér að hægt væri að færa þessar 

grunnhugmyndir alsjárinnar yfir á heilu samfélögin með því að hafa fjölmörg tæki dreifð um 

allt sem fylgjast með öllum stundum (Foucault, 1966/2005). 

2.2. Michel Foucault um alsjá 

Michel Foucault (1926-1984) rýndi hugmyndir Bentham um alsjána á 20. öldinni og færði 

þær yfir á nútímann þar sem eftirlitið getur verið hvar sem er en ekki einungis innan lokaðra 

veggja (Webster, 2006). Hann gagnrýndi hugmyndir Benthams um alsjána þar sem hann taldi 

hana birta vald og þvinga þegna viðkomandi samfélaga. Foucault sá fyrir sér að ögunin væri 

að fá nýtt hlutverk og fara frá því að vera nýtt í að komast hjá hættum og óþægilegum 

aðstæðum yfir í að snúast fyrst og fremst um að auka notagildi einstaklingsins til framleiðslu. 

Foucault greindi hvernig ögunarstofnanir sem byggja á hugmyndum alsæis breiðast út í alla 

kima samfélagsins og mynda eins konar net eftirlits með einstaklingum og hafa allar áhrif á 

hegðun þeirra. Þetta eru til dæmis menntastofnanir, trúarstofnanir, heilbrigðiskerfi, 

góðgerðarsamtök, lögreglan og sum staðar konungsvald sem fylgist einnig með ofangreindum 

stofnunum (Foucault, 1966/2005). Í lýðræðisríkjum eru það að sama skapi stofnanirnar í öllu 

samfélaginu sem snerta daglegt líf íbúa þess sem sjá um valdbeitinguna en gera það með 

ósýnilegri hætti, ólíkt konungs- eða einræðisríkjum þar sem alvaldurinn er birtingarmynd 

valdsins (Galič og Koops, 2016). Foucault sá því fyrir sér að stofnanir samfélagsins sæju um 

að aga einstaklingana á laumulegan hátt með því að safna upplýsingum um þá og þar af 

leiðandi þekkingu, sem er vald. Þannig snúast aðferðir valdbeitingar í nútímanum jafnframt að 

því að auka notagildi einstaklinganna með auknum aga sem er nauðsynlegur í kapítalísku 

hagkerfi (Foucault, 1966/2005). 

Foucault talaði um að þessi þróun í valdbeitingu og upplýsingasöfnun væri upphaf 

ögunarsamfélags (e. Disciplinary society), þar sem eftirlitið eða alsjáin fer frá því að snúast 

fyrst og fremst að lokuðum ögunarstofnunum yfir í að vera almennt eftirlit með samfélaginu 

sem heild (Foucault, 1984b). Einstaklingarnir verða svo hluti af þessu vélræna samfélagi sem 
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er stjórnað með stöðugu eftirliti, eins og Foucault (1975/1995) lýsir því: „líkaminn myndar 

hluta af margþættri vél.“ (bls. 164). Þá er maðurinn eins og lítið stykki í stórri vél sem er í 

raun samfélagið sem hann býr í. Hann þarf að hlýða og haga sér í samræmi við það sem ætlast 

er til í því samfélagi svo að vélin gangi sem best og hámarki hagnað sinn. Þar spilar eftirlitið 

lykilhlutverk til þess að stýra einstaklingnum í æskilega hegðunarátt. Til þess að kanna 

hvaðan þessar hugmyndir Foucault um alsjána spretta, verða þau hugmyndakerfi sem ríktu á 

hans tíma skoðuð nánar. 

2.3. Foucault og Póst-strúktúralismi 

Foucault hafði mikil áhrif með ritum sínum og þá helst á sviði mannfræða og félagsvísinda. 

Meginkenningar hans snúa að valdi og þeim tengslum sem eru á milli valds og þekkingar, auk 

þess að orðræðukerfum í vestrænni menningu. Hann varð fyrir miklum áhrifum af 

hugmyndum fræðimannanna Friedrich Nietzsche og Karl Marx. Hann gerðist til dæmis 

meðlimur í Kommúnistaflokknum 1950 en sagði sig þó úr honum sökum andúðar á 

Sovétríkjum Stalíns og alveldi hans (Garðar Baldvinsson, 2005).  

Fræðileg hugsun Foucault myndaðist sem andsvar við strúktúralisma en hann á margt 

sameiginlegt með hugmyndum upplýsingarinnar. Foucault greindi sig frá strúktúralismanum 

og flokkast undir póst-strúktúralista þar sem hann fór langt út fyrir þá formalísku hugsun sem 

einkenndi strúktúralismann (Garðar Baldvinsson, 2005). Póst-strúktúralisminn afneitaði í raun 

grunnhugmyndum strúktúralismans sem Garðar Baldvinsson (2005) lýsir: 

talið var að tungumálið gæti höndlað heiminn, að maðurinn væri alvaldur menningar 

og sögu, og að þróunin gengi öll í þá átt að gera hann ókrýndan konung 

sköpunarverksins enda skyldu öll fræði snúast um manninn og aðgerðir hans sem væru 

til dýrðar þessari meginhugmynd um hann. (bls. 14). 

Í hugsun strúktúralismans fólst því mikil tilhneiging til þess að ætla að öll þróun væri góð og 

fram á við, líkt og í hugmyndum upplýsingarinnar og ætti að ná yfir fleiri svið til þess að ná 

sem mestri heildstæðni (Garðar Baldvinsson, 2005). Póst-strúktúralisminn einkennist svo af 

„viðleitni til að benda á allar þverstæðurnar og vitleysurnar í þessum grundvelli sjálfum, að 

tungumálið höndlaði ekki heiminn, að þróun væri hvorki samfelld né fram á við eða að 

mannshugmyndin heildstæða væri byggð á blekkingum.“ (Garðar Baldvinsson, 2005, bls. 14). 
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Þar með eru póst-strúktúralistar ekki hlynntir hugsjón upplýsingarinnar og síðar 

raunhyggjunnar um hagkvæmni og algild lögmál og halda því frekar fram að þessi 

samfélagsskipan sem byggð er á skynsemi sé í raun ný birtingarmynd valdbeitingar (Jón 

Ólafsson, 2009). Jón Ólafsson (2009, bls. 39) minnir á að ein sterkasta hugmynd 

lýðræðisstjórnmála sé sú að grunnstofnanir samfélags séu byggðar á grundvelli skynseminnar 

og lýðræðið er því hugsjón upplýsingarinnar. Strúktúralísk hugsun er því mun formlegri og 

vélrænni en póst-strúktúralisminn og sést þannig til dæmis munurinn á sýn Benthams og 

Foucault um alsjána, þar sem Bentham var uppi á þeim tíma sem hugmyndir upplýsingarinnar 

og þróun og breytingar iðnbyltingarinnar réðu för. Foucault gagnrýndi hins vegar þessa 

gamaldags vélrænu hugsun (Foucault, 1966/2005) um einstakling og samfélag sem virðist þó 

vera enn við líði í nútímasamfélögum kapítalismans. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

gagnrýndi einnig slíkar vélrænar hugmyndir um samfélög manna og taldi nútímamenningu 

vera óheilbrigða vegna þess að vit og kenningar voru settar ofar en hamingja og þroski 

einstaklingsins sem skapaði takmarkaðar manneskjur (vitnað til í, Myhre, 1988/2001). 

Foucault lifði bæði fyrri og seinni heimsstyrjöld og sá því þær skuggahliðar sem fylgdu 

vísinda- og tækniþróun (Ingi Sigurðsson, 2006), því er ekki furða að hann hafi ekki verið 

sammála þeim hugmyndum frá tímum upplýsingarinnar og raunhyggjunnar að öll þróun væri 

jákvæð. 

Foucault skrifaði um upplýsinguna í riti sínu What is Enlightenment? þar sem hann 

kryfur hugmyndir Immanuel Kants um hana. Kant talar um að í upplýsingunni sé einhvers 

konar farvegur út fyrir einstaklinginn, þar sem hann kemst burt frá ákveðnum óþroska sem 

felst í vilja eða samþykkt til að vera undir valdi einhvers annars í stað þess að treysta á sína 

eigin rökhugsun (Foucault, 1984, a). Þannig mun mannkynið ekki ná fullum þroska fyrr en 

það þarf ekki lengur að hlýða, það er að segja, „þegar því er sagt að hlýða þá geti það samt 

notað eigið hyggjuvit eins og það vill“ (Foucault, 1984, a bls. 36). Kant tekur sem dæmi um 

þetta þroska stig, þar sem maðurinn borgar skatta en getur samt rökrætt eins og honum 

þóknast um skattakerfið (Foucault, 1984, a). Þar með hefur einstaklingurinn í raun ekki vald 

yfir því hvort hann hlýði en hann getur þó komið sínum skoðunum á framfæri. Foucault 

gagnrýnir þetta og það kemur ansi skýrt fram þar sem hann talar meðal annars um að 

upplýsingin hafi fundið upp ögunarkerfin þrátt fyrir að hafa einnig uppgötvað hinar ýmsu 

birtingarmyndir frelsis (Foucault, 1966/2005). Foucault segir því að mannfólkið sé ekki búið 

að ná þessum fulla þroska sem Kant talar um og ekki sé víst hvort það muni nokkurn tímann 

gerast (Foucault, 1984, a). Eins og hefur nú þegar komið fram, taldi Foucault að ögunarkerfi 
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samfélagsins hefðu mikil völd yfir einstaklingnum og notuðu laumulegar leiðir til þess að 

halda aga. Þar af leiðandi getur maðurinn ekki verið búinn að ná fullum þroska. Þar sem hann 

er undir valdi samfélagsstrúktúrsins sem hefur komið sér inn í alla hluta lífsins, þar sem 

mannfólkið er gagntekið af ákveðnum hugmyndum um hvernig það eigi að haga sér í vissum 

aðstæðum. Fólk heldur kannski að það sé sjálfstætt í hugsun og gjörðum en samfélagið hefur 

mótað það í gegnum allt lífið með þeim tilgangi að halda röð og reglu og komast hjá 

frávikahegðun sem talin er slæm. Eins og Foucault (1966-1976/2005) segir „við erum stödd í 

Alsjárvélinni, umlukt valdaþáttum hennar sem við höldum sjálf við, enda erum við tannhjól í 

gangverki hennar.“ (bls. 158). Þannig bendir hann á hvernig alsjáin allt um kring agar 

einstaklingana en þeir verða hluti af þessari alsjárvél með því að fara sjálfir í 

ögunarhlutverkið. 

3. Goffman og leikrænt sjónarmið 

Eins og fram kemur í hugmyndum alsjárinnar þá er það eftirlitið og sú vitneskja um að það 

geti ávallt verið til staðar sem skapar agann og sjálfsögunina, samanber kenningu Bentham og 

Foucault. Það aukna eftirlit og framfarir í tækniþróun sem birst hefur í Vesturheimi á 

undanförnum árum, leiðir til þess að „fangavörðurinn“ er komin allt í kringum einstaklingana 

í formi eftirlits á hinum ýmsu stöðum. Það birtist á heimilum, vinnustöðum, almannarýmum, 

internetinu og í raun hvar sem er sökum þess hversu algengt er að snjalltækin fylgi fólki hvert 

sem það fer. Sökum þessa er fólk í raun sjaldan í einrúmi og án eftirlits af einhverjum toga og 

þar komum við inn á kenningar Erving Goffman (1922-1982) um hið leikræna sjónarhorn. 

Samkvæmt kenningu Goffman þá hagar fólk sér ekki á sama hátt þegar það er eitt með sjálfu 

sér eða innan um annað fólk. Það metur aðstæður og setur sig í hlutverk miðað við 

samfélagslega viðurkennda hegðun í viðkomandi aðstæðum (Goffman, 1956). Þannig setja 

einstaklingar upp ákveðna grímu þegar þeir eru innan um aðra eða eru sýnilegir öðrum og 

taka hana svo af þegar þeir hafa næði (Goffman, 1956). 

Því er áhugavert að tengja hugmyndir Goffman við nútíma eftirlitssamfélag. 

Samkvæmt Goffman hefur sýnileiki fólks og viðvera einhvers annars í kringum það áhrif á 

hegðun og þar með hlýtur eftirlit líka að hafa sömu áhrif. Ef meðvitund er um eftirlit, þó ekki 

sé endilega víst hvort það sé virkt eða hvort manneskja sé á bakvið til dæmis 

eftirlitsmyndavél, þá hefur það samt áhrif á hegðun fólks því það er ekki alveg öruggt um 

hvort það sé sýnilegt einhverjum eða ekki. Þar með hagar fólk sér á samfélagslega 



9 
 

samþykktan hátt í hverjum þeim aðstæðum ef grunur liggur fyrir um eftirlit eða þegar vitað er 

um eftirlit, fyrir utan þá fáu sem streitast á móti „norminu“ og stunda frávikshegðun. Þar með 

styrkir kenningin hugmynd Foucault um að eftirlitið sé ögunartæki sem veldur sjálfsögun og 

skerðir tjáningarfrelsi einstaklingsins, þar sem ákveðin þvingun fer fram sem lætur 

manneskjuna haga sér á annan hátt en hún myndi gera ef það væri ekki til staðar. 

3.1 The Helsinki Privacy Experiment 

Rannsókn sem gerð var á vegum Upplýsingatæknistofnun Helsinki árið 2012 undir heitinu 

„The Helsinki Privacy Experiment“ styður auk þess hugmyndir Foucault og Goffman. Í 

rannsókninni voru tekin fyrir 10 heimili þar sem samþykki var fyrir því að settur væri upp alls 

kyns eftirlitsbúnaður hjá þeim í sex mánuði. Settar voru upp eftirlitsmyndavélar með 

hljóðupptöku í öllum herbergjum heimilanna, að undanskildum baðherbergjum og 

svefnherbergjum. Auk þess var fylgst með tölvum, þráðlausu neti, snjallsímum, sjónvörpum 

og DVD tækjum fólksins (Oulasvirta o.fl. 2012). Rannsóknin sýndi að eftirlitið hafi valdið 

áhyggjum, pirringi, kvíða og reiði. Einnig kom í ljós að þátttakendur rannsóknarinnar fóru að 

breyta hegðunarmynstri sínu í þeim tilgangi að forðast eftirlitið eins og það gat og til þess að 

fela ákveðna hegðun. Mikilvægt er að átta sig á að það eftirlit sem fram fór í þessari rannsókn 

er ekki eins og það sem almenningur verður fyrir þar sem fólkið í rannsókninni samþykkti 

eftirlitið. Þau vissu hver stóð á bakvið það, til hvers gögnunum var safnað og að þau færu ekki 

lengra, þar með höfðu þátttakendur í raun fulla stjórn á því hvað það sýndi rannsakendum og 

hvað ekki (Oulasvirta o.fl. 2012). Þrátt fyrir það olli eftirlitið óþægindum og 

hegðunarbreytingum. Sökum þessa er mikilvægt að hafa í huga að fólk sé að minnsta kosti 

meðvitað um þá staði þar sem eftirlit fer fram þar sem mannorði þeirra getur verið stofnað í 

hættu. Fólk á að geta stjórnað því sjálft hvenær það leyfir öðrum að sjá ákveðna hegðun eða 

viðkvæmar hliðar á sjálfu sér. Til þess að átta sig á því mikla eftirliti sem fram fer með 

einstaklingum á Vesturlöndum verða tekin fyrir helstu dæmi þess, umfang og þróun í næsta 

kafla.  

4. Eftirlit á Vesturlöndum 

Eftirlit sem slíkt hefur í raun alltaf verið til staðar í gegnum söguna. Það er minnst á njósnir 

bæði í Biblíunni og Kóraninum (Jeffreys-Jones, 2017) og konungar eða aðalsmenn á 

miðöldum réðu njósnara til þess að fylgjast með óvinum sínum eða jafnvel 

fjölskyldumeðlimum. Einnig hefur lengi tíðkast að safna upplýsingum um íbúa samfélaga, á 
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Íslandi fór til dæmis fyrsta manntalið fram árið 1703 þar sem upplýsingum var safnað um 

fjölda fólks, nöfn þeirra og þjóðfélagsstöðu (Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.). Það eftirlit sem 

verður skoðað í þessari ritgerð er þó af annarri gerð og er vel skilgreint sem „skýr, 

kerfisbundin og vanaföst athygli sem beint er að persónulegum smáatriðum í þeim tilgangi að 

hafa áhrif, leiða, vernda eða stjórna“ (Lyon, 2007, bls. 14). Eftirlitið er hluti af 

hversdagsleikanum í öllum þeim samfélögum sem falla undir skrifræði og nota einhvers konar 

upplýsingatækni (Lyon, 2007). Þessi gerð eftirlits kom fram með upplýsingunni og síðar 

iðnbyltingunni og þeim samfélagsbreytingum og vandamálum sem hún hafði í för með sér 

eins og minnst var á hér að ofan. 

Mikil þróun hefur síðan orðið á eftirliti, til dæmis eftir tilkomu tölvutækninnar, og á 

síðustu áratugum hefur eftirlit með hinum almenna borgara aukist til muna á Vesturlöndum 

(Ball og Snider, 2013). Tæknivædd samfélög í dag geta því verið kölluð „eftirlitssamfélög“ 

(Lyon, 2001) og þessi tegund samfélags varð til sökum margra flókinna forgangsatriða hers 

og borgarráðs sem ýttu undir tækniþróun á sviði eftirlits (Ball og Snider, 2013). Breski herinn 

vann með og þróaði nýja eftirlitstækni á 19. öld og snemma á 20. öld, bæði í fyrri 

heimsstyrjöldinni og þeirri seinni en út frá þeirri vinnu varð meðal annars tölvan til (Ball og 

Snider, 2013). Nú til dags fer eftirlit einmitt að mestu leiti fram í gegnum tölvuforrit sem 

auðvelda framkvæmd þess og auka umfang töluvert (Lyon, 2003/2005). Þar má nefna rafrænt 

eftirlit með starfsfólki á vinnumarkaði þar sem fylgst er með störfum þeirra en það hefur 

aukist töluvert á síðustu áratugum í Vesturheimi. Sem dæmi um þá aukningu má líta til 

Bandaríkjanna. Samkvæmt könnun sem fram fór á vegum Indianaopolis star frá 1997 kom í 

ljós að um 35% bandarískra fyrirtækja notuðu rafrænt eftirlit að einhverju leyti með 

starfsmönnum sínum en sú tala var komin upp í 78% aðeins fjórum árum seinna eða 2001. 

Auk þess var eftirlit með netnotkun starfsmann ekkert frá 1997 – 1999 en árið 2001 var það 

komið upp í um 63% (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2007). 

Nýjustu aðgengilegar tölur eru frá American Management Association frá árinu 2007 en þær 

sýna þó litla breytingu frá 2001 en eftirlit fyrirtækja með netnotkun starfsmanna hækkaði þó 

upp í 66% (American Management Association, 2007). Því er rafrænt eftirlit á vinnustöðum 

ansi mikið í Bandaríkjunum og töluverðar líkur eru á að þessar tölur hafi hækkað síðan 2007 

miðað við þær tækniframfarir sem hafa átt sér stað síðan þá. 

Eftirlit á Vesturlöndum jókst einnig töluvert í kjölfar hryðjuverkaárásarinnar í New 

York og Washington 11. september 2001, þar sem margar þjóðir hertu eftirlit með 
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einstaklingum í þeim tilgangi að sporna við frekari hryðjuverkaárásum (Lyon, 2003). Það 

hefur meðal annars birst í Bandaríkjunum með auknu lögreglueftirliti og leitarheimildum auk 

töluverðrar aukningar í landamæravörslu. Afleiðing þessarar aukningar hefur einnig birst þar 

sem dregið hefur verið úr verndun friðhelgi einkalífs einstaklinga (Bloss, 2007). Á 21. öldinni 

hafa einnig sprottið upp miklar umræður um eftirlit ríkisstjórnar með þegnum sínum og þá 

hvað helst eftir að Edward Snowden fyrrum starfsmaður hjá Þjóðaröryggisstofnun eða NSA í 

Bandaríkjunum, lak upplýsingum um starfsemi ríkisstjórnarinnar við persónunjósnir, meðal 

annars í formi samskiptaeftirlits árið 2013 (Berman, 2016; Watson o.fl., 2017). 

Tæknin í dag er orðin það þróuð að hægt er að fylgjast með og afla upplýsinga um 

einstaklinga nánast hvar sem er. Farsíminn er eitt af þeim tækjum sem hægt er að nota til þess 

að fylgjast með einstaklingum og meirihluti fólks á Vesturlöndunum notar farsíma. Um 90% 

allra Bandaríkjamanna hafa reglulega á sér farsíma og nota hann til dæmis til þess að hringja 

og senda SMS og um 64% Bandaríkjamanna nota auk þess snjallsíma fyrir alls kyns 

afþreyingu og netnotkun svo sem til þess að senda tölvupósta, nota samfélagsmiðla, afla sér 

almennra upplýsinga og margt fleira (Levinson-Waldman, 2017). Hægt er að skoða 

staðsetningu farsíma bæði í rauntíma og einhverja mánuði aftur í tímann með aðstoð símturna, 

auk þess eru snjallsímarnir oft tengdir við Wi-Fi, Bluetooth og GPS sem geta einnig aflað 

upplýsinga um staðsetningu tækisins (Levinson-Waldman, 2017). Þessar upplýsingar getur til 

dæmis lögreglan nýtt sér við að leysa hin ýmsu mál eins og íslenska þjóðin fékk að fylgjast 

með þegar leitað var að Birnu Brjánsdóttur veturinn 2017. Auk þess hefur ný tækni komið 

hingað til lands þar sem hægt er að búa til hitakort til þess að fylgjast með staðsetningum og 

fjölda ferðamanna á Íslandi út frá farsímum þeirra til þess að aðstoða við til dæmis 

markaðssetningu og til að skoða arðsemi ýmissa verkefna (Árni S. Hafsteinsson, e.d.). 

Á tíunda áratugnum varð mikil þróun í gerð eftirlitsmyndavéla og með tilkomu 

internetsins varð tæknin enn betri og mun auðveldari í notkun (Kruegle, 2007). Sem dæmi um 

þessa þróun og aukningu í eftirlitsmyndavélum hafa verið settar upp yfir milljón 

eftirlitsmyndavélar víðs vegar um Bretland, frá því snemma á tíunda áratugnum og miðað er 

við að um 500 vélum hafi verið bætt við í hverri viku síðan þá (Goold, 2003). Venjulegur 

borgari í Bretlandi er myndaður að meðaltali 300 sinnum á dag með eftirlitsmyndavélum 

(Eijkman og Weggemans, 2011) enda er sagt að Bretland sé eitt af þeim löndum sem hafa 

hvað mest eftirlit í heiminum (Barnard-Willis, 2012/2016). Í dag er tæknin á bak við 

eftirlitsmyndavélar komin á það stig að hægt er að nota mismunandi tækni í 



12 
 

eftirlitsmyndavélum sem hefur ákveðna skynjun og getur til dæmis greint hita, skannað andlit 

og bílnúmer, greint hvenær byssuskot eiga sér stað, skynjað grunsamleg atvik og fleira. 

Einnig hefur notkun dróna (e. drone) aukist töluvert á síðustu árum og hægt er að nota þessar 

fljúgandi myndavélar í eftirlitstilgangi og nýta alls kyns tækninýjungar með þeim líkt og 

eftirlitsmyndavélunum (Levinson-Waldman, 2017). 

Þrátt fyrir að eftirlitssamfélagið hafi þróast að mestu leyti út frá ástæðum hernaðar og 

ríkisstjórnar þá er auk þess stór hluti eftirlits sem fer fram með íbúum þeirra á vegum 

einkafyrirtækja. Þá er bæði átt við fyrirtæki sem sérhæfa sig í því að afla persónulegra 

upplýsinga um einstaklinga og selja til annarra fyrirtækja sem geta nýtt þær sér til hags, eða 

fyrirtæki sem afla sér upplýsinga um sína eigin viðskiptavini í þeim tilgangi að markaðssetja 

sig eða selja öðrum fyrirtækjum upplýsingarnar svo þau geti markaðssett sig á sem 

hagkvæmastan hátt (Etzioni, 2000). Þannig geta þessi fyrirtæki nýtt sér upplýsingarnar um 

einstaklingana og valið sérstaklega út frá þeim hvers konar auglýsingar birtast hverjum og 

einum á internetinu. Þessi fyrirtæki nota oft ákveðna tækni sem kallast „cookies“ eða 

„smygildi“ á íslensku, í þessum tilgangi (Etzioni, 2000) og sífellt fleiri fyrirtæki hafa tekið 

upp þessa tækni á netsíðum sínum. 

4.1 Snjalltæki og samfélagsmiðlar 

Internetið og samfélagsmiðlar er enn önnur birtingarmynd eftirlits og nú til dags eru snjalltæki 

með internettengingu allt í kring um fólk á Vesturlöndum. Snjallsímar, spjaldtölvur, 

snjallsjónvörp, heilsuúr og fleira er orðið að mikilvægum þætti af daglegu lífi fólks. Einnig er 

mikil internetnotkun einkennandi fyrir vinnumarkað Vesturlanda og árið 2011 voru um 96% 

Bandaríkjamanna sem notuðu internetið á einhvern hátt við störf sín og miklar líkur eru á að 

þau hlutföll hafi hækkað síðan þá (Rosenfield, 2016). Í rannsókn frá árinu 2013 kom fram að 

fullorðnir einstaklingar í Bandaríkjunum eyddu um það bil 9,7 klukkutímum á dag í að horfa á 

stafrænt efni (e. digital media) til dæmis í sjónvarpi, tölvuskjá og snjallsíma. Einnig eru 

upplýsingar frá 2014 sem sýna fram á að notendur snjallsíma séu að meðaltali að kíkja á 

símann sinn um 1500 sinnum á viku eða um 221 sinnum á dag (Rosenfield, 2016). Stór hluti 

samskipta fólks fer því fram í gegnum einhvers konar tæki eða í gegnum internetið og ýmis 

samskiptaforrit svo sem Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp og fleira. Þannig geta 

samskiptin átt sér stað á sama hraða sama hvar einstaklingarnir eru staddir í heiminum svo 

lengi sem nettenging er til staðar. 



13 
 

Samfélagsmiðlar eru líka hluti af þessum forritum og fleirum eins og til dæmis Twitter 

og Youtube. Samfélagsmiðlar eru netsíður þar sem gagnvirk samskipti eiga sér stað á milli 

notenda og bæði neytendur og stofnendur síðunnar eða hópsins geta miðlað upplýsingum, efni 

og skoðunum sínum og einnig deilt efni frá öðrum (Sjöfn Ólafsdóttir, 2015). Til þess að átta 

sig betur á umfangi samfélagsmiðla sýna tölur frá statista.com að árið 2008 áttu 24% 

Bandaríkjamanna persónulega síðu á samfélagsmiðli en 2017 var sú tala komin upp í 81% og 

áætlað er að samfélagsmiðlanotendur heimsins séu um 2,5 billjónir á þessu ári (The Statistics 

Portal, 2018). Í dag eru því samfélagsmiðlar orðnir stór hluti af markaðssetningu fyrirtækja og 

vettvangur fyrir dreifingu alls kyns upplýsinga og auglýsinga. Samfélagsmiðlar geta því 

skapað ákveðna hættu á misnotkun persónuupplýsinga, þar sem margir gera sér ekki grein 

fyrir því hverjir hafa aðgang að þeim upplýsingum sem safnast fyrir á miðlunum. Eins og kom 

til dæmis fram eftir að Snowden lak upplýsingunum um NSA árið 2013 (Berman, 2016; 

Watson o.fl., 2017) og þegar kom í ljós að Cambridge Analytica nýtti sér persónuupplýsingar 

af Facebook til að hafa áhrif á forsetakosningar Bandaríkjanna 2016 (Osborne og Parkinson, 

2018). 

Nánast öll snjalltæki í dag hafa myndavélar og þar sem meiri hluti fólks í Vestrænum 

samfélögum nota snjallsíma er það með myndavél tiltæka öllum stundum og getur því 

auðveldlega tekið myndir eða myndbönd og sent út um allan heim hvenær sem er. Þar með 

hafa snjalltækin bæst við sem möguleg eftirlitstæki með einstaklingum og má því segja að 

fólk sé afar berskjaldað fyrir þess konar myndatökum og upptökum. Þróuð tækni í 

snjalltækjunum okkar eins og til dæmis fingrafaraskannar og andlitsskannar aðstoða einnig 

við að auka upplýsingar um fólk í gagnasöfnum heimsins. Einnig hafa komið upp tilfelli þar 

sem brotist hefur verið inn í snjalltæki eða tölvur hjá fólki og þannig fylgst með viðkomandi í 

gegnum myndavélina á tækinu (Silke, 2013). Því má með sanni segja að eftirlitið sé alls 

staðar nú til dags, meira að segja heima hjá fólki. Þar með er fólk umkringt alsjá nútímans og 

erfitt er að gera sér grein fyrir hvar og hvenær eftirlit fer fram og hvar ekki. Þar með er nánast 

ómögulegt að komast undan eftirlitinu í nútímasamfélögum Vesturheims. Hér á eftir verður 

umfang og þróun eftirlits á Íslandi skoðað sérstaklega til þess að kanna aðstæður hér á landi. 

5. Eftirlit á Íslandi 

Líklegt er að margir Íslendingar geri sér ekki grein fyrir umfangi eftirlits sem til staðar er á 

Íslandi en sú gerð eftirlits sem skoðuð er í þessari ritgerð virðist ekki vera skráð í miklu magni 
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hér á landi. Fyrir 2010 voru engar upplýsingar að finna um staðsetningu eða fjölda 

eftirlitsmyndavéla sem beinast að almannarými á Íslandi (Bryndís Björgvinsdóttir og 

Valdimar Tr. Hafstein, 2010) fyrir utan að lögreglan hafði umráð með átta 

eftirlitsmyndavélum í miðbæ Reykjavíkur. Árið 2010 framkvæmdu þau Bryndís 

Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein rannsókn til þess að kanna umfang 

eftirlitsmyndavéla í miðbæ Reykjavíkur. Út frá þeirri rannsókn kom í ljós að um 290 

sjáanlegar eftirlitsmyndavélar sem ná að einhverju leyti yfir almannarými, var að finna í 

miðbænum á svæði sem „... nær frá Garðastræti í vestri að Hlemmi í austri, og frá Lokastíg, 

Hallveigarstíg og Listasafni Íslands í suðri niður að Skúlagötu og Sæbraut í norðri.“ (Bryndís 

Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, 2010, bls. 30). Þar með sést að töluvert eftirlit er 

með hinum almenna borgara í miðbæ Reykjavíkur þrátt fyrir að það sé ekki einungis á vegum 

lögreglunnar. Þessar myndavélar geta verið í eigu verslana, fyrirtækja svo sem banka eða 

skemmtistaða og einnig getur í raun hver sem er keypt myndavél til þess að vakta eign sína og 

þar með náð skotum af almannasvæðum í leiðinni (Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. 

Hafstein, 2010). Samt sem áður er heimilt samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000 í grein nr. 9, að láta lögregluna hafa myndefni af slíkum 

eftirlitsmyndavélum ef um ræðir upplýsingar um slys eða refsiverðan verknað. 

Árið 2017 voru eftirlitsmyndavélar sem lögreglan hafði beinan aðgang að í Kvosinni 

og í kringum Laugaveginn orðnar 20 talsins (Ásgeir Erlendsson, 2017) og því orðnar yfir 

helmingi fleiri á sjö ára tímabili. Aðstoðaryfirlögregluþjónn lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu Jóhann Karl Þórisson, segir þær myndavélar hafa reynst vel en að þær 

þyrftu að vera um helmingi fleiri til þess að ná yfir nægt svæði og auk þess mætti auka gæði 

þeirra (vitnað til í, Ásgeir Erlendsson, 2017). Sem dæmi um frekari tækniþróun í 

löggæslustörfum hér á landi má nefna að settur var upp andlitsgreiningarbúnaður í Leifsstöð í 

september 2001, fyrst allra flugstöðva í heiminum. Var það gert í kjölfar hryðjuverkanna í 

New York og Washington það sama ár (Lára R. Sigurvinsdóttir og Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 

2005). Einnig er vert að minnast á að árið 2007 voru settar upp fyrstu tvær hraðamyndavélar 

landsins í Hvalfjarðarsveit og árið 2015 töldust þær 18 stykki á landinu 

(Ríkislögreglustjórinn, 2016) en þær stuðla einnig að ákveðinni valdbeitingu þar sem þær eiga 

að minna ökumenn á eftirlitið og þar með hvetja þá til þess að fylgja umferðar- lögum og 

reglum. 
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Almenningur virðist þó oftast vera jákvæður í garð eftirlitsmyndavéla og finnst 

mörgum þær auka öryggiskennd og telja þær nauðsynlegar til þess að draga úr óæskilegri 

afbrotahegðun (Lára R. Sigurvinsdóttir og Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 2007). Undanfarið hafa 

aukin innbrot á höfuðborgarsvæðinu verið töluvert í umræðunni og upp hafa komið tilvik þar 

sem íbúar vilja eftirlitsmyndavélar í hverfi sín. Íbúar Kársness í Kópavogi hafa haft orð á því 

að þau vilji að settar verði upp eftirlitsmyndavélar sem lögreglan hefði aðgang að við jaðra 

hverfisins (Kristinn H. Guðnason, 2018). Auk þess samþykktu íbúar Lindahverfis í Kópavogi 

að settar verði upp myndavélar sem lögreglan hefur umráð yfir fyrir um 10 milljónir króna 

(Morgunblaðið, 2018). Settar voru upp slíkar eftirlitsmyndavélar við þær tvær umferðarleiðir 

inn á Seltjarnarnes á Nesvegi og Eiðistorgi, árið 2010 í þeim tilgangi að auka öryggi íbúa 

(Kristinn H. Guðnason, 2018). Þar með sést að eftirlit með hinum almenna borgara er að 

færast töluvert í aukana hér á landi. Blaðakonan Erna Ýr Öldudóttir hefur verið virkur 

talsmaður friðhelgi einkalífsins og persónufrelsis en hún telur þessa aukningu á 

eftirlitsmyndavélum ekki af hinu góða. Að hennar mati hafa myndavélarnar áhrif á hegðun 

íbúa og valda skerðingu á mannréttindum þar sem opinbert eftirlit með þeim eykst, fremur en 

að koma í veg fyrir afbrot (vitnað til í, Kristinn H. Guðnason, 2018). Birtist þar með hugsjón 

Foucault um alsjána, þar sem aukið eftirlit fer frá því að snúast um öryggi og að koma í veg 

fyrir frávikshegðun, en verður í stað þess valdatæki hins opinbera og snýst að hinum almenna 

borgara og stuðlar að sjálfsögun. 

Auk eftirlits í almannarýmum virðist rafrænt eftirlit á íslenskum vinnumarkaði vera 

töluvert. Þá er átt við þar sem eftirlit er haft með starfmönnunum sjálfum fremur en afköstum 

starfa þeirra þar sem unnt er að fylgjast með þeim af mikilli nákvæmni (Margrét L. 

Guðmundsdóttir og Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 2007). Þegar fjallað er um hugtökin, rafræn 

vöktun eða rafrænt eftirlit hér á landi, er verið að tala um „reglulega söfnun, geymslu, 

greiningu og birtingu upplýsinga um frammistöðu starfsmanna í vinnu með þar til gerðum 

tölvuforritum. Markmið rafrænnar vöktunar með vinnu starfsmanna er oftast aukin framleiðni 

og bætt þjónusta.“ (Guðbjörg L. Rafnsdóttir o.fl., 2005). Það minnir um margt á hugmyndir 

Foucault um hið vélræna samfélag þar sem líkaminn verður partur af margþættri vél og 

vinnustaðurinn er gerður ópersónulegri með þessu aukna eftirliti með starfsfólkinu. 

Samkvæmt rannsókn þeirra Margrétar Lilju Guðmundsdóttur og Guðbjargar Lindu 

Rafnsdóttur frá 2002 kom í ljós að um 18% Íslendinga voru undir rafrænu eftirliti á vinnustað 

sínum og meira eftirlit virtist vera á meðal yngra fólks á bilinu 18-32 ára. Einnig sást að sá 
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hópur hafði jákvæðara viðhorf gagnvart eftirlitinu heldur en eldra fólkið (Margrét L. 

Guðmundsdóttir og Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 2007). Auk þess framkvæmdu Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir aðra rannsókn árið 2003 þar sem sex 

fyrirtæki voru tekin fyrir þar sem rafrænt eftirlit fór fram í nokkrum mæli. Í henni kom í ljós 

að um 26% viðmælenda vissu til þess að eftirlit væri haft með símanotkun þeirra, rúmlega 

23% sögðu að rafrænt eftirlit væri haft með ferðum starfsfólks innan vinnustaðar og auk þess 

voru um 10% sem sögðu að eftirlit væri haft með tölvupóstinum þeirra (Margrét L. 

Guðmundsdóttir og Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 2007). Líklegt er að töluverð aukning hafi orðið 

á slíku rafrænu eftirliti á íslenskum vinnumarkaði frá því þessar tölur voru settar fram, miðað 

við hraða tækniþróunar nú til dags og miðað við að yngra fólk hafi verið jákvæðara í garð 

eftirlitsins. Þrátt fyrir að þær tölur sem koma frá bandarískum vinnumarkaði og íslenskum séu 

ósambærilegar þar sem 78% fyrirtækja notast við rafræna vöktun á vinnustöðum í 

Bandaríkjunum og um 18% Íslendinga eru undir rafrænu eftirliti á vinnustað, þá gefa þessar 

tölur ákveðna hugmynd um umfang þessa eftirlits á hvorum stað fyrir sig og sést að það var 

umfangsmeira í Bandaríkjunum á þeim tíma sem tölurnar voru fengnar.  

5.1 Snjalltæki og samfélagsmiðlar á Íslandi 

Íslendingar teljast með hæsta hlutfall tölvu- og netnotkun í Evrópu en notkunin virtist hækka 

um 2% á milli áranna 2013 og 2014 en árið 2015 töldust 97% Íslendinga sem reglulegir 

netnotendur og um 59% þeirra tengjast netinu í gegnum farsíma eða snjallsíma utan heimilis 

(Hagstofa Íslands, 2015). Þeim Íslendingum sem eiga snjallsíma fer þó einnig hratt fjölgandi 

en samkvæmt könnun sem Gallup stóð fyrir frá 2011 til 2017 kom fram að árið 2011 áttu um 

21% Íslendinga á aldrinum 18 ára og eldri snjallsíma en 2017 var sú tala komin upp í 86% 

(Sigríður M. Oddsdóttir, 2018) og því töluverð aukning á þessum sex árum (sjá mynd 1). 
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Mynd 1. Íslendingar 18 ára og eldri sem eiga snjallsíma (Sigríður M. Oddsdóttir, 2018). 

Ein tiltölulega ný birtingarmynd eftirlits í nútímasamfélagi eru samfélagsmiðlar og stór hluti 

Íslendinga nota samfélagsmiðla á hverjum degi. Samkvæmt könnun sem Gallup stóð einnig 

fyrir í maí árið 2017 kom fram að um 9 af hverjum 10 Íslendingum á aldrinum 18 ára og eldri 

noti Facebook en það er um 92% af þjóðinni, auk þess kemur fram að um 62% noti forritið 

Snapchat og um 44% Instagram en þau forrit höfða frekar til yngri kynslóða (sjá mynd 2). Það 

mældist nokkur aukning á notkun á forritunum Snapchat og Instagram en 2016 var Snapchat 

notkun í 58% og Instagram í 40% (Gallup, 2017). 

 

Mynd 2. Íslendingar á samfélagsmiðlum árið 2017 (Gallup, 2017). 

Eins og áður kom fram þá eru samfélagsmiðlar skilgreindir sem netsíður þar sem 

gagnvirk samskipti eiga sér stað á milli notenda og bæði neytendur og stofnendur síðunnar 
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eða hópsins geta miðlað upplýsingum, efni og skoðunum sínum og einnig deilt efni frá 

öðrum. Með þessum forritum eins og Facebook fer bæði jafningjaeftirlit fram en auk þess 

safnast alls konar upplýsingar um notendur í gagnasöfn sem til dæmis NSA hefur aðgang að 

(Greenwald og McAskill, 2013). Þar með fer fram ákveðin alsjá á samfélagsmiðlum þar sem 

notendur fylgjast með hvorum öðrum og sökum þess skapast ákveðið hegðunarmynstur hjá 

fólki þar sem það setur inn efni sem höfðar til þeirra sem fylgjast með. Auk þess geta 

bandarísk yfirvöld fylgst með öllum þeim sem nota þá miðla sem þeir hafa aðgang að og 

fylgst með frávikshegðun sem þykir óæskileg. Einnig er vitað til þess að NSA hafi aðgang að 

leitarvélinni Google (Greenwald og McAskill, 2013) sem er ein vinsælasta netleitarvél heims. 

Miðað við netnotkun Íslendinga eru því miklar líkur á að gríðarlegt magn upplýsinga um þá 

sé að finna hjá NSA. 

Þannig sést að þó svo að eftirlit hér á landi sé ekki jafn umfangsmikið eins og 

eftirlitsmyndavélakerfin í Bretlandi eða rafræn vöktun á vinnustöðum í Bandaríkjunum, þá er 

eftirlit að aukast mikið í íslensku samfélagi í mismunandi kringumstæðum og alsjáin birtist 

því á fleiri og fleiri stöðum. 

6. Jákvæðar og neikvæðar hliðar á eftirliti 

Þrátt fyrir að eftirlit sé valdatæki getur það þó verið jákvætt að því leyti að það getur náð alls 

kyns afbrotum og slysum á mynd og þar með hjálpað til við að leysa ýmis mál. Myndavélar 

sem fylgjast með umferð eins og hraðamyndavélar geta minnkað líkur á slysum með því að 

hvetja ökumenn til þess að hægja á aksturshraða. Einnig getur aukið eftirlit komið í veg fyrir 

hryðjuverk þó það sé ekki alltaf raunin, eins og sést hefur á síðustu árum. Eftirlit getur líka 

aukið öryggi hjá einstaklingum sem myndu annars óttast tiltekin svæði eða ákveðnar 

aðstæður. 

Fræðikonan Hille Koskela setur fram þá kenningu að sýnileiki sé hreinleiki og að ljós 

sé eins og sápa fyrir samfélagið (Koskela, 2003). Þar á hún við að sýnileiki eins og til dæmis í 

formi eftirlits hafi fráhrindandi áhrif á óæskilega hegðun líkt og afbrot og að þar sem svæði 

eru lýst upp séu minni líkur á frávikshegðun vegna sýnileikans og virki það því líkt og sápa 

sem hreinsar burt óhreinindin af því tiltekna svæði. Hún tekur fram að eftirlitið þurfi annað 

hvort að vera sýnilegt til þess að virka sem forvörn eða þá að einhvers konar ábending sé um 

eftirlitið eins og til dæmis skilti sem gefur til kynna eftirlit á svæðinu og því um líkt (Koskela, 
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2003). Þar með er valdið í formi eftirlits sýnilegt eins og í hringbyggingu Bentham, þó að ekki 

sé víst hvenær það er virkt. 

Þrátt fyrir hugmyndir Koskela þá eru ekki allir sammála því að eftirlitið hafi í raun 

fælingarmátt fyrir stórglæpi þar sem samanburður rannsókna sýnir að forvarnargildi 

eftirlitsmyndavéla í almannarými sé takmarkað (Eijkman og Weggemans, 2011). Sem dæmi 

um það er rannsókn sem gerð var í San Fransisco í Bandaríkjunum í desember 2008 en hún 

sýndi að uppsetning eftirlitsmyndavéla hafði engin áhrif á tíðni vændis, skemmdarverka, 

ofbeldisglæpa eða fíkniefnaglæpa. Þó sást fækkun á morðtilræðum á svæðinu nálægt 

myndavélunum en þar á móti fjölgaði tilfellum á svæðum þar sem myndavélarnar náðu ekki 

til, sem bendir til þess að glæpahegðunin færðist einungis um stað (King o.fl., 2008). Þar með 

sést að eftirlitsmyndavélar geta vissulega virkað sem ákveðinn fráhrindimáttur fyrir tiltekið 

svæði þegar kemur að stórglæpum eins og morðum og því um líku en hætta er á að glæpurinn 

færist þá einfaldlega eitthvert annað. 

Ein afar slæm afleiðing aukins eftirlits virðist vera aukning í mismunun og fordómum 

gagnvart minnihlutahópum. Oft verða ákveðnar „stereótýpur“ hvað mest fyrir barðinu á 

eftirliti þrátt fyrir að hafa ekki gert neitt annað en að hafa ákveðið litarhaft, fataval eða 

hárgreiðslu (Lyon, 2001). Þetta kemur til dæmis skýrt fram eftir 11. september 2001, þar sem 

mikið eftirlit er haft með múslimum og fólki frá Suður-Asíu til dæmis á flugvöllum, á netinu, 

í almenningssamgöngum og fleira (Finn, 2011) en það er afar neikvæð þróun. Í tilfellum sem 

slíkum, þar sem kynþáttafordómar hafa til dæmis áhrif á lögreglufólk þá getur eftirlit þó 

einnig verið af hinu góða ef það er notað í þágu fórnarlambsins. Sem dæmi um það gætu störf 

lögreglu eða annarra starfsmanna í valdastöðu verið mynduð af meiri nákvæmni svo að 

fórnarlömb mismununar eða ofbeldis af hálfu þeirra eigi auðveldara með að sækja sinn rétt. 

Mikil aukning í notkun samfélagsmiðla getur einnig haft jákvæðar og neikvæðar 

afleiðingar í för með sér. Samfélagsmiðlar geta til dæmis aukið félagsleg tengsl einstaklinga 

og kennt fólki og þá sérstaklega ungu fólki, nýja hluti í tengslum við margmiðlun svo eitthvað 

sé nefnt. Einnig getur það hjálpað þeim að fá aukið sjálfstraust (Sjöfn Ólafsdóttir, 2015). Þó 

getur mikil notkun fólks á samfélagsmiðlum stuðlað að minna sjálfsáliti og þá sérstaklega hjá 

unglingum sem hættir til að bera sig saman við óraunverulegar fyrirmyndir á miðlunum 

(Sjöfn Ólafsdóttir, 2015). Eins og þekkt er þá tíðkast það að notendur setji inn á 

samfélagsmiðla alls kyns efni sem snýr að einkalífi þeirra svo sem „sjálfur“, „statusa“ og 

ýmislegt annað í þeim tilgangi að sýna fylgjendum sínum hvað það er að gera og hvernig það 
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lítur út. Út frá því hefur skapast ákveðinn þrýstingur á fólk og þá sérstaklega yngri kynslóðir 

til þess að hafa flottar myndir og áhugavert efni um sig á samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlar 

ýta því undir ákveðna löngun til þess að fá viðurkenningu frá þeim sem fylgjast með og 

keppnin um að fá sem flest „like“ og „follow“ svo enn fleiri fylgist með virðist vera afar 

mikilvæg hjá stórum hluta ungs fólks í dag. Samfélagsmiðlarnir birtast því sem önnur gerð 

eftirlits þar sem meira eftirlit með einstaklingnum er eftirsóknarvert fremur en minna. 

Rafrænt eftirlit á vinnustöðum getur haft í för með sér meiri afköst frá starfsfólki og 

betra yfirlit með rekstri. Það hljómar vissulega vel fyrir kapítalista nútímans en að sama skapi 

getur það haft neikvæðar afleiðingar í för með sér. Rannsóknir sýna að þeir starfsmenn sem 

vinna undir rafrænni vöktun séu líklegri til þess að finna fyrir vinnutengdri streitu og eru oft 

eða alltaf úrvinda eftir vinnudaginn (Margrét L. Guðmundsdóttir og Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 

2007). Þá er sérstaklega átt við þá sem eru afkastamældir eins og er oft gert í til dæmis 

fiskvinnslufyrirtækjum. Auk þess kom fram að þeir sem vinna undir rafrænu eftirliti séu 

óánægðari í starfi heldur en aðrir (Margrét L. Guðmundsdóttir og Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 

2007). Starfsóánægja getur leitt til uppsagna og það er ekki hagkvæmt fyrir fyrirtæki að vera 

með mikla starfsmannaveltu þar sem þarf oft að vera með nýtt fólk í þjálfun. Þar með gæti 

rafræna eftirlitið jafnvel snúist upp í andhverfu sína og haft verri áhrif á hagnað fyrirtækja yfir 

lengra tímabil. 

Auk þess er vert að minnast á þá hlið sem fellur að persónuvernd en eftirlit og 

friðhelgi einkalífsins stangast oft á. Þar sem eftirlit er valdatæki eins og fram hefur komið þá 

skiptir máli hvernig, hvenær og hvar það er notað. Sumar upplýsingar eru af því tagi að fólk 

vill halda þeim fyrir sig í sínu einkalífi. Þar sem eftirlit er haft með almenningsrýmum þá er 

yfirleitt verið að stuðla að auknu öryggi almennings og þá sérstaklega í ljósi þess ástands sem 

ríkir í heiminum í dag í kjölfar aukinna hryðjuverkaógna. Á sama tíma eru þó allir þeir sem 

um viðkomandi svæði fara festir á mynd. 

Dæmi eru um að við landamæri Bandaríkjanna sé starfsmönnum leyfilegt að fara í 

gegnum snjallsíma hjá fólki og lesa meðal annars persónuleg SMS, tölvupósta eða Facebook 

samtöl og skoða myndirnar þeirra sem ferðast þar í gegn án heimildar (Solon, 2017). Við 

rafrænt eftirlit geta því safnast alls kyns viðkvæmar upplýsingar um einstaklinga sem hægt er 

að nýta á ýmsa vegu, jafnvel á ólöglegan eða meiðandi hátt (Margrét L. Guðmundsdóttir og 

Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 2007). Oft á tíðum gerir fólk sér ekki einu sinni grein fyrir því hvers 

konar eftirlit er haft með þeim eða hvers lags upplýsingum er safnað. Eins og fram kom í 
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rannsókn þeirra Margrétar Lilju Guðmundsdóttur og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur frá 2003 

sem áður var nefnd, kom í ljós að einungis um 29% þeirra starfsmanna í fyrirtækjunum sex 

gerðu sér grein fyrir því að eftirlit væri með afköstum þeirra í vinnunni, þar með er um 

þriðjungur starfsmannanna sem vita ekki af eftirlitinu (Margrét L. Guðmundsdóttir og 

Guðbjörg L. Rafnsdóttir, 2007). Þó eru sett þau skilyrði fyrir rafrænni vöktun að 

atvinnurekandi hafi gert starfsfólki sínu grein fyrir vöktuninni, eðli þess og umfangi, auk þess 

eiga svæði vinnustaðarins þar sem slík vöktun fer fram að vera sérstaklega merkt 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Samkvæmt skilgreiningu Westin frá 2003 felur friðhelgi einkalífsins (e. privacy) í sér 

þá kröfu einstaklingsins að ákveða hvaða upplýsingar um viðkomandi séu aðgengilegar 

öðrum (Guðbjörg L. Rafnsdóttir og Margrét L. Guðmundsdóttir, 2004). Eins og fram kemur í 

riti Margrétar Lilju Guðmundsdóttur og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur (2007) um lagalega 

merkingu friðhelgi einkalífsins: 

Í lagalegri merkingu felur friðhelgi einkalífsins það í sér að sérhver einstaklingur hafi 

rétt á að halda einkalífi sínu út af fyrir sig og að engum manni eða ríkisvaldi sé heimilt 

að ganga á þann rétt nema ríkir hagsmunir leyfi eða fyrir liggi samþykki 

einstaklingsins. (bls. 120). 

Það sem flokkast undir einkalíf í dag er þó erfitt að skilgreina en til dæmis persónuleg samtöl 

á milli vina eða fjölskyldumeðlima hljóta að falla undir hluta af einkalífi manneskju, hvort 

sem það er í rituðu eða mæltu máli. Þannig sést að jákvæðar og neikvæðar hliðar á eftirliti eru 

ansi margar og erfitt er að gera greinarmun á hvort það sé meira skaðlegt en gagnlegt eða 

öfugt. Eftirlit skerðir frelsi einstaklingsins en auk þess hjálpar það í sumum tilfellum við að 

koma í veg fyrir afbrotahegðun. Spurningin er því hvort það vegi nógu þungt á móti þeirri 

frelsisskerðingu og mismunun sem virðist fylgja í kjölfarið. Því er nauðsynlegt að hugsa til 

þess eins og fram kom í skjali Lávarðadeildar breska þingsins frá 2009, að koma þurfi á 

jafnvægi á milli þjóðaröryggis og mannréttinda (Watson o.fl., 2017). 

7. Samantekt 

Hugmyndin um alsæið hefur farið víða frá því að Jeremy Bentham setti fram kenningu sína á 

18. öldinni um hringlaga fangelsisbygginguna og fangavörðinn. Foucault tók við þeim og 

færði yfir á nútímasamfélag á 20. öldinni en gagnrýndi þær fyrir þá valdbeitingu sem í 
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eftirlitinu felst og þær þvinganir sem eiga sér stað á þegnum samfélagsins. Í dag á 21. öldinni 

hafa orðið ótrúlega miklar tækniframfarir frá því Foucault var og hét og í kjölfarið hefur 

alsjáin bætt við ríkidæmi sitt með nýjungum á borð við þróaðar eftirlitsmyndavélar sem hafa 

andlits-, hita- og bílnúmersskanna, geta greint byssuskot og grunsamleg atvik svo eitthvað sé 

nefnt, fljúgandi myndavélar, internetið, samfélagsmiðlar og margt fleira. Þannig var spá hans 

um að þróun í valdbeitingu og upplýsingasöfnun væri upphaf af hinu svokallaða 

ögunarsamfélagi hárréttar en ólíklegt er að hann hafi gert sér fyllilega grein fyrir því hversu 

mikið eftirlitið myndi verða eins og á sér stað í Vesturheimi í dag. Sú mikla þekking sem hægt 

er að afla um einstaklinga nú til dags er vald samkvæmt kenningum Foucault, sem hægt er að 

nota á öflugan hátt til þvingunar og ögunar heilla samfélaga. 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða vöxt og umfang eftirlits með einstaklingum á 

Íslandi og skoða hvernig það aukna eftirlit sem er til staðar hefur áhrif á samfélagið. Eftirlit 

hefur færst töluvert í aukana á Íslandi á síðustu árum eins og fram hefur komið. Þróun hefur 

átt sér stað í löggæslueftirliti og í rafrænu eftirliti á vinnustöðum. Þrátt fyrir að vöntun sé á 

nýlegum tölum á því sviði, þá gefa þær upplýsingar sem til staðar eru frá rannsóknum þeirra 

Margrétar Lilju Guðmundsdóttur og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur frá 2002 og 2003 ákveðna 

hugmynd um þróun þess, miðað við mikinn hraða tækniþróunar hér á landi. Auk þess hefur 

verið mikil aukning í notkun internetsins, samfélagsmiðla og snjalltækja og sú staðreynd að 

árið 2017 hafi 86% Íslendinga á aldrinum 18 ára og eldri átt snjallsíma og að Ísland skuli vera 

með hæsta hlutfall netnotkunar í Evrópu, sýnir hversu framarlega þjóðin er á 

upplýsingatæknisviði. 

Eftirlit á Íslandi í formi eftirlitsmyndavéla er ekki mikið miðað við þjóðir eins og 

Bretland þegar kemur að fjölda þeirra. Þrátt fyrir að ósambærilegar tölur um fjölda 

eftirlitsmyndavéla í hvoru landi fyrir sig séu fyrir hendi, þar sem upplýsingar fundust einungis 

um magn eftirlitsmyndavéla í miðbæ Reykjavíkur, þá sést að þær séu hlutfallslega færri hér á 

landi. Einungis fundust 290 myndavélar í miðbæ Reykjavíkur sem snúa að almannarýmum 

árið 2010 en hinn almenni borgari í Bretlandi er festur á mynd að meðaltali 300 sinnum á 

venjulegum degi. Myndavélunum hér á landi fjölgar þó ár frá ári eins og fram kom, þar sem 

eftirlitsmyndavélum í miðbæ Reykjavíkur á vegum lögreglunnar fjölgaði um yfir helming á 7 

árum. Almenningur virðist vilja aukið eftirlit til þess að auka öryggi sitt og eigna sinna og 

vísbendingar benda til að lögreglan sé auk þess jákvæð í garð eftirlitsmyndavéla og vilji fjölga 

þeim og auka gæði til þess að þær nýtist betur við störf þeirra. Líklegt er því að fjölgun 
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eftirlitsmyndavéla muni taka kipp á næstu árum. Má því sjá að áhrif alsjárinnar er að færast í 

aukana hér á landi og því meira eftirlit sem tekið verður í notkun þeim mun meiri verður 

máttur þess til að hafa áhrif á hegðun íbúa. Sjálfsögunin sem kviknar ómeðvitað við eftirlitið 

mun því vera virk á æ fleiri stöðum og stuðla að hugmyndum Foucault um alsjárvélina. 

Þó kemur oft sú hugmynd fyrir í hugum fólks, að eftirlit sé ekki slæmt nema maður 

hafi eitthvað að fela. Þrátt fyrir að það sé rétt á vissan hátt þá er eftirlit samt valdatæki sem 

agar og stjórnar, þó svo það sé mögulega ekki ætlunin til að byrja með. Hugmyndum Foucault 

um alsjána og sjálfsögunina, kenning Goffman um leikræna sjónarhornið og niðurstöður 

rannsóknar the Helsinki Privacy Experiment sýna allar fram á að eftirlit hafi áhrif á hegðun 

fólks. Auk þessa sýndu niðurstöður rannsókna þeirra Margrétar Lilju og Guðbjargar Lindu frá 

2003 fram á að starfsfólk undir rafrænu eftirliti væri óánægðara í starfi, fyndi fyrir 

vinnutengdri streitu og væri oft eða alltaf úrvinda eftir vinnudaginn. Það sýnir fram á að 

rafrænt eftirlit á vinnustöðum hér á landi hafi neikvæðar hegðunarbreytingar í för með sér. 

Rök má einnig færa fyrir því að samfélagsmiðlar valdi hegðurnarbreytingum. Mikil 

áhersla er lögð á að koma fyrir á eftirsóknarverðan hátt á samfélagsmiðlum. Það veldur því að 

stór hluti fólks hér á landi eyðir miklu púðri í flottar sjálfur, aðrar myndir og góða Snapchat 

sögu þar sem það sýnir frá athöfnum sínum yfir daginn. Með þessum miðlum fylgist fólk með 

hverju öðru og hægt er að tengja það einkum við kenningar Goffman þar sem tíðkast oft að 

fólk setji upp ákveðna grímu þegar það tekur af sér myndir og hegðar sér á annan hátt í 

myndböndum sem rata á slíka miðla heldur en við venjulegar kringumstæður. Miðað við að 9 

af hverjum 10 Íslendingum eða 92% af þjóðinni noti Facebook, 62% Snapchat og 44% 

Instagram, má draga þá ályktun að Íslendingar hafi töluvert eftirlit með hvor öðrum. Auk 

þessa eru fyrirtækin sem geta nýtt sér upplýsingarnar sem gefnar eru upp á þessum miðlum, 

eins og minnst var á áður þar sem NSA hefur til dæmis aðgang að gögnum Facebook.  
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8. Niðurstöður/Lokaorð 

Að ofan sögðu er ljóst að eftirlit með einstaklingum á Íslandi hefur aukist en þó ekki í eins 

miklum mæli og hjá stærri þjóðum svo sem Bretlandi og Bandaríkjunum en vísbendingar eru 

um að eftirlitið muni aukast til muna á komandi árum. Þetta aukna eftirlit leiðir til 

hegðunarbreytinga miðað við niðurstöður rannsóknar The Helsinki Privacy Experiment frá 

2011, rannsóknar þeirra Guðbjargar Lindu og Margrétar Lilju frá 2003, kenningu Foucault um 

alsjána og Goffman um hið leikræna sjónarhorn. 

Íslendingar eru tíðir notendur internets og samfélagsmiðla sem hefur einnig í för með 

sér hegðunarbreytingar sem líkja má við „grímur“ Goffmans í „leikriti hversdagsins“ eða 

sjálfsögun í anda umræðu Foucault um alsjána. Sú birtingarmynd eftirlits sem kemur fram á 

samfélagsmiðlum í formi jafningjaeftirlits er af öðrum toga, þar sem eftirlitið virðist vera 

eftirsóknarvert. Það eftirlit sem á sér stað á internetinu almennt og á samfélagsmiðlum af 

hálfu yfirvalda og fyrirtækja á meira við kenningar alsjárinnar þar sem notandi hefur ekki 

stjórn á því sem fylgst er með, eins og þegar NSA fylgist með leitum á Google. Sú vitneskja 

um að eftirlit geti verið með því sem viðkomandi leitar að, leiðir því einnig til 

hegðunarbreytinga miðað við niðurstöður rannsókna á borð við Helsinki Privacy Experiment. 

Aukið eftirlit hér á landi leiðir því til hegðunarbreytinga einstaklinga þar sem tilhneiging 

eykst til þess að hegða sér í samræmi við skynjuð viðmið samfélagsins. Það felur í sér 

bælingu tjáningarfrelsis einstaklinga og kúgun persónufrelsis. 

Áhugavert hefði verið að framkvæma nýja rannsókn til þess að athuga rafræna vöktun 

á vinnustöðum hér á landi þar sem vöntun var á nýjum tölum til þess að bera saman við þær 

sem fram komu 2002 og 2003. Eins og áður var nefnt eru miklar líkur á að umfang þess hafi 

aukist töluvert miðað við þær miklu framfarir í tækniþróun síðustu ár. Auk þess er líklegt að 

það magn eftirlitsmyndavéla í eigu einkaaðila hafi farið fjölgandi í miðbænum síðan þær voru 

290 talsins árið 2010, og þess vegna hefði einnig verið áhugavert að fá nýlegri tölur á því 

sviði. Eftirlit hefur jákvæðar og neikvæðar hliðar en til þess að það þjóni öllum sem best við 

aukið þjóðaröryggi, aukin afköst á vinnustöðum, meiri möguleika á samskiptum á internetinu 

og samfélagsmiðlum út um allan heim og tækifærum til markaðssetningar fyrirtækja og fleira, 

verður að huga að þeim þáttum er snúa að persónuvernd, tjáningarfrelsi, mismunun 

einstaklinga og mannréttindum. Því þarf að gæta þess að reglum um persónuvernd sé fylgt og 

að fólki sé gert grein fyrir því ef það sætir eftirliti og í hvaða tilgangi ef eftirlit þykir 
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nauðsynlegt. Miðað við þá ókosti sem fylgja eftirlitinu væri því ráðlegt að fara hægt í að auka 

það hér á landi nema nauðsyn beri til. 
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