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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara spurningunni hvort sjálfbær þróun sé möguleg í 

kapítalísku samfélagi. Til að geta svarað þeirri spurningu svo gagn er af þarf að takmarka 

huglægar túlkanir og margræðni grundvallarhugtakanna sjálfbærni og kapítalismi. 

Nálgunin hér er í anda gagnrýinnnar kenningar og einkennist annars vegar af 

hugtakagreiningu, þar sem dregnar eru fram hinar innri formgerðir hugtakanna, og hins 

vegar byggir nálgunin á samfélagslegri sálgreiningu þar sem kastljósinu er beint að ytri 

formgerð hugtakanna. Í ritgerðinni eru þær forsendur gefnar að loftlagsbreytingar séu 

raunverulegar og að orsakir þeirra megi rekja til mannlegra athafna. Hér er ekki leitast 

við að svara spurningunni hvort kapítalismi geti verið sjálfbær heldur hvers vegna ekki? 

Gerð er grein fyrir helstu þáttum sjálfbærni og sjálfbærrar þróunar en áherslan er einkum 

á hinn siðferðilega hluta þeirra. Hugtakið kapítalismi fær töluvert meiri umfjöllun enda 

er hugtakið víðtækt en með því að afmarka nokkur kapítalísk höfuðeinkenni er hægt að 

finna vettvang fyrir forsendur og draga af þeim niðurstöðu. Þar sem ritgerðarspurningin 

snýr að samtímanum er nauðsynlegt að gera helstu einkennum nýfrjálshyggjunnar góð 

skil. Fyrri hluti ritgerðarinnar einkennist af einskonar forspili; kynningu á hugtökunum 

og merkingu þeirra en í síðari hlutanum beinist umfjöllunin að því hvernig hugtökin 

birtast í samfélaginu og í sjálfsverunni. Þetta á einkum við um kapítalisma. Þar er notast 

við hugmyndir Foucault um lífvaldið og stýringarsamfélag Deleuze og hvernig þær 

formgerast í hinni kapítalísku markaðshyggju sem tilgreinir hið góða líf. Ritgerðin endar 

á því að skoða siðferðilega stöðu hins kapítalíska samfélags út frá hugmyndum Nietszche 

um höfðingjasiðferði og þrælasiðferði.  

 

 

Lykilorð: Sjálfbærni, sjálfbær þróun, kapítalismi, nýfrjálshyggja, hugtakagreining, 

stýringarsamfélag, lífvald, markaðshyggja, kapítalismi sjálfsins. 
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Abstract 

 

The objective of this paper is to answer the question whether sustainable development is 

possible in a capitalist society. In order to answer that question, it is necessary to limit 

subjective interpretations and ambiguities of the key concepts; sustainability and 

capitalism. The methodological approach is in the spirit of critical theory and is 

characterized by a conceptual analysis on the one hand; focusing on the inner forms of 

the concepts, and psychoanalytic sociology on the other. The papers presupposes that 

climate change is real and that it is caused by human activites. In addition, the aim here 

is not to focus on whether capitalism can possibly be sustainable but rather to answer why 

it cannot. The main aspects of sustainability and sustainable development are outlined 

with the focus on their ethical aspects. The idea of capitalism gets considerably more 

coverage, as the concept is extensive, but by delimiting capitalism’s most distinctive 

features a forum can be made for logical discussion. Because the topic of discussion 

reflects the present it is necessary to analyze and understand the ideology of 

neoliberalism. The first part of the paper focuses on the general meanings of the concepts 

but in the latter the focus is on how capitalism is manifested in society and in the self. 

Here comes to play Foucault´s concept of biopower and Deleuze’s ceoncept control-

governance and how the power of market capitalism defines the good life. The final 

chapter reflects on the ethical status of the capitalist society from the standpoint of 

Nietszche’s ideology of master and slave morality.  

 

 

Keywords: Sustainability, sustainable development, capitalism, neoliberalism, 

biopower, market capitalism, capitalism of the self. 
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Formáli 

 

Strax í upphafi var ljóst að umfjöllunarefnið sem liggur ritgerðinni til grundvallar væri 

umfangsmikið og að hér væri einfaldlega um að ræða mjög stóra spurningu. Ritgerðar-

skrifin áttu sér stað á ríflega fjögurra ára tímabili (með nokkrum hléum) en eftir á að 

hyggja tel ég að slíkur meðgöngutími hafi verið nauðsynlegur og í raun mjög gagnlegur. 

Umræðan um loftslagsmál og sjálfbæra þróun hafði á þessum tíma vaxið hratt og náði 

síðan ákveðnum hæðum við undirritun Parísarsamkomulagsins árið 2015 þar sem allar 

þjóðir heims skrifuðu í fyrsta sinn undir bindandi samkomulag um að halda hnattrænni 

hlýnun undir 2°C. Það sem mestu skipti var að bæði Bandaríkin og Kína tóku þátt í þessu 

samkomulagi en þessi lönd voru þá ábyrg fyrir um 40% af allri losun gróðurhúsa-

lofttegunda. Árið 2017 kusu Bandaríkjamenn Donald Trump sem forseta og hann dró 

skuldbindingar Bandaríkjanna til baka. Heimsmarkmiðin; markmið Sameinuðu þjóðanna 

um sjálfbæra þróun komu út árið 2018 en þau tóku við af Þúsundaldarmarkmiðunum frá 

árinu 2000. Þetta var sannarlega líflegur tími fyrir umfjöllunarefnið.  

Þótt ritgerðarspurningin hafi staðið nánast óbreytt tók sinn tíma að finna réttu 

nálgunina. Í fyrstu einbeitti ég mér einkum að nýfrjálshyggju-hugtakinu sem ég taldi 

einhvers konar brenglaða útgáfu af kapítalisma. Bókin Þetta breytir öllu – kapítalisminn 

gegn loftslaginu eftir Naomi Klein hafði mikil áhrif á mig og kom mér í ákveðnar 

stellingar. Almenn lesning um Gagnrýna kenningu og Frankfurtarskólann setti mig í 

tengingu við heimspekilega nálgun sem mér fannst eiga vel við – án þess þó að vera vel 

að mér í þeim fræðum. Það var svo þegar ég kynntist lífvalds-hugmynd Foucault og 

hugmynum Deleuze um ögunarsamfélög og stýringarsamfélög að ég fann „leið út“ úr 

þessum flókna hugmyndaheimi sem ég var fastur í. Það var ekki nema á síðustu metrunum 

sem ég las (aftur) grein Vilhjálm Árnassonar „Við rætur mannlegs siðferðis“ og sá 

hvernig hugmyndir Nietzsche um höfðingjasiðferði og þrælasiðferði Nietszche mátti 

tengja við „stýringu“ hins kapítalíska lífvalds og siðferðilegt máttleysi okkar gagnvart 

henni. Ég er sammála leiðbeinanda mínum Ólafi Páli Jónssyni að þarna er áhugaverð 

nálgun á ferð og vona ég að ég fái tækifæri síðar til að þróa hana lengra. 

Þótt ég hafi ekki stöðugt verið að vinna í ritgerðinni þá lá hún alltaf í loftinu, eins og 

steik sem eldast í ofni yfir lágum hita. Þetta þýddi að allar fréttir, greinar, heimildar-

myndir, umræðuþættir og bara flest allt sem sneri að umfjöllunarefninu, hlóðust niður í 

vitund mína. Því meira sem ég speglaði umfjöllunarefnið hinni hversdagslegu tilveru sá 
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ég hversu gífurlega samgróinn kapítalismi er almennu hugarfari. Að auki má segja að 

flest allt í mannlegu samfélagi tengist ritgerðarspurningunni því á endanum snýr þetta að 

breyskleika mannsins: Hvers vegna breytum við gegn betri vitund?  

Það hefði auðveldlega verið hægt að koma víðar við, t.d. með ítarlegri gagnrýni Marx 

á kapítalisma, samfélagskenningum Adorno um siðferðið (Minima moralia), lífheim 

Habermas, siðmenningar-sálgreiningar Freuds, félagsfræðikenningar Webers, Durk-

heims og Bourdieu og síðan en ekki síst gagnrýni Žižeks á kapítalisma, svo örfá dæmi 

séu tekin. Aragrúi er til af bókum og greinasöfnum sem fjalla um hinar ýmsu hliðar á 

kapítalisma, nýfrjálshyggju og markaðshyggju sem ég hef reynt að kynna mér eftir bestu 

getu. Kapítalismi er vissulega afsprengi frjálshyggju en þar sem ritgerðin fjallar ekki 

beinlínis um frelsis-hugtakið eða hugmyndina um réttlæti hef ég viljandi látið vera að 

greina frá kenningum á því sviði. Vonandi verður ritgerðin kveikjan að nýjum 

hugmyndum eða gagnrýni á kapítalisma því ég hef þá trú að kynslóðir framtíðarinnar 

munu sjá fílinn í stofunni! Þær munu horfa til baka með ákveðinni fyrirlitningu og furða 

sig á því hvernig við gátum misnotað umhverfið og náttúruna með þeim hætti sem raun 

ber vitni; eingöngu vegna ómerkilegra gerviþarfa, sérhagsmunahyggju og græðgi.  
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No society can surely be flourishing and happy, of which the far 

greater part of the members are poor and miserable.  

Adam Smith, The Wealth of Nations 

 

 

It’s easier to imagine the end of the world than the end of 

capitalism. 

Slavoj Žižek 
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1. Inngangur 

Loftlagsbreytingar eru óumdeilanlega eitt af mikilvægustu málefnum sem mannkynið 

stendur frammi fyrir. Vísindasamfélagið er einróma um loftslagsvandann og birtir stöðugt 

niðurstöður rannsókna sinna sem allar segja það sama: Að hlýnun jarðar af manna völdum 

er staðreynd og ef ekki á illa að fara fyrir komandi kynslóðum verðum við að breyta 

lífsháttum okkar – og það strax! Umhverfismálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNEP) og 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), ásamt fjölmörgum stofnunum á borð við 

NASA og IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) og ýmsum grasrótar-

hreyfingum eru meðal þeirra sem stöðugt upplýsa alþjóðasamfélagið um þær hættur sem 

fylgja aukinni losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið: Bráðnun heimskauta-

svæðanna mun hækka sjávarmál sem setur ekki bara milljónir manna í hættu (stærstu 

borgir heimsins standa við strandlengjur og eru flestar rétt við sjávarmál) heldur einnig 

dýr og vistkerfi. Þá er talið að sú bráðnun hafi afgerandi áhrif á sjávarstrauma með þeim 

afleiðingum að veðurfar muni breytast með þeim hætti að á vissum svæðum hitnar mikið 

en á öðrum kólnar. Slíkt mun leiða af sér aukna tíðni fellibylja, hitabylgja, þurrka og flóða 

sem valda ekki einungis staðbundnum skaða heldur mun einnig auka fólksflutninga og 

straum flóttafólks frá þeim landsvæðum. Aukið magn koltvísýrings í andrúmslofti skaðar 

einnig höfin sem verður súrari sem hefur neikvæð áhrif á skeldýr (þ.m.t. kóralrif) og aðrar 

tegundir sem eru háðar þeim. Líklegt er að á öldinni verði álag á mörg vistkerfi meira en 

þau ráða við. Þetta stafar bæði af afleiðingum loftslagsbreytinga og breytingum í land-

notkun, mengun og ofnýtingu umfram það sem dæmi eru um að áður hafi orðið. Þetta á 

m.a. við um eyðingu regnskóga, plastmengun í hafi, útrýmingu dýrategunda og skorti á 

ferskvatni. Fátæk samfélög eru sérstaklega viðkvæm fyrir loftslagsbreytingum. Mögu-

leikar þeirra til aðlögunar eru gjarnan takmarkaðri, og þau eru oft háð loftslagstengdum 

auðlindum, svo sem staðbundum vatns- og matarforða.1 

Af þessum sökum hafa rannsóknir í umhverfis- og náttúruvísindum aukist til muna á 

undanförnum árum og skilað óteljandi gögnum í þessum málaflokki sem gerir það að 

verkum að nánast ómögulegt er að telja upp alla þá (skaðlegu) áhrifaþætti sem mannlegar 

athafnir hafa á umhverfið. Í þessari ritgerð verður því einfaldlega gengið út frá tveim 

frumforsendum án þess að rökstyðja þær frekar:  

                                                 
1 Upplýsingar fengnar af heimasíðu Veðurstofu Íslands.   

https://www.vedur.is/loftslag/loftslagsbreytingar/afleidingar/
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(1) Náttúru- og umhverfisskaðinn er staðreynd og af honum stafar  

raunveruleg ógn. 

(2)  Orsakir loftlagsbreytinga má rekja til mannlegra athafna (athafnaleysis).  

En það er ekki bara hlýnun jarðar sem einkennir þennan umhverfisskaða heldur einnig sú 

staðreynd að maðurinn er að ganga á auðlindir jarðarinnar með mjög ósjálfbærum hætti: 

Eyðing regnskóga, minkun fiskistofna, ofnýting ferskvatns og útrýming dýrategunda 

(með veiði) eru dæmi um slíkt. Talið er að jörðin þurfi 1.5 ár til að endurnýja þá losun og 

umhverfismengun sem stafar af mannlegum athöfnum á hverju ári.2 Siðferðilegar skyldur 

okkar gagnvart komandi kynslóðum eru því bæði augljósar og afdráttarlausar en það er á 

þeim mannhverfu nótum sem áherslan á sjálfbæra þróun hvílir einna helst.  

Viðbrögð alþjóðasamfélagsins við þessari umhverfisvá eru almennt jákvæð – alla vega 

í orði og út á við – en það er augljóst að sumar þjóðir leggja sig meira fram en aðrar. 

Samkvæmt frammistöðustuðli EPI (Enviromental Performance Index) eru það 

Norðurlandaþjóðirnar auk landa N-Evrópu sem eru efst á lista3 þegar kemur að stefnu-

mótun og aðgerðum í umhverfismálum en stærstu og valdamestu lönd heims eru töluvert 

neðar. Þannig er BNA í 27 sæti, Rússland í 52 sæti, Kína í 120 sæti og Indland í 177 sæti 

af 180 þjóðum heims.4 Of flókið mál væri að útlista (og/eða gagnrýna) forsendur fyrir 

þessum EPI útreikningum en stuðullinn gefur engu að síður áhugaverða mynd sem sýnir 

svart á hvítu að þær þjóðir sem aftarlega eru á listanum tilheyra öllu jafnan fátækari og 

fjölmennari hluta heimsins. Þetta er stór hluti vandans. Þótt sjálfbær þróun sé málefni 

allra þjóða heims þá er oft litið til forystu hinna svokölluðu G8 þjóða; Kanada, 

Frakklands, Þýskalands, Ítalíu, Japans, Rússlands,5 Bretlands og Bandaríkjanna með 

Evrópusambandið í umsýsluhlutverki. Þessar þjóðir hafa verið leiðandi í hinum ýmsu 

heimsráðstefnum um umhverfismál á undanförnum áratugum. Þar hafa þjóðir (almennt) 

viðurkennt stöðuna sem snýr að loftlagsbreytingum og skrifað undir viljayfirlýsingar um 

sjálfbæra þróun.  

Þrátt fyrir framfarir á sviði umhverfismála – þá sérstaklega tækniframfara eins og 

þróun rafbíla og endurnýjanlegrar orku – þá er ekki enn útséð hvernig við leysum 

vandamálið sem snýr að hlýnun jarðar og þessari ósjálfbæru tilvist okkar á jörðinni. 

                                                 
2 Sjá nánar: https://www.overshootday.org/ 

3 Ísland er í 11 sæti, næst neðst Norðurlandaþjóða, en Noregur er í 14 sæti.  

4 Sjá nánar: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline?country=&order=field_epi_rank_new&sort=asc 

5 Rússar hafa reyndar nýlega sagt sig opinberlega úr ráðinu. Sjá hér.  

https://www.overshootday.org/
https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline?country=&order=field_epi_rank_new&sort=asc
https://www.independent.co.uk/news/world/politics/russia-g8-kremlin-crimea-ukraine-vladimir-putin-g7-g20-a7525836.html


 

 9 

Fjölmargar gagnrýnisraddir hafa hljómað undanfarna áratugi og sakað stórþjóðir um 

seinagang og aðgerðaleysi.6 Þær benda á að ekki sé nóg að skrifa undir viljayfirlýsingar 

heldur þurfi að ná lagalega (skuld)bindandi samkomulagi! Sögulegum áfanga var loks 

náð í lok ársins 2015 þar sem allar þjóðir heims skrifuðu undir svokallaðan Parísar-

sáttmála,7 sem er bindandi samningur og lýtur að því að draga verulega úr losun gróður-

húsalofttegunda svo halda megi hlýnun jarðar innan 2ja gráða. Nokkrum mánuðum síðar 

dró nýkjörinn forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, landið út úr samkomulaginu. 

Það er rétt að umræðan sem snýr að náttúruvernd og loftlagsbreytingum er tiltölulega 

ný af nálinni, svona í sögulegu samhengi. Hugtakið „sjálfbær þróun“ kom t.a.m. ekki fram 

á opinberum vettvangi (og í þeim skilningi sem hér um ræðir) fyrr en árið 1980 í Brundt-

land-skýrslunni svokölluðu, sem var undanfari Heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í 

Ríó 1992.8 Það gæti að einhverju leiti verið skýringin á þessum ómarkvissu og seinfæru 

viðbrögðum og framgangi alþjóðasamfélagsins en eins og mun koma fram í þessari 

ritgerð þá er líklega um aðra ástæðu að ræða. 

1.1 Kapítalismi 

Ég mun færa rök fyrir því að kapítalismi sé ein af meginrótum vandans. En hvernig má 

það vera að kapítalismi sé orsök vandans? Er ekki kapítalismi ástæðan fyrir öllu því góða 

sem við þráum og þekkjum? Er það ekki rétt að lífskjör okkar hafi aldrei verið betri?9 

Hvernig getur kapítalismi verið bæði orsök framfara og velmegunar, og á sama tíma 

ábyrgur fyrir einni stærstu umhverfisógn sem mannkynið hefur staðið frammi fyrir? Er 

hægt að vera bæði góði og vondi gæinn?  

Stutta svarið er „já“ en það er einmitt þessi þverstæðukennda staða sem gerir umræðu-

efnið flókið. Þeirri stöðu mætti líkja við ástríkan faðir sem veitir börnum sínum gott líf 

en er töluvert fyrir sopann og beitir stundum ofbeldi. Hvort eigum við að elska hann eða 

                                                 
6  Nýjasti aktívistinn er sænska unglingastelpan Greta Thunberg sem hefur komið af stað mótmæla-

byltingu ungs fólks víða um veröld. Sjá hér. 

7  Þess má geta að þrátt fyrir að fundurinn hafi verið mikilvægur í ljósi umhverfismála þá telja 

gagnrýnendur að ekkert af þeim markmiðum sem samþykkt voru séu lagalega bindandi og að eina 

alvöru ákvörðunin hafi verið að hittast aftur eftir fimm ár og taka stöðuna þá. Sjá hér. 

8  Margir telja að umræðan um umhverfismál og náttúrusiðfræði eigi m.a. upphaf sitt í bók Aldo Leopolds 

A Sand Country Almanac sem kom út árið 1949 og ekki er hægt að líta fram hjá áhrifamætti bókarinnar 

Silent Spring eftir Rachel Carson frá árinu 1962 en hún náði gífurlegri hylli almennings. Stofnun 

Umhverfismálastofnunar Sameinuðu þjóðanna árið 1972 varð síðan upphafið að fyrstu opinberu og 

vísindalegu starfsemi sem snýr að umhverfismálum á alþjóðavísu.  

9  Sjá t.d. bókina Factfulness eftir Hans Rossling. 

https://www.dw.com/en/climate-activist-greta-thunberg-marches-with-students-in-hamburg/a-47735944
http://www.vb.is/skodun/parisarfundurinn-framraest-land-og-178-karahnjukavirkjarnir/123635/
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hata? En markmiðið hér er ekki að hata neinn eða að taka afstöðu með eða á móti 

kapítalisma (að gera hann að sökudólgi) heldur að kryfja kapítalíska hugmyndafræði til 

mergjar í þeim tilgangi að varpa skýru ljósi á hvort hún geti með einhverju móti stuðlað 

að eða átt einhverja samleið með sjálfbærri þróun.  

Við fyrstu sýn virðist þetta tvennt alls ekki eiga saman því loftlagsbreytingar, mengun 

og ofnýting náttúruauðlinda má augljóslega rekja beint til hins kapítalíska umhverfis: Það 

þarf orku og hráefni til að framleiða vörur og flytja þær á milli landa. Orkan er einkum 

fengin með brennslu jarðefnaeldsneytis, hráefnisöflun veldur oft gríðarlegri skógareyð-

ingu. Framleiðsluhættir einkennast einkum af aukinni fjöldaframleiðslu því markaðurinn 

kallar sífellt á ódýrari vöru til neytenda. Markmið kapítalískra stórfyrirtækja er nánast 

eingöngu að auka hagnað sinn og það er þeim því mikilvægt að neytendur haldi áfram að 

kaupa og helst að þeir auki neyslu sína. Svona kemur kapítalismi okkur almennt fyrir 

sjónir; svona er hinn hefðbundni kapítalismi en til að geta tekið afgerandi afstöðu þarf að 

kafa dýpra undir yfirborðið; það er í fleiri horn að líta.  

Sú hlið sem hægt væri að kalla óhefðbundinn eða falinn kapítalisma tilheyrir 

stýringunni; baktjaldamakkinu, valdabaráttunni og spillingunni en hún einkennist einkum 

af hagsmunagæslu. Risaframleiðendur og alþjóðlegar fyrirtækjasamsteypur eru ekki 

bara ábyrgar fyrir loftlagsvandanum með framleiðslu sinni og markaðssetningu, heldur 

gera þær allt sem í þeirra valdi stendur til að halda stöðu sinni sem og að auka hagnað. 

Orku- og olíufélögin, matvælaiðnaðurinn, tískuiðnaðurinn, bílaframleiðendur og alls 

kyns fjárfestingafélög, leggja allt í sölurnar til að tryggja óbreytt ástand (status quo) enda 

byggja þau milljarðaafkomu sína á núverandi kerfi kapítalismans. Þróun í átt að sjálfbærni 

er yfir höfuð ekki fjárhagslega hagstæð þróun fyrir slíka aðila, og þetta eru engin smápeð, 

þannig að þeir standa vörð um sína hagsmuni með því að afneita loftlagsvandanum. 

Afneitunin er þó ekki beinlínis augljós eða opinberlega viðurkennd – enda verður að passa 

upp á orðsporið – heldur fer áhrifabaráttan og áróðurinn að mestu fram bak við tjöldin. 

Svokallaðar hugveitur (e. think tanks) eru kostaðar af þessum aðilum en þeim er ætlað 

að grafa undan fullyrðingum vísindamanna og umhverfissinna með því að hafa afgerandi 

áhrif á umræðuna (einkum í fréttum og á samfélagsmiðlum) um loftlags- og umhverfis-

mál. Markaðshyggjan á sinn þátt í að blekkja neytendur og telja þeim trú um að 

framleiðsla og neysla þeirra sé umhverfisvæn en alvarlegasta breytan og mestu áhrifin 

eiga sér stað í pólitíkinni. Með milljarðaframlögum í kosningasjóði pólitískra frambjóð-

enda tryggja þessi stórfyrirtæki sér völd, lagabreytingar og alls kyns undanþágur sem gera 

þeim kleift að halda áfram á sömu gróðrarbraut. Sumir vilja ganga svo langt að segja að 
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þessi lobbýismi sé skref í átt að endalokum lýðræðisins þar sem almenningur hættir að 

trúa að atkvæði hafi raunveruleg áhrif á málefni og breytingar. Niðurstaða síðustu 

kosninga BNA sýnir einnig fram á áhrifamátt fjölmiðla- og afþreyingariðnaðarins (sem 

augljóslega er kapítalískur) og segja má að hann sé farsakenndur, afvegaleiðandi og hefur 

þannig afbakandi áhrif á gildi lýðræðisins.10 Umræðan um kapítalisma og loftlagsmál 

mætti lýsa í hnotskurn sem sannkölluðum darraðardansi hagsmuna og hugsjóna.   

En ef við gefum okkur þessar tvær frumforsendur; (1) að loftlagsbreytingar séu af 

mannanna völdum og skaðsemi þeirra bitnar á öllu lífríki jarðarinnar sem og á lífskjörum 

komandi kynslóða, og (2) að orsök þessara breytinga/skaðsemi skrifist einkum á kapítal-

íska hætti, erum við þá ekki búin að svara spurningunni sem liggur ritgerðinni til 

grundvallar? Að sjálfbærni sé ekki möguleg í kapítalísku samfélagi? Eins og glöggir 

lesendur eru búnir að átta sig á felst spurningin ekki í því hvort kapítalísk samfélög 

samtímans séu séu sjálfbær eða ekki (því augljóslega eru þau það ekki) heldur hvort þau 

geti orðið það eða ekki og ef þau geta það ekki þá þarf að svara spurningunni: Hvers 

vegna ekki?  

Til eru þeir sem segja að ef kapítalismi sé orsök vandans, þá þurfi hann einmitt að vera 

hluti af lausninni.11 Þeir draga fram hugmyndafræðilegar útfærslur á borð við græn-

kapítalisma (e. green capitalism) og regluverks-kapítalisma (e. regulated capitalism) þar 

sem framfarir í hreinni tækni; endurnýjanlegri orku (vind- og sólarorku) sem og grænum 

samgöngum eru merki um framtíðarmöguleika kapítalismans og telja þeir að undir þannig 

kringumstæðum geti hinn frjálsi markaður aðlagað sig grænni háttum. Þeir sem trúa því 

að kapítalismi geti aðlagast sjálfbærum háttum hafa þó ekki getað útskýrt hvernig a) 

kapítalísk hugmyndafræði geti farið saman við stöðugt efnahagslíf án vaxtar (e. steady-

state, non-growing economy) eða b) hvernig hagkerfi geti vaxið óendanlega án þess að 

nýta orku og/eða náttúruauðlindir umfram endurnýjun þeirra.12  

Hér verður ekki fullyrt um þá staðhæfingu að ómögulegt sé að útfæra kapítalíska 

hugmyndafræði með þeim hætti að hún falli að grundvallarskilning sjálfbærrar þróunar. 

                                                 
10  Í bók Naomi Klein No is Not Enough heldur hún því fram að kjósendur hafi ekki verið að kjósa Donald 

Trump sem persónu í hlutverk forseta BNA heldur frekar vörumerkið Trump og það sem það stendur 

fyrir.   

11  Margir halda því meira að segja fram að kapítalismi sé eini valmöguleikinn og kasta fram frösum á borð 

við „the only show in town“ (sjá bókina Capitalism as if the World Matters eftir Jonothon Porritt) eða 

„there is no alternative“ sem Margrét Thatcher hrópaði í árdaga nýfrjálshyggjunnar.  

12  Is Sustainable Capitalism an Oxymoron? Perspectives on Global Development and Technology, bls. 

562. 
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En sú aðlögun sem kapítalismi þyrfti að taka til að teljast sjálfbær er að mati höfundar 

ógreinileg mynd; hún er draumkennd staðleysa, langsótt hugmynd sem er í raun í bullandi 

mótsögn við sjálfa sig. Það sem felst í slíkum örþrifaráðum er m.a. að útiloka (takmarka) 

ákveðin kapítalísk einkenni frá kapítalískri hugmyndafræði: Fyrirtæki eiga m.a. að vera 

umhverfisvæn og frekar að hugsa til langs tíma en skamms og reyna að draga úr miklum 

gróða. Neytendur eiga að velja rétt og jafnvel upphefja (og verðleggja) aðra þætti lífsins 

umfram þá efnislegu; eins og t.d. vináttu, heilbrigði og fjölskyldu.13 Þannig má segja að 

kapítalisminn þurfi að vera minna kapítalískur. Auk þess beinist aðlögunin einkum að 

hinum ytri breytingum; viðhorfsbreytingar fyrirtækja og neytenda en ekki að 

kerfisbundnum „innri“ breytingum kapítalískrar hugmyndafræði. En ein af þessum ytri 

breytingum og helsta haldreipi kapítalisma er tæknivæðingin. 

1.2 Er græn orka lausnin? 

Gefum okkur að í nánustu framtíð verði alger umskipting á orkugjöfum og eingöngu 

verður notast við græna umhverfisvæna orku. Þá myndi skaðsemi vegna framleiðslu og 

dreifingar (flutnings) verða almennt minni og gæti því með góðu móti talist umhverfis-

væn.14 Slíkt framfaraskref myndi vissulega draga úr loftlagsbreytingum og stuðla að 

umhverfisvænni framtíð en undir kapítalískum kringumstæðum eru mun fleiri vandamál 

sem verða ekki leyst með umhverfisvænni orku.  

Miðað við stöðuga fólksfjölgun má fyllilega gera ráð fyrir því að framleiðsla og neysla 

muni aukast á flestum sviðum. (Sérstaklega ef framleiðslan er knúin af grænni orku). Án 

róttækra breytinga er ljóst að slíkt leiðir óhjákvæmilega af sér aukið magn af sorpi sem 

er nú þegar risastórt vandamál á heimsvísu: Losun sorps í sjó stuðlar t.d. að súrnun á 

ákveðnum svæðum og eyðileggur vistkerfi í hafinu. Einnig er plastmengun í sjónum 

löngu orðin slíka að höfin þola ekki meir.15 Sem landfylling mengar sorp bæði jarðveg og 

vatnsból og losar metangas sem er um 20 sinnum skaðlegri gróðurhúsalofttegund en 

                                                 
13 Hér er verið að vitna í yfirlýsingu Al Gore um sjálfbæran kapítalisma (e. A Manifesto for Sustaineble 

Capitalism). Sjá hér. 

14 Það er reyndar mjög erfitt að finna staðgengil fyrir þotubensín svo það er ekki útséð með flugferðir og 

einnig er óvíst hvort rafmagn dugi til að fleyta risa-frökturum á milli stórhafanna.  

15 Örsmáar plastagnir hafa verið að finnast í frumum sjávardýra (skelfiskur og krabbadýr) og líklegt er að 

þær séu einnig að (eða muni) finnast í fiskum sem við neytum. Það getur haft skaðleg áhrif á heilsu 

okkar.   

https://www.algore.com/news/a-manifesto-for-sustainable-capitalism
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koltvíoxíð.16 Öflug endurvinnsla gæti leyst þennan vanda en það má gera ráð fyrir því að 

álag vegna sorphirðu yrði einna mest hjá fátækari ríkjum heimsins (þar sem búa ríflega 

helmingur jarðarbúa) og þau efnahagslega illa í stakk búin til að takast á við verkefni af 

slíkri stærðargráðu. Matvælaframleiðsla ógnar ekki bara tilveru og lífsgæðum dýra, 

stærð fiskistofna og vistkerfi hafsins, heldur er einn stærsti mengunarvaldurinn þegar 

kemur að losun metangass á heimsvísu, enda eru fjöldi nautgripa um 1,3 milljarður og þá 

eru ótalin svín, fé og kjúklingar.17 Umhverfisvæn orka breytir litlu sem engu þar um. 

Stóriðja skaðar heilu vistkerfin sem stuðlar að eyðing regnskóga er því augljós 

skaðvaldur náttúrunnar en slíkt er samt yfirgripsmikill og nánast óhjákvæmilegur þáttur 

allrar framleiðslu. Skortur á drykkjarvatni er annað vandamál sem líklega þarf að takast 

á við af fullum þunga í náinni framtíð en einkavæðing á drykkjarvatni er nú þegar orðið 

að umdeildu málefni.18   

En kapítalískir framleiðsluhættir hafa ekki bara skaðleg áhrif á náttúruna og umhverfið 

heldur einnig á hina efnahagslegu og félagslegu hlið mannlífsins. Það breytast ekki 

endilega með grænni orku. Í alþjóðlegu samhengi sér ekki fyrir endann á hinni 

óforskömmuðu þróun á efnislegum ójöfnuði og til marks um hana áttu aðeins 1% af 

mannkyni 82% af öllum auði í heiminum árið 2017 en helmingur mannkyns ekki neitt.19 

En efnahagslegur ójöfnuður hefur ekki bara skaðleg áhrif á afkomu fólks efnahagslega 

heldur einnig andlega. Á Vesturlöndum hefur kastljósinu t.d. verið beint að hinum félags-

legu vandamálum kapítalískra samfélaga; að fylgikvillum lífsgæðakapphlaupsins sem 

einkennistaf þunglyndi og kvíða, einmanaleika,20 félagslegri fátækt, alkahól- og 

eiturlyfjanotkunar, tómhyggju og öðrum tilvistarlegum (existesíalískum) einkennum. Það 

er því ljóst að græn orka dugir ekki til að kapítalisminn geti risið undir ábyrgðinni sem 

fylgir sjálfbærri þróun.  

                                                 
16 Sjá nánar: https://ollilaasanen.wordpress.com/2011/10/08/humans-cows-methane-and-global-

warming/ 

17 Þá er ótalin sú orka sem felst í matvælaframleiðslunni, flutning, ræktunarlöndum og öllu vatnsmagninu 

sem fer í skepnurnar.  

18 Sjá nánar:https://www.globalresearch.ca/the-privatisation-of-water-nestle-denies-that-water-is-a-

fundamental-human-right/5332238 

19 Sjá nánar: https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-22/richest-1-percent-bagged-

82-percent-wealth-created-last-year 

20 Nýlega var í Bretlandi skipaður ráðherra einmanaleikans.  

https://ollilaasanen.wordpress.com/2011/10/08/humans-cows-methane-and-global-warming/
https://ollilaasanen.wordpress.com/2011/10/08/humans-cows-methane-and-global-warming/
https://www.globalresearch.ca/the-privatisation-of-water-nestle-denies-that-water-is-a-fundamental-human-right/5332238
https://www.globalresearch.ca/the-privatisation-of-water-nestle-denies-that-water-is-a-fundamental-human-right/5332238
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-22/richest-1-percent-bagged-82-percent-wealth-created-last-year
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-22/richest-1-percent-bagged-82-percent-wealth-created-last-year
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Þetta stutta yfirlit gefur ágætis mynd af því hversu flókið og margþætt umfjöllunar-

efnið er; að það sé í raun hægt að nálgast það út frá mörgum túlkunum og sjónarhornum. 

En til að fá afgerandi niðurstöðu þarf að taka afgerandi ákvarðanir og út frá vissum 

forsendum, sem m.a. eru tilgreindar hér að ofan, hefur sú stefna verið tekin hér að nálgast 

ritgerðarefnið með þeim hætti að svara spurningunni hvers vegna kapítalismi geti ekki 

verið sjálfbær fremur en hvort og þá hvernig hann geti það.  

1.3 Nálgun og inntak 

Nú ætti að vera ljóst að spurningunni sem liggur ritgerðinni til grundvallar verði ekki 

svarað með einföldu „já-i“ eða „nei-i“ enda væri það varla heimspekihefðinni til sóma. 

Heimspekilegri nálgun er hægt að líkja við djúpköfun þar sem þörfinni fyrir viskuástina 

er fullnægt með djúpum skilningi á afmarkaðri hugsun eða hugtaki. Einnig væri hægt að 

líkja hinni heimspekilegu sannleiksleit við fjallgöngu þar sem skilningurinn endurspeglar 

greinagóða yfirsýn á heildarmyndina og samhengi hlutanna. Sú myndlíking sem síðar var 

nefnd er lýsandi fyrir ritgerðina en vandinn beinist einkum að því að falla ekki í freistni 

og lýsa öllu því áhugaverða sem blasir við frá fjallstindinum heldur að afmarka 

umræðuefnið og halda þræði. Sú aðferð sem notast er við byggir á að greina innri og ytri 

formgerðir hugtakanna og snýr annars vegar að merkingu þeirra og hins vegar hlutdeild 

þeirra innan samfélagsgerðarinnar; hvernig þau hafa áhrif á okkur og viðhorf okkar.  

Innri formgerð hugtakanna sjálfbærni og kapítalismi er hlutlæg og vísar einkum til 

efnislegra og kerfisbundinna þátta og hlutbundinnar merkingar. Hér er stuðst við 

hugtakagreiningu21 en það er sú leið að rýna í skilning og skilgreiningu hugtakanna og 

draga fram markvissa birtingamynd af grundvallareinkennum þeirra. Þetta er mikilvægt 

fyrir umfjöllunarefnið vegna þess að hugtökin, sem um ræðir, eru afar gildishlaðin en á 

sama tíma einstaklega óhlutbundin (e. abstract) sem gerir þeim sem rannsakar þau erfitt 

fyrir. Þau geta verið mistúlkuð, misskilin og afstæð miðað við mismunandi samfélög og 

ólík tímabil í sögunni.22 Til að fá sannfærandi og nothæfa mynd af þessum grundvallar-

einkennum hugtakanna telur höfundur að það þurfi ekki eingöngu að rýna í fræðilegar 

skilgreiningar eða skilning okkar á þeim heldur einnig að greina hugtökin, í anda Hegels, 

í sögulegu samhengi: Til að skilja hvert við erum að fara er mikilvægt að skoða hvaðan 

                                                 
21 Hugtakagreining kemur fram í bók Páls Skúlasonar Hugsun og veruleiki. Brot úr hugmyndasögu. 

22 Þetta á þó einkum við um kapítalisma-hugtakið. 
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við erum að koma. Það er vegna þessa sem sögulegt bakland hugtakanna fær töluvert 

pláss í ritgerðinni.  

Ytri formgerð hugtakanna er hins vegar huglæg og beinist einkum að þeim 

samfélagslegu og sálrænu23 þáttum sem hafa mótandi áhrif á lífsviðhorf okkar og 

gildismat. Hér byggir nálgunin á aðferð sem oft nefnist samfélagsleg-sálgreining24 (e. 

psychoanalytic sociology) en hún snýr hér að hinni óhlutbundnu merkingu hugtakanna. 

Ef hið kapítalíska lögmál um framboð og eftirspurn væri dæmi um innri formgerð 

kapítalisma, þá væri neysluhyggja eða neysluhegðun (og áhrif hennar á líf okkar) dæmi 

um hina ytri formgerð. Innri formgerð sjálfbærrar þróunar snýr einkum að staðreyndum 

og skilgreiningum en ytri formgerð hennar er fyrst og fremst af sálrænum og siðferði-

legum toga; hvernig samfélagið og einstaklingarnir upplifa ábyrgðina gagnvart náttúrunni 

og komandi kynslóðum en einnig má nefna sálræn einkenni á borð við óöryggi, vanmátt, 

skömm og kvíða sem samfélagslegan fylgikvilla loftlagsvandans.  

Þegar læknir leggur til lækningameðferðar byggir hann úrskurð sinn öllu jöfnu á 

ítarlegri sjúkdómsgreiningu. Í ritgerðinni verður ekki borin fram lausn eða svar (lækning) 

sem snýr að umræðuefninu en sambærileg (sjúkdóms)greining mun eiga sér stað. Og 

líkingin er viðeigandi því þegar vel er að gáð er margt sem bendir til þess að samfélög 

heimsins séu sjúk; þau þjást af einskonar geðrofi (e. schizophrenia) sem birtist í þeirri 

þverstæðukenndu staðreynd að við erum að skaða eða eyðileggja þær aðstæður sem eru 

okkur lífsnauðsynlegar og þrátt fyrir að vera fullkomlega meðvituð um skaðsemina gerum 

við lítið sem ekkert til að takast á við vandann. En erum við siðferðilega blind eða skortir 

okkur vilja, nennu og getu? Kannski erum við einfaldlega stjórnlausir og hedónískir 

fíklar. En ef um sjúkleika er að ræða er mikilvægt að gera sér grein fyrir honum, þ.e. ef 

við viljum öðlast bata, en það er vissulega einnig hægt að taka þá afstöðu (líkt og flestir 

fíklar gera) að afsala sér ábyrgðinni og réttlæta sinnuleysið út frá sjúkdómnum; kenna 

honum bara um þessa slæmu stöðu.  

En hvar liggur ábyrgðin? Höfum við vald til að velja? Hið kapítalíska samfélag er 

flókinn vefur valda og stýringar þar sem oft reynist erfitt að átta sig á hver ræður ferðinni; 

hvort hversdagslegar ákvarðanir okkar séu á frjálsum forsendum teknar eða hvort þær séu 

mótaðar af ytri (markaðs)öflum. Við göngum almennt út frá því (og trúum) að við höfum 

sjálfstæðan vilja og frelsi til að taka eigin ákvarðanir og móta eigið líf en miðað við það 

                                                 
23 Hér byggi ég á enska hugtakinu Psyche sem þýðir „sál“ eða „manns-andi“. 

24 Ég byggi þekkingu mína á þessu sviði á skrifum Eric Fromm. 
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áreiti sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi (auglýsingar, tæknivæðing og 

afþreying) er eðlilegt að efast um ágæti slíkra ákvarðana sem og getu okkar til að taka 

þær. Karl Marx sagði eitt sinn að trúarbrögð væru ópíum fólksins og átti þar við að 

trúarbrögð virkuðu sem griðastaður og flótti frá hinum grimma raunveruleika ranglætis 

og stéttamismununar. Það er líklegt að hann myndi taka undir þá staðhæfingu að nú á 

tímum kapítalisma og velmegunar séu það lífsgæðin sjálf sem séu dópið; að við séum 

orðin háð bláu pillunni25 og flýjum þannig í faðm lífsgæða og þæginda og forðumst 

(meðvitað eða ómeðvitað) að takast á við þær erfiðu breytingar sem verða að eiga sér stað 

ef þróun heimsins á að verða sjálfbær. 

Nálgunin hér er því samfélagsgreining í anda gagnrýnnar kenningar (e. critical 

theory) sem oft er kennd við hugmyndastefnu Frankfurtarskólans en hún á rætur sínar að 

rekja til greiningar Karl Marx á kapítalisma og sálgreiningaraðferð Sigmundar Freud. 

Gagnrýnin kenning er fyrst og fremst ákveðin heimspekileg nálgun þar sem forskriftar-

vídd heimspekilegrar yfirvegunar er fléttuð saman við skýringarmódel félagsvísinda. 

Markmiðið er að tengja saman kenningu og framkvæmd, veita innsýn, og gera fólki kleift 

að varpa af sér oki kúgunar og öðlast raunverulegt frelsi, skapa skynsamlegt þjóðfélag 

sem fullnægir mannlegum þörfum og kröftum.26 Það er augljóslega ekki mögulegt að 

tilgreina allar þær kenningar og hugmyndastefnur sem hugsuðum Frankfurtarskólans 

fylgja, enda yrði það of langt mál, en hugmyndafræðileg og aðferðafræðileg arfleifð 

þeirra ætti að vera kunnugum augljós.27 

Ég mun einnig nota hugmyndir úr annarri átt til að varpa ljósi á inntak ritgerðarinnar, 

nefnilega hugmyndir Foucault um lífvald og hvernig hún finnur sér stað í stýringar-

samfélagi Deleuze; hvernig lífvaldið tekur á sig nýja mynd í stýringu markaðshyggjunnar 

þar sem valdið yfir lífinu stýrir því hvað sé eftirsóknarvert líf. Þannig sjáum við lífvaldið 

breytast úr samfélögum ögunar, þar sem kúgunin er augljós, yfir í stýringarsamfélög þar 

sem kúgunin er dulin. Hin marxíska gagnrýni á kapítalisma einkennist af hugmyndum um 

stéttarbaráttu og lýsir þeirri kúgun sem á sér stað sem kúgun ögunarsamfélags sem byggist 

                                                 
25 Í kvikmyndinni Matrix fær Neo val um að taka annað hvort rauða eða bláa pillu. Taki hann rauða pillu 

sér hann sannleikann er sá er kaldur, dimmur og fullur af eymd en taki hann bláu pilluna fer hann aftur 

í Matrix-ið og veit ekkert en líður vel. Þetta vísar ekki bara í gamla heimspekilega þraut um hvort maður 

vill vera vitur Sókrates eða sælt svín heldur er einnig áhugavert að rauði liturinn vísar í vinsti 

hugmyndafræði en sá blái í hægri.  

26 Sjá nánar: https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60743 

27 Af meðlimum Frankfurtarskólans mun ég einkum notast við Eric Fromm og bók hans Sane Society.  

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60743
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á því sem kapítalisminn tekur frá okkur. Í gagnrýnni kenningu Frankfurtarskólans er litið 

á kúgunina sem kúgun stýringar sem stendur í vegi fyrir því að við öðlumst gott líf. Bæði 

tilfellin beina sjónum að samfélagslegri skaðsemi sem hlýst af hinum neikvæðu hliðum 

kapítalismans. Sú félagshagfræðilega (e. socio-economic analysis) birtingamynd sem hér 

einkennir nálgunina snýr öllu fremur að þeim samfélagslega skaða sem hlýst af jákvæðum 

hliðum kapítalismans; af því sem kapítalismi gerir fyrir okkur og hinu kapítalíska lífvaldi 

sem stýrir okkur.28 

2. SJÁLFBÆRNI OG SJÁLFBÆR ÞRÓUN 

Ekki er alltaf ljóst hvernig skilja beri hugtakaparið sjálfbærni og sjálfbær þróun þótt 

merking þess sé í grunninn fremur einföld. Það má segja að sjálfbærni sé einskonar 

ástand sem einkennist af jafnvægi (e. equilibrium) og stöðugleika í samspili mannsins 

gagnvart hinum ýmsu kerfum (e. systems) sem einkum beinast að náttúrunni, efnahags-

lífinu og samfélaginu. Sjálfbær þróun er síðan það ferli sem einkennist af aðgerðum eða 

aðferðum sem leitast eftir að ná þessu ástandi.  

[S]jálfbær þróun [er] því ekki endanlegt jafnvægisástand heldur ferli 

breytinga þar sem nýting auðlinda, stýring fjárfestinga, stefna í tækniþróun 

og kerfisbreytingar eru bæði í samræmi við þarfir nútímans og framtíðar-

innar.29  

Ekki er óalgengt að menn tengi sjálfbærni fyrst og fremst við náttúru- og umhverfisvernd; 

við aðgerðir á borð við endurvinnslu og flokkun sorps, friðun dýra og vistkerfa sem og 

mikilvægi þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu. Slík viðhorf 

eru mjög skiljanleg þar sem umræðan fjallar oftar en ekki um þann umhverfisskaða sem 

snýr að náttúrunni og komandi kynslóðum. Þessi skilningur er þó of þröngur því ekki er 

hægt að hugsa sér sjálfbæra þróun á sviði náttúrunnar án þess að taka með í reikninginn 

alla þá mannlegu þætti sem hafa áhrif á þá þróun. Það er þess vegna sem efnahagskerfið 

sem og samfélagsgerðin öll þarf einnig að tileinka sér þetta jafnvægisástand og stuðla 

þannig að sjálfbærri þróun.   

En ef jafnvægi og stöðugleiki er einkennandi fyrir það sjálfbæra ástand sem sjálfbær 

þróun stefnir að, hlýtur að teljast mikilvægt fyrir slíka þróun að forðast og leiðrétta það 

ójafnvægi sem dvelur í hinum ýmsu kerfum tilverunnar. Þeir sem veita því athygli eru 

                                                 
28 Sjá nánar í bók McCowan, Capitalism and Desire, bls. 6–7. 

29 Sjálfbær þróun – Skýrsla fyrir Norðurlönd, 1998, bls. 2–3. 
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almennt á einu máli um að efnahagslegur ójöfnuður sé sá þáttur sem einna helst leggur 

stein í götu sjálfbærrar þróunar. Ástæðan ætti að vera augljós. Þeir sem glíma við fátækt 

setja nauðsynlegar þarfir, svo sem fæði, heilsu, fjölskyldu og húsnæði, ofar í forgangs-

röðina heldur en sjálfbæra hætti. Auk þess er val þeirra takmarkað: Fjöldaframleiddur 

skyndibitamatur er mun ódýrari en lífrænt ræktaður matur, umhverfisvænt rafmagn 

(sólar- og vindorka) er dýrara en rafmagn sem framleitt er með brennslu kolefna og fátæk 

ríki eiga síður efni á að endurnýja orkugjafa eða innleiða umhverfisvænni framleiðslu-

hætti, svo dæmi séu tekin.30 Það mætti því segja að efnahagslegur jöfnuður og stöðuleiki 

sé ein helsta forsendan fyrir sjálfbærri þróun.   

Bilið á milli fátækra og ríkra (hvort sem um er að ræða einstaklinga eða ríki) hefur á 

undanförnum árum aukist með svo öfgafullum hætti að nánast ómögulegt er að hugsa sér 

þróun í átt að raunverulegum jöfnuði nema með verulega róttækum aðgerðum. Ástæður 

fyrir efnahagslegum ójöfnuði eru eflaust margar og mismunandi eftir þjóðum og einstak-

lingum en það er ekki hægt að nálgast þessa umræðu án þess að rýna í þá efnahagsstefnu 

sem hefur verið allsráðandi í mótun samfélaga (og einstaklinga) síðustu alda; kapítalisma.   

En efnahagslegur ójöfnuður í formi ríkidæmis og fátæktar er ekki eina dæmið um 

ójöfnuð undir merkjum kapítalismans, því einnig er ójafnvægið áberandi þegar kemur að 

markaðnum; að framleiðslunni og neyslunni. Kapítalískir framleiðsluhættir eru í eðli sínu 

hagnaðardrifnir og hvetja þ.a.l. til aukinnar neyslu meðal almennings sem aftur veldur 

offramleiðslu. Slíkt leiðir til ójafnvægis-ástands þar sem framleiðsluaðilar nýta náttúru-

auðlindir mun hraðar en þær ná að endurnýjast og þessari umframframleiðslu fylgir einnig 

losun gróðurhúsalofttegunda og sorps sem er meiri en náttúran nær að brjóta niður.  

Að lokum er vert að benda á einkenni félagslegs ójafnvægis sem verða sífellt meira 

áberandi í kapítalískum nútímasamfélögum. Hugmyndafræðileg áhersla kapítalismans á 

samkeppni í stað samvinnu hefur ekki bara efnahagslegt ójafnvægi í för með sér heldur 

einnig félagslegt.31 Hér er umræðan vissulega orðin mun flóknari (og höfundur jafnvel 

kominn á hálan ís) en það er ekkert launungamál að eitt af aðal einkennum kapítalískrar 

                                                 
30 Á Indlandi eru um 300 milljónir manna án rafmagns en Indland er eitt af þeim ríkjum sem hvað mest 

eiga af kolum sem náttúruauðlind. Krafan um að rafvæða þennan fjölda er mikil en hvort það verði með 

orkunýtingu frá kolum eða umhverfisvænni orku er óvíst. (Sjá heimildarmyndina Before the flood). 

31 Sálfræðingurinn Jordan Peterson hefur bent á að stigskipt kerfi manna (e. hierarchy) er mun eldra 

fyrirbæri en bæði feðraveldið og kapítalisminn og því ekki hægt að kenna þeim alfarið um þann ójöfnuð 

sem við stöndum frammi fyrir. Hér verður ekki farið í þá umræðu/rökræðu heldur gefur höfundur sér 

þá forsendu að kapítalisminn virki sem olía á eldinn – að hann ýti undir ójöfnuð (fremur en að draga úr) 

þótt að vísindalegar rannsóknir Petersons gefi til kynna að hann sé ekki megin orsökin.  
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hugmyndafræði er einstaklingshyggja og eins og mun koma fram bendir margt til þess 

að sú áhersla grafi undan (hefðbundinni) félagslegri mótun einstaklinga og stangast 

þannig á við félagslegt eðli32 mannsins: Samkeppni í formi lífsgæðakapplaups um „hið 

góða líf“ kristallast í neysluhyggju sem hefur mótandi áhrif á breytt gildismat þar sem 

peningagildi (e. monetary value) eru metin öðrum æðri. Kapítalísk einstaklingshyggja 

sameinar ekki einstaklingana heldur einangrar og aðskilur þá. Félagslegar aukaverkanir 

hennar hafa oftar en ekki í för með sér andlega kvilla sem einkenna samfélagið: Þung-

lyndi, kvíða, reiði (afbrýðisemi og hatur í garð annarra), brotna sjálfsmynd, einmana-

leika33 og almennan existensialískan doða. Því verður haldið fram að hér sé ákveðið 

ójafnvægis-ástand sem veikir samfélagið og skarast á við þá staðhæfingu að framfarir á 

sviðum sjálfbærrar þróunar felist fyrst og fremst í samvinnu og samkennd gagnvart 

náttúrunni og mannkyninu sem og virðingu fyrir komandi kynslóðum.  

Það er greinilegt að ójafnvægi er að finna í öllum þessum þremur kerfum (hinu 

umhverfislega, félagslega og efnahagslega) og augljóst er að kapítalismi hefur víðtæk 

áhrif. Nánar verður greint frá þessum grundvallareinkennum kapítalismans í næsta kafla 

og því skulum við halda áfram að skoða hugtakaparið sjálfbærni og sjálfbær þróun. 

Hugmyndin um sjálfbærni og sjálfbæra þróun kom ekki fram á opinberum vettvangi 

fyrr en á sjöunda áratug síðustu aldar og var það helst vegna gífurlegrar efnahagslegrar- 

og tæknilegrar útþenslu sem og vitundarvakningar í málefnum sem snúa að náttúru- og 

umhverfisvernd. Sjálfbærnishugsunin sem slík er þó ekki beinlínis ný af nálinni því í raun 

má segja að manninum hafi fylgt einskonar náttúrulegt sjálfbærni-viðhorf frá örófi alda. 

Hér er um að ræða ákveðna skynsemishyggju sem ýmis samfélög hafa tileinkaði sér í 

nýtingu náttúruauðlinda t.d. til að tryggja stöðugleika í uppskeru frá ári til árs eða að 

forðast ofveiði sem gæti haft þær afleiðingar að engin veiði yrði ári síðar. Þannig hefur 

mannskepnan í aldanna rás nýtt auðlindir sínar, að samhliða notkuninni sé búið í haginn 

fyrir komandi kynslóðir.34 Lýsandi fyrir slíkt viðhorf er gamalt orðatiltæki frá Kenía; „Þú 

                                                 
32 Sjá bókina The Domesticated Brain um samvinnu sem höfuðeinkenni og eðli mannsins.  

33 Nýlega var tilnefndur í Bretlandi Ráðherra einmanaleikans til að vinna gegn þessum vandamálum.  

34 Það eru þó hægt að finna dæmi um skaðlega ofnotkun náttúruauðlinda á fyrri tímum t.a.m. hið forna 

samfélag Pólenísíumanna á eyjunni Rapa Nui eða Páskaeyju en þar telja menn að blómlegt samfélag, 

ríkt af náttúruauðlindum, hafi nánast útrýmst vegna óhóflegs ágangs á þessar náttúruauðlindir. Sjá nánar 

í skýrslu OECD og í bók Jared Diamond Collapse. Slík dæmi eru þó yfirleitt staðbundin og einstök en 

hér erum við að skoða samspil manns og náttúru út frá almennum og hnattrænum sjónarhóli. 
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hefur ekki fengið landið til eignar frá foreldrum þínum, þú hefur það að láni frá börnum 

þínum.“35  

En þessi forsögulega (og jafnvel eðlislæga) skynsemishyggja er að mestu horfin úr 

hversdagslegri tilveru nútímamannsins. Í hinum vestræna heimi býr fólk almennt við 

góðæri og takmarkalítið aðgengi að vörum og þjónustu allan ársins hring og því hefur 

sjálfbærnishugsunin öðlast nútímalegri nálgun þótt grunntónninn sé sá sami. Það má segja 

að staðbundin skynsemishyggja fortíðar hafi þróast yfir í flókna alheimshugsjón sem á að 

taka mið af hagsmunum og lífsgæðum allra jarðarbúa; og þá einkum komandi kynslóða. 

Til að útskýra betur hugmyndina á bak við sjálfbærni er stundum tekin dæmisagan um 

bankainnistæðuna sem segir að sjálfbært líf felist í að lifa af vöxtum innistæðunnar en 

ganga ekki á höfuðstólinn. En því hefur verið haldið fram af vísindasamfélaginu að 

maðurinn sé með neyslu sinni og ofnýtingu náttúruauðæfa að ganga hættulega á náttúru-

legan höfuðstól jarðarinnar og ef ekkert verði að gert til að breyta því séu líkur á að 

innistæðan, sem er öllum jarðarbúum sameiginleg og lífsnauðsynleg, klárist endanlega.  

En er ekki jörðin gjöful? Og hefur ekki manninum farnast vel (undir áhrifum kapítal-

ismans)? Samkvæmt skýrslu Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu, OECD, var hag-

vöxtur á seinni helming síðustu aldar meiri en á nokkru öðru sögulegu tímabili, 

meðaltekjur hafa áttfaldast síðan 1820 þrátt fyrir að fólksfjöldinn sé fimm sinnum meiri. 

Meðalævilíkur fyrir alla jarðarbúa voru um 30 ár árið 1800 en eru nú um 67 ár og enn 

hærri á Vesturlöndum þar sem er nánast búið að útrýma ungbarnadauða.36 Við lifum við 

betri heilsugæslu, betra skólakerfi, fjölbreyttara samgöngukerfi, meira öryggi og höfum 

aðgang að endalausu fæðuúrvali – sem aldrei er skortur á. Við lifum á tímum gífurlegra 

tækniframfara, sem hafa bæta líf okkar til muna, auk þess sem það hefur auðgast á fleiri 

vegu, t.d. á sviðum menningar. Við lifum á svokallaðri upplýsingaöld þar sem afþreying, 

listir og fræðsla eru aðgengileg (þeim sem hafa aðgang að tölvu) með aðeins nokkrum 

músarsmellum, sem gerir samfélaginu kleift að vera betur upplýst en öllum samfélögum 

fyrri tíma. Með auknu flæði verða til fleiri möguleikar sem nútímamaðurinn nýtir sér. Við 

getum lært, lifað og leikið okkur að eigin hentugleika, flust á milli landa og tekið þátt í 

                                                 
35 Sjá nánar á Vísindavefnum: http://www.visindavefur.is/svar.php?id=1840 

36 Sjá skýrslu OECD Insights: Sustainable Development, bls. 12. Einnig er áhugavert að skoða bókina 

Factfulness eftir Hans Rosling sem bendir á þær gífurlegu jákvæðu framfarir sem hafa átt sér stað 

undanfarin misseri.  
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alþjóðasamfélaginu, stofnað fyrirtæki, ferðast um heiminn, setið á skólabekk eða bara 

skrifað ritgerð um sjálfbærni og kapítalisma.  

Það verður ekki hjá því komist að viðurkenna að tilvera okkar mannanna einkennist af 

miklum framförum og efnahagslegri velferð, og margir vilja skrifa þá jákvæðu þróun á 

frjálshyggju og þá sérstaklega kapítalisma. En hvert er gjaldið sem við þurfum að greiða? 

Samkvæmt Global Footprint Network þarf mannkynið 1,6 jarðir til að fullnægja þeim 

lífsháttum sem við höfum tileinkað okkur. Það þýðir að það tekur jörðina rúmlega eitt og 

hálft ár að endurnýja þær náttúruauðlindir sem við notum á einu ári; ofveiði, eyðing 

regnskóga og meiri losun gróðurhúsalofttegunda en vistkerfin geta umbreytt.37 Ef jörðin 

væri fyrirtæki er augljóslega mikill halli á rekstrinum. Miðað við þessar upplýsingar er 

óhætt að fullyrða að lífsgæði komandi kynslóða munu skerðast og líkurnar á að þær 

upplifi samskonar velferð og við eru hverfandi, og minnka með hverri mínútunni.  

Ef við ætlum að þróast í átt að sjálfbærni þurfum við að leiðrétta þennan vistfræðilega 

halla (e. ecological defisit) og þar ber hæst að nefna þrjú stór verkefni: (1) Það þarf að 

draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda og að þróa og taka upp nýjar aðferðir til 

að framleiða endurnýtanlega eða vistvæna orku. (2) Það þarf að leiðrétta þann 

efnahagslega ójöfnuð sem ríkir almennt meðal fólks því frelsi, lýðræðisleg virkni, lýð-

heilsa og menntun eru ekki síður mikilvægir (nauðsynlegir) þættir til að stuðla að 

sjálfbærri lífsháttum. (3) Það þarf að standa vörð um líffræðilegan fjölbreytileika (e. 

biodiversity); vistkerfi, regnskóga, dýrategundir, vatnsforða jarðarinnar sem og hreinsun 

og verndun sjávarins áður en umhverfisskaðinn verður óafturkræfur. Albert Einstein 

sagði einu sinni að vandamál samtímans verði ekki leyst ef við hugsum á sama hátt og 

þegar við sköpuðum þau. Ríki Vesturlanda hafa valdið til að leysa vandann – en hafa þau 

viljann til að ná árangri? Lítum nú aðeins yfir stutta aðgerðasögu alþjóðlegra stofnana og 

ríkisstjórna sem lýtur a umhverfisvandanum. 

 

                                                 
37 Sjá nánar: http://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/#worldfootprint  

http://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/#worldfootprint
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1972 - Sameinuðu þjóðirnar héldu sína fyrstu ráðstefnu um umhverfi mannsins í Stokkhólmi  
og bókin/skýrslan Endamörk vaxtarins (Limits to grow) kom út á vegum Rómarhópsins.  

1982 - Umhverfis- og þróunarmálanefnd Sameinuðu þjóðanna sett á laggirnar  
1987 - Our Common Future (Brundland skýrslan) 
1992 - Heimsráðstefnan í  Rio de Jaineiro (svokallaður Earth Summit) 
1997 - Kyoto bókunin 
2000 – Millennium Development Goals (MDG´s) eru 8 og áttu að nást árið 2015 
2002 - Heimsráðstefnan um sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg í S-Afríku – Jarðarsáttmáli 
2005 – World Summit.  
2015 – Umhverfisráðstefnan í París. Bindandi samkomulag um að hlýnun jarðar fari ekki  

yfir 2 gráður.  
2015 - The Sustainable Development Goals (SDG´s) eru 17 talsins og eiga að nást árið 2030. 
2016 – Parísarsáttmálinn undirritaður af 174 löndum 22. apríl (Jarðardagurinn / Earth day) 
2017 – Donald Trump verður forseti Bandaríkjanna 20. Janúar 
2017 – Donald Trump dregur skuldbindingu Bandaríkjanna í Parísarsáttmálanum til baka  

1. júní.  
2018 – Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (Sustainable Development Goals) koma út.  

 

2.1 Saga, aðgerðir og árangur 

Í kjölfar mikillar umræðu vísindamanna og hugsjónamanna var Umhverfis- og þróunar-

málanefnd Sameinuðu þjóðanna sett á laggirnar árið 1982 og gaf síðan út hina frægu 

skýrslu „Okkar sameiginlega framtíð“ (Our Common Future) árið 1987 en sú skýrsla er 

oftast nefnd „Brundtland-skýrslan“ eftir formanni ritnefndarinnar, Gro Harlem 

Brundtland, sem þá var forsætisráðherra Noregs.38 Helsta einkenni skýrslunnar er 

framsýni og hvatning til fyrirbyggjandi aðgerða; að benda á að þróun á sviði efnahags-

mála og tæknivæðingar er óaðskiljanleg málefnum sem snúa að umhverfinu og náttúr-

unni: Okkar sammannlega eðli er að þróast til betri vegar en einnig eigum við það 

sameiginlegt að tilheyra öll umhverfinu og náttúrunni. Einnig byggir skýrslan á 

vísindalegum upplýsingum og spám um framtíðarástand jarðarinnar sem þá sýndu fram 

á að breytinga var nauðsyn í átt að sjálfbærari þróun.  

Sameinuðu þjóðirnar héldu sína fyrstu ráðstefnu um umhverfi mannsins í 

Stokkhólmi árið 1972. Hún markaði tímamót í umhverfismálum. Komið var 

á fót Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (UN Environment Programme, 

UNEP) sem síðan hefur verið leiðandi í ýmsum umhverfismálum heimsins. Í 

kjölfar Brundtland-skýrslunnar, eða í lok árs 1989, ákvað allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna að halda heimsráðstefnu um umhverfi og þróun þegar 

tuttugu ár yrðu liðin frá Stokkhólmsráðstefnunni. Með þessu viðurkenndi 

allsherjarþingið nauðsyn þess að grípa þyrfti til víðtækra aðgerða með 

þátttöku allra þjóða til að sporna við alvarlegum umhverfisvandamálum. Þau 

                                                 
38 What is Sustainable Development; Goals, Indicators, Values and Practices?, bls. 10. 
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sem þá voru helst nefnd voru eyðing og þynning ósonlagsins, hætta á 

loftslagsbreytingum, eyðing skóga, myndun eyðimarka og mengun í lofti, láði 

og legi. Grunnmarkmið heimsráðstefnunnar skyldu vera að koma á samvinnu 

þjóða heims um að tryggja framtíð Jarðar.39  

Heimsráðstefnan var haldin árið 1992 í Ríó de Janeiro (svokallaður Earth Summit) en sú 

ráðstefna var merkileg fyrir þær sakir að þar voru sendinefndir frá 178 þjóðum og talið er 

að þátttakendur hafi verið hátt í hálfa milljón.40 Þar voru settar fram ályktanir og aðgerðir 

varðandi umhverfismál sem ríki ættu að tileinka sér en þar ber helst að nefna „yfirlýsingu 

um skóga“ (til verndar regnskógum), „framkvæmdaáætlunin Dagskrá 21“ (handbók í 

umhverfismálum til að fara eftir á 21. öldinni), „Ríóyfirlýsingin“ og „samningur um 

loftlagsbreytingar“. Það sem er sérstakleg eftirtektarvert er að þrátt fyrir að allir þessir 

samningar og sáttmálar væru ekki bindandi skrifuðu ekki allar þjóðir undir. Það er mat 

höfundar að erfitt sé að draga haldbæra ályktun um hversu mikill árangur hafi 

raunverulega náðst þó svo að mikilvægi ráðstefnunnar sé ótvírætt. Tíu árum síðar var 

heimsráðstefnan um sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg í S-Afríku haldin árið 2002 en þar 

undirrituðu 178 þjóðir svokallaðan Jarðarsáttmála. Mikilvægasta útkoma Ríó ráðstefn-

unnar var líklega sú sem leiddi að Kýótó bókuninni, sem samin var á ráðstefnu í Kýótó í 

Japan árið 1997, en þar skuldbundu ríki sig (allir þátttakendur nema BNA) til að minnka 

verulega útstreymi gróðurhúsalofttegunda. Bókunin tók gildi 2005. Að lokum er 

óhjákvæmilegt að nefna það stóra skref sem náðist á Parísar-ráðstefnunni 2015 þar sem 

allar aðildarþjóðirnar samþykktu bindandi samkomulag um að draga úr losun gróðurhúsa-

lofttegunda og halda hlýnun jarðar undir 2 gráðum. Parísarsáttmálinn var undirritaður ári 

síðar af fulltrúum 174 þjóða – þar á meðal Bandaríkjanna en undir stjórn Obama forseta 

tóku þau í fyrsta sinn bindandi afstöðu. Ári síðar varð Donald Trump forseti og dró 

skuldbindinguna til baka.  

Þessu sögulega aðgerðaryfirliti verður ekki gerð ítarlegri skil hér enda markmiðið ekki 

að draga fram alla þá þætti sem komið hafa fram í alþjóðamálum tengdum sjálfbærni og 

sjálfbærri þróun. Það sem er vert að vekja athygli á hér er hversu stutt er síðan farið var 

að gera skipulegar úttektir og setja markmið á alþjóðlegum vettvangi (u.þ.b. 40 ár) og 

hversu hægt gengur að ýta úr vör aðgerðum sem teljast nauðsynlegar til að stuðla að 

sjálfbærri þróun. Þessu til stuðnings má benda á þekkta rannsókn sem kemur fram í 

                                                 
39 Sjáfbærni: Ritröð um grunnþætti menntunar eftir Sigrúnu Helgadóttur, bls. 7-8. 

40 Sama rit, bls. 9. 
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þekktri bók The Limits to Growth árið 1972 og síðan aftur 30 árum síðar í Limits to 

Growth: The 30-year Update. Þar vinna höfundarnir Meadows, Randers og Meadows 

upplýsingar út úr tölvulíkani sem þá átti að geta reiknað út lífsskilyrði á jörðinni miðað 

við hagfræðilegar forsendur sem snúa fyrst og fremst að aukinni fólksfjölgun og 

endanlegum forða náttúruauðlinda. Þegar þau endurtóku leikinn 30 árum síðar kom í ljós 

að þau höfðu verið óþægilega sannspá í fyrri rannsókninni en það sem verra var, var að 

nýjustu útreikningar þeirra ollu þeim enn meiri óþægindum. 

Miðað við hversu stutt er síðan umræðan um sjálfbæra þróun hófst á alþjóða vettvangi, 

er e.t.v. ósanngjarnt að gagnrýna hversu hægt gangi að stuðla að árangursríkum breyt-

ingum í átt að sjálfbærni þar sem eitt aðal markmið Umhverfisstofnunar sameinuðu 

þjóðanna er að útrýma allri fátækt í veröldinni. Það er ekkert smá mál. Þar að auki er 

ósanngjarnt að sleppa því að minnast á alla þá jákvæðu þætti sem hafa orðið til á 

undanförnum árum því mörg skref hafa verið tekin í átt að sjálfbærri þróun meðal 

samtaka, einstaklinga, fyrirtækja og ríkisstjórna sem öll hafa lagt lóð sín á vogarskálar 

umhverfislegra umbóta.41 Tækniframfarir sem snúa m.a. að framleiðslu hreinnar orku, 

rafbílavæðing, flokkun og endurvinnsla sorps, umhverfisvænn arkitektúr (byggingar), 

yfirlýsingar ríkja á borð við Danmörku, Kanada og Svíþjóð um framtíðamarkmið,42 

aukning í samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja, hagræðing og orkunýting framleiðslu-

fyrirtækja sem og aukin fræðsla og almenn vitundarvakning, eru meðal þeirra þátta sem 

mætti nefna. Þessi stóru skref vekja vissulega með okkur von – en leysa þau vandann? 

Þrátt fyrir töluverða viðleitni alþjóðasamfélagsins til að ræða og greina umhverfisvandann 

er enn ekki sýnileg samstillt lausn í sjónmáli. Stofnanir á borð við UNEP (Umhverfis-

stofnun Sameinuðu þjóðanna), OECD (Efnahags- og framfarastofnunin), WHO (Alþjóða 

heilbrigðisstofnunin) og Alþjóðabankinn (World bank) hafa verið ötular að gefa út 

skýrslur sem innihalda greiningu, útlistun og markmið sem snúa að sjálfbærri þróun á 

heimsvísu, ásamt því að standa fyrir alþjóðlegum ráðstefnum um málefnið. Í dag ber hæst 

að nefna Heimsmarkmið UNEP (Sustainable Development Goals - SDG) 43 en það eru 17 

                                                 
41 Besta og afdrifaríkasta dæmið um sýnilegan árangur er líklega samkomulag um bann við eiturefnum 

sem eyða ósonlagi jarðarinnar en nú er talið að notkun þeirra sé hverfandi miðað við það sem hún var 

og er ósonlagið farið að þykkna á ný (þótt það muni ekki ná fyrri þykkt fyrr en um eða eftir miðja þessa 

öld). Sjá Sjáfbærni: Ritröð um grunnþætti menntunar, bls. 15. 

42 Svíþjóð hefur opinberlega staðfest markmið sín að árið 2030 muni eingöngu verði notast við hreina 

orku. Sjá nánar https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/ 

43 Sjá https://www.utanrikisraduneyti.is/heimsmarkmidin/ 

https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/
https://www.utanrikisraduneyti.is/heimsmarkmidin/
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markmið sem eru hugsuð sem leiðarvísir og hvatning fyrir ríkisstjórnir Vesturlanda til að 

móta stefnur sínar í anda sjálfbærrar þróunar. Heimsmarkmiðunum er ætlað að nást árið 

2030. Starf þessara stofnana er án efa mikilvægt en hvers virði er öll þessi greining og 

umfjöllun ef henni er ekki fylgt eftir af þjóðríkjum heimsins. Og hversu raunhæf eru þau 

markmið sem sett eru fram? Þess má geta að árið 2000 setti UNEP fram önnur leiðandi 

markmið; Þúsdaldamarkmiðin (Millennium Development Goals - MDG)44 sem voru 8 

talsins og ætlunin var að ná þeim árið 2015. Fyrir utan að draga úr fátækt hjá fátækustu 

ríkjunum um tæp 5% þá er ekki hægt að segja að miklum árangri hafi verið náð. Eins og 

staðan er í dag er ekki mikið sem bendir til þess að við munum ná þessum nýju 

markmiðum. Gagnrýnin beinist því ekki eingöngu að því hversu lítill árangur hefur náðst 

heldur einnig að því með hvaða hætti við nálgumst vandann. 

Það yrði allt of flókið og langt mál að rýna í þessi Heimsmarkmið í þeim tilgangi að 

svara því hvort þau séu raunhæf, framkvæmanleg eða útópísk. Eða hvers vegna viðbrögð 

fulltrúa ríkustu ríkja Vesturlanda virðast frekar vera í orði en á borði. Það er þó vert að 

draga fram eina áhugaverða gagnrýni sem er sett fram af mannfræðingnum og 

pistlahöfundinum Jason Hickel í greininni The Problem with Saving the World.45 Þar 

dregur hann fram staðhæfingu sem hann álítur vera þversögn í Heimsmarkmiðunum. 

Samkvæmt grundvallartillögum sem settar voru fram af UNEP Heimsmarkmiðunum til 

stuðnings46 er lögð mikil áhersla á að ná „samhljómi við náttúruna“ sem felst m.a. í 

skuldbindingu á að halda hlýnun jarðar innan við tveggja gráðu markmið, uppbyggingu 

vatnstengdra vistkerfa, draga úr tjóni líffræðilegs fjölbreytileika sem og hætta ofveiði og 

eyðingu regnskóga, svo dæmi séu tekin. Allt þetta endurspeglar, að mati Jason Hickel, 

augljósa vitund um þá staðreynd að eitthvað hefur farið úrskeiðis í núverandi efnahags-

kerfi okkar – að sú skyldubundna (e. mandatory) leit að óendanlegum vexti iðnaðar nagi 

sig í gegnum plánetuna okkar með þeim hætti að fátækt eykst með örum vexti og 

grunnstoðum tilveru okkar er ógnað. Þrátt fyrir þessa vaxandi vitund byggir þungamiðja 

SDG áætlunarinnar,  um sjálfbæra þróun og afnám fátæktar, einmitt á þessari gömlu 

hugsun hagvaxtar (e. industrial growth); stöðugri aukningu í nýtingu náttúruauðlinda (e. 

extraction), framleiðslu og neyslu.47 Þannig eiga fátæku ríkin að eyða fátækt með því að 

                                                 
44 Sjá http://www.un.org/millenniumgoals/ 

45 Sjá https://www.jacobinmag.com/2015/08/global-poverty-climate-change-sdgs/ 

46 Sjá https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html 

47 Mín þýðing.  

http://www.un.org/millenniumgoals/
https://www.jacobinmag.com/2015/08/global-poverty-climate-change-sdgs/
https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
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auka þjóðarframleiðslu sína. Þrátt fyrir að Heimsmarkmiðin innihalda fögur fyrirheit um 

að sú aukning eigi að vera sanngjörn og með sjálfbærum hætti þá er ekkert skrifað um að 

draga úr framleiðslu og neyslu hjá hinum ríkari þjóðum. Þetta sýnir að höfundar SDG 

áætlunarinnar hafa gert ráð fyrir að ekki sé hægt að afnema kapítalíska hætti en að mati 

Jason Hickel er það nákvæmlega það sem þarf að gera ef við eigum að eiga einhvern 

möguleika á að búa í veröld sem er sjálfbær með öllu.  

Hér hefur verið stiklað á stóru en í stuttu máli má segja að almennt séð viðurkenni 

alþjóðasamfélagið þá stöðu sem snýr að hlýnun jarðar og mikilvægi sjálfbærar þróunar. 

Með Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna í fararbroddi hafa hin ýmsu félaga-, 

mannúðar- og vísindasamtök unnið gífurlega vinnu sem skilar sér í ítarlegri birtingamynd 

á ástandi jarðarinnar. Hægagangurinn í átt að raunverulegum breytingum virðist vera á 

þeim helmingi vallarins sem tilheyrir stjórnmálum, viðskiptum og almenningi. Með 

töluverðri einföldun má segja að í fyrsta lagi snúi vandamálin einkum að ólíkum 

siðferðilegum viðhorfum eða gildismati til náttúrunnar, dýranna og umhverfisins, í öðru 

lagi að ólíkum hagsmunum einstaklinga, fyrirtækja eða einstakra ríkja, í þriðja lagi að 

ólíka merkingu sem hægt er að leggja í hugtökin um sjálfbærni og sjálfbæra þróun og í 

fjórða lagi má nefna siðferðilega firringu; skortur á siðferðilegum tengslum orsaka og 

afleiðinga; hvernig aðgerðir sem við framkvæmum nú hafi áhrif á kynslóðir 

framtíðarinnar. Áður en við skoðum hina siðferðilegu hlið málsins er áhugavert að líta 

aðeins á tæknileg, söguleg og fræðileg vandkvæði sem tilheyra nálgun, meðferð og 

rannsókn á sjálfbærni.  

2.2 Markmið og mælikvarðar  

Í yfirlitsgóðri grein What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values and 

Practice48 fara höfundar nokkuð skilmerkilega í gegnum nokkur atriði í þeim tilgangi að 

afmarka skilning og markmið sjálfbærrar þróunar. Það er þó ekki án allra vandkvæða því 

þar kemur strax fram að þrátt fyrir nokkuð skýra og stefnumiðaða skilgreiningu sem fram 

kom í Brundtland-skýrslunni hafi hún þótt heldur opin til túlkunar og hugmyndaríkrar 

margræðni (e. creative ambiguity) hjá þeim margbreytilegu hópum og samtökum sem 

störfuðu undir nafni sjálfbærnistefnunnar. Til þess að samstilla ólíkar túlkanir á alþjóða 

                                                 
48 Grein þessi birtist í aprílhefti tímaritsins Environment: Science and Policy for Sustainable Development 

2005. 
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vettvangi gaf nefnd á vegum bandaríska vísindasamfélagsins49 út skýrsluna Our Common 

Journey; A Transition toward Sustainability árið 1999 sem einbeitti sér að því að skoða 

hvaða þættir það voru sem hinir ýmsu talsmenn og greinendur töldu mikilvægt að yrðu 

sjálfbærir og hvaða þættir ætti að þróa. Höfundar skýrslunnar skoðuðu einnig samband 

sjálfbærni og þróunar og loks hvernig þeir sáu ferlið í ljósi tímans.50 Verkefnið leiddi í 

ljós að algengasti þátturinn sem lögð var áhersla á sneri að lífsundirstöðukerfum (e. life 

support systems) sem útlista náttúruna eða umhverfið sem uppsprettu þeirra þátta lífsins 

sem eru nauðsynlegir mannlegri tilvist. Rannsóknir á gagnsemi vistkerfa hefur með 

tímanum styrkt þetta viðhorf.51 Það er þó ekki svo að sjálfbærni ætti að beinast fyrst og 

fremst (jafnvel eingöngu) að náttúrunni og umhverfinu því eins og kom fram á 

Ráðstefnunni um sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg árið 2002, þá er alltaf verið að miða 

við þrjá máttarstólpa sjálfbærar þróunar; hagkerfið, samfélagið og náttúruna. En eins og 

kemur í ljós í skýrslunni þá var, þrátt fyrir einróma skilning á þessum þremur óaðskiljan-

legu máttarstólpum sjálfbærni, ekkert almennt alþjóðlegt samþykki um útfærslur eða 

nánari útlistun.  

Höfundar skýrslunnar benda á fleiri leiðir í átt að skilgreiningu og ein þeirra snýr að 

því að draga fram þau markmið sem sjálfbærri þróun er ætlað að ná. Slík leið er þó ekki 

endilega til að einfalda myndina enda skiptast slík markmið niður í marga þætti, t.a.m. þá 

sem lúta að ólíkum tímarömmum: Skammtímamarkmið (árangur sem við eigum að geta 

náð í samtímanum), tveggja-kynslóða-markmið (árangur sem skilar sér til næstu 

kynslóðar) og langtímamarkmið sem snýr að framtíðinni eftir alla vega 50 ár.52 Til 

marks um erfiðleika sem fylgja umræddri þróun þá má benda á að Alþjóðaráð Sameinuðu 

þjóðanna setti fram 60 skammtímamarkmið árið 2000 sem sneru að þáttum eins og þeim 

að minnka fátækt í heiminum um helming og þá sér í lagi í Afríku. Eftirlitsstofnanir sem 

settar voru á stofn til að meta árangur þessara markmiða komust að þeirri niðurstöðu að 

árangurinn reyndist lítill sem enginn enda áætluðu þær að markmið á borð við þau sem 

snúa að fátækt krefðust um 195 milljón milljóna dollara framlags árið 2015.53 Önnur 

markmið sem vísa til næstu kynslóða snúa að vandamálum sem tengjast þeirri gífurlegu 

                                                 
49 Þýðing á: Board on Sustainable Development of the U.S. National Academy of Sciences 

50 What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values and Practice, bls 11.  

51 Sama rit, bls. 11. 

52 Sama rit, bls. 12. 

53 Sama rit, bls. 13. 
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fólksfjölgun sem jarðarbúar standa frammi fyrir á næstu árum. Til þess að lífsgæði 

skerðast ekki fyrir þessar komandi kynslóðir þarf að vera til nóg af orku, fæðu, vatni, 

húsaskjóli og framboð menntunar og menningar þarf að vera í lagi. Einnig þyrfti að draga 

úr hungursneyð og fátækt og á sama tíma standa vörð um þau lífsundirstöðukerfi sem eru 

mannlegri tilveru lífsnauðsynleg. Það gefur að skilja að verkefnið er stórt og erfitt er að 

sjá fyrir hvernig þessum markmiðum verður náð. Að lokum skal benda á greiningu sem 

Samtök um hnattræna framtíðarsýn (e. Global Scenario Group) gerðu út frá áðurnefndum 

markmiðum Sameinuðu þjóðanna en hana mætti skilgreina sem langtímamarkmið. Þar er 

lögð fram tillaga um ákveðna umbreytingu á sviðum sjálfbærni (e. sustainability 

transition) sem snýr fyrst og fremst að hungursneyð og losun gróðurhúsalofttegunda. Þar 

kemur fram að „umbreyting sé fræðilega möguleg án samfélagslegrar byltingar eða 

tæknilegra kraftaverka en þau samfélagslegu og tæknilegu skilyrði sem eru nauðsynleg 

til að færa okkur frá óbreyttu ástandi eru á undanhaldi og þá sérstaklega ábyrgð 

ríkisstjórna og pólitískur vilji til að berjast fyrir slíkum nauðsynlegum skilyrðum“.54 Hér 

má segja að liggi bæði kjarni málsins og rót vandans; því skv. þessum niðurstöðum er 

möguleikinn á umbreytingu fyrir hendi55 en það sem stendur í vegi fyrir slíkri umbreyt-

ingu snýr að ákveðum skilyrðum; t.d. viðhorfsbreytingum, lífstílsbreytingum og 

lagabreytingum í formi ríkisafskipta. Það er ljóst að hér er almennt verið að teikna upp 

aðstæður sem einkenna kapítalísk samfélög en að því munum við koma að síðar. 

Að lokum vilja samtökin draga fram hugmyndafræðilega umbreytingu sem viðkemur 

öllu mannkyni og snýr að gildisríku lífi, sterkum mannlegum böndum og samstilltri 

tengingu við náttúruna. Í slíkum heimi yrði það gæði mannlegrar þekkingar, sköpunar og 

sjálfsmyndar sem setur mark sitt á þróunina en ekki magn vöru og þjónustu. Lykillinn að 

slíkri framtíð er afneitun efnislegrar neyslu umfram þá sem er nauðsynleg til að uppfylla 

hið góða líf.56 Hvorki umbreytingunni sem slíkri eða hvað felst í hinu góða lífi eru gerð 

ítarleg skil hjá Samtökunum um hnattræna framtíðarsýn. Sama á við um velflestar 

skýrslur og stefnur sem koma frá alþjóðlegum samtökum og samböndum, enda er almennt 

mun auðveldara að setja sér markmið en að ná þeim. 

                                                 
54 Sama rit, bls, 13. (íslensk þýðing er mín). 

55 Fyrir áhugasama um tæknilega möguleika í átt að sjálfbærni bendi ég á grein Mark Z. Jacobson og Mark 

A. Delucci, A Plan to Power 100 Percent of the Planet with Renewables sem kom í nóvemberhefti 

Scientific American árið 2009. 

56 Sama rit, bls, 13. (íslensk þýðing er mín). 
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Markmið sjálfbærrar þróunar láta vissulega í ljósi ágætis skilgreiningu á þeim þáttum 

sem eru hugmyndafræðinni viðkomandi en til þess að hafa markmið verður að hafa leið 

að markmiði og til þess að vita hvort sú leið sé árangursrík er nauðsynlegt að mæla hana 

og meta. Í umræddri grein kemur einmitt fram önnur aðferð til að skilgreina sjálfbærni og 

sjálfbæra þróun en hún felst í mælingu sem snýr að rannsóknum og söfnun og úrvinnslu 

gagna. Þar er notast við svokallaða vísa (e. indicators) eða öllu heldur sjálfbærnisvísa 

(e. sustainability indicator) sem eru þar til gerðir mælikvarðar eða gildi sem segja til um 

þróun eða breytingar og eiga að hjálpa til við að gera flókin ferli sem erfitt er að greina, 

sýnilegri og skiljanlegri.57 Þótt vísar segi ekki til um hvort þróun í ákveðna átt sé í sjálfri 

sér góð eða slæm, rétt eða röng, heldur eingöngu um eðli breytinganna, er eðlilegt að 

áætla að með vísindalegum rannsóknum sé hægt að kalla fram afgerandi tölulegar 

upplýsingar um eðli og stöðu umhverfislegra mála. Niðurstöður slíkra rannsókna gætu 

því mögulega verið svar við þeirri huglægu afstæðishyggju sem einkennir oft vandamál 

og viðhorf sem snúa að nýtingu náttúruauðlinda því góður vísir getur gefið vísbendingu 

um að vandamál sé til staðar áður en það verður óviðráðanlegt og getur hjálpað til við 

greiningu á úrlausn vandamálsins. En þegar nánar er að gætt er lausnin ekki eins einföld. 

Ástæðan er sú að því miður eru vísar ekki almennt staðlaðir, hvorki í hnattrænu né 

staðbundnu samhengi, heldur eru þeir jafn mismunandi og þeir eru margir; í hundruðum 

talið. Þrátt fyrir að með tímanum hafa sumir vísar (og rannsóknaraðferðir) orðið 

viðurkenndari en aðrir, t.a.m. vistsporið (e. ecological footprint) og sjálfbærnivísitala 

Dow Jones, verður að viðurkennast að auðvelt er að efast um áreiðanleika og gagnsemi 

niðurstaðna almennt og slíkar efasemdir dregur úr sannfæringamætti rannsóknanna. 

Eftirfarandi eru nokkur dæmi þessu til stuðnings. a) Aðferðir við gagnasöfnun eru 

mismunandi, b) áherslur á hvað beri að rannsaka ólíkar, c) lestur úr gögnum oftast 

huglægur og háður túlkunum, d) oft er óskýrt hvaða tímabil er verið að ganga út frá 

(langtíma eða skammtíma) og síðan en ekki síst eru d) ástæður rannsóknanna óljósar, 

þ.e.a.s. fyrir hvern rannsóknin er unnin og hvers vegna. Rannsóknir sem snúa að 

umhverfismálum eru nefnilega oftar en ekki fjármagnaðar af aðilum sem hafa beina 

hagsmuni að gæta; hvort sem það eru orkufyrirtæki eða ríki, og eru því alls ekki óháðar 

og hlutlausar. Auk þess má halda því fram að þau hundruð sjálfstæðu þjónustufyrirtækja 

sem starfa við og bjóða upp á rannsóknir með sjálfbærnivísa séu að mörgu leiti 

                                                 
57 Skilgreining fengin af www.sjalfbaerni.is 
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sambærileg matsfyrirtækjum í fjármálaheiminum sem eru, eins og sagan hefur sýnt okkur, 

engan vegin óhlutdræg heldur stýrast ósjaldan af eiginhagsmunum eða spillingu.  

Ástæðan fyrir því að draga fram þessi vandkvæði er alls ekki til að grafa undan 

niðurstöðum rannsókna sem snúa að umhverfismálum heldur til að benda á að umhverfið 

sem þessi vísindi tilheyra litast óhjákvæmilega af  kapítalískum leikreglum. Það er öllum 

(vísindamönnum) ljóst að frjáls markaður, framboð og eftirspurn, fjárfestar/hluthafar og 

einkavæðing eru ekki kjörin skilyrði fyrir óháðar vísindalegar rannsóknir. Engu að síður 

eru vísindin iðnaður sem hægt er að hagnast á. Fjárfestar eru í auknum mæli að leggja fé 

í fyrirtæki í tækni-, lyfja- og lífvísindageiranum með kröfuna um hagnað eina að 

leiðarljósi og stýra þannig þróun og nálgun vísindanna. Slíkt getur einnig átt sér stað í 

menntakerfinu. Það er auðvelt að finna dæmi um það í BNA þar sem háskólar eru almennt 

styrktir af stórfyrirtækjum sem geta haft gífurleg áhrif á stefnu skólanna, tegund náms eða 

gerð rannsókna. En hvernig er hægt að hagnast á rannsóknum sem snúa að loftlags-

breytingum, eyðingu regnskóga og vistkerfa eða súrnun sjávar? Hvað þarf að gerast til að 

umhverfismál gætu orðið arðbær fyrir fjárfesta? Líklega er það aðeins eitt: Að við sem 

neytendur förum að heimta (og velja) umhverfisvæna valmöguleika í neyslu okkar á 

hinum frjálsa markaði. Ef eftirspurnin fyrir umhverfisvænum vörum og þjónustu eykst 

ætti framboðið að aukast í kjölfarið og það kveikir í fjárfestum sem fjárfesta í grænni 

framleiðslu og í umhverfisvænum fyrirtækjum. Hvort slíkt sé á næsta leiti er ósagt en ljóst 

er að allt snýst þetta um fjármagn, eiginhagsmuni og gildismat.  

2.3 Sjálfbærni sem siðferðilegt hugtak 

Hér að ofan höfum við fyrst og fremst verið að skoða hinar innri formgerðir sjálfbærni 

hugtaksins; þá hlutlægu nálgun sem endurspeglar almennan skilning á hugtakinu, vísinda-

legar aðferðir sem og kenningar og skilgreiningar. En til að þróast í átt að sjálfbærari 

tilveru eru það einkum viðhorf okkar og ákvarðanir (aðgerðir) sem stýrir slíkri þróun. Það 

huglæga mengi viðhorfa og skoðana má segja að tilheyri ytri formgerðum sjálfbærni 

hugtaksins en einnig þeir félagslegu þættir sem hafa hvað mest áhrif á þau viðhorf og 

ákvarðanir.  

Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun er að við skilum 

umhverfinu til afkomenda okkar í ekki lakara ástandi en við tókum við því og leitumst 

við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta 
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þörfum sínum.58 Sjálfbærni er því augljóslega siðferðilega gildishlaðið hugtak og sú 

staðhæfing er ein af frumforsendum þessarar ritgerðar. Eins og kom fram í upphafi 

kaflans er sjálfbærni einskonar hugmyndafræðilegt ástand59 en sjálfbær þróun tilheyrir 

síðan þeim aðgerðum sem leiða að því ástandi. Þar sem siðferði snýr einkum að hegðun 

og breytni er kannski ekki hægt að tilgreina sjálfbærni (ástandið) sem siðferðilegt hugtak 

en þeir þættir sem ákvarða sjálfbæra þróun eru það augljóslega. 

En slíkar aðgerðir og ákvarðanir spretta ekki upp af sjálfu sér. Umhverfissiðfræði 

skoðar sérstaklega siðferðileg viðhorf og gildismat okkar til umhverfisins og náttúrunnar 

en slík viðhorf eru gjarnan flokkuð í mannhverf (e. antropocentric), lífhverf (e. 

biocentric) eða visthverf (e. ecocentric) viðhorf. Þeir sem aðhyllast mannhverf viðhorf 

líta svo á að náttúran hafi eingöngu gildi fyrir manninn sjálfan en lífhverf (og visthverf) 

viðhorf viðurkenna eiginleg gildi náttúrunnar (e. intrinsic value) og vilja útvíkka 

siðamengið; að skoða siðferðilegt gildi dýra, plantna og vistkerfa sem og að staðsetja 

manninn í náttúrunni.60 Það má auðveldlega færa rök fyrir því að meginstef hugmyndar-

innar um sjálfbærni og sjálfbæra þróun tilheyri fyrst og fremst mannhverfum viðhorfum61 

þar sem skyldan beinist fyrst og fremst að mannlegum hagsmunum og gildum; „að skerða 

ekki rétt komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum“ en ekki að dýrum, vistkerfum eða 

almennt að náttúrunni sjálfri. Í þeim þrönga skilningi er maðurinn, í anda Prótagórasar, 

mælikvarði allra hluta og sjálfbær þróun og verndun náttúrunnar kristallast þannig í 

eiginhagsmunum mannsins en ekki í hagsmunum náttúrunnar sjálfrar.  

Það er kannski ósanngjarnt gagnvart öllum þeim sem berjast fyrir náttúruvernd að 

dæma manninn með þessum hætti en hnattrænt atferli okkar talar því miður sínu máli: (a) 

Flugsamgöngur losa mikið magn af gróðurhúsalofttegundum en eru þrátt fyrir það sífellt 

að færast í aukana. Ástæðan er fyrst og fremst eigingjarnar langanir okkar til að ferðast 

um og skoða heiminn. (b) Verksmiðjubúskapur og ábyrgðarlaus neysla okkar á kjötvörum 

er skýrt dæmi um að við berum enga virðingu fyrir lífi eða hagsmunum dýra (fyrir utan 

hversu skaðlegur slíkur iðnaður er fyrir umhverfið). (c) Við réttlætum virkjanir, vegagerð 

                                                 
58 Ritröð um grunnþætti menntunar – Sjáfbærni, Sigrún Helgadóttir, , 2013. 

59 Hér á ég ekki við um ástand sem kyrrstöðu eða sem endamarkmið þótt krafan um stöðugleika sé mikil. 

Þetta vísar meira til þess skilnings „að vera í góðu ástandi“.  

60 Sjá nánar í Náttúrupælingum og Umhverfingu eftir Pál Skúlason. Einnig um mannhverf, lífhverf og 

visthverf viðhorf í BA ritgerð minni Er maðurinn ónáttúrulegur? Um tvíhyggju manns og náttúru í 

umhverfis- og náttúrusiðfræði.  

61 Það myndi þó tilheyra veikum mannhverfum viðhorfum þar sem tekið er tillit til komandi kynslóða.  



 

 32 

og niðurrif skóga út frá mannlegum (skammtíma)hagsmunum og stuðlum um leið að 

eyðileggingu á heilu vistkerfunum og þar með heimkynnum hundruða ef ekki þúsunda 

dýrategunda. (d) Þrátt fyrir að vera vel upplýst um að fjöldaframleiðsla á fatnaði, 

raftækjum og öðrum óþarfa varningi er að öllu jöfnu unnin af fátæku fólki (og stundum 

börnum) höldum við sinnulaust áfram að kaupa slíkar vörur og aukum þannig 

eftirspurnina sem leiðir af sér enn þá meiri eymd og efnislegan ójöfnuð. Allt er þetta gert 

til að við getum fengið okkur hamborgara, ferðast um á milli staða, setið við eldhúsborðið 

í tískufatnaði og hlaðið símana okkar. 

En viljum við almennt vera ábyrg fyrir þessari þjáningu og eyðileggingu? Eru viðhorf 

okkar til náttúrunnar, dýranna og komandi kynslóða þau að við höfum einfaldlega rétt á 

því að gera það sem okkur sýnist? Varla er okkur alveg sama? Flestir myndu neita því. 

Samt virðumst við þó ríghalda í óbreytt ástand og setjum stundarhagsmuni okkar ofar 

langtímahagsmunum náttúrunnar og þeirra sem erfa munu jörðina. Við firrum okkur 

ábyrgð og fjarlægjumst vandamálin með því að hverfa inn í bómullar-hversdagsleikann; 

í hedónískt hegðanamynstur sem einkennist af eigingjörnum lífsstíl neyslu og 

afþreyingar. Hvað er það sem veldur þessari þverstæðukenndu stöðu; að við erum 

fullkomlega meðvituð um siðferðilegar skyldur okkar til náttúrunnar og komandi 

kynslóða en breytum þó almennt og beinlínis gegn þeirri vitund.  
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3. KAPÍTALISMI OG NÝFRJÁLSHYGGJA 

Hagfræði hins frjálsa markaðar (e. free market economics) er undirstaða kapítalískrar 

hugsunar og snýr að hagkerfum samfélaga; frá því hvernig þau framleiða vörur og 

þjónustu til þess hvernig þau nýta sér og neyta þeirra. Kapítalismi skilgreinist þannig sem 

hagfræðikenning en er sprottin undan hugmyndafræði frjálshyggju 17 aldar. Í daglegu tali 

má segja að hugtökin kapítalismi og frjálshyggja séu álitin sitt hvor hliðin á sama pen-

ingnum, þar sem kapítalísk samfélög eru talin endurspegla frelsi og efnahagslega velferð. 

Það er hins vegar gagnlegt að skoða hugtökin úr sitthvorri áttinni til að draga fram 

merkingafræðilegan mun þeirra. Í stuttu máli einkennist grundvallarstef frjálshyggjunn-

ar62 af þeirri skoðun að hver einstaklingur eigi að vera frjáls til að skapa sitt líf og dafna 

á eigin forsendum. Ekkert yfirvald (konungur, einræðisherra, ríki eða stjórnmálaflokkur) 

á að stýra hvernig við kjósum að lifa lífinu eða hvað okkur finnst eftirsóknarvert; enginn 

annar á að skilgreina hið góða líf. Frjálshyggja er í þeim skilningi mannréttinda- eða 

stjórnmálastefna; eins konar kenning um réttlátt samfélag sem gengur út frá  rétti og 

frelsi einstaklingsins. Kapítalismi – sem byggir einnig á sömu einstaklings-frelsis-

hugmyndinni og trúnni á takmörkun yfirvaldsins – er fyrst og fremst efnahagsstefna þar 

sem frelsi í viðskiptum er talin vera helsta forsendan fyrir hagsæld í samfélaginu: 

Frumreglan um framboð og eftirspurn stýrir hinum frjálsa markaði í átt að meiri hagvexti, 

og frelsi einstaklingsins til athafna (og til eigna) er talin vera frumforsenda framfara og 

velferðar. Þannig birtist kapítalismi sem hin efnahagslega hlið frjálshyggjunnar. 

Þessi aðgreining er gagnleg í ljósi þeirrar hugtakagreiningar sem hér verður stuðst við 

til að skilja eðli kapítalismans þótt hún sé e.t.v ekki augljós í daglegu tali. Í augum flestra 

er kapítalismi nefnilega ekki bara hagfræðikenning eða efnahagsstefna, heldur einmitt 

birtingamynd hins eftirsóknarverða lífs þar sem hugmyndina um velferð og hamingju má 

rekja til aukins kaupmáttar, neyslu og valfrelsis (við tökum frelsinu almennt sem 

sjálfsögðum hlut). Þannig hefur kapítalismi haft ótvíræð áhrif á samfélagslega mótun hins 

vestræna heims; á gildismat okkar og hvernig við skilgreinum lífsgæði og hið góða líf. 

                                                 
62 Hér notast ég við hugtakið frjálshyggja út frá almennum skilningi og sem afsprengi hinnar hefðbundnu 

frjálshyggju 17 aldar og vísa í „frelsi“ upplýsingarinnar sem eins konar „leið út“ eins og Kant sagði. Til 

eru ýmiss afbrigði af frjálshyggju-hugmyndinni þar sem helsti munurinn liggur í hlutverki og aðkomu 

ríkisins sem og útlistun réttlætis-hugtaksins. Þar er einkum átt við frjálshyggju sem á ensku er kallað 

libertarianism og frjálslyndisstefnu sem er á ensku liberalism. Aðeins verður komið að þessu síðar en 

þessi aðgreining skiptir ekki höfuð máli fyrir nálgun eða niðurstöðu ritgerðarinnar. Áhugasömum bendi 

ég á greinina „Hvað er réttlæti?“ eftir Þorstein Gylfason úr bók hans Réttlæti og ranglæti.  
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Þetta á ekki bara við um hin vestrænu lönd því í alheimsvæðingu samtímans endurspeglast 

kapítalískir hættir í nánast öllum ríkjum heimsins og er varla til sá staður þar sem ekki má 

finna neytendur í Nike íþróttafatnaði, að drekka Coca-cola drykk, borðandi McDonalds 

og talandi í Iphone snjallsíma, svo dæmi séu tekin.   

Það má vera að kapítalismi sé ein helsta forsenda efnahagslegra og tæknilegra framfara 

og hafi stuðlað að fordæmalausri velferð í hinum vestræna heimi á undanfarinni öld. En 

þessi framfarabylgja hefur kostað sitt. Afleiðingar hennar eru m.a. loftslagsvandinn; 

ofnýting náttúruauðlinda og ósjálfbær losun gróðurhúsalofttegunda. En velferðar-gjaldið 

á sér einnig neikvæða forsögu; ákveðinn fórnarkostnað: Nýlendustefna, landnám, þræla-

hald og arðrán hinna efnuðu ríkja síðustu alda eru augljósar forsendur efnahagslegrar 

velferðar Vesturlanda sem réttlættu aðgerðir sínar (að öllu jöfnu) í nafni kristinnar trúar. 

Í dag er arðránið ekki (alltaf) jafn augljóst enda er réttindabarátta og sjálfstæði þjóða orðið 

viðurkenndara. Það dregur þó ekki úr baráttunni um völd og hagnað því nú fer arðránið 

fram á hinum efnahagslega og pólitíska vettvangi og réttlætingin er oftar en ekki í nafni 

kapítalisma; frelsis og lýðræðis. Þannig má segja að alþjóðavæðingin leiði af sér 

sambærilega kúgun hinna ríkari þjóða á þeim fátæku þar sem offramleiðsla í þrælkunar-

búðum (e. sweat shops), landnám (stóriðja og skógarhögg) og urðun eru leiðir til að 

misnota fátækt ákveðinna ríkja til þess eins að viðhalda neyslu Vesturlanda; óhófs-líferni, 

hagvexti og hagnaði. Allt framkvæmt undir fávísisfeldi hins kapítalíska rétttrúnaðar.  

En hvaða merkingu leggjum við almennt í hugtakið kapítalismi og hvernig í 

ósköpunum náði hann þessum heljartökum á tilveru okkar? Kannski tengist það hinni 

(ofurseldu) hugmynd um ameríska drauminn sem felur í sér þá trú að allir eigi möguleika 

á að verða ríkir eða að meika það. Enginn vill útiloka eða missa af slíku tækifæri og 

líklega er það þess vegna sem við spilum með og ríghöldum í óbreytt ástand. Í hringiðu 

hversdagsleikans er almenningur þó lítið að spá í kapítalisma sem slíkan, við bara 

upplifum þá tilveru sem við tilheyrum. Í sumum tilfellum getur hugtakið haft neikvæða 

merkingu fyrir okkur. Við sjáum dæmi (aðallega í kvikmyndum) um vondu kapítalistana 

sem hugsa bara um að græða peninga og láta sig engu varða tilfinningar annarra (á 

jólunum). En oftast er kapítalismi eitthvað sem við tengjum við hið góða líf, alla vega 

betra en það gæti verið, þótt við séum kannski ekki alveg með það á hreinu hvernig eða 

hvers vegna.  

En eins og gefur að skilja þá er kapítalismi slungið og snúið hugtak sem getur tekið 

alls kyns útfærslum og áherslubreytingum. Nútímavæðing kapítalismans gengur oft undir 

heitinu nýfrjálshyggja (e. neoliberalism) og má segja (með töluverðri einföldun) að þar 
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sé um að ræða eins konar samruna kapítalisma sem efnahagsstefnu og frjálshyggju 

sem stjórnmálastefnu, þar sem ofurtrú á hagkvæmni og lögmál hins frjálsa markaðar 

leiði af sér stefnumótandi áhrif á alla þætti samfélagsins. En hvað segir það í raun og 

veru? Hvernig getum við svarað spurningunni sem hér liggur ritgerðinni til grundvallar 

ef kapítalismi er afstæður hrærigrautur af kenningu í hagfræði, stjórnmálastefnu og 

almennu lífsviðhorfi? Til þess verðum við að einfalda flækjustigið, yfirstíga vandkvæði 

og auka skilning okkar á hugtakinu og því er vert að rýna í upphafið og heimsækja 

fæðingarstað (og stund) kapítalismans.  

3.1 Upplýsingin og Auðlegð þjóðanna 

Verslun með vörur og þjónustu hafa verið hluti af mannlegu samfélagi í mörg þúsund ár 

og eru því viðskipti mun eldra fyrirbæri en kapítalismi. Samhliða sögulegri þróun 

viðskipta hafa heimspekingar og fræðimenn velt fyrir sér hlutverki og mikilvægi hins 

veraldlega auðs (peningum) í leitinni að hinu góða lífi, sem og ójafnri skiptingu hans 

meðal þegna samfélagsins. Þannig hafa orðið til margar kenningar um siðfræði, réttlæti, 

eignarrétt og stjórnarfar. Til að átta sig betur á upphaflegri merkingu kapítalisma er 

gagnlegt að gera sér grein fyrir ákveðnum eðlismun hugsunar fyrir og eftir öld 

upplýsingarinnar en það er einmitt á þeim sögulega vendipunkti63 sem Adam Smith 

setur fram kenningu sína. 

Öld upplýsingarinnar var tími mikilla breytinga og stóð frá miðri 17. öld fram á þá 

næstu en upphaf hennar má rekja til mikilla tækni- og vísindaframfara sem urðu seint á 

16. öld; m.a. sólmiðjukenningu Kópernikusar og hin ýmsu vísindaafrek Galileo Galilei. 

Tímabilið einkenndist af nýjum hugmyndum og uppgötvunum sem komu fram vegna 

vísindalegra vinnubragða sem grundvölluðust af skynsemi og raunhyggju. Þannig varð 

gagnrýnin hugsun meginstef í þekkingaröflun mannsins fremur en yfirskilvitlegar 

útskýringar á uppruna og tilgang lífsins; sem einkenndu hinar myrku miðaldir. Þetta leiddi 

af sér vissa höfnun á heimsýn sem byggði á yfirráða- og forræðishyggju hinna æðri stétta 

(kónga og biskupa) í stigveldissamfélaginu. Hugsjón upplýsingarinnar var því byggð á 

mannhyggju; frelsi, réttlæti og jöfnuði þar sem sannleikur hins góða lífs var ekki 

yfirnáttúrulegt lögmál náttúrunnar og æðri mátta heldur grundvallaðist hann af alþýðlegri 

mannlegri skynsemi. Franska byltingin er oft tilgreind sem hápunktur upplýsingarinnar 

                                                 
63 Það er e.t.v. ankannalegt að tala um Upplýsinguna sem „vendipunkt“ þar sem hún stóð yfir í tæpa öld 

en í sögulegu samhengi má gefa sér að hér hafi verið stefnubreyting í mannkynssögunni.  
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og síðar stofnun Bandaríkja Norður Ameríku (BNA). Tímabilið var sérstaklega líflegt á 

sviði heimspekinnar og komu fram hugsuðir á borð við John Locke, Voltaire, Newton, 

Benjamin Franklin, David Hume, Rosseau, Immanuel Kant og Adam Smith sem allir voru 

gífurlega áhrifamiklir og afkastasamir hugsuðir. Til að átta sig betur á tíðarandanum er 

vert að vitna í Kant en hann skilgreinir upplýsinguna (þ. aufklᾄrung) sem „leið út“ og 

bendir á að þessi „leið út“ sé ferli sem losar okkur undan því að vera „ósjálfráða“ en með 

„ósjálfræði“ á hann við ákveðið ástand vilja okkar sem veldur því að við sættum okkur 

við vald einhvers annars yfir hegðun okkar á sviðum þar sem viðeigandi væri að nota 

eigin skynsemi.64 

Það er ekki ofsögum sagt að þetta byltingakennda tímabil hafi lagt grunn að því sem 

við í dag köllum nútímann (e. modernity) sem einkennist eins og áður sagði af réttlæti, 

skynsemi, frelsi og jöfnuði en einnig af aukinni framleiðslu, bættum samgöngum, meiri 

tækni og betri lífsgæðum fyrir allt samfélagið en slíkur undirtónn var einmitt meginstef í 

kenningu Adams Smith um kapítalisma.  

Bókin Auðlegð þjóðanna (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations65) eftir Adam Smith kom út árið 1776, sama ár og sjálfstæðisyfirlýsing BNA.66 

Bókin er ríflega 950síðna doðrantur og skrifuð í anda 18. aldar hugsunarháttar, tungumáls 

og fræðilegrar nálgunar. Eamonn Butler, formaður Adam Smith stofnunarinnar og 

höfundur bókarinnar The Condensed Wealth of Nations, telur að vegna þess hvernig og 

hvenær hún er skrifuð sé bókin að mörgu leiti barn síns tíma og að hún sé illlæsileg fyrir 

hinn almenna borgara. Þrátt fyrir það fullyrðir hann að bókin sé mikilvægasta bók 

veraldar og líkir áhrifamætti hennar við skrif Darwin og Newton.67 Ástæðan er 

augljóslega sú efnahagslega arfleifð sem hún hefur skilið eftir sig sem og áhrif hennar og 

mótun á nútíma hagfræði. 

                                                 
64 Sjá Hvað er upplýsing? Eftir Michel Foucault í Skírnir, 1993, 167, bls. 389. Ekki koma fram 

upprunalegar heimildir en þýðandi tekur fram að Foucault sé hér að vísa í rit Kants sem eru Gagnrýni 

hreinnar skynsemi, Gagnrýni hagnýtrar skynsemi og Gagnrýni dómgreindarinnar (sjá neðanmálsgrein 

á sömu bls.) 

65 Yfirleitt þekkt sem The Wealth of Nations. 

66 Áður hafði Adam Smith gefið út fyrstu bók sína Kenningu um siðferðiskenndirnar (A Theory of Moral 

Sentiments) árið 1759. 

67 Sjá The Condensed Wealth of Nations eftir breska hagfræðinginn Eamonn Butler sem einnig er forseti 

Adam Smith stofnunarinnar. Ég styðst við þessa bók en markmið hennar var einmitt að auðvelda 

skilning á kenningu Adam Smith með því að draga fram og útskýra helstu áherslur og hugmyndir hans.  

https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Auðlegð_þjóðanna&action=edit&redlink=1
https://is.wikipedia.org/wiki/1776
https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenning_um_siðferðiskenndirnar&action=edit&redlink=1
https://is.wikipedia.org/wiki/1759
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Það er óþarfi að leggjast í greinamikla yfirferð á Auðlegð þjóðanna að þessu sinni enda 

verða kapítalískum einkennum gerð ítarleg skil hér í næstu köflum. En hugmyndafræði 

Adam Smith telur nokkra lykil þætti sem eru (1) landframleiðsla sem mælikvarði um 

raunverulegan auð, (2) sérhæfing og verkaskipting í framleiðsluferlinu, (3) sérhagsmuna-

hyggja, (4) frjáls markaður og lögmálið um framboð og eftirspurn (einnig þekkt sem hin 

ósýnilega hönd markaðarins68) og svo að lokum (5) hlutverk ríkisins. 

3.2 Kapítalismi í hnotskurn: helstu einkenni. 

Ein ástæða fyrir því að erfitt þykir að henda reiður á grundvallarhugmynd kapítalisma er 

sú að til eru mörg afbrigði hugmyndafræðinnar; þ.e. stjórnarfarsleg samsetning kapítal-

ískra ríkja og í raun er sú samsetning jafn fjölbreytileg og þau ríki sem tileinka sér 

kapítalíska stjórnunarhætti: Svíþjóð, Kína, BNA og Argentína eru öll kapítalísk ríki en 

það er líklega auðveldara að benda á það sem ólíkt er með þessum ríkjum en það sem 

sameinar þau. Önnur ástæða snýr að sögulegri þróun og breyttum kringumstæðum í 

hinni kapítalísku samfélagsgerð. Kapítalískar áherslur/útfærslur geta þannig breyst frá 

einum tíma til annars, t.a.m. í BNA þar sem kapítalískir stjórnunarhættir voru með allt 

öðrum toga eftir seinni heimstyrjöld en þeir eru í dag, þrátt fyrir að BNA sé og hafi alltaf 

verið kapítalískt ríki. Í ljósi þess spretta fram nýjar stefnur og straumar undir merkjum 

kapítalismans eins og t.d. Keynes stefnan (virk ríkisafskipti) eða laushalastefna (e. 

laissez-faire) nýfrjálshyggjunnar (lágmarks ríkisafskipti).69 Þriðja ástæðan snýr að 

mismunandi áherslum og túlkun á hina ýmsu þætti kapítalískrar hugmyndafræði. Er 

frjáls markaður virkilega frjáls? Stýrir eftirspurnin framboðinu? Eitt af grundvallarstefum 

kapítalismans sú krafa að það séu „lítil sem engin afskipti ríkisvalds í hinu frjálsa 

hagkerfi“ en það er augljóslega túlkunaratriði hversu lítil (eða mikil) „lítil sem engin“ 

afskipti eru. Af þessu leiðir að tveir (eða fleiri) gallharðir kapítalistar geta verið (og eru 

að öllum líkindum) ósammála hvoru öðrum um hlutverk ríkisins og hversu mikið frelsi 

markaðurinn á að hafa.  

                                                 
68 Það er áhugavert miðað við hversu þekkt þetta hugtak er orðið að Adam Smith notaði það ekki nema 

einu sinni í bók sinni.  

69 Hér er ég að vísa í umræður sem spruttu m.a. upp á bbc fréttaveitunni eftir efnahagshrunið 2011 þar sem 

kenningar hagfræðinganna John Maynard Keynes og Friedrich Hayek voru ræddar en þeirra ólíku 

nálganir snerust einkum um hvernig þjóðfélög áttu að bregðast við efnahagskreppunni 1930. Keynes 

lagði til aukin ríkisafskipti en Hayek lagði áherslu á að frjáls markaður myndi laga sig sjálfur.  

https://www.bbc.co.uk/blogs/radio4/2011/08/is_economics_the_new_rock_n_ro_1.html
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En hvort er kapítalismi efnahagskerfi eða mannúðar- og stjórnmálastefna? Þessi 

spurning er bæði nauðsynleg fyrir efnislega nálgun ritgerðarinnar en einnig áhugaverð 

vegna þess að svarið er alls ekki svo augljóst. Í íslenskri alfræðiorðabók er kapítalismi 

skilgreindur sem „þjóðskipulag sem grundvallast á einkaeignarrétti á framleiðslutækjum“ 

sem einfaldar okkur ekki sannleiksleitina því einnig koma fram hugtökin auðvaldsstefna 

og markaðsbúskapur. Í flestum erlendum orðabókum er kapítalismi tilgreindur sem 

efnahagskerfi (e. an economic system).   

Ástæðan fyrir því að það er áhugavert að staðsetja kapítalisma með þessum hætti er sú 

að þannig má reyna að átta sig betur á hvers eðlis hugtakið er: Ef um er að ræða bjargfasta 

efnahagskenningu/kerfi sem fylgir ákveðnum lögmálum, eftir fyrir fram gefnum (sam-

þykktum) forsendum, þá ætti að vera hægt að greina kerfið sem slíkt og segja til um hvort 

það geti fallið undir sjálfbæra hætti eða ekki. En eins og glöggir lesendur átta sig á er 

staðan ekki svo einföld. Þótt ekki sé til það stjórnmálaafl sem kennir sig beint við 

kapítalisma er óhjákvæmilegt að merking hugmyndafræðinnar falli undir hið pólitíska 

landslag frjálshyggjunnar. Þetta kemur skýrt fram hjá Adam Smith um frelsi einstaklings-

ins og hlutverk ríkisins á hinum frjálsa markaði. Þannig er hið sanna eðli kapítalismans 

bæði efnahagskerfi sem og óbeint stjórnmálakerfi (e. indirect system of governance).  

Hvernig sem öllu því líður þá er verkefnið hér ekki að kvarta undan því hversu flókinn 

og fjölbreyttur kapítalisminn er heldur að skilja hann til hlítar. Til að það sé hægt er ráð 

að draga fram þá þætti sem einkenna hugmyndafræðina í öllum sínum myndum þ.e. þau 

einkenni sem tilheyra kapítalískri hugmyndafræði skýrt og skilyrðalaust, óháð túlkun og 

huglægu mati – í öllum mögulegum útfærslum. Eftirfarandi kapítalísku einkenni eru 

samantekt höfundar og verða í eldlínunni við hugtakagreininguna og í leitinni að 

ásættanlegu svari.  

(1) Það fyrsta sem má nefna sem algilt einkenni hinnar kapítalísku hugmyndafræði er 

mikilvægi hins frjálsa markaðar, bæði sem vettvangur viðskipta og forsenda velferðar 

en ekki síður sem áhrifaþáttur þróunar og framfara. Í grunninn má segja að hugmyndin sé 

réttlát, frjálslynd og lýðræðisleg þar sem markaðurinn er í eðli sínu stýringavald sem 

mótast af sjálfum sér; af samanlögðum (e. collective) þátttakendum markaðarins en ekki 

af ríkisvaldinu eða utan að komandi pólitískum valdhöfum. (2) Af þessu leiðir sú skilyrta 

forsenda að frjáls markaður krefjist lágmarks ríkisafskipta sem felur í sér minna aðhald 

sem og færri lög og reglur. Aðkoma ríkisins er þó óhjákvæmileg því ríkisvaldið hefur það 

hlutverk að tryggja, með laga- og regluramma, að hinn frjálsi markaður geti starfað/virkað 

sem slíkur. (3) Hinn frjálsi markaður er bestur til þess fallinn að leiða stefnu og þróun 
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samfélagsins og stuðla að velferð þess en hann gerir það með stýringu hinnar ósýnilegu 

handar sem felur í sér annað einkenni kapítalisma; lögmálið um framboð og eftir-

spurn.70 Þar eru það viðskiptavinirnir og kaupmennirnir sjálfir sem stýra markaðinum 

með samanlögðum viðskiptum sínum;  hagsmunum, óskum og löngunum að leiðarljósi.  

Þessi einkenni tilheyra innri formgerð kapítalismans; hinni hlutlægu kerfisbundnu 

hugmyndafræði en til þess að kenningin gangi upp þarf að gefa sér ákveðnar ytri 

forsendur sem einkum snúa að mannlegu eðli.71 Þótt þessar forsendur séu í eðli sínu 

huglægar og ókerfisbundnar þá eru þær settar fram hér sem hlutlæg einkenni vegna 

mikilvægi þeirra í hugmyndafræðinni. (4) Þar má nefna að maðurinn tekur ákvarðanir út 

frá eiginhagsmunum (e. self interest) og (5) reynir alltaf að hámarka hag sinn og nytjar 

(e. utility). (6) Maðurinn hefur einnig náttúrulega tilhneigingu til viðskipta og velur 

skynsamlega þar sem hann er vel upplýstur um stöðu sína og valkosti (á hinum frjálsa 

markaði) og hefur einnig hagsmuni sína að leiðarljósi. Samruni allra þessara kapítalísku 

forsendna um eðli einstaklingsins birtist síðan í einstaklingsframtakinu og eignarétt-

inum sem eru að mati kapítalisma helstu forsendur framþróunar og velferðar.  

Hér eru þá komin þau kapítalísku einkenni sem bera uppi umræðuefni ritgerðarinnar 

og eins og góður maður sagði eitt sinn; hugurinn ber þig hálfa leið. En því miður er 

afstæðishyggjan skammt undan og bendir okkur á að þessi ofangreindu kapítalísku ein-

kenni eru langt frá því að vera hlutstæð skilgreining, óháð útfærslum og huglægri túlkun: 

Frjáls markaður er ekki algerlega frjáls og lítil ríkisafskipti eru ekkert endilega lítil. 

Eftirspurnin stýrir ekki framboðinu heldur jafnvel öfugt (með aðstoð markaðshyggjunnar) 

og einstaklingarnir eru ekki endilega allir gráðugir sem taka alltaf skynsamlegar 

ákvarðanir um eigin hag.  

Þetta auðveldar okkur ekki að svara ritgerðarspurningunni. Ef þetta væri fjallganga 

virðist hverju skrefi sem við tökum upp á við fylgja tvö skref til baka. En þetta er staðan. 

Þessi kapítalísku einkenni eru bjargfestan og hugtakagreiningin er öryggislínan. Og um 

leið og viðfangsefnið tekur á sig örlítið skýrari mynd og við virðumst greina fjallstindinn 

kemur næsta brekka í ljós; nýfrjálshyggjan.  

                                                 
70 Þótt iðulega sé rætt um lögmál í þessu samhengi þá eru niðurstöðurnar ekki algildar. Hugtakið lögmál 

er því ekki að öllu leyti við hæfi og líklega betra að tala um reglur með undantekningum. 

(https://www.visindavefur.is/svar.php?id=71142) 

71 Þetta kemur skýrt fram í bókinni Eilífðarvélin – Uppgjör við frjálshyggjuna en nánar verður farið í þessa 

þætti síðar í ritgerðinni.  

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=71142
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3.3 Upphaf/saga nýfrjálshyggjunnar 

Hugtakið nýfrjálshyggja er talið hafa sprottið upp á fundi í París 1938 en hann sóttu m.a. 

Ludwig Von Mises og Friedrich Hayek sem má segja að séu upphafsmenn umræddrar 

hugmyndafræði. Þeir sáu jafnaðarstefnuna, eins og hún birtist í hinum nýja „samningi“ 

(e. new deal) Franklin D. Roosevelt þáverandi Bandaríkjaforseta, og í þróun velferðar-

kerfisins í Bretlandi, sem ógn við frelsið og lýðræðið og töldu slíka sameignarstefnu geta 

leitt til alræðishyggju, nasisma og/eða kommúnisma. Aðkoma ríkisvaldsins var að þeirra 

mati óæskileg og í flesta staði óþarfi. Bækur þeirra The Road to Selfdom (Hayek) og 

Beurocracy (Mises) urðu töluvert vinsælar, sérstaklega hjá efnameiri stéttum 

þjóðfélagsins sem sáu tækifæri í hugmyndafræðinni til að bæta kjör sín enn frekar með 

því að komast hjá því að greiða skatta og önnur opinber gjöld. Friedrich Hayek stofnaði 

síðan samtökin The Mont Pérlin Society 194772 til að útfæra og kynna hugmyndir 

nýfrjálshyggjunnar en fjárhagslegur stuðningur samtakanna komu einmitt úr röðum hinna 

ríku stétta.73 

Hugmyndastefna nýfrjálshyggjunnar náði þó ekki almennum hljómgrunni fyrstu 

áratugina eftir seinna stríð þar sem áherslan var á samfélagslega uppbyggingu, 

samtakamátt og félagslega velferð. Í BNA var markmiðið að útrýma atvinnuleysi og 

fátækt og í Bretlandi t.a.m. beindust verkefnin einkum að endurreisn hinna samfélagslegu 

grunnstoða sem sátu laskaðar eftir stríðsátökin. Hvorugt tveggja kallaði óhjákvæmilega á 

aðkomu hins opinbera með efnahagslegri innspýtingu ríkisvaldsins. Svo kölluð Keynes-

stefna átti því vel upp á pallborðið á þessu tímabili en hún einkennist af blönduðu 

hagkerfi; þar sem einkageirinn er ráðandi á hinum frjálsa markaði en ríkisvaldið hefur 

það hlutverk að stýra hagkerfinu og grípa inn í þegar illa gengur t.d. í fjárhagskreppum. 

Nýfrjálshyggjumenn héldu sig fyrir utan hina almennu stjórnmálaumræðu en notuðu 

tímann til að þróa og útfæra hugmyndafræðina í lokuðum og afmörkuðum hópum; 

svokölluðum hugveitum (e. think tanks) sem oftar en ekki voru kostaðir af stórfyrir-

tækjum í fjármálageiranum.  

Það var svo á árunum í kringum 1970 sem stuðningsmenn nýfrjálshyggjunnar sáu sér 

leik á borði en þá hafði verðbólga og atvinnuleysi aukist með þeim afleiðingum að 

                                                 
72 Mont Pérlin er lítið fjallaþorp í Swiss. Það sem er athyglisvert er að hagfræðingurinn Milton Friedman 

var viðstaddur stofnfundinn og varð fyrir miklum áhrifum frá upphafsmönnum stefnunnar.  

73 Þessi stutta forsögulega samantekt er fengin úr grein George Monbiot Neoliberalism – The Ideology at 

the Root of all Our Problems, Tekin af vefnum 14. 4. 2016. Sjá hér. 

http://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot?CMP=fb_gu
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efnahagslegt ástand BNA og Bretlands varð nánast óbærilegt. Óánægja samfélagsins 

braust út með mótmælum, verkföllum og óeirðum og greiddi þannig götur nýfrjáls-

hyggjunnar sem setti sig í hlutverk hins efnahagslega bjargvætts. Tími nýfrjálshyggjunnar 

var runninn upp og stuðningsmenn á borð við Margréti Thatcher undirstrikuðu það með 

einkunnarorðunum „það er engin önnur leið!“74 Það hefur verið bent á að það er einmitt 

á tímum slíkra umróta og ótta sem fylgismenn nýfrjálshyggjunnar hafa (oftar en einu sinni 

og í gegnum tíðina) sérð sér leik á borði, notfært sér ömurlegar aðstæður og lagt fram 

stefnu sína sem betri kost; einskonar leið út.75 Það var svo ekki að skemma fyrir þessum 

aðilum að meðal þeirra voru nóbelsverðlaunahafar í hagfræði; Friedrich Hayek árið 1974 

og Milton Friedman árið 1976.76  

David Harvey, höfundur bókarinnar A Brief History of Neoliberalism, vill meina að 

frá því í byrjun áttunda áratug síðustu aldar hafi heimurinn upplifað algera umbreytingu 

í átt að nýfrjálshyggju; í stjórnmálalegum og efnahagslegum starfsháttum sem og í 

viðhorfum almennings. Sigur Margrétar Thatcher yfir verkamannaflokknum í Bretlandi 

árið 1979 og síðan sigur Ronalds Regan í forsetakosningum í BNA árið 1980 var 

vendipunktur þessara umbreytinga og með stóreflisaðgerðum í átt að einkavæðingu og 

skattalækkununum (einkum fyrir fyrirtæki og efnameiri aðila) tókst þeim að greiða götur 

þessarar lævísu stefnu frjálshyggjunnar sem hefur síðan þá hefur svo sannarlega fest rætur 

á sviðum stjórnmála, efnahagslífs og í (undir)vitund almennings. En það voru vissulega 

fleiri áhrifaþættir sem  orsökuðu skjótan frama nýfrjálshyggjunnar. Umrótatímabil var 

einkennandi beggja vegna Atlandshafsins á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar sem 

birtist í andstöðu almennings gegn ríkisvaldinu; Bandaríkjamenn mótmæltu stríðinu í 

Víetnam og Bretar kvörtuðu undan atvinnuleysi og slæmum kjörum. Einkenni nýfrjáls-

hyggjunnar um afskiptaleysi ríkisins, mannlegan virðuleika og frelsi einstaklingsins áttu 

því einstaklega vel upp á pallborðið hjá almenningi sem þó var almennt ómeðvitaður um 

eðli og stefnu þessarar nýju hugmyndafræði frjálshyggjunnar.  

                                                 
74 There is no alternative á frummálinu. Þetta var slagorð Margrétar Thatcher og Íhaldsflokksins.  

75 Sjá nánar í bókinni The Shock Doctrine eftir Naomi Klein þar sem hún nefnir m.a. Írakstríðið og 

hvirfilbylinn Katrínu sem dæmi um slíka refskák.  

76 Reyndar bendir Einar Már Jónsson á í bók sinni Örlagaborgin að ekki hafi verið um eiginleg 

Nóbelsverðlaun að ræða þar sem ekki eru veitt Nóbelsverðlaun í hagfræði. Verðlaunin sem um ræðir 

eru verðlaun Svíþjóðarbanka í minningu Alfred Nobels sem eiga ekkert skylt við nein Nóbelsverðlaun. 

(sjá bls. 44) 

https://en.wikipedia.org/wiki/There_is_no_alternative
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Hugveitur undir merkjum nýfrjálshyggjunnar uxu og döfnuðu vel í háskóla-

samfélaginu, sem að miklu leiti var styrkt af stórfyrirtækjum, og þar má sérstaklega nefna 

háskólann í Chicago en hann gat af sér Chicago drengina (e. Chicago boys) með hagfræð-

inginn Milton Friedman í fararbroddi. Friedman, sem er doktor í hagfræði, er án efa einn 

umdeildasti en einnig sá áhrifamesti hagfræðingur seinni ára. Hugmyndir hans um 

peningamagnshyggju (e. monetarism), einkavæðingu, afnám hafta og skatta sem og 

skerta aðkomu ríkisins að hinum frjálsa markaði, voru leiðandi í stefnum stjórnmálanna 

frá 1980. Hann var bæði ráðgjafi Ronalds Regan og Margrétar Thatcher. 

Það má svo segja að nýfrjálshyggjan hafi náð fullu skriði eftir fall kommúnismans á 

árunum 1989-90 með táknrænu niðurbroti Berlínarmúrsins. Framganga frjálshyggju-

manna fékk nánast enga mótspyrnu og hin þríeina kennisetning frjálshyggjualdarinnar; 

að einkavæða hið opinbera, aflétta reglum á einkafyrirtæki og lækka tekju- og fyrirtækja-

skatt, fékk byr undir báða vængi og var að sjálfsögðu kostuð með því að draga úr útgjöld-

um til velferðarmála.77 Alþjóðavæðingin er síðan síðasta stóra útslag nýfrjálshyggjunnar 

en með henni eru hinar risastóru fyrirtækjasamsteypur orðnar miklu valdameiri en öll ríki 

heims. Það sem einkum einkennir alþjóðavæðinguna eru fríverslunarsamningar og 

verndarstefnur alþjóðlegra samtaka á borð við NAFTA (North Amerkan Free Trade 

Agreement),  WTO (World Trade Organisation) og TPP (Trans Pacific Partnership) sem 

reyndar (og sem betur fer) náði aldrei að verða að veruleika. Markmiðið með slíkum 

samningum er einokun í sinni einföldustu mynd og tryggir sérstöðu stærstu fyrirtækja 

heims. Dæmi eru um að slík fyrirtæki hafa farið í mál við ríki fyrir að niðurgreiða og/eða 

ríkisstyrkja umhverfisvæna og svæðisbundna orkuframleiðslu í nafni samkeppnislaga og 

verndunarstefnu.78 

3.4 Hvað er nýfrjálshyggja? 

Eins og kom fram í þessu sögulega yfirliti tilheyrir nýfrjálshyggja augljóslega hinni 

kapítalísku hugmyndafræði og þeim einkennum sem tilgreind voru hér að framan. En 

hvers vegna þarf þá að aðgreina nýfrjálshyggju frá kapítalisma? Margir benda á að 

grundvallarhugmyndin sé í raun sú sama og því „óþarfi og nánast villandi að tala um 

nýfrjálshyggju sem sérstaka stefnu síðustu áratuga.“79 Þetta viðhorf styrkist við þá 

                                                 
77 Naomi Klein, Þetta breytir öllu – Kapítalisminn gegn loftslaginu, bls. 71. 

78 Sama rit. bls. 61-68. 

79 Sjá umfjöllun um þetta í Örlagaborgin eftir Einar Má Jónsson, bls. 30. 
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staðreynd að hugtakið nýfrjálshyggja er almennt ekki notað eða viðurkennt af þeim sem 

augljóslega aðhyllast (og jafnvel upphefja) umrædda hugmyndastefnu; þeir einstaklingar 

hvorki líta á sig né titla sem nýfrjálshyggjufólk.80 Þannig séð eru hvorki til stjórnmála-

flokkar eða samtök sem tengja sig beint við hugtakið og/eða yfirlýstar hugmyndastefnur.81 

Dæmigerðir talsmenn „þessarar svokölluðu nýfrjálshyggju“ líta einfaldlega á sig sem 

frjálshyggjumenn og gangast jafnvel við að vera kallaðir kapítalistar. Sumir staðsetja sig 

e.t.v. lengra til hægri á frjálshyggjuásnum en aðrir frjálshyggjumenn, t.a.m. þeir sem 

teljast til frjálslyndrar jafnaðarstefnu og aðhyllast einhverskonar blöndun af frjálshyggju 

og jafnaðarstefnu, en hér verður litið svo á að allt séu þetta kapítalistar sem leggja almennt 

höfuðáherslu á lágmarks ríkisafskipti, einstaklingsframtakið og frelsi markaðsins.  

Hugtakið nýfrjálshyggja hefur því fyrst og fremst verið notað af gagnrýnendum hennar 

(ekki nauðsynlega andstæðingar) og öðrum þeim sem fjalla um og rannsaka eðli og áhrif 

stefnunnar á samfélagsgerðina t.d. í fjölmiðlum og/eða á sviðum fræðilegrar nálgunar; 

hugvísinda s.s. í félagsfræði, hagfræði, sögu, stjórnmálafræði eða heimspeki. Og það er 

einmitt þeim vettvangi sem umfjöllunarefni ritgerðarinnar tilheyrir. Vissulega má gefa 

sér að nálgunin litist að einhverju leyti af þeim „gagnrýnu“ heimildum sem notast er við 

og verði þannig hlutdræg en hér verður leitast við að greina og skýra hugtakið án fordóma. 

Kapítalismi og nýfrjálshyggja verða ekki auðveldlega aðskilin en aðgreining er gagnleg 

til að leita svara við ritgerðarspurningunni því nýfrjálshyggja er nefnilega sú birtingar-

mynd kapítalismans sem tilheyrir samtímanum – og stýrir samfélaginu nú og til framtíðar. 

Þegar allt kemur til alls er nýfrjálshyggjan e.t.v. ekki svo ólík öðrum hugmyndakerfum 

sem hafa það sem markmiðið að hámarka hagsæld; að skapa hið besta mögulega 

samfélag. En leiðir nýfrjálshyggjunnar að því markmiði teljast ekki bara róttækar og oft 

öfgafullar (hægt væri að líkja nýfrjálshyggjunni við kapítalisma á sterum) heldur er 

nýfrjálshyggja beinlínis algild hugmyndafræði; sem þýðir að hún byggir á einni 

grundvallarskýringu á öllum samfélagslegum fyrirbærum.82 Í inngangskafla bókarinnar 

Eilífðarvélin fer ritstjórinn Kolbeinn Stefánsson vandlega yfir þessa staðhæfingu.  

Algildar kenningar […] eru eilífðarvélar félagsvísindanna. Þær eru tilraunir 

til að búa til sjálfgengissamfélög, þ.e. samfélagsgerðir sem viðhalda sjálfum 

                                                 
80 Það er athyglisverð staðreynd að Milton Friedman – einn fremsti hugsuður nýfrjálshyggjunnar - skrifaði 

um hugtakið í grein sinni Neo-Liberalism and its Prospect árið 1951 en hætti síðan alfarið notkun þess.  

81 „Hvað á John Stewart Mill sameiginlegt með nýfrjálshyggju“ eftir Atla Harðarson. Sjá greinina hér.  

82 Eilífðarvélin, bls. 17. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1687
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sér án þess að það kalli á pólitíska íhlutun. Ein af meginforsendum sjálf-

gengissamfélags er að ekki sé uppi grundvallarágreiningur á milli þjóð-

félagsþegna um samfélagsleg markmið. […] Í nýfrjálshyggjunni er farin sú 

leið að draga úr vægi samfélagslegra markmiða með því að minnka áhrif 

ríkisvaldsins og fela hverjum einstaklingi að skilgreina hið góða líf fyrir 

sjálfan sig. Því færri sameiginleg markmið, því færri forsendur fyrir 

pólitískum ágreiningi.83 

Með algildu hugmyndakerfi er átt við kerfi sem reynir að finna eina grundvallarskýringu 

á öllum samfélagslegum fyrirbærum, sem leiðir til einnar lausnar á öllum samfélags-

vandamálum.84 Þessi framsetning sýnir hversu mikla trú fylgismenn nýfrjálshyggjunnar 

hafa á hugmyndafræðina; á einstaklingsfrelsið og algert afskiptaleysi ríkisvaldsins. Hinn 

frjálsi markaður á að vera vogunarafl samfélagsins og ráðandi vettvangur valfrelsis því 

hann samanstendur af skynsömum ákvörðunum hagrænna einstaklinga (homo 

oeconomicus) sem eiga að hafa fullkomið frelsi til að ráða eigin hag.  

Við fyrstu sýn virðist nýfrjálshyggjan vera sérlega aðlaðandi hugmyndafræði, 

enda er það yfirlýst markmið hennar að auka frelsi fólks. Í því sambandi er 

gagnlegt að skoða nýfrjálshyggjuna út frá aðgreiningu Isaiahs Berlin á 

jákvæðu og neikvæðu frelsi. Jákvætt frelsi er skilgreint sem frelsi til þess að 

njóta tiltekinna gæða og kallar á að gera ýmsa hluti, s.s. að sækja sér menntun, 

taka virkan þátt í samfélaginu sem maður býr í eða taka þátt í að móta stefnu 

þess samfélags. Til að geta notið slíks frelsis þurfa einstaklingar að fá 

nauðsynlegan stuðning. Neikvætt frelsi er skilgreint sem frelsi frá afskiptum 

annarra, og þá sérstaklega stjórnvalda. Þetta frelsi snýst raunar um að fá að 

lifa því lífi sem maður vill lifa miðað við aðstæður hvers og eins. Það kallar 

ekki á afskipti ríkisins nema að mjög litlu leyti, þ.e. til að gæta þess að frelsi 

eins skerði ekki frelsi annars.85 

Í stuttu máli sagt felst munurinn í frelsinu til að gera það sem manni sýnist og fá að gera 

það í friði frá öðrum (neikvætt) og frelsinu á að fá að vera eins og maður vill vera (að 

dafna) en til þess þarf oft stuðnings samfélagsins (jákvætt). Áherslur og túlkun nýfrjáls-

hyggjan á frelsishugtakinu eiga betur við hið neikvæða frelsi. En eins og mun koma í ljós 

er nýfrjálshyggjan ekki mannréttindastefna í forgrunni; þ.e. áherslan snýr ekki einkum að 

frelsi einstaklinganna eða þegna samfélagsins heldur beinist hugmyndafræðin fyrst og 

fremst að frelsi hins hagræna markaðs; að fyrirtækjunum og að viðskiptalífinu. 

Samkvæmt hugmyndastefnunni er það hagkerfið, þ.e. frelsi markaðsins, áhrif og umsvif 

                                                 
83 Sama rit, bls. 14. 

84 Sama rit, bls. 13. 

85 Sama rit, bls. 16. (feitletrun er mín). 
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viðskiptalífsins, rekstrarforsendur (hagnaður) fyrirtækjanna og notagildi hins hagræna 

manns sem er mikilvægasta og eina áreiðanlega mótunarafl samfélagsins.  

En eins og verður fjallað um síðar í kaflanum eru umsvif viðskiptalífsins samofin hinu 

pólitíska landslagi og því er gagnlegt að benda á hina pólitísku virkni sem má segja að 

tilheyri hugmyndastefnu nýfrjálshyggjunnar. Eftirfarandi útskýringu hefur félags- og 

hagfræðingurinn William Davies sett fram: (1) Nýfrjálshyggjan lítur á hina klassísku 

frjálshyggju (Viktoríutímabilsins) sem innblástur en ekki sem beina fyrirmynd. Nýfrjáls-

hyggjan er afl sem byggir á hugvitsemi, mótunarhyggju (e. constructivism) og nútíma-

væðingu með það markmið að framkalla nýja félagslega og pólitíska samfélagsgerð en 

ekki að endurheimta gamlar hugmyndir. Hugmyndir nýfrjálshyggjunnar einkennast 

hvorki af fortíðarþrá eða íhaldssemi; fastheldni á siði og venjur. (2) Í ljósi þessa beinir 

stefna nýfrjálshyggjunnar sjónum sínum einkum að stofnunum og alls kyns starfsemi sem 

stendur fyrir utan hinn frjálsa makað; t.a.m. að háskólum, heimilum, almennri stjórnsýslu 

og verkalýðsfélögum, með það að markmiði (að því virðist) að markaðs-

væða/fyrirtækjavæða slík fyrirbæri eða einfaldlega að leysa þau upp. (3) Til að slíkt verði 

að veruleika er ekki hægt að treysta á markaðsöflin heldur er aðkoma og virk þátttaka 

ríkisins nauðsynleg. Hér er aðgreiningin frá hinni klassísku frjálshyggju hvað mestur. 

Ríkisvald nýfrjálshyggjunnar er þannig skuldbundið þeirri stefnu að móta og endurnýja 

reglur stofnana sem og hið einstaklingsbundna framferði með þeim hætti sem samræmast 

siðferðilegum og pólitískum sjónarmiðum. (4) Sú siðferðilega og pólitíska sýn einkennist 

og stýrist af hugmyndinni um samkeppnishæfni athafna (e. competitive activity) sem eru 

helstu forsendur mismununar. Samkeppni og ójöfnuður eru taldir jákvæðir þættir í augum 

frjálshyggjunnar; eru einskonar and-sósíalísk grundvallarregla fyrir samfélagið almennt 

og besta leiðin  til að framfylgja samfélagslegu gildismati sem og þróun hinnar vísinda-

legu þekkingar.86 

Það að nýfrjálshyggjan sé í raun pólitískt afl er mikilvæg staðhæfing fyrir umræðuefnið 

en til að ljá henni raunverulega merkingu þarf að kryfja slíkt til mergjar. Hér eru það 

einkum þrjú sjónarhorn sem verða notuð til að varpa ljósi á merkingu á hugmyndastefnu 

nýfrjálshyggjunnar. Í fyrsta lagi eru það sögulegar forsendur; m.a. þær sem komu fram 

                                                 
86 Sjá nánar: https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-

neoliberalism/ (þýðing er mín). 

https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-neoliberalism/
https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-neoliberalism/
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í kaflanum hér að framan, í öðru lagi er það hin nýklassíska hagfræði sem er eitt áhrifa-

mesta mótunarafl á hugmyndastefnu87 nýfrjálshyggjunnar og í þriðja lagi er það nútíma-

væðingin; sá tíðarandi kapítalismans sem birtist almennt í breyttri samfélagsgerð með 

alþjóðavæðingu, tæknivæðingu, fyrirtækjavæðingu, einstaklingshyggju og gróðahyggju, 

svo dæmi séu tekin.  

3.4.1 Nýklassísk hagfræði 

Hugmyndastefna nýfrjálshyggjunnar byggir á grundvallarkenningum nýklassískrar 

hagfræði (e. neoclassical economics) sem tilheyrir nútíma þjóðhagfræði og kom fram í 

byrjun 20. aldar. Ekki er hér beinlínis um nýja kenningu að ræða heldur er kenninga-

smíðin byggð á klassískri hagfræði 18. aldar. 

Nýklassísk hagfræði er heilsteypt kenning um hagrænt atferli sem snýst um 

að einstaklingar hámarki nytjar og að fyrirtæki hámarki hagnað með því að 

jafna jaðarkostnað og jaðarábata. Ólíkt klassískri hagfræði, þar sem virði 

hluta fer eftir framleiðslukostnaði, er í nýklassískri hagfræði gert ráð fyrir að 

virði hluta sé huglægt og að markaðsverð hagrænna gæða fari eftir samspili 

framboðs og eftirspurnar. Jaðarframleiðni, jaðarnytjar, hagræn rökvísi, 

fórnarkostnaður og Pareto-hagkvæmnin eru önnur mikilvæg hugtök í 

nýklassískri hagfræði.88 

Mikilvægt er að hafa í huga að tengsl nýfrjálshyggju og nýklassískrar hagfræði eru ekki 

einföld. Það helgast af því að nýklassísk hagfræði er ekki ein stefna heldur samsafn 

kenninga sem byggjast á svipuðum forsendum, en einnig af því að töluverður ágreiningur 

er innan nýfrjálshyggjunnar um tiltekin atriði.89 Þessi flókna staða er þó engin afsökun 

fyrir sannleiksleitina enda er grundvallarskilningur á meginreglum hinnar nýklassísku 

hagfræði nauðsynleg forsenda; hann er bæði aðkallandi og áhugaverður. 

Eitt af því sem skilgreinir hagfræði almennt eru hagfræðilíkön og aðferðafræðin á bak 

við þau; útreikningar, efnahagslegar breytur og aðrar forsendur sem snúa að hagkerfinu. 

Nýklassísk hagfræði leggur ofuráherslu á slíka aðferðarfræði en það sem er athyglisvert 

og einkennir hugmyndafræðina eru annars vegar þær gefnu forsendur sem líkönin styðjast 

við og hins vegar sú sannfæring að hægt sé (og nauðsynlegt er) að reikna út alla þætti 

mannlegrar tilveru. Forsendur nýklassískrar hagfræði eru alfarið byggðar á fyrirfram 

                                                 
87 Þar sem nýfrjálshyggjan er ákveðin útfærsla á kapítalískri hugmyndafræði er ágætt að tala um 

„stefnu“ sem vísar í áherslur hugmyndafræðinnar; eins konar „hugmyndastefnu“. 

88 Fengið af íslenska Wikipedia síðunni. Skoða hér. 

89 Eilífðarvélin, bls 19, (hér er vísað í neðanmálsgrein sem er merkt 5). 

https://is.wikipedia.org/wiki/Hagfræði#N%C3%BDklass%C3%ADsk_hagfr%C3%A6%C3%B0i
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gefnum hugmyndum um manninn og eins og gefur að skilja beinist slík eðlishyggja að 

sömu eðlisþáttum og koma fram í kapítalískri kenningu. Í bókinni Eilífðarvélin dregur 

Kolbeinn Stefánsson fram mynd af hugmyndum nýfrjálshyggjunnar um manneðlið sem 

speglar sig í  hinni nýklassísku hagfræði.  

(1) Maðurinn er sjálfselskur og lifir í félagslegu tómarúmi.  

[Þessar forsendur] eru undirstaðan í frelsishugmynd nýfrjálshyggjunnar. 

Einstaklingurinn er ekki bundinn af umhverfi sínu, hvorki félagslegum 

gildum og viðmiðum né samfélagsleg skilgreindum skyldum. Þá láta einstak-

lingar alfarið stjórnast af eiginhagsmunum. […] Þeir eru, í stuttu máli sagt, 

frjálsir til að beita skynseminni til að tryggja sinn eiginn hag.90  

(2) Maðurinn er ásælinn og efnishygginn neysluvél. Þessar forsendur liggja til grundvallar 

markaðshyggjunni91 og vísa til hins hagræna manns sem vill ætíð tryggja hag sinn og 

hámarka ávinning eða svokallað vænt notagildi (e. expected utility).92 Vandamálið er 

augljóslega að þau verðmæti sem skilgreina hagsæld okkar eru ekki öll mælanleg; s.s. 

hamingja, heilbrigði og vinátta. Lausn nýfrjálshyggjunnar er að gera löngun okkar 

mælanlega því „sú ánægja sem við njótum af því sem við kaupum okkur [er] í réttu 

hlutfalli við löngun okkar í gæðin áður en við eignumst þau.“93 Þessi rökleiðsla er 

undirstaða þeirrar trúar nýfrjálshyggjunnar að hægt sé að setja verðmiða á allt sem fólk 

metur einhvers.94  

(3) Maðurinn er skynsamur og hagsýnn. Hér tilheyra forsendurnar einstaklingshyggju 

nýfrjálshyggjunnar þar sem „[e]instaklingurinn er í bestri stöðu til að skilgreina og tryggja 

eigin hagsmuni.“95 Þá er gert ráð fyrir að þegar einstaklingar taki upplýstar ákvarðanir 

séu þeir alltaf með allar upplýsingar sem þeir þurfa og að þeir eru alltaf samkvæmir 

sjálfum sér. Flestir hagfræðingar taka þörfum og löngunum sem liggja til grundvallar 

hagsmunamati einstaklinga sem gefnum og velta hvorki fyrir sér hvernig þær verða til né 

hvernig markaðurinn hefur áhrif á þær.96 

                                                 
90 Sama rit, bls. 20. Feitletrun mín. 

91 Sama rit, bls. 20. Feitletrun mín. 

92 Sjá nánar í greininni Leitin að homo oeconomicus í Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, Gylfi 

Magnússon, bls. 70. 

93 Eilífðarvélin, bls. 20. 

94 Sama rit, bls. 21. 

95 Sama rit, bls. 21. 

96 Sama rit, bls. 21-22. (Stiglitz) – byrjar neðst á bls. 21. 
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Eins og áður segir er gangverk markaðarins kjarni hagfræðinnar í samtímanum og hann 

hvílir á þeim forsendum sem hagfræðingar gefa sér um mannlegt atferli.97 Kosturinn við 

að gefa sér tilteknar forsendur er að þær einfalda gerð [hagfræðilíkana].98 Helsta gagnrýni 

á nýklassíska hagfræði (og reyndar á hagfræði almennt) snýr að þessum gefnu forsendum 

og einskonar þráhyggju gagnvart kenningalíkönum. Og ekki að ástæðulausu. Hinn þröngi 

rammi nýklassískrar hagfræði virðist ekki gera ráð fyrir öðrum eðlisþáttum mannsins eða 

samfélagslegum verðmætum sem ekki eru mælanleg og endurspegla því ekki raunveru-

leikann.  

Nóbelshagfræðingurinn Milton Friedman féllst á það í frægri gein að 

forsendur hagfræðinnar væru óralangt frá raunveruleikanum. Hann taldi það 

þó ekki vera vandamál þar sem markmið hagfræðinnar væri ekki að útskýra 

hluti heldur að spá fyrir um hvernig hlutirnir þróuðust, að vissum forsendum 

gefnum. Samkvæmt þessu sjónarmiði er engin ástæða til að hafna hagfræði-

kenningum þó að þær stangist á við raunveruleikann ef þær leiða til sæmilegra 

áreiðanlegra spálíkana um tölfræðileg tengsl á milli breyta.99 

En mannlegt eðli og atferli tilheyrir ekki bara einstaklingunum í samfélaginu (hagkerfinu) 

heldur hlutgerist það óhjákvæmilega100 í fyrirtækjum og stofnunum sem náttúrulegur 

hvati til að hagnast, hámarka nytjar sínar, taka skynsamlegar ákvarðanir og löngun til að 

sigra samkeppnina sem ríkir á hinum frjálsa markaði. Þannig má segja að frjálshyggja 

sem mannhyggjuhugmynd um rétt og frelsi einstaklingsins yfirfærist á vissan hátt (með 

nýfrjálshyggjunni) á rétt og frelsi fyrirtækisins.  

Ef hægt er að finna nýklassískri hagfræði samnefnara þá væru það fyrst og fremst 

þessar ofangreindu forsendur sem snúa að mannlegu eðli auk þeirrar fyrir fram gefnu 

forsendu (kröfu) að allir þættir mannlífsins séu mælanlegir; að gildi huglægra þátta sé 

hægt að verðleggja og meta út frá verðgildi peninga. Vegna þessara mannlegu eðlisþátta 

bætist við sú kapítalíska staðreynd að mótun samfélagsins sé best ákvörðuð á hinum 

sameiginlega frjálsa markaði og því er krafan um lágmarksaðkomu ríkisins alger (og 

jafnvel afdrifaríkari í nýklassískri hugmyndastefnu en í hefðbundinni frjálshyggju 

                                                 
97 Sama rit, bls. 72.  

98 Sama rit, bls. 80. 

99 Sama rit, bls. 78. (Ath. þessi tilvísun hefur tilvísun). 

100 Fyrirtæki samanstanda af einstaklingum og því ekki óeðlilegt að þau fylgi sömu eðlis-forskrift og 

hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar gerir.  
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kapítalismans). Að lokum má nefna mikilvægi einkaeignar101 því án hennar myndu 

stjórnendur framleiðslutækjanna ekki hafa nægilegan metnað til að stýra rekstrinum í átt 

að hagnaði sem er hagkerfinu lífsnauðsynlegur. 

Þótt allir tilheyrandi þættir hugmyndastefnunnar séu augljóslega huglægir, umdeilan-

legir og háðir túlkunum þá hefur þessi (að vissu leyti einfalda og einhæfa) nýklassíska 

hagfræðikenning mótað okkar mannlegu tilveru: Hún hefur verið nánast allsráðandi í 

stefnumótun vestrænna ríkja undanfarna áratugi – réttilega meira á sviði efnahagsmála en 

slíkt litar út frá sér á alla þætti samfélagsins – og þannig haft afgerandi áhrif á samfélags-

þróunina; á viðhorf okkar, lífssýn og gildismat. Dálítið magnað þegar maður hugsar um 

þetta svona.  

3.4.2 Nútímavæðing nýfrjálshyggjunnar 

Nýfrjálshyggjan stýrir nútímanum, hvort sem við viljum það eða skiljum það – eða ekki. 

Hin nýklassísku lögmál kapítalismans eru samgróin tilveru okkar og viðhalda sér í 

undirvitund hinnar alþjóðavæddu þjóðarsálar. Nýfrjálshyggjan stýrir okkur en stjórnar 

ekki enda felst stýringin í frelsinu sjálfu, eða öllu réttara sagt, í hugmyndinni um frelsið; 

í valfrelsinu. Frá degi til dags upplifa þegnar samfélagsins sig frjálsa þar sem þeir telja 

sig lifa lífinu á eigin forsendum; þeir velja sér starfsvettvang, maka, húsnæði, áhugamál, 

stjórnmálaflokk og sína uppáhalds bjórtegund en þeir geta ekki (svo auðveldlega) valið 

að velja ekki. Neysluhyggjan er líklega það sem nýfrjálshyggjan kemst næst því að kalla 

sjálfgengissamfélag þar sem neysluhringrásin viðheldur sjálfri sér í lífsgæðakapphlaup-

inu sem enginn á möguleika á að vinna. Framboðið réttlætir framleiðsluna með vísun í 

eftirspurnina sem myndast vegna aukins framboðs: Framboðið stýrir þannig eftirspurn-

inni sem einnig stýrir framboðinu. En hver stýrir stýringunni? Út frá hugmyndum 

nýfrjálshyggjunnar þá erum það við sjálf.  

Hér verður athyglinni beint að þeim áhrifaþáttum sem helst tilgreina nútímavæðingu 

nýfrjálshyggjunnar og virka þannig sem einskonar stýringartæki á þróun samfélagsins; 

viðhorf okkar og gildismat.102 Þetta eru einkum hinir ytri þættir hugmyndastefnunnar sem 

                                                 
101 Höfundur hefur ekki heimildir sem beinlínis tilgreina hugmyndina um einkaeign sem séreinkenni 

nýklassískrar hagfræði en hér er engu að síðu um að ræða mjög mikilvæga forsendu í kapítalískri 

kenningu.  

102 Það skal tekið fram að ekki verður sérstaklega farið ítarlega í saumana á áhrifin sjálf; hvernig þessir 

þættir hafa áhrif á tilveru okkar (það kemur síðar) heldur fremur að tilgreina þá með skýrum og 

skipulögðum hætti. 
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stýra innri þáttum hennar. Þótt ekki séu alltaf skýr mörk er gagnlegt að hafa í huga að 

hægt er að aðgreina áhrifaþættina með beinni og óbeinni stýringu. Þar er átt við muninn 

á augljósum áhrifaþáttum eins og auglýsingum (markaðshyggju) og síðan þeim sem eru 

okkur duldir eins og siðir, venjur, lífsmáti eða aðrir samfélagslegir þættir. Með nútíma-

væðingu er í fyrsta lagi átt við þá mynd nýfrjálshyggjunnar sem birtist í breyttum lifnaðar-

háttum okkar sem einstaklinga; áhrif tækninnar, markaðshyggju, breyttri samfélagsgerð 

og alþjóðavæðingu/hnattvæðingu svo eitthvað sé nefnt. Í öðru lagi beinist nútímavæðing 

nýfrjálshyggjunnar að viðskiptum; m.a. að fyrirtækjavæðingu, peningastefnu, einka-

væðingu og alþjóðaviðskiptum; og í þriðja lagi er vert að beina athyglinni að breyttu 

landslagi stjórnmálanna og hvaða áhrif það hefur á hlutverk og vægi lýðræðisins.103  

(1) Einstaklingar: Ein af grunnstoðum kapítalískrar hugmyndafræði er einstaklings-

hyggja sem fer fram á frelsi einstaklingsins til að skapa og stjórna eigin lífi. En 

einstaklingshyggjan tilheyrir einnig þeirri hugsun og stefnu að hver einstaklingur eigi 

fyrst og fremst að sjá um sjálfan sig (og kannski sína nánustu) frekar en að einstaklingar 

og samfélag hafi gagnkvæmum og sameiginlegum skyldum að gegna eins og 

félagshyggja segir til um.104 Sú róttæka einstaklingsvæðing sem átt hefur sér stað með 

áherslum nýfrjálshyggjunnar síðustu áratugi er talin hafa leitt af sér umtalsverða breyt-

ingu á stöðu, hlutverk (ábyrgð) og sjálfsmynd einstaklingsins í samfélagi síðnútímans.  

Nánar verður greint frá þessari flóknu hugmynd um lífvald markaðshyggjunnar og 

kapítalismi sjálfsins en það sem skiptir máli hér eru þær hugmyndir og kenningar105 sem 

telja að einstaklingshyggja leiði að öllu jöfnu af sér ákveðið félagslegt rof sem elur af sér 

ótta, óöryggi og jafnvel vanmátt gagnvart tilverunni. Það er því ekki ólíklegt að 

einstaklingshyggjan hreinlega ýti undir tómhyggju á borð við níhilisma og sældarhyggju 

– sem takmarkar öll sameiginleg gildi – frekar en að upphefja einstaklinginn og veita 

honum  frelsi og styrk til að móta hið góða líf.   

Stýringarsamfélag nýfrjálshyggjunnar einkennist af upplausn samfélagslegra eininga 

þar sem hefðbundið hlutverk þegnanna; einstaklinganna, sjálfverunnar tekur breytingum. 

Hinir hefðbundnu einstaklingar ögunarsamfélagsins106 eru ekki lengur mæður, húsverðir 

                                                 
103 Þessi greining og nálgun byggir á hugmyndum höfundar.  

104 Sjá: https://is.wikipedia.org/wiki/Einstaklingshyggja 

105 Hér er m.a. verið að vísa í hugmyndir Ulrich Bech um hugtakið leysingu (e. liberation). Sjá grein en 

einnig er hægt að taka dæmi um hugtakið siðrof sem Durkheim notar.  

106 Sjá nánar um stýringarsamfélög og ögunarsamfélög í næsta kafla. 

https://is.wikipedia.org/wiki/Einstaklingshyggja
http://netla.hi.is/?page_id=4075


 

 51 

eða borgarar heldur fyrst og fremst neytendur; tölfræðileg stærð og/eða númer (banka-

reikningur / kennitala), og stýringin einkennist af því: Markaðshyggjan stýrir lífsmynstri 

staklinganna107 þar sem auglýsingar, áhrifavaldar (Instagram-snapparar), vinsældir og 

tíska tekur sífellt meira pláss í tilverunni með aðkomu snjallsíma og samfélagsmiðla. 

Stýringin er yfirþyrmandi og þverstæðukennd þar sem einstaklingsfrelsinu fylgir sú 

(stýrða) krafa að falla inn í hópinn. Neyslan felur í sér frelsi án ábyrgðar; skyndiánægju 

(e. pleasure) sem markaðsett er sem hamingja (e. happiness) en er skammlíf og því tekur 

við næsta neysluhringrás framboðs og eftirspurnar. Kúgun hinnar kapítalísku stýringar 

felst ekki í útilokun frá velmeguninni heldur í hlutdeild okkar í henni.  

Einstaklingshyggja er hugmyndafræði og/eða viðhorf sem augljóslega ýtir undir 

samkeppni á kostnað samvinnu. Þannig erum við ekki bara neytendur heldur einnig 

keppendur í lífsgæðakapphlaupinu. Markaðssetning einkalífsins; ímynd einstaklingsins 

er augljós á samfélagsmiðlum eins og Facebook og Instagram. Þau gildi sem tilheyra 

viðskiptalífinu; eins og hagnaður, samkeppni, auður og vald persónugerast og stýra 

viðhorfum og gildismati nútímamannsins. Nýfrjálshyggjan er því eins konar efnahagsleg 

löghyggja þar sem lögmál og tengsl markaðarins stýra innri formgerð samfélagsins og 

eðli samskipta okkar og lífsviðhorfa innan þess. Slík krafa þykir sterk þar sem hún dregur 

fram skilyrðislaust orsakasamband milli efnahagslegra þátta í okkar hversdagslega lífi; 

eins og t.d. framleiðsluhátta, neysla og lífsviðurværis og óefnahagslegra þátta; eins og t.d. 

félagslífs, stjórnmálaskoðana, menntunar og jafnvel trúarskoðana.108 

Jafnvel þótt flest vestræn samfélög búi við blandað hagkerfi og tileinki sér þ.a.l. bæði 

stefnu einstaklingshyggjunnar og félagshyggjunnar er ljóst að í ákveðnum skilningi hefur 

kapítalisminn og einstaklingshyggjan sigrað. Ástæðan þarf ekki að vera sú að maðurinn 

sé í eðli sínu gráðugur og valdasjúkur heldur miklu fremur er hann trúgjarn og fylginn; 

hann er hjarðdýr sem auðvelt er að stjórna og stýra.109  

(2) Viðskiptalífið: Alþjóðaviðskipti nútímavæðingarinnar er flókinn heimur hugtaka, 

aðferða, og kenninga sem ómögulegt er að skýra hér á skilvirkan hátt.110 Það sem skiptir 

                                                 
107 Þetta hugtak Deleuize verður útskýrt betur síðar. 

108 Sjá nánar í grein Patel frá 2011, „Crisis: Capitalism, Economics and the Environment“, bls. 2.  

109 Sjá nánar í grein eftir sjálfan mig sem birtist í Kjarnanum 

110 Það sem er áhugavert við þessi viðskipti er að vermæti eru almennt huglæg; þau byggjast á áætlunum 

og spádómum um verðgildi hlutabréfa t.d. með afleiðsluviðskiptum. Ímynd fyrirtækja og vörumerkja 

er dæmi um þetta.  

file:///D:/Capitalism,%20Economics%20and%20the%20Environment
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máli fyrir umfjöllunarefnið og einkennir einkum viðskiptaheim nýfrjálshyggjunnar er sú 

einfalda en skilyrðislausa krafa sem hluthafar og eigendur fyrirtækja setja stjórnendum 

sínum; hagnaður. Slík krafa er í sjálfu sér ekki óeðlileg – enda undarlegt markmið með 

viðskiptum að tapa peningum – en þegar krafan snýst nánast alfarið og undantekninga-

laust um að hámarka alltaf hagnaðinn frá ári til árs setur það ekki bara mark sitt á 

viðskiptalífið heldur einnig á þróun samfélagsins almennt.  

Þessi mikla áhersla á hagnað leiðir til þess að hagnaðarhvatinn (m.ö.o. græðgin) 

verður allsráðandi; annars vegar hefur hann afgerandi áhrif á starf innan fyrirtækjanna; 

alla ákvarðanatöku, stefnumótun, umbunarkerfi og markmiðasetningu og hins vegar er 

hann notaður til að réttlæta aðgerðir og ákvarðanir í nafni hagnaðar: Hann er í senn 

markmiðið sjálft, leiðirnar að því og réttlætingin fyrir hvoru tveggja. Sem einn af aðal 

drifkröftum hagkerfisins birtist hagnaðarhvatinn einkum í markaðshyggjunni (að auka 

alla neyslu og stækka markaðslega hlutdeild), hagræðingu í framleiðslu (draga úr 

kostnaði; lækka laun, tæknivæðast, flytja framleiðsluna til fátækari landa, fjöldafram-

leiðsla, draga úr gæðum, ganga á náttúruauðlindir) og í hagrænni örvun (bónusa-

greiðslur, fjórðungsuppgjör og alls kyns árangursdrifnu mati). Birtingamynd hagnaðar-

hvata nýfrjálshyggjunnar einkennist einkum af skammtímasjónarmiðum, áhættusækni 

og/eða rekstri án ábyrgðar,111 forræðishyggju (ákvarðanir eru teknar út frá hagsmunum 

þeirra sem stjórna) og útþensluhneigð.  

Afleiðing nýfrjálshyggjunnar birtist okkur einkum í yfirgengilegum efnahagslegum 

ójöfnuði þar sem framganga viðskiptalífsins er réttlæt með brauðmolakenningunni; þ.e. 

að ójöfnuðurinn skili samfélaginu öllu betri lífsafkomu en ella. Önnur réttlæting 

ofurframleiðslu og ofurhagnaðar beinist að samkeppni og þeirri staðhæfingu að 

markaðurinn endurspegli ákveðna eftirspurn; „þetta er það sem fólkið vill“ segja talsmenn 

stórfyrirtækja og varpa þannig ábyrgðinni á neytendur sem neyðast öllu jafnan að velja 

ódýrari kostinn þótt hann sé e.t.v. óhollur og/eða óumhverfisvænn. Þannig ráða fyrirtæki 

ferðinni. Þeirra hagsmunir yfirgnæfa hagsmuni þegnanna því þeir eru taldir mikilvægari 

fyrir hagvöxtinn og þ.a.l. velferð samfélagsins. Þannig öðlast fyrirtæki frelsi og réttindi 

                                                 
111 Dæmi um fyrirtæki sem enda á Ldt. (Limited) en skammstöfunin vísar til þess að ábyrgð eigenda á 

rekstrinum er takmörkuð. Með henni er bent á að ekki er hægt að krefjast þess að eigendur greiði úr 

eigin vasa það sem upp á vantar ef félagið á ekki fyrir skuldum. Hliðstæða þessa á Íslandi er að 

hlutafélög nota skammstöfunina hf. eða h/f á eftir eða undan nafni sínu til að gefa til kynna að ábyrgð 

eigenda þeirra er takmörkuð við það hlutafé sem þeir hafa lagt fram. (Heimild: Vísindavefurinn 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4024) 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4024
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sem áður tilheyrðu einungis borgurum samfélagsins. Persónugerving fyrirtækja í 

lagalegum skilningi er gott dæmi um þetta þar sem t.d. málfrelsi og skoðanafrelsi (og 

jafnvel trúfrelsi) tryggir fyrirtækjum ákveðinn rétt innan laganna og styrkir þannig stöðu 

þeirra innan kerfisins.112  

Hugmyndastefna nýfrjálshyggjunnar felur í sér óbeina og óopinbera hagsmunagæslu 

fyrir ríkustu stéttirnar sem gera allt sem í þeirra valdi stendur (og það er mikið vald) til 

að standa vörð um hagsmuni sína og að halda ástandinu óbreyttu.113 Áherslur hægri 

stjórnmálaafla á frelsi markaðsins eru augljóslega slíkum forréttindastéttum í hag þar sem 

slíkt efnahagslegt frelsi eru ákjósanlegar fyrir stjórnendur stórfyrirtækja til að auka 

hagnað fyrir hluthafa sína. Það er því ekki undarlegt að fylgismenn nýfrjálshyggjunnar 

beiti sér á hinum pólitíska vettvangi hvort sem það er hreinlega með beinni efnahags-

ráðgjöf eða óformlegum áhrifaþáttum á borð við lobbyisma. Þannig eru viðskipti og 

stjórnmál samofin hagsmunablanda þar sem regluverk ríkisvaldsins beygir sig og hneigir 

fyrir kröfum/áhrifamætti viðskiptalífsins, sem stuðlar að auknum hagvexti og leiðir 

þannig samfélögin (og hina kjörnu fulltrúa þeirra) í átt að aukinni hagsæld. Slíkur 

darraðadans er frekar undarlegur í ljósi kröfu nýfrjálshyggjunnar um lítil sem engin 

afskipti af hendi ríkisvaldsins. Þvert á móti virðast hugmyndastefnan bera með sér 

ákveðna pólitíska íhlutun þar sem beinum áhrifum er beitt til að ná fram stefnuþáttum 

hugmyndastefnunnar,114 t.d. einkavæðingu samfélagslegra stofnana, skattalækkunum 

(einkum á fyrirtæki) og fríverslunarsamningum. Vegna þessara auknu ítaka viðskipta-

lífsins í stjórnmálum er staðan orðin þannig að sumar af stærstu alþjóðlegu fyrirtækja-

samsteypum veraldar eru (löngu) orðnar valdameiri en flest ríki heims. 

(3) Vettvangur stjórnmálana: Eins og kom fram hér að ofan felur stefna nýfrjáls-

hyggjunnar í sér pólitíska virkni með það markmið að framkalla nýja félagslega og 

pólitíska samfélagsgerð. Í bókinni The Birth of Biopolitics undirstrikar Michel Foucault, 

einn þekktasti heimspekingur nútímans, þessa áherslu á hina pólitísku stýringu 

nýfrjálshyggjunnar umfram hina efnahagslegu hugmyndastefnu: Hvernig hinar ríkjandi 

                                                 
112 Sjá nánar hér um það sem kallast á ensku „corporate personhood“. 

113 Þessa staðhæfingu/gagnrýni má finna víða t.d. í bókinni A Brief History of Neoliberalism eftir David 

Harvey eða Þetta breytir öllu: Kapítalisminn gegn loftslaginu eftir Naomi Klein. Þessu til stuðnings má 

benda á að þeir sem aðhyllast kenningar nýfrjálshyggjunnar (nýklassískrar hagfræði) hafa lítinn sem 

engan áhuga á að endurmeta eða endurskoða hugmyndafræðina í ljósi þeirrar gagnrýni sem að henni 

beinist. Sjá nánar í 3. kafla bókarinnar Eilífðarvélin.  

114 https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-neoliberalism/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood
https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-neoliberalism/
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pólitísku stéttir geta tryggt sér völd með því að útfæra pólitískar aðgerðir sínar eftir 

grundvallarreglum markaðshagkerfisins. Þannig er ekki hægt að lýsa nýfrjálshyggjunni 

sem laushalastefnu (laissez-faire: afskiptaleysi stjórnvalda) heldur fremur sem fyrir-

hyggjusamri stefnu athafna og íhlutunar. En valdinu er ekki einungis stýrt með aðferðum 

markaðshyggjunnar heldur geta ríkjandi öfl einnig skapað þegna sína eftir eigin 

pólitískum stefnum.115 Slíkt hugstjórnarfar116 (e. governmentality) er flókin gerð 

valdastýringar sem beinist að fólksfjöldanum og beitir pólitískri efnahagslegri þekkingu 

og öryggi sem stjórnunartækjum.117 

Hér er vissulega verið að nálgast ákveðna túlkun á hugmyndastefnu nýfrjálshyggjunn-

ar út frá mjög fræðilegri greiningu en umræðan um breytt landslag stjórnmálanna er 

almenn og áberandi í nútíma samfélögum. Fólk er að átta sig á því að kosningar snúast 

ekki lengur um lýðræði; að lýðurinn velji sér fulltrúa sem berst fyrir og stendur vörð um 

hagsmuni hans. Völdum er náð með gífurlegu magni af peningum, spillingu og fals-

fréttum sem auðveldlega skiptir fólki í ólíkar fylkingar og ýtir þannig undir samfélagslega 

sundrungu. Fjölmiðlar sem eru í einkaeigu (sem eru flestir) taka þátt í múgæsingunni því 

falsfréttirnar vekja athygli og athygli selur auglýsingar; allt eftir leiðum markaðs-

hyggjunnar. Hinn almenni kjósandi, sem jafnan er ringlaður, illa upplýstur og uppfullur 

af reiði og/eða vanmáttarkennd, er búinn að missa trúna á atkvæði sitt; á sína lýðræðislegu 

ákvörðunartöku. Hann veit að hann hefur ekki lengur neitt vald því valdið er hjá þeim 

sem valdið hafa. Hann hættir því bara að velta þessu fyrir sér, opnar einn kaldan (eða 

fleiri) og kveikir á Netflix.118 

  

                                                 
115 Foucault, The Birth of Biopolitics, bls. 131-132. 

116 Ísl. þýðingu fékk ég hjá Birni Þorsteinssyni heimspeking.  

117 Fengið af IEP – Internet Encyclopedia of Philosophy. Sjá hér. 

118 Honum væri betur borgið að fara á YouTube og horfa á heimildarmyndina The Power of Nightmares 

(2004) eftir Adam Curtis. 

https://www.iep.utm.edu/fouc-pol/
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4. HÖFUM VIÐ VALD TIL AÐ VELJA? 

Þegar maður veltir fyrir sér grunntón þessa kafla þá kemur upp í hugann hugtak sem hefur 

verið viðloðandi heimspeki í ríflega 2500 ár og má rekja aftur til tíma Sókratesar. Þá 

beindist gagnrýni hans einkum af mótþróalausri fylgispekt almennings sem hann taldi 

stjórnast af ríkjandi hefðum og siðum hinna efri stétta. Þessari borgaralegu hlýðni líkti 

hann við kindahjörð sem rekin er áfram án þess að hafa hugmynd um hvert eða hvers 

vegna.  

Slík hjarðhegðun hefur síðar verið umhugsunarefni fjölmargra fræðimanna á sviðum 

heimspeki, stjórnmála, félagsfræði, sálfræði og ekki síður nú á sviðum viðskipta- og 

markaðsfræða, sem beina sjónum sínum að neysluhegðun hjarðarinnar. Hvort sem um 

er að ræða stjórnmál, trúarbrögð, stríð eða þá þætti tilverunnar sem snúa að lífsstíl og 

menningu, hefur tilhneiging mannsins til fylgispektar verið áberandi frá örófi alda. En er 

rétt að segja að við séum eins og kindahjörð sem lætur reka sig í hinar ýmsu áttir eftir 

margbreytilegum duttlungum smalans? Og hver er þá smalinn?  

Umfjöllunarefnið í þessum kafla beinist að þessum samskiptum valds og valdafylgni 

og snýr að ytri formgerðum hugtakanna kapítalismi og sjálfbærni; hvernig hin kerfis-

bundna nútímavæðing nýfrjálshyggjunnar stýrir siðmenningunni; lífsviðhorfum okkar og 

gildismati. En virkar þessi stýring sem hvetjandi afl og stuðlar að sjálfbærri þróun eða er 

hún letjandi og dregur úr okkur mátt? Og hver stýrir eiginlega stýringunni? Er markaðs-

hagkerfinu stýrt af frjálsum og skynsömum fulltrúum hinnar hagrænu rökvísi kapítal-

ismans? Er frjáls markaður sem samfélagslegt mótunarafl bestur til þess fallinn að leiða 

okkur í átt að velferð og sjálfbærari tilveru? Er frelsi nýfrjálshyggjunnar raunverulegt 

frelsi eða tálsýn; ábyrgðalaus stýring íhaldssamra skammtímahagsmuna og ódygðugra 

hugsjóna? Aðal áherslan verður hér á hina kapítalísku stýringu en í lok ritgerðarinnar 

beinum við sjónum að stýringu siðferðisins; að siðferðilegum ástæðum og aðgerðum 

(aðgerðarleysi).  

Þegar svona leiðarstef eru lögð fram er hætta á að umræðan muni litast af neikvæðni 

og fordómum í garð kapítalískrar hugmyndafræði og því er mikilvægt að rifja upp þá 

áherslu sem hér er lögð á að markmið ritgerðarinnar er ekki að gagnrýna heldur að draga 

upp skýra mynd af hinu kapítalíska landslagi sem síðan er hægt að spegla umræðuna í. 

Það er þó engum blöðum um það að fletta að nútímanum er stýrt af nýfrjálshyggju-

kapítalisma en það er þó ekki eitthvað sem gerist af sjálfu sér. Hvort skapar maðurinn 

samfélagið eða samfélagið manninn? 
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4.1 Helstu forsendur breytinga  

Í milljón ár hefur lífið á jörðinni verið að þróast og hefur sú þróun einkennst af aðlögun; 

þ.e. hæfni lífvera til að aðlagast umhverfinu og með náttúruvali erfist sú hæfni frá einni 

kynslóð til annarrar vegna samspils milli eiginleika lífverunnar og umhverfis hennar. Í 

þeim skilningi á hugtakið þróun sér hvorki orsök né afleiðingu; það er ekkert ákveðið 

fyrirbæri sem stýrir þróuninni; hún bara þróast. Talið er að náttúruval mannsins hafi 

(upphaflega) einkennst af skynsemi og hæfni hans til samskipta og samvinnu og að þeir 

eiginleikar séu lykilþættir í þróun mannsins.119 Í 200.000 ár aðlagaðist maðurinn 

umhverfinu og þróunin einkenndist af því en fyrir um 10.000 árum hófst tímabil jarðyrkju 

og staðbundinnar búsetu sem var fyrsta skref mannsins í að aðlaga umhverfið að sér. Þrátt 

fyrir að maðurinn hafi ósjaldan, allt frá forsögulegum tíma, verið ábyrgur fyrir alls kyns 

eyðileggingu og umróti á hinum ýmsu vistkerfum, dýrategundum og landsvæðum120 er 

það ekkert í líkingu við hin mannlegu yfirráð sem fylgdu nútímanum; iðnbyltingunni, 

vísindahyggjunni og tæknivæðingunni sem hófst fyrir um 300 árum. Maðurinn þurfti ekki 

lengur að aðlaga sig náttúrunni – nú tóku við tilraunir til að aðlaga náttúruna að 

manninum.  

En gamanið átti eftir að grána. Eftir að hafa þróast stöðugt í átt að meiri hagsæld 

stendur mannkynið nú frammi fyrir þeirri staðreynd, í fyrsta sinn í mannkynssögunni, að 

við erum sjálf að eyðileggja það umhverfi sem er okkur lífsnauðsynlegt:121 Það sem ógnar 

tilveru okkar erum við sjálf og þá umhverfisógn má algerlega skrifa á ofurhraða þróunar 

hagsældar sem birtist í lífsstíl okkar; framleiðslu, neyslu og ófyrirsjáanlegri 

tæknivæðingu. Ef um væri að ræða ólæknandi vírus eða loftstein sem myndi skaða allt líf 

á jörðinni væri hægt að bera höfuðið hátt, en það að ástæðan fyrir ógninni og skaðanum 

sé einkum græðgi, leti og neysla; hamborgarar, símar og sólarlandaferðir, er í senn 

máttlaus og gífurlega vandræðaleg afsökun. Við þurfum því heldur betur að snúa dæminu 

við. Við þurfum að beina þróuninni í átt að sjálfbærari tilveru. En sjálfbær þróun er ekki 

þróun í þeim hefðbundna skilningi sem hér var minnst á áður – þar sem þróun bara þróast 

– heldur felst í henni skýr krafa um stefnu; markmið og árangur og slíkri kröfu fylgir 

óhjákvæmilega samtillt inngrip alþjóðasamfélagsins og markvissar aðgerðir. Við þurfum 

                                                 
119 Sjá nánar í bókinni Sapiens. A Brief History of Human Kind. 

120 Sjá nánar í bókinni Sapiens. A Brief History of Human Kind.  

121 Hér á ég vissulega við mannkynið í heild sinni. Það eru fjölmörg dæmi um staðbundna eyðileggingu 

t.a.m. á Páskaeyju þar sem samfélagið er talið hafa þurrkast út vegna ósjálfbærs lífernis.  
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að stýra þróuninni. Og ef marka má vísindasamfélagið þá eru rótækar breytingar 

aðkallandi og það strax. En hverr eru þessir við sem eigum að breyta öllu? Hverj taka 

ákvarðanirnar? Og hvaðan koma breytingarnar?  

Það er ljóst að ábyrgðin liggur sameiginlega hjá öllum ríkjum heimsins.122 Ef við 

útilokum ríki þar sem hvorki er virkt lýðræði né frjáls markaður (á borð við Norður-

Kóreu) þá má segja að alþjóðasamfélagið standi einkum frammi fyrir tveimur valkostum: 

Annars vegar er hægt að tileinka sér lýðræðisdrifna forræðishyggju sem stuðlar að 

sjálfbærri þróun með beinni stýringu ríkisvaldsins t.d. í formi laga, tolla og skatta, eða 

hins vegar að treysta á hinn frjálsa markað þar sem frumkvæði og krafa neytenda um 

umhverfisvænni vörur og viðskipti stýri markaðslögmálunum (um framboð og eftirspurn) 

og stuðli þannig að sjálfbærri þróun. Þriðji valkosturinn er þó líklegastur til framkvæmda 

en sá endurspeglar stefnu flestra nútímaríkja og tilheyrir blönduðu hagkerfi, en hvort slíkt 

miðjumoð sé líklegt til árangurs er óvíst og umdeilanlegt.  

Þegar öllu er á botninn hvolft þá eru það einstaklingarnir (í hinum vestrænu 

samfélögum) sem hafa afgerandi og hvað mest áhrif á stefnu þróunarinnar, hvort heldur 

sem það er á vettvangi stjórnmálanna eða markaðarins. Sem kjósendur í lýðræðislegu 

ríki nýtum við atkvæði okkar til að móta stefnu ríkisins og samfélagsins alls en sem 

neytendur notum við peninga og með viðskiptum eða verslun höfum við áhrif á hvernig 

markaðurinn er og hvernig hann þróast; við kjósum með greiðslukortinu. Áhrifamáttur 

stýringarinnar felst síðan í samanlagðri virkni og þátttöku borgaranna (í kosningum eða í 

versluninni) en ákvörðun þeirra markast fyrst og fremst af hagsmunum, sjálfræði (e. 

autonomy), raunverulegu valfrelsi og upplýsingum. Svo er annað mál hvort ákvörðunin 

sé í raun og veru vel upplýst, tekin af eigin frumkvæði eða af raunverulegri hagkvæmni.  

Hér birtist okkur kjarni málsins: Sem neytendur eða kjósendur geta einstaklingar stýrt 

þróuninni en breytni þeirra, ákvarðanir og val verða að endurspegla raunverulegan vilja 

til breytinga þrátt fyrir að slíkt myndi að einhverju leyti takmarka þau lífsgæði sem þeir 

eiga að venjast. En viljinn er því miður ekki nægileg forsenda. Á vettvangi lýðræðisins er 

það upplýsingin; vitund og skilningur borgaranna um samfélagslegar kringumstæður sem 

og sjálfstæðið; styrkurinn og virknin til að standa með upplýstum skoðunum sínum. 

                                                 
122 Eins og kom fram í kaflanum um sjálfbærni og sjálfbæra þróun hvílir ábyrgðin einna mest á hinum 

efnameiri ríkjum (Vesturlanda) sem er ekki bara sjálfsagt heldur sanngjarnt þar sem þær eru aðal 

valdurinn af þeim umhverfisvanda sem um ræðir.  



 

 58 

Svipaða sögu má segja af vettvangi hins frjálsa markaðar nema þar bætist við krafa um 

efnahagslega getu sem áhrifamátt breytinga. 

Sem samfélagslegar einingar hafa fyrirtæki vissulega stóru hlutverki að gegna þegar 

kemur að þróun samfélagsins enda er nú á dögum oft vísað í samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja. En eru hagsmunir þeirra og rekstrarforsendur sambærilegir hagsmunum 

þegnanna? Fyrirbærið fyrirtæki er í raun undarleg blanda af kerfisbundnum vélum annars 

vegar, sem stýrast af lögmálum útreikninga, og félagslegum lífverum hins vegar sem ljá 

vélinni eins konar sál og vitund: Fyrirtæki er mannauðurinn sem skapar það og drífur 

áfram en markmið og stefna fyrirtækisins er alltaf mörkuð af hagrænum og kerfis-

bundnum forsendum. Áhrifamáttur fyrirtækja er augljós en þegar grannt er skoðað sjáum 

við að vilji fyrirtækja til breytinga (í átt að sjálfbærri þróun) er í raun lítill sem enginn.123 

Hagnaðarhvatinn einkennist fyrst og fremst af útþenslu, yfirráðum og aukinni markaðs-

hlutdeild. Hagsmunir fyrirtækja eru efnahagslegir eiginhagsmunir og einkennast af 

samkeppni og skammtímahugsun. Af þessu þarf þó ekki að leiða að fyrirtæki séu í eðli 

sínu slæm (eða góð) því þau eru, eins og kom fram hér að framan, að hluta til vélræn eða 

kerfisbundin fyrirbæri sem hreinlega reikna út hagkvæmasta rekstrarformið og ákvarðanir 

eru teknar út frá þeim útreikningum. Það eru helstu forsendur breytinga þegar kemur að 

fyrirtækjum og svo virðist sem niðurstaða útreikninganna sé sú að það sé þeim í hag að 

halda ástandinu óbreyttu.  

Í þessari ádrepu um helstu forsendur breytinga beinist kastljósið einkum að hinni 

(lýsandi) kerfisbundnu hlið félagslegra athafna þar sem einstaklingar, viðskiptalíf og 

ríkisvald eru verkfæri eða tæki samfélagslegrar þróunar. Þeir (leiðandi) breytingavaldar 

sem tilheyra hinum félagslega lífheimi124 eru öllu óljósari og jafnvel óskilvirkari því ekki 

er augljóst hvar valdið liggur, hvaðan hvatinn eða frumkvæðið kemur; frá okkur eða frá 

okkur. Slík hugarflækja minnir óþægilega á hina klassísku spurningu um hænuna og eggið 

og á þeim nótum skulum við færa okkur yfir á umræðusvið valds og stýringar.  

                                                 
123 Það er vissulega hægt að benda á verkefni sem tilheyra samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og nefna samtök 

á borð við Festu því til stuðnings. En hér á ég við að „vilji“ fyrirtækja er annar en „vilji“ stjórnenda og 

starfsfólks. Vilji fyrirtækja er (eins og kemur fram) hagrænn og fylgir ákveðnum markmiðum og 

forsendum. Vilji stjórnenda getur verið margskonar og mismunandi. Það er þó mín skoðun að 

samfélagsleg ábyrgð er fyrst og fremst markaðsleg skrautfjöður fyrir fyrirtæki og stofnanir fremur en 

raunverulegur vilji til breytinga.   

124 Ég er ekki viss að þessi aðgreining endurspegli hugtakatvennu Jurgen Habermas um kerfi og lífheim í 

bókinni The Structural Transformation of the Public Sphere en ég notast hér lauslega við hugtökin engu 

að síður.  
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4.2 Valdið í stýringarsamfélaginu 

Til þess að fá greinargóðan skilning á því sem hér kallast ytri formgerðir nýfrjáls-

hyggjukapítalismans er gagnlegt að beina athyglinni, ekki bara að hinu kapítalíska 

samfélagi, heldur einnig að skoða með hvaða hætti hugmyndafræðin stýrir félagsmótun-

inni; þ.á.m. okkur sjálfum. Í þessari ritgerð er gengið út frá þeirri forsendu að kapítalísk 

samfélög séu stýringarsamfélög en til að skilja hvað átt er við með stýringu er gagnlegt 

að byrja á valdahugtaki Foucault sem síðan leiðir nálgunina að stýringunni sem einkennir 

stýringarsamfélag í hugmyndafræði heimspekingsins Deleuze.  

4.2.1 Lífvald Foucault 

„Rannsókn á valdi á […] ekki að beinast að því hvað vald er heldur hvernig 

það er, enda er „vald í sjálfu sér ekki til“ 125  – það á sér aðeins birtingamyndir 

í tengslum á milli einstaklinga, hópa, staða, aðstæðna, rýmis, forma sem eiga 

í samskiptum og lýtur ákveðinni formgerð sem umlykur fyrirbærin.“126 

Steinar Örn Atlason gerir valdahugtaki Foucault ágæt skil í greininni „Það gisti óður… – 

Um Foucault, líkamann og lífvaldið“. Þar bendir hann á að nálgun Foucault sé í grunninn 

frumspekileg en leggur áherslu á að hún sé frumspeki reynslunnar; „en frumspeki reynsl-

unnar er í raun greining á tengslum, það er að segja tengslum líkamans við orðræðu, 

athafnir og samfélag á sögulegum grundvelli.”127 Þessi tengsl birtast síðan í „gagnvirku 

sambandi formgerðarinnar (þekking) og kraftanna innan formgerðarinnar (vald).”128 Að 

mati Foucault er því ekki hægt að tala um vald nema í ljósi þekkingarinnar „en að baki 

liggur sá skilningur að vald og þekking séu hliðstæður sem geri ráð fyrir og feli í sér 

ákveðin vensl – vald felur í sér þekkingu og kæmist ekki til framkvæmdar ef svo væri 

ekki, en þekkingin lýtur ákveðnum kóðum eða reglueiningum – hugsunarkerfi – sem 

afmarka farveg valdsins.“129 

Greining Foucault á valdi og þekkingu er félagssöguleg greining og skiptir hann sögu 

Evrópu niður í mismunandi tímabil sem einkennast af ólíkum tengslum valds og þekking-

                                                 
125 Steinar Örn Atlason, „Það gisti óður… Um Foucault, líkamann og lífvaldið“, bls. 63 (tilvísun í tilvísun 

1 Foucault). 

126 Sama rit, bls. 63 (skáletrun er mín). 

127 Sama rit bls. 62 (feitletrun er mín). 

128 Sama rit, bls. 63. (bendi á að orðið „formgerð“ sem hér er notað má ekki rugla við þá nálgun sem 

höfundur þessarar ritgerðar byggir á þar sem talað er um innri og ytri „formgerðir“ – ekki sami hluturinn.  

129 Sama rit, bls. 63. 
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ar. Þetta eru endurreisn, klassíski tíminn og nútíminn. Því ber að skoða hverja valda-

formgerð út frá ólíkum tímabilum sem og ólík hugsunarkerfi hvers tímabils og hvernig 

þau hafa áhrif á vald út frá sögulegum grundvelli. Beinum nú sjónum okkar aðeins að 

þeirri afdrifaríku umbreytingu sem margir telja að sé ein mikilvægasta uppgötvun 

Foucault sem er lífvaldið (e. biopower). 

Í bókinni The History of Sexuality lýsir Foucault þeim mikilvægu valdaumskiptum 

sem áttu sér stað frá sautjándu öld og fram á þá nítjándu: „Maður gæti sagt að hinn forni 

réttur til að taka líf og/eða leyfa líf hafi verið skipt út fyrir vald sem fóstrar lífið eða hamli 

því frá dauða”.130 Við þetta breytist hin gamla ógnarstjórn í ögunarvald nútímans sem 

stýrir og mótar samfélagsþegnana og þannig samfélagið í heild sinni:  

Í stað þess að yfirvaldið hafi vald yfir lífi og limum þegnanna í gegnum 

dauðann, þ.e. með dauðarefsingum og limlestingum, fer rökvísi valdsins með 

þessum umskiptum að snúast um það hvernig lífinu er lifað. Fyrrum fólst 

valdið í ótakmörkuðum rétti yfirvaldsins (konungsins eða furstans)  til að taka 

líf eða limi, láta menn lifa eða lífláta þá. Eftir umskiptin miðar valdið að lífinu 

sjálfu, viðgangi þess og vexti og nefnir Foucault það því lífvald (andstætt 

dauðavaldi). Rökvísi lífvaldsins miðar að því að auka getu og framleiðni 

þegnanna en tilkoma hennar helst í hendur við þróun iðnvædds kapítalisma.131 

Þetta lífvald er að mati Foucault frumforsenda ögunarsamfélagsins. Það er tvípóla kerfi 

þar sem pólarnir tveir eru óaðskiljanlegir en þó ekki andstæðir, því valdið fólst í öguninni 

og mótaði einstaklinginn og stöðu hans innan fjöldans. Hjörleifur Finnsson kallar þann 

fyrri ögun: líkamsgerðarpólitík mannslíkamans132 sem snýr að einskonar vélhyggju 

líkamseiningarinnar (e. body as a machine) og hvernig hægt er að aga hana, hámarka 

möguleika hennar, nýta sér krafta hennar og framleiðsluhlutverk sem og að aðlaga hana 

inn í hin ýmsu rýmisbundnu kerfi og stjórntæki hagkerfisins.133 Hér er áherslan á hvernig 

einstaklingnum er stýrt – þó sem hluti af heildinni – með stjórntækjum á borð við skóla, 

her og verksmiðju; og þannig er hann á ákveðinn hátt mótaður (agaður) til þess að þóknast 

markmiðum valdahafanna sem oftar en ekki sækjast eftir meiri hagnaði, meiri afköstum 

og áframhaldandi völdum. Síðari valdapólinn nefnir Hjörleifur skipuleggjandi stýringu: 

lífpólitík sem snýr að landslýð134 en sá beinir sjónum sínum að líkamstegundinni sem 

                                                 
130 Michel Foucault, The History of Sexuality, bls. 138 (ísl. þýðing er mín) 

131 Hjörleifur Finnsson, „Ótti á tímum öryggis“, bls. 134 

132 Sama rit, bls. 176. 

133 Michel Foucault, The History of Sexuality, bls. 138. 

134 Hjörleifur Finnsson, Af nýju lífvaldi, Hugur, bls. 176. 
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hóp (e. the species body) og leggur áherslu á skipulag, skráningu og athugun á þessum 

landslýð. „Viðfangið eru íbúar eða þjóð landsins, þegnarnir. Manntöl, fæðingartölur og 

dánartölur haldast í hendur við vöxt nýrra mann-, félags- og læknavísinda. Fylgst er með 

viðkomu, dreifingu, hreinlæti og skiptingu íbúanna í stéttir.“135 

Rökvísi valdsins yfir lífinu birtist í þessum lykilhugtökum; lífvaldi og lífpólitík en til 

að skilja betur hvernig Foucault sér samspil lífvalds og ögunarsamfélagsins er tilvalið að 

nota verksmiðjuna sem dæmi. Þar er hver einstaklingur mikilvæg (og oft sértæk) eining í 

framleiðsluferlinu en hlutverk hvers og eins er afmörkuð verkaskipting sem hólfuð er 

niður í skipulagt reglukerfi þar sem tíminn er vel nýttur og allt gengur eins og smurð vél. 

Efst í stigveldi verksmiðjunnar tróna stjórnendur og eigendur sem nýta sér líkama 

verkafólksins til að ná markmiði sínu; hámarksframleiðslu. Valdið sem felst í öguninni 

beinist annars vegar að þáttum eða tækjum sem snúa að verkamanninum sjálfum; svo sem 

stimpilklukka, fjöldi vinnustunda, launum og öðrum reglum á vinnustaðnum og hins 

vegar að verkamanninum sem einstakling í samfélaginu, en þar má nefna ábyrgð hans á 

afkomu fjölskyldunnar (laun), félagslíf hans (frítími, vinir ofl.) og síðast en ekki síst 

heilsufar.   

Það sem einkennir ögunarsamfélagið eru þau augljósu mörk á milli vinnukrafts og 

valdhafa en það er einmitt sú gjá sem margir telja að hafi orðið ögunarsamfélaginu að 

falli; hinn kúgaði var of meðvitaður um kúgunina og því leiddi það af sér átök; uppreisnir 

og byltingar þar sem hinir kúguðu börðust fyrir réttlátari kjörum og auknum mann-

réttindum. Þetta leiðir af sér ákveðna umbreytingu í samfélagsgerðinni og því þarf 

lífvaldið og kapítalisminn að finna sér annan farveg. Og þótt ögunin (eða kúgunin) sé 

ekki öll úr sögunni þá beinist hún fremur inn á við en út á við og þannig birtist okkur hin 

nýja samfélagsgerð sem hér gengur undir heitinu stýringarsamfélagið.  

4.2.2 „Stýringin“ í stýringarsamfélaginu  

Verksmiðjan er vissulega gott dæmi um þá afmörkun sem tilheyrir í ögunarsamfélagi 

Foucault en fjölskyldan, skólinn, spítalinn og fangelsin eru einnig dæmi um staði 

afmörkunar og innilokunar sem einkenna ögunina. Franski heimspekingurinn Gilles 

Deleuze nefnir þessa staði innilokunarstaði en heldur því fram að nú séum við stödd í 

miðju alheimshruni allra innilokunarstaða136 því tími ögunarinnar sem skipulagði slíka 

                                                 
135 Sama rit, bls. 176.  

136 Gilles Deleuze, Eftirmáli um stýringarsamfélög, Ritið, bls. 157. 
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staði er nú að mestu leyti liðinn og nýtt skeið að taka við; annað dýr/skrímsli sem er 

stýringarsamfélagið.  

Það er ljóst að skrímslið137 sem hér fæðist dafnar vel í þeim kringumstæðum sem 

kapítalisminn skapar enda bergmálar sköpunarsaga þeirra hliðstæðu kerfa sem 

hugmyndafræðilegur dúett. Umbreytingin sem hér um ræðir er raunveruleg umbylting en 

sprettur þó ekki úr byltingu heldur er hún félagslegt ferli sem helst í hendur við sögulega 

samfélagsþróun í kapítalisma síðnútímans og síðan með yfirtöku nýfrjálshyggjunnar. 

Umbreytingin er flókin og margþætt og það mætti taka svo djúpt í árinni að tala hér um 

eðlismun á samfélagsgerðinni fremur en hefðbundinn stigsmun þróunar. Ástæðan liggur 

einna helst í þeim mikla viðsnúningi sem verður á áherslum ákveðinna hugtakapara eða 

hugtakaandstæðna: Valdið breytist úr sýnilegri ögun í ósýnilega stýringu, mikilvægi 

samvinnu verður að skilyrtri samkeppni, samfélagið er ekki álitið ein heild heldur 

samansafn eininga sem ekki eru lengur manneskjur eða persónur heldur tölur. Að lokum 

má nefna að framleiðsluverðmæti eru ekki lengur hlutir eða vörur (hlutlæg verðmæti) 

heldur upplýsingar og þjónusta þar sem ímynd og vörumerki endurspegla huglæg 

verðmæti sem birtast einkum í hagspám viðskiptalífsins.   

Það er mikilvægt fyrir umfjöllunarefni ritgerðarinnar að átta sig á þessari eðlisbreyt-

ingu á samfélagsgerðinni og að hún endurspegli kapítalíska hugmyndastefnu og 

samfélagsþróun. Og einmitt þess vegna skiptir hér höfuðmáli að gera sér grein fyrir 

þessari óljósu, dularfullu og nánast yfirskilvitlegu stýringu sem er í senn tónlistin sem 

stjórnar dansi samfélagsins og dansinn sem taktgerir tónlist samfélagsins. Það er þrautinni 

þyngra að reyna að skilja og skilgreina stýringuna sem valdatæki eða valdaskipulag því 

þótt Deleuze  tali um nýja tegund valds er enginn augljós valdhafi eða valdbeiting, og því 

væri nær að tala um þessa stýringu sem einskonar áhrifa-vald. Stýringin er allstaðar og 

hvergi. Hún er óstöðug og síbreytileg. Deleuze kýs að útskýra stýringuna út frá inni-

lokunrstöðunum sem skilyrtu ögunina: „Innilokun er mót […] en stýring stillir sig af líkt 

og mót sem umbreytir sjálfu sér og breytist frá einu andartaki til hins næsta líkast síu með 

breytilegri möskvastærð.“138  

                                                 
137 Þetta orðtak kemur fram í greininni „Eftirmáli um stýringarsamfélög“ þar sem þýðandinn bendir á 

„skrýmsli“ er notað af Deleuze um myndmál og hugtök sem dreyfast líkt og arfi og þannig verða til 

„nýjar samsetningar aðrir blendingar, ný „skrímsli“ (sjá bls. 155). Hér er „skrímslið“ þetta nýja samfélag 

stýringar.  

138 Deleuze, „Eftirmáli um stýringarsamfélög“, bls. 158. 
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Sú mynd sem Deleuze dregur upp af stýringarsamfélaginu speglast í hinni kapítalísku 

formgerð nýfrjálshyggjunnar139 og því er stýringin óhjákvæmilega kapítalískt fyrirbæri. 

Það kemur berlega í ljós í þeim fjölmörgu dæmum sem hann tekur af framleiðslunni, 

fyrirtækjunum og verðmætasköpuninni. Og afleiðingarnar sem fylgja umbreytingunni úr 

ögun yfir í stýringu hefur augljós (og skaðleg) áhrif á einstaklingana sem upplifðu sig 

ómissandi fyrir gangvirki verksmiðjunnar en týnast í óljósri hringiðu fyrirtækisins sem er 

„andi, lofttegund“. [F]yrirtækin eru sífellt að taka upp vægðarlausa keppni í nafni 

heilbrigðrar samkeppni sem virkjar einstaklingana frábærlega til að keppa hver við annan 

og kemur sér svo fyrir í hverjum og einum þannig að hann klofnar innra með sér.140  

En einstaklingurinn týnir ekki bara sjálfum sér í stýringarsamfélaginu heldur missir 

hann einnig tengslin við heildina og verður þannig að staklingi enda „erum við ekki lengur 

að tala um tvenndina fjöldi og einstaklingur. Einstaklingur verður „staklingur“ og fjöldi 

verður að sýnishornum, upplýsingum, mörkuðum eða bönkum.“141 Þessi greining á 

fjöldanum er hliðstæð hugmyndinni um lífpólitík, sem hér var lýst að framan, þar sem 

tölulegar upplýsingar um líf og tilveru (ein)staklinganna öðlast gildi fyrir lífvaldið.142  

Það er ekkert nýtt að gagnrýna nútímakapítalisma og sýna fram á skaðsemi hans og 

neikvæð áhrif á samfélagið og einstaklingana.143 En eins og ég hef áður nefnt er 

markmiðið hér ekki að gagnrýna kapítalíska hugmyndafræði heldur að greina eðli hennar 

og áhrif á samfélagið og þegnana. Samkvæmt Deleuze einkennist þessi nýja samfélags-

gerð hinnar kapítalísku stýringar af sundrungu samfélagsins og tilvistarkreppu einstak-

linga: Sameining samfélagsins veikist og einstaklingarnir eru týndir í sjálfum sér og 

algerlega máttvana gagnvart stýringunni. Í ögunarsamfélaginu var augljóst hver hafði 

valdið og hvaðan kúgunin kom en í stýringarsamfélaginu er valdið eiginlega hjá hinum 

frjálsa einstaklingi en um leið hefur hann ekki raunverulegt vald. „Hið nýja lífvald stýrir 

dýnamík sjálfsverulífsins í farveg sem greiðir fyrir útþenslu kapítalismans; það fer leið 

                                                 
139 Deleuze nefnir aldrei nýfrjálshyggju á nafn en það er mat höfundar að sú gerð stýringasamfélags sem 

hann lýsir sé algerlega samræmanleg þeirri samfélagsgerð sem hér tilheyrir nýfrjálshyggjunni.  

140 Deleuze, „Eftirmáli um stýringarsamfélög“, bls. 158-159. 

141 Sama rit, bls. 158-159. (skáletrun er mín). 

142 Deleuze notar aldrei lífvaldshugtak Foucault en fróðir menn telja að hér er samskonar hugsun í gangi. 

143 Emilé Durkheim skrifaði t.d. bók eingöngu um sjálfsmorð sem hann taldi aukast með nútímavæðingu 

kapítalismans. Auk þess má nefna Freud, Marx, alla hugsuði Frankfurtarskólans og slóveníska 

heimspekinginn Slavoj Žižek. 



 

 64 

gagnvirkrar framleiðni og neyslu.“144 Í stýringarsamfélaginu upplifir staklingurinn sig 

sem frjálsan undan oki innilokunarstaðanna; frelsið verður neysluvara og í ljósi frelsisins 

og þeirra endalausu möguleika sem honum býðst í tæknivæddum eftirnútímanum telur 

hann að valdið yfir lífinu sé algerlega í hans höndum – sprottið úr hans eigin brjósti. En 

það er vissulega blekking því staklingurinn hefur eingöngu takmarkað vald sem ætti 

frekar að kalla valmöguleika en raunverulegt vald. Hann getur vissulega valið hvort hann 

kjósi hægri eða vinstri, drekki kók eða pepsí, eða gangi í gallabuxum eða pilsi, en 

stýringin er þó alltaf ráðandi og ytri áhrifaþættir margir og máttugir eins og við munum 

fjalla um síðar þegar kemur að markaðshyggjunni. Þessi ósjálfssprottna og ómeðvitaða 

villusýn staklingsins opnar hinum nýja kapítalisma eftirnútímans gríðarlega möguleika í 

formi útþenslu og framleiðslu í ljósi markaðsstýringar og aukinnar neyslu.  

4.2.3 Veldið og kapítalismi eftirnútímans 

Í bók sinni Veldið (Empire) taka heimspekingarnir Antonio Negri og Michael Hardt í 

vissum skilningi við keflinu af þeim Foucault og Deleuze því undirstaða bókarinnar má 

segja að sé hugmyndafræðilegt framhald af kenningunni um lífvald og kerfisbundin 

útfærsla á sögulegum forsendum stýringarsamfélagsins. Til að skilgreina þessa nýju 

heimskipan leitast þeir Hardt og Negri við að spegla Veldið í sögulegu samhengi við 

umskiptin sem fjallað var um hér að framan; úr ögunarsamfélaginu yfir í stýringar-

samfélagið sem tengist svo nútímavæðingu heimskapítalismans (nýfrjálshyggjunnar). 

Það er einkum tvennt sem telja má kjarnann í Veldinu: Nýtt form fullveldis og breyttir 

framleiðsluhættir kapítalismans.  

Það er ekki auðvelt að draga fram heildarkenningu bókarinnar í stuttu máli145 en 

grundvallarhugmyndin beinist að þeirri sýn Hardt og Negri að með hnattvæðingu hins 

kapítalíska markaðshagkerfis hafi þjóðríki heimsins (sérstaklega þau sem voru valdamikil 

á tímum ögunar) smám saman tapað fullveldi sínu. Þjóðríkjamörk, eða landamæri 

sjálfstæðra ríkja eins og við þekkjum þau, hafa nú litla sem enga merkingu eða tilgang í 

þeim alþjóðaviðskiptum þar sem peningar, tækni, fólk og vörur eru ekki bundin neinum 

afmörkuðum svæðum og því hefur dregið úr mætti þjóðríkja til að stýra eigin hagkerfum. 

                                                 
144 Hjörleifur Finnsson, „Ótti á tímum öryggis“, bls. 136. 

145 Höfundar viðurkenna sjálfir að þetta sé stór bók – enda 478 bls. – og fara þeir út í flesta þætti sem snúa 

að hinu hnattvædda stýringarsamfélagi nútímans en líta á bókina fyrst og fremst sem fræðilegan ramma 

eða „verkfærakistu“ fyrir aðra hugsuði til að nota í sínum kenningasmíðum frekar en heildstæða 

fræðilega kenningu.  
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Megintilgáta Hardt og Negri er sú að fullveldið hafi tekið á sig nýja mynd; pólitíska 

sjálfsveru, samsetta úr röð þjóðlegra og yfirþjóðlegra skipulagsheilda sem saman mynda 

þann fullvalda mátt sem ríkir yfir heiminum. Þessi nýja hnattvædda mynd fullveldisins146 

er það sem þeir nefna Veldið.147 

Fyrir þá sem litla þekkingu hafa á hugmyndum Foucault um lífvald eða stýringar-

hugtaki Deleuze hljómar Veldið eins og fyrirbæri sem fengið er beint frá handrits-

höfundum Stjörnustríðsmyndanna, en höfundum er mikið í mun að Veldið sé ekki skilið 

sem myndlíking um yfirráð á borð við Rómarveldi eða heimsyfirráð Vesturlanda, svo 

dæmi séu tekin. Hér er vissulega um að ræða nýja heimsskipan, nýja formgerð yfirráða, 

en hugtakið er fræðilegt og „einkennist umfram allt af markaleysi: Yfirráð Veldisins eru 

ótakmörkuð“.148 Veldið er ekki „[…] heimsvaldastefna [sem slík] heldur er það afmiðjuð 

og afsvæðandi yfirráðavél sem færir smám saman hinn hnattræna vettvang í heild sinni 

inn fyrir opin, útvíkkandi landamæri sín.“149 

Fyrst og fremst kemur Veldishugtakið á fót stjórn sem í raun umfaðmar 

rýmisheildina, eða sem ræður í raun yfir öllum hinum „siðmenntaða“ heimi. 

Engar svæðisbundnar hömlur takmarka umdæmi þess. Í öðru lagi kemur 

Veldishugtakið ekki fyrir sem sögulegt stjórnarfyrirkomulag sem á upptök sín 

í landvinningum heldur sem skipan sem í raun skýtur sögunni á frest og festir 

þar með núverandi stöðu mála í sessi til eilífðarnóns. Frá sjónarhóli Veldisins 

munu hlutirnir alltaf vera svona og var alltaf ætlað að vera það. […] Í þriðja 

lagi ná yfirráð Veldisins til allra sviða félagslegrar skipanar, allt niður í dýpi 

hinnar félagslegu veraldar. Veldið hlutast ekki einvörðungu til um landsvæði 

og íbúa heldur skapar það einnig sjálfan heiminn sem það byggir. Það stýrir 

ekki aðeins mannlegum samskiptum heldur leitast það einnig beinlínis við að 

ráða yfir mannlegri náttúru. Viðfang yfirráða þess er samfélagslífið í heild 

sinni, og því er Veldið dæmigerðasta birtingarmynd lífvalds. Að síðustu er 

hugtak Veldisins, þrátt fyrir að iðkun þess sé án afláts böðuð blóði, alltaf 

helgað friði – eilífum alheimsfriði utan við söguna.150 

Þetta er alveg slatti eins og unga fólkið myndi segja. Þegar vel er að gætt er Veldið 

samskonar skrímsli og stýringin og mætti jafnvel líta á þessi fyrirbæri sem tvíhöfða 

                                                 
146 Finnski heimspekingurinn Georg Henrik von Wright fjallar töluvert um hnattvæðinguna og nefnir 

tækniveldið sem sjálfstætt kerfi sem þróast samkvæmt sínum eigin lögmálum; sprottið sem bandalag 

vísinda, tækni og iðnframleiðslu. Ekki veit ég hvort um samskonar fyrirbæri sé að ræða en það er 

augljóslega sambærilegt.  

147 Hardt og Negri, „Lífpólitísk framleiðsla – ásamt formála að Veldinu“, bls. 150. 

148 Sama rit, bls. 153.  

149 Sama rit, bls. 151. 

150 Hardt og Negri, „Lífpólitísk framleiðsla – ásamt formála að Veldinu“, Hugur, bls. 153. 
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skrímsli; þar sem stýringin klæðist nú (dul)búningi alheimsvæðingarinnar. Veldið 

einkennist þannig af staðleysu og ósýnileika; er allstaðar og hvergi. Þótt Hardt og Negri 

tilgreina Sameinuðu þjóðirnar sem það fyrirbæri sem næst kæmist því að samleiða 

einhverskonar alþjóðavald, er valdsvið Veldisins yfirgripsmeira en það og nær til mun 

fleiri og flóknari samfélagslegri þátta en þeirra sem snúa að Sameinuðu þjóðunum: 

Sköpun auðs í eftirnútímavæðingu veraldarefnahagsins hneigist æ meir í átt að því sem 

við munum nefna lífpólitíska framleiðslu, framleiðslu samfélagslífsins sjálfs, þar sem hið 

hagfræðilega, pólitíska og menningarlega skarast í auknum mæli og tengist innbyrðis.151 

Það kemur skýrt fram í Veldinu að líklega séu það hinar risavöxnu alþjóðlegu 

fyrirtækjasamsteypur, ásamt fjármálafyrirtækunum, sem hafa hvað mest að segja um 

hvernig stýringunni er háttað, án þess þó að geta einangrað valdsviðið með öllu.   

Höfundar Veldisins notast ekki beinlínis við nýfrjálshyggjuhugtakið en hér er um 

samskonar merkingu að ræða þegar kemur að nútímavæðingu kapítalismans: Þeir benda 

á að margir telji að með hnattvæðingu kapítalismans hafi efnahagur heimsins losnað 

undan pólitískum áhrifum og þannig hafi dregið úr pólitísku valdi, en þeir telja þvert á 

móti að með hnattvæðingunni hafi vald hins kapítalíska hagkerfis og pólitískt vald 

sameinast undir einn hatt og myndi nú stofninn í kapítalískri skipan heimsins.152 Frjáls-

hyggjan er því ekki boðberi frelsisins eins og ætla mætti heldur varðhundur valdsins; 

áhrifa-valdsins; hinnar ósýnilegu stýringar sem einkennir heimsmynd Veldisins.  

En framgangur stýringarsamfélagsins boðar alls ekki endalok ögunarvaldsins. Þvert á 

móti hefur ögunarvaldið jafnvel enn sterkari ítök í stýringarsamfélaginu þar sem það hefur 

flust af hinu afmakraða, efnislega sviði félagslegra stofnana inn í vitund einstaklinganna, 

þaðan sem rökvísi þess er stöðugt að verki.153 Nánar verður fjallað um kapítalisma 

sjálfsins í næsta kafla.  

Bókin Veldið er skrifuð á níunda áratug síðustu aldar og kemur út árið 2000. Þrátt fyrir 

að hafa verið leiðandi í fræðilegri samfélagsrýni á nútímavæðingu og alþjóðavæðingu 

kapítalismans og náð þannig töluverðum vinsældum og útbreiðslu, kom hún að vissu leyti 

út aðeins of snemma. Aðeins fjórum árum eftir útgáfu bókarinnar spratt upp fyrirbæri sem 

átti eftir að breyta heimsmyndinni og samsamar sig að mörgu leiti með hugmynda-

fræðinni á bak við Veldið: Þetta fyrirbæri er Facebook. Það er áhugavert að velta fyrir sér 

                                                 
151 Sama rit, bls. 152. 

152 Sjá t.d. í Empire eftir Hardt og Negri, bls. 8-9. 

153 Sjá nánar í sama riti, kafla 3.6, „Capitalist Sovereignty, or Administering the Global Society of Control“.  
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hvernig höfundar hefðu nálgast þá hugmyndafræðilegu greiningu sem liggur að baki 

bókarinnar ef þeir hefðu skrifað hana eftir tilurð Facebook og annarra samfélagsmiðla.154 

Veldið vex á ógnarhraða í tíma og rúmi (án þess þó að tilheyra hvorugu) og erfitt er að 

segja til um hvert það leiðir okkur. En það er samt höfuð-verk(ur) ritgerðarinnar. Er líklegt 

að þetta skrímsli alheimsstýringarinnar beini okkur í átt að sjálfbærri tilveru? Sú staðreynd 

að Veldið er allstaðar og hvergi; án miðju og ytra borðs gerir okkur erfitt fyrir að segja til 

um hvort við getum haft áhrif á framvindu þess, en Hardt og Negri vilja meina að 

möguleikinn felist í ferlinu sjálfu sem liggur að baki Veldisins. Ef hægt er að skapa Veldi 

þá er hægt að skapa and-Veldi. Nýleg dæmi um „me-too“ byltinguna eða arabíska vorið 

vekja upp vonir og sýna að stýringin er ekki algerlega stjórnlaus og við fullkomlega 

leiksoppar hennar. Með samstilltum aðgerðum, m.a. í gegnum samfélagsmiðla, eigum við 

möguleika á að öðlast það áhrifa-vald sem þarf til að breyta stefnunni; stýra stýringunni, 

en það er ljóst að Veldið er stórt og kraftmikið (en stjórnlaust) skip sem siglir með okkur 

á fullri ferð inn í framtíðina. Hvort okkur takist að sveigja það af þeirri braut sem það 

virðist stefna eftir; braut sem einkennist af umhverfisskaða, efnahagslegum ójöfnuði og 

ósjálfbærum lífsmáta, er óvíst. En það er ljóst að helsta forsenda breytinga er samtaka-

máttur og slíkur máttur er eingöngu mögulegur þar sem saman koma sterkir 

(ein)staklingar. En hvernig getum við barist við og sigrað skrímsli sem er í senn við sjálf 

og enginn sérstakur?   

4.3 Stýring markaðshyggjunnar og kapítalismi sjálfsins. 

Í hinni stórbrotnu heimildaþáttaröð The Century of the Self rekur leikstjórinn og 

samfélagsrýnirinn Adam Curtis raunarsögu sjálfsins út frá neysluhegðun og annars konar 

hjarðstýringu nútímasamfélagsins. Sögusviðið er upphaf 20. aldarinnar og er nánast á pari 

við hina samfélagslegu umbreytingu úr ögun í stýringu, enda markar það ákveðið 

upphafsskeið einstaklingshyggjunnar og kapítalískrar markaðshyggju sem þá fól í sér 

samskonar umbreytingu á neysluhegðun almennings úr þörf í löngun.155 Ástæður má 

                                                 
154 Ef maður googlar „Hardt, Negri og Facebook“ fær maður 275.000 niðurstöður (á 0,16 sekúndum) en 

slík leit leiðir mann eingöngu á Facebook-síður höfundanna sjálfra eða sölusíður bóka þeirra.  

155 Hér er komið áhugavert dæmi um umbreytinguna úr ögun í stýringu með breyttum áherslum 

markaðshyggjunnar; þar sem „þörf“ viðskiptavinarins má sjá sem ákveðna ögun (fjölskyldan þarf mat 

og þess vegna þarf ég að vinna) en stýringin felst í því að vekja upp „löngun“ í vöruna (ef þig langar að 

eignast kærustu og þú ert sannfærður um að hún fíli þennan rakspíra = þá langar þig í þennan rakspíra). 

Þessi áherslubreyting á sér einnig vísun í hina nýklassísku hagfræði þar sem löngun er ákveðin 

mælieining í hagfræðilíkunum. 
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einkum rekja til iðnbyltingarinnar og þeirrar umframframleiðslu sem henni fylgdi (þá 

sérstaklega í kringum heimstyrjöldina fyrri) en þá sátu framleiðendur uppi með yfirfullar 

vöruskemmur þar sem framleiðslan hafði farið langt fram úr raunverulegri eftirspurn 

neytenda. Til að leysa þennan vanda spruttu upp aðferðir og leiðir sem áttu ekki bara eftir 

að öfga og umbreyta hinu hefðbundna markaðslögmáli um framboð og eftirspurn,156 

heldur áttu þær einnig eftir að endurskilgreina siðmenninguna sjálfa og þá einkum 

sjálfsmynd sjálfsverunnar; lífsviðhorfum hennar, gildismati og hegðun. Hér er að 

sjálfsögðu verið að tala um auglýsingar. 

Lykillinn að stýringu kapítalismans felst í lífvaldi markaðshyggjunnar; sem nú beitir 

valdinu yfir lífinu með þeim hætti að skilgreina hið góða, eftirsóknarverða líf. Þær 

forsendur sem lífvaldið gefur um hvað sé eftirsóknarvert endurspeglast í hinni kapítalísku 

lífpólitík (í skipuleggjandi stýringu) og verða þannig að ósjálfráðu markmiði sjálfs-

verunnar, enda er gott líf augljóslega eftirsóknarvert í sjálfu sér. Ástæðan fyrir því að 

lífvald kapítalískrar markaðshyggju nær fram að ganga með svo áhrifaríkum hætti er 

annars vegar sú staðreynd að hugmyndin um að eitthvað sé eftirsóknarvert þýðir í sjálfu 

sér ákveðna löngun, vöntun eða skort á einhverju því annars væri ekki hægt að tala um 

að eitthvað sé eftirsóknarvert. Hins vegar er ástæðan sú að stýringin virkar sem sjálf-

skapandi sjálf-stýring og þannig upplifir sjálfveran sig sem frjálsa (óagaða) manneskju 

sem velur sjálf og skilgreinir hið góða líf, án þess að átta sig endilega á að hún er alltaf 

innan ramma hinnar kapítalísku stýringar og alltaf undir áhrifa-valdi lífvalds.157  

En í lífvaldi hinnar kapítalísku markaðshyggju felst ákveðin þversögn: Stýring 

markaðshyggjunnar158 hefur það meginmarkmið að vekja upp hjá okkur þarfir og langanir 

(eftirspurn) og því felur stýringin í sér sjálfkrafa loforð um ánægju, hamingju og betra líf. 

En hængurinn er sá að slík loforð getur markaðshyggjan í raun ekki staðið við (þau mega 

ekki innihalda raunverulega ánægju/hamingju) því það myndi fullnægja þörfinni og draga 

þannig úr eftirspurn þess sem veitir okkur ánægju, hamingju og betra líf. Hamingjusöm 

manneskja þarf ekki að leita hamingjunnar. Að þessu leyti má segja að hin kapítalíska 

                                                 
156 Í markaðsdrifnu hagkerfi nýfrjálshyggjunnar er orðið erfitt að greina hvort stýri hvoru; eftirspurnin eða 

framboðið. Þetta tengist einnig „þörf“ og „löngun“. 

157 Það væri áhugasvert að fjalla um habitus-hugtak félagsvísindamannsins (og heimspekingsins) Pierre 

Bourdieu út frá þessari nálgun sem hér er farin. Bourdieu talar um ákveðinn „veruhátt“ sem á við um 

þær félagslegu forskriftir að hegðun, skynjun og umhugsun sem hafa runnið okkur svo í merg og bein 

að við beitum þeim án umhugsunar. (Vísindavefurinn)  

158 Hér er átt við aðferðir og leiðir markaðshyggjunnar.  

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=61450
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markaðshyggja selji okkur fyrst og fremst vonir og væntingar um hamingjuna (sem við 

tengjum síðan ómeðvitað við vörurnar og þjónustuna) en ekki vörurnar sjálfar sem eiga 

að veita okkur hamingjuna. Í framhaldinu af þeirri athugun felst einnig sú óbeina forkrafa 

hinnar kapítalísku stýringar að við séum að mestu leyti óánægð; að það vanti eitthvað í 

líf okkar. Þannig leitum við til kapítalismans sem ekki bara svarar eftirspurninni með 

vonum og væntingum, heldur eykur á lífsþorstann með því að brydda upp á fleiri þörfum; 

gerviþörfum sem er jafn ómögulegt að fullnægja.159   

Til að geta áttað sig á hamingjuhugtakinu út frá stýringu kapítalískrar markaðshyggju 

er gagnlegt að gera greinarmun á hamingju (e. happiness) og ánægju (e. pleasure). 

Hamingju má lýsa sem vellíðanar-ástandi einhverskonar Stóískri ró sem dvelur djúpt í 

sálarlífi okkar og einkennist m.a. af ást, einlægni, óeigingirni, sátt og stöðugleika. Það 

tekur tíma að öðlast sanna hamingju og hún er einhvern vegin alltaf í stöðugri vinnslu. 

Henni má frekar líkja við ferðalagið heldur en áfangastaðinn. Ánægjan er hins vegar 

öflugri upplifun. Hún er nær því að vera einskonar vellíðanar-tilfinning sem við 

upplifum sem ákafa og tafarlausa gleði. Ánægjan er ekki langvinn enda sækjumst við eftir 

henni aftur og aftur og hún er markmið í sjálfu sér. 

Það gefur auga leið – miðað við að eitthvað er að marka þá greiningu sem hér kom 

fram hér að framan – að sú lífsfylling sem fellur undir ánægjuna er markaðshyggjunni 

meira að skapi. Það þættu sumum ýkjur að flokka þessa ánægju undir narsisíska 

nautnarhyggju en þeir sem njóta lífsins með þessum hætti leita hamingjunnar í þessari 

skynmiklu en skammvinnu vellíðanar-tilfinningu sem yfirleitt birtist okkur í hversdags-

legri neyslu s.s. að borða góðan mat, kaupa sér ný föt, síma eða horfa á Friends.160 

Hér er augljóslega um að ræða ákveðna firringu hamingjuhugtaksins: Sú lífsfylling 

sem hin kapítalíska stýring markaðshyggjunnar varpar upp og selur okkur er villandi og 

leiðir af sér grunnan skilning (okkar) á hamingjunni: Við ruglum saman raunverulegri 

hamingju og ánægju. Firringin felst í því að þegar við veljum (kaupum) ákveðnar vörur 

sem eiga að veita okkur hamingju (skv. markaðshyggjunni) þá teljum við okkur vera 

hamingjusöm en finnum þó ekki fyrir raunverulegri hamingju, heldur aðeins þessari 

skammvinnu ánægju.  

Annað dæmi um firringu hamingjuhugtaksins er að finna í fyrirbæri sem kallast 

lífsgæðakapphlaupið og er skýrt dæmi um birtingarmynd kapítalískrar stýringar. Hér er 

                                                 
159 Sjá nánar í bókinni Capitalism and Desire – The af cost of Free Markets eftir Todd McGowan, bls. 11. 

160 Ég fjalla í lengra máli um hamingju og ánægju, á þessum nótum, í grein í Kjarnanum. Sjá hér. 

https://leslistinn.is/hofundar/otto-tynes/2019-01-23-hugleidingar-um-hamingjuna-sem-markmid/
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um að ræða óhlutstætt fyrirbæri; kapphlaup félagslegra metorða og efnahagslegrar 

umbunar sem er í senn viðvarandi og viðurkennt, en er raunverulega ekki til nema sem 

viðmið, hugmyndalegt viðtak. Það er ekki hægt að sigra þennan kappleik en það er 

vissulega hægt að tapa. Við tökum ósjálfviljug þátt í þessari órætanlegu samkeppni um 

hamingjuna og hið góða líf, oftast algerlega ómeðvituð og án þess að hafa nokkuð að 

segja um reglur eða markmið. En hin kapítalíska stýring er hér sterk á velli og leiðir okkur 

að þeirri augljósu „staðreynd“ að árangur og velgengni hljóti að vera grundvallar-

forsendur hamingjunnar og því markmið í sjálfu sér; hvernig getur manneskja verið 

hamingjusöm án þess að upplifa velgengni? En stýringin hefur hvorki stefnu, upphaf né 

endi og því framkallar hún tilvistarlegan vítahring þar sem hamingjan er skilyrði fyrir 

velgengni og öfugt: Til þess að finna hamingjuna þarf sjálfsveran að njóta velgengni en 

til þess að njóta velgengni verður hún að vera hamingjusöm. Líklega er gagnlegra að tala 

hér um brenglun fremur en firringu en hugmyndin er að sjálfveran sjái gulrótina fyrir 

framan sig, viti hvað þarf að gera til að ná henni, en því meira sem hún reynir því meira 

fjarlægist gulrótin. 

Vissulega er til fullt af fólki sem er bæði hamingjusamt og nýtur velgengni og er slík 

staðhæfing einmitt lífæð kapítalískrar stýringar, því á hinum frjálsa markaði og í anda 

ameríska draumsins eiga allir möguleika á að ná árangri og meikað það. Þessi draum-

kennda glapsýn styrkist með frumreglu einstaklingshyggjunnar um að hver maður skapi 

sjálfur sína gæfu og að árangurinn fari eftir erfiðinu; maður uppsker eftir því hvernig 

maður sáir. Þannig birtist okkur réttlæting hins efnahagslega ójöfnuðar: Ríkt fólk 

verðskuldar, samkvæmt þessari frumforsendu einstaklingshyggjunnar, ríkidæmi sitt og 

efnahagslega velmegun vegna framlags síns, dugnaðar eða annarra yfirburða: Það hefur 

(hlýtur að hafa) lagt sig meira fram en aðrir og náð þannig réttmætum árangri. Af þessu 

leiðir einnig sú staðhæfing að ef manneskjan nýtur ekki velgengni í lífinu (og finnur þ.a.l. 

ekki hamingju) hlýtur sú ógæfa að vera (að mestu leyti) sjálfsköpuð. Það er ekki 

frjálshyggjunni (kapítalismanum) að kenna ef sjálfveruna skortir metnað, aga og vilja til 

að ná árangri og sigra í lífinu.  

Maður gæti ætlað að hugtakið sem hér nefnist kapítalismi sjálfsins snúi að 

markmiðadrifinni kapítalískri samkeppni einstaklingsins í anda lífsgæðakapphlaupsins en 

svo er alls ekki. Hér er um að ræða tilraun til að túlka eða greina ákveðna félagslega afurð 
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kapítalískrar stýringar; staðalmynd sem rennur saman við hugmyndafræði kapítal-

ismans og mótar hina sálrænu hlið sjálfsverunnar.161 Tilgangurinn með þessari aðferð er 

ekki að draga fram neikvæðar hliðar eða meintan skaða sem kapítalismi er sakaður um að 

hafa á félagsmótunina162 heldur að varpa ljósi á ytri formgerð kapítalismans; hvernig hin 

kapítalíska stýring (áhrifa-vald) raungerir sjálfsveruna og myndar, ef svo má segja, 

ákveðið kapítalískt persónueinkenni. Hér er um að ræða vissa sálgreiningu á kapítal-

isma163 og er langt frá því að vera einföld en með því að tekna mynd af þessari kapítalísku 

afurð og greina möguleg einkenni hennar, verður auðveldara að draga ályktun um 

hlutverk og stöðu kapítalisma í sjálfbærri þróun.  

 

  

                                                 
161 Ath. hér gæti ég alveg eins notað „staðalmynd kapítalismans“ sem myndi lýsa þeim eiginleikum sem eru 

líklegir til að finnast í fari hinnar kapítalísku sjálfveru. Hjá Fromm heitir þessi félagslega afurð „social 

character“.  

162 Í bók sinni Capitalism and Desire viðurkennir þó höfundurinn Todd McGowan; „það að sálgreina kerfi 

er í eðli sínu að gagnrýna það“.  

163 Í bókunum Capitalism and Desire eftir McGowan og The Sane Society eftir Fromm er töluvert fjallað 

um hvort raunverulega sé hægt að sálgreina samfélög og hvað þá hugmyndafræði á borð við kapítalisma. 

Báðir færa rök fyrir því þótt ólík séu og geta lesendur kynnt sér þau betur.  
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5. NIÐURSTAÐA 

Titill ritgerðarinnar, „Fíllinn í stofunni“ er ekki kominn til af ástæðulausu. Á þeim tíma 

sem tók að setja hana saman veitti ég því athygli að miðað við þá þjóðfélagsumræðu sem 

á sér stað (t.d. í Silfrinu og á öðrum vettvöngum samræðu) er nánast eins og samfélagið 

geri sér ekki almennt grein fyrir því hvers konar efnahagskerfi við búum við. Tökum sem 

dæmi gjaldþrot flugfélagsins WOW sem virtist koma eins og þruma úr heiðskýru lofti 

yfir hið kapítalíska samfélag. Út frá grunnvallarkenningum kapítalískrar hugmyndafræði 

er nákvæmlega ekkert undarlegt við það að framsækinn frumkvöðull leggi allt undir með 

þessum hætti, missi flugið og hrapi. Það er meira að segja bæði æskilegt og jákvætt ef 

marka má hvernig kapítalismi sér og skilgreinir framfarir. Samt eru viðbrögð samfélags-

ins á þann veg að „slíkt ætti ekki að geta gerst“ eins og þátttakendur umræðunnar átti sig 

ekki á að samfélagið sem það tilheyrir er (að mestu leiti) kapítalískt. Svo er annað lýsandi 

við þetta dæmi. Samfélagsumræðan um fall WOW beinist nánast eingöngu að því 

efnahagslega bakslagi (áfalli) sem gæti fylgt gjaldþrotinu en að mjög litlu leiti að þeirri 

staðreynd að slíkum flugrekstri fylgir gífurleg losun gróðurhúsalofttegunda. Enginn 

nefnir fílinn í stofunni.  

Þegar umfjöllunarefni ritgerðarinnar ber á góma (í nánasta umræðuhópi höfundar) eru 

viðbrögðin yfirleitt þau sömu: „Áhugaverð spurning! Og hvert er svarið?“ En það er þó 

engu líkara en að viðmælendur átti sig fljótt á merkingafræðilegri andstöðu hugtakanna 

og skynji þannig um leið ákveðin óþægindi sem virðast fylgja spurningunni. Óþæginda-

tilfinningin gæti stafað af þeirri staðreynd að annars vegar eru hugtökin frekar illskiljan-

leg, þrátt fyrir hversdagslega notkun þeirra, sem gæti ýtt undir fávisku og óöryggi, en hins 

vegar (og miklu fremur að mati höfundar) kallar spurningin fram ómeðvitaða óþæginda-

tilfinningu, því við vitum að kapítalismi er helsta ástæðan fyrir loftlagsbreytingum og 

þeim umhverfisvanda sem við stöndum frammi fyrir og erum sjálf þátttakendur. Samt 

viljum við ekki hætta að lifa eins og við höfum gert eða breyta venjum okkar – ekki alveg.  

Af þessum sökum fer umræðan yfirleitt ekki lengra en sem kurteisislegt spjall við 

höfund og hrós fyrir að nenna að standa í þessu „fyrir okkur hin“. En í þau fáu skipti sem 

viðmælendur doka við og taka umræðuna á næsta stig fer hún einkum og yfirleitt að snúast 

um grænar og umhverfisvænar útfærslur á kapítalisma (t.d. græn verðbréf, samfélagslega 

ábyrgð fyrirtækja og nýsköpun í grænum iðnaði) sem síðan endar undantekningarlaust á 

spurningunni; hvað getum við notað í staðinn fyrir kapítalisma? Þetta lýsir ástandinu og 

samfélagsandanum mjög vel. Það kemur fram víða í ritgerðinni að markmiðið hér er ekki 
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að gagnrýna kapítalisma (eða leggja fram annan möguleika) heldur eingöngu að greina 

hugtakið í þeim tilgangi að geta svarað spurningunni með greinagóðum hætti. Ef það 

hefur tekist hefur lesandi áttað sig á að kapítalismi er svo miklu meira en bara frjáls 

verslun og framleiðsla. Manneskjan hefur stundað viðskipti og verslun í fleiri þúsund ár, 

miklu lengur en kapítalisminn hefur verið við lýði, þannig að sú iðja mun ekki líða undir 

lok. Það er alveg hægt að hugsa sér heiðarleg viðskipti, sjálfbæra framleiðslu og jákvæða 

samkeppni á opnum og jöfnum markaði sem mætir raunverulegri eftirspurn, en það 

endurspeglar ekki umfjöllunarefni ritgerðarinnar; það er ekki kapítalismi.  

5.1 Innri formgerðir hugtakanna 

Gefum okkur í smá stund að hér væri verið að rannsaka ofbeldi sem samfélagsvandamál 

og ritgerðaspurningin væri: „Getur heimilisofbeldi leitt af sér hamingjusama einstak-

linga?“ Í fyrstu virðist svarið vera augljóst en hugvísindaleg nálgun, sem er að draga 

ályktun út frá ákveðnum forsendum, krefst þess að hugtökin séu greind: Hvað er átt við 

með ofbeldi og þá sér í lagi heimilisofbeldi? Og hvaða þættir skilgreina hamingjusaman 

einstakling? Þetta dæmi er e.t.v. full leiðandi (að líkja kapítalisma við ofbeldi) en það er 

samt lýsandi fyrir aðferð hugtakagreiningarinnar sem hér notast við; að draga ályktun út 

frá þeim merkingafræðilegu forsendum sem fengnar eru með umræddri hugtaka-

greiningu. 

Varla þarf að lesa á milli línanna hér að ofan til að komast að þeirri niðurstöðu að eðli 

og merking hugtakanna kapítalismi og sjálfbærni er afar ólík sem gefur til kynna að 

samþætting hugtakanna er nánast ómöguleg. Hugtökin eru svo ólík að hér er ekki bara 

verið að tala um merkingafræðilegar andstæður heldur algeran eðlismun. Til að hafa 

einfaldleikann í fyrirrúmi er gagnlegt að skoða niðurstöðu hugtakagreiningarinnar með 

töflu sem sýnir á myndrænan hátt andstæður hugtakanna út frá ákveðnum einkennum, 

skilgreiningum, merkingu og almennum skilning.  
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Kapítalismi     Sjálfbærni og sjálfbær þróun 

 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að hér er ekki verið að túlka hugtökin eða að 

útfæra þau á einhvern hátt. Auk þess er vert að benda á að hér er ekki verið að tengja 

merkingu hugtakanna við frjálsan markað, framleiðsluferli, umhverfisvæna orku, 

efnahagslegan ójöfnuð, náttúruvernd eða náttúruauðæfi, eða aðra þætti sem heyra undir 

hugtökin. Hér er einfaldlega frumspekileg merking hugtakanna, eðli þeirra og orðaskiln-

ingur, dreginn fram með aðferð hugtakagreiningarinnar óháð skilningi okkar eða túlkun 

á þessum hugtökum. Vissulega er hægt að deila um ákveðin atriði en ef þessi mynd sem 

hér birtist er að mestu leyti rétt er ljóst að ef kapítalismi á að vera sjálfbær þarf eðli og 

merking hugtaksins að taka það miklum breytingum að varla er lengur hægt að tala um 

kapítalisma.  

5.2 Ytri formgerðir kapítalisma 

Þegar kemur að ytri formgerð hugtaksins er við öllu rammari reip að draga því merkingin 

sem hér er eignuð hugtakinu kapítalismi er afurð annars konar greiningar og beinist að 

samfélagsgerðinni; hvernig hin kapítalísku birtingamyndir framkallast í henni sem og í 

þeim einstaklingum sem hana mynda. Ritgerðarspurningin tekur því á sig öðruvísi blæ 

því hér hefur kastljósinu verið bent að hinum huglægu hliðum kapítalismans þar sem 

                                                 
164 Það er hvergi forsenda í vísindum um sjálfbæra þróun að maðurinn sé ósérplæginn en sú siðferðilegu 

skyldur sem við höfum gagnvart komandi kynslóðum (og náttúrunni) krefst þess að maðurinn hugsi 

ekki bara um sjálfan sig.  

Byggir á einstaklingshyggju þar sem 

einstaklingar hafa eingöngu skyldum að 

gegna gagnvart sjálfum sér. 

Byggir á félagshyggju þar sem einstaklingar og 

samfélag hafi gagnkvæmum skyldum að gegna. 

Samkeppni sem grundvallaratriði í 

hugmyndafræðinni. 

Samvinna sem grundvallaratriði í 

hugmyndafræðinni. 

Sérhagsmunir eru eðli mannsins (e. self-

interest) 

Ósérplægni er eðli mannsins (e. altruism )164  

Er ekki siðferðilegt hugtak. Er siðferðilegt hugtak. 

Velferð er hagvöxtur (útþennsla) –

mælikvarði á farsæld og framfarir. 

Velferð er stöðugleiki (jafnvægi) –  

mælikvarði á farsæld og framfarir. 

Frelsi án ábyrgðar – Áhersla á neikvætt 

frelsi 

Ábyrgðarfullt frelsi -  Áhersla á jákvætt frelsi 

Efnahagslegur hvati  

- skammtímasjónarmið 

Samfélagslegur hvati  

- langtímasjónarmið 

Efnahagslegur ójöfnuður eðlilegt ástand Efnahagslegur jöfnuður æskilegur  
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leitast er við að svara því hvort hið kapítalíska eðlisfar sé líklegt til að virka hvetjandi eða 

letjandi á samfélagið og einstaklingana, og leiða þá í átt að sjálfbærari þróun. Það er ljóst 

að möguleikarnir á túlkun eru fleiri en í hugtakagreiningunni og mætti jafnvel fella þessa 

nálgun undir ákveðna gagnhyggju eða pragmatisma, þar sem niðurstaðan gefur ekki 

endilega nákvæma mynd af raunveruleikanum en markmiðið er að hún endurspegli 

raunveruleikann og byggi á gagnsemi og hagkvæmni sannleikans. En vandinn sem þessu 

fylgir snýr ekki eingöngu að greiningunni sjálfri; að útskýra hvernig kapítalismi birtist í 

samfélagi nútímamannsins, heldur einnig að því hvaðan hann kemur; þ.e. að stýringunni 

sem er í senn orsök og afleiðing hins kapítalíska hugmyndakerfis.   

Frumþarfir sjálfsverunnar snúast ekki eingöngu um að fullnægja líkamlegum þörfum, 

tryggja góða heilsu og öryggi, heldur hefur sjálfveran einnig eðlislæga þörf fyrir að næra 

hugann, sálina og sjálfið. Hún þarf að finna tilgang með lífinu; öðlast hamingju, fá frelsi 

til að dafna, finna samhljóm með nánasta umhverfi og að upplifa ást, bæði sem gefandi 

og þiggjandi. En þess ber að geta að sjálfveran endurspeglar samfélagsgerðina á sama 

tíma og hún tekur þátt í að móta hana. Ef samfélagið einkennist af óreiðu, ótta, sundrungu 

og reiði er líklegt að slíkir eiginleikar komi fram eða fyrirfinnist í sjálfverinni; í þegnum 

samfélagsins. Sama grundvallaregla á einnig við um andstæðar hliðar samfélagsins á borð 

við félagslega virðingu, jafnrétti, samvinnu, sameiningu og kærleika.165   

Stýringarsamfélag nýfrjálshyggjunnar, það sem tilheyrir hinum nútímavædda kapital-

isma, er öfgakenndur frumskógur valda, neyslu, samkeppni, markaðshyggju, tækni, 

upplýsinga og alþjóðavæðingar. Siðmenningin sem tilheyrir samfélagi að þeirri gerð er 

ráðvilt, óörugg, einangruð og jafnvel siðferðilega örmagna og eðlislægar kenndir á borð 

við samstöðu, hófsemi og réttlæti fá lítinn sem engan hljómgrunn. Sjálfveran upplifir 

þannig togstreitu og jafnvel tilgangsleysi. Tilveran einkennist þannig fremur af raunveru-

leikaflótta frá hversdagslífinu en af uppbyggilegri og leitandi lífsfyllingu. Samkvæmt 

könnun á vegum Heilbrigðisstofnunar Bandaríkjanna (NIH) hafa dauðsföll vegna 

ofneyslu eiturlyfja aukist gífurlega undanfarin ár.166 Ástæður eru eflaust margar og 

flóknar, en það má ímynda sér að þess konar aukning, hvort sem um er að ræða dauðsföll 

vegna ofneyslu eiturlyfja eða bara almenna áfengisneysla, bendir til þess að samfélagið 

er að einhverju leiti sjúkt og þjáist einkum af þunglyndi, depurð og kvíða. Fólk virðist 

ekki njóta lífsins ef það þarf að flýja tilveru sína með þessum hætti.  

                                                 
165 Fromm, Sane Society, bls. 81, (íslensk þýðing er mín). 

166 Sjá heimasíðu NIH. 

https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates
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Önnur og almennari flóttaleið er afþreying. Sá iðnaður hefur vaxið gífurlega á 

alþjóðavísu undanfarin ár en undir hann teljast tölvuleikir, kvikmyndir og sjónvarpsefni, 

útvarp, tónlistarútgáfa, bókaútgáfa, streymisveitur og samfélagsmiðlar. Hé er um að ræða 

risavaxinn iðnað og þarf aðeins að nefna Google, Facebook, Spotify, YouTube, Instagram 

og Netflix sem dæmi því til stuðnings – og er þá ótalin öll þau fyrirtæki sem tilheyra 

framleiðslu kvikmynda og tölvuleikja. Rannsóknir á net- og snjallsímafíkn eru enn á 

byrjunarstigi en þar bendir þó flest til gífurlegrar skaðsemi og langtímaáhrifa en þá beinist 

hættan sér í lagi að börnum og unglingum. Þessi mynd afþreyingarinnar er jafnvel 

skýrasta dæmið um þá kúgun sem einkennir stýringarsamfélagið og hvað það gerir fyrir 

okkur andstætt þeirri kúgun sem tilheyrir ögunarsamfélögum fyrri tíma. Hér er lífvaldið 

algerlega ósýnilegt (enda kúgarinn hvergi sýnilegur) og birtist okkur sem valkostur sem 

við veljum sjálf. Við þiggjum alla þá afþreyingu, þjónustu og vörur sem við komumst yfir 

til þess að gera líf okkar auðveldara og betra en áttum okkur ekki á að við erum – ennþá, 

eins og í verksmiðu ögunarsamfélagsins – aðeins tannhjól í gangverki 

markaðshyggjunnar. Ögunin sem býr nú innra með okkur og drífur áfram löngunina í 

afþreyingu (neyslu) er eins og áður sagði forsenda stýringarinnar og einkennist af ótta, 

óöryggi og vanmætti staklinganna. Innilokunarstaðir Deleuze voru nefnilega, eins 

undarlega og það kann að hljóma, staðir öryggis og tilgangs167 en með endalokum þeirra 

má segja að hafi orðið til útilokunarstaðir þar sem staklingarnir dúsa einir fyrir framan 

tölvuna og upplifa tilveruna í gegnum tölvuna (símtækið) en á sama tíma eru þeir (á vissan 

hátt) útilokaðir frá tilverunni sjálfri.  

En óttinn á sér ekki bara stað í sjálfsverunni heldur einnig í samfélagsgerðinni. Hinu 

kapítalíska hugmyndakerfi fylgir óumflýjanlega stéttaskipting, efnahagslegur ójöfnuður 

og jafnvel fátækt. Það leiðir af sér breytta gerð stjórnmála því augljóslega hafa 

kosningaloforð nýfrjálshyggjukapítalismans um réttlátt samfélag brugðist. Í stað þess að 

lofa kjósendum sínum betri tíð með blóm í haga einkennast kosningaloforðin nú af 

(tilbúnum) hræðsluáróðri og óttastjórnun (e. crisis management) þar sem hlutverk 

stjórnmálamannanna er fyrst og fremst að vernda samfélagið fyrir ytri ógnum á borð við 

hryðjuverkastarfsemi, óvinaríki og alþjóðaglæpi, fremur en að takast á við raunveruleg 

vandamál og byggja upp betra samfélag.168 Og hræðsluáróðurinn fyrirfinnst einnig á 

                                                 
167 Hér á ég við að slíkir staðir afmörkunar voru t.d. fjölskyldan og vinnustaðurinn þar sem einstaklingurinn 

fann fyrir tilgangi og hafði ákveðið hlutverk (sbr. móðir, vélstjóri oþh.). 

168 Sjá nánar heimildamyndina HyperNormalisation. 
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sviðum efnahagsmála en þar beinist ógnin að þeim þáttum sem tilheyra hagkerfinu. 

Efnahagshrun, atvinnuleysi, gengistap, verðbólga og kaupmáttarskerðing eru dæmi um 

hræðsluáróður og hentistefnu stjórnmálamanna. Þau nýta sér ótta- og óöryggistilfinningu 

almennings, ýta jafnvel frekar undir vandamálin frekar en að leysa þau, og vinna inn 

trúverðugleika og traust kjósenda með þeim hætti. Ef greining ritgerðarinnar á stefnu 

nýfrjálshyggjunnar er rétt er hér um að ræða gott dæmi um birtingamynd hinnar markaðs-

væddu stýringu nýfrjálshyggjunnar. 

Það gefur auga leið að neikvæð stjórnmál169 af þessu tagi leiða af sér meiri sundrungu 

og oft augljósan og ásettan klofning innan samfélagsins.170 Ekki er ólíklegt að slíkum 

stjórnmálum fylgir ákveðin lýðræðisleg firring þar sem samfélagsþegnarnir upplifa 

vanmátt sinn vegna skilnings- og þekkingarleysis gagnvart þeirri flóknu orðræðu sem 

(útilokandi og líklega viljandi) tilheyrir hinu pólitíska landslagi, en slíkt grefur augljós-

lega undan lýðræðislegum mætti og eykur einangrun. Firringin felst því í þeirri stöðu 

sjálfverunnar að búa við lýðræðislegt stjórnskipulag; sem gerir ráð fyrir að hún skapi 

lífsgæði sín sjálf, en vegna smæðar sinnar, vanþekkingar og félagslegrar einangrunar upp-

lifir hún vanmátt gagnvart kerfinu og afsalar því áhrifavaldi sínu og getu sinni til að móta 

sér gott líf. Við þetta bætist áróður í formi falsfrétta og markaðshyggju; stýringu sem er í 

senn yfirþyrmandi og ávanabindandi á sjálfveruna, sem annað hvort kiknar undan álaginu 

og skríður inn í hedóníska skel öryggis og afþreyingar (samfélagsmiðlar, fíkniefni eða 

neysla) eða ver sig með leikrænum tilburðum og yfirhylmingu. Slíkur flótti er náskyldur 

geðklofa þar sem birtingamynd og framkoma sjálfverunnar (t.d. persónuleg markaðs-

setning á samfélagsmiðlum) lýsir velgengni og hamingju þrátt fyrir undirliggjandi óvissu, 

vanlíðan og kvíða.  

Nú gæti maður sagt að hér sé verið að mála myndina eins dökka og mögulegt er, og 

það er rétt að þessi yfirferð dregur fram neikvæða og óreiðukennda mynd af tilverunni, 

eiginlega hálf niðurdrepandi, en engu að síður er hún raunveruleg. En tilverumynd 

                                                 
169 Orðatak höfundar sem lýsir stefnum stjórnmálanna sem einkennast af því að benda á vandamálin 

(ógnirnar) og lofa að leysa þau fremur en að benda á kostina og lofa að draga þá fram. Áhugavert að 

nota þetta orðatak í ljósi orðataksins „jákvæð sálfræði“.  

170 Eitt af megin einkennum popúlisma eru öfgar; að taka stöðu með eða á móti einhverju málefni (skiptir í 

raun ekki hvað það er eða hvaða stöðu) og draga umræðuna í „með“ og „á móti“ farveg. Dæmi um slíkt 

eru fjölmörg í BNA enda tveggja flokka stjórnmálakerfi. Byssueign, fóstureyðingar, innflytjendamál og 

umhverfismál.  
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kapítalismans á ekki að flokka sem rétta eða slæma því hér er um að ræða kenninga-

fræðilegt hugmyndakerfi sem maðurinn tileinkar sér og nýtir. Kapitalismi er hagrænn og 

árangursmiðaður og það er ekkert rétt eða skaðlegt við það. En þessi hagrænu einkenni 

og árangursmiðaða áhersla smitast út í samfélagið og inn í sálarlíf sjálfverunnar og mótar 

þannig lífsskoðanir og gildismat. Það eru einkum þessir kapítalísku áhrifaþættir sem verið 

er að skoða hér. Þannig er hið kapítalíska sjálf sjálfsverunnar og siðmenningarinnar 

afsprengi eiginhagsmuna (umfram sameiginlegra hagsmuna/hugsjóna), samkeppni 

(umfram samvinnu), ásækni/græðgi (umfram nægjusemi), einstaklingshyggju (umfram 

félagshyggju) og skammtímahugsunar (umfram langtímahugsunar). Við þetta bærist 

hin kapítalíska stýring markaðshyggjunnar sem fjallað var um í kafla 4.3 og fyrirtækja-

væðing nýfrjálshyggjunnar þar sem hin hagræna rökvísi markaðarins yfirfærist á alla 

þætti samfélagsins.  

Að þessu sögðu ætti að vera ljóst að líkurnar á því að sjálfbærni þróist í kapítalísku 

samfélagi eru kapítalismanum ekki í vil; hin kapítalísku einkenni og aðrir eðlisþættir bera 

þess alla vega ekki merki. Ein af grundvallarreglum sálgreiningarinnar er sú frumforsenda 

að ef sjúklingur á að eiga möguleika á bata þarf hann að byrja á því að viðurkenna; sjá og 

gangast við sjúkleika sínum. Hið kapítíska neyslusamfélag sér og viðurkennir að vissu 

leiti vandann sem snýr að umhverfis- og loftlagsmálum, en hvort við sem myndum þetta 

samfélag séum tilbúin til að ganga í gegnum það ferli sem nauðsynlegt er fyrir bata er 

algerlega óvíst. Eins og staðan er í dag er það afar ólíklegt því eins og alkahólistinn sem 

viðurkennir drykkju sína en er ekki tilbúinn til að hætta, erum við ennþá of háð 

kapítalismanum.  

5.3 Siðferði; hin ytri formgerð sjálfbærnishugtaksins 

Siðfræði skoðar einkum eðli og ástæður siðferðilegra viðhorfa og athafna, afleiðingar 

þeirra, réttlætinguna sem að baki býr sem og þróun siðferðisins. Hvort breytir maðurinn 

rétt vegna þess að hann er í eðli sínu góður; réttlátur, dyggðugur og ósérplæginn (e. 

altruistic) eða vegna þess að hann notar skynsemina til að finna réttustu siðferðilegu 

breytnina? Þegar sú ævaforna umræða er vakin kviknar á heimspekilegri afstæðishyggju 

sem undirstrikar afstæði siðferðisins; að kostir á borð við góðvild eða réttlætiskennd 

annars vegar og skynsemi hins vegar eru í senn huglægir og einstaklingsbundnir. Til þess 

að vinna bug á þeim vandkvæðum er þekkt leið að ákvarða ágæti siðferðilegrar breytni út 

frá afleiðingum hennar; þar sem markmiðið er að auka hamingju sem flestra og draga úr 

skaða. Slík hugmyndafræði tilheyrir stefnu afleiðingahyggju í siðfræði sem við þekkjum 
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sem nytjahyggju (e. utilitarianism) og flokkast einnig sem leikslokakenning. En 

vandamálið við slíka útreikninga er að manneskjan er ekki vélmenni sem hægt er að 

forrita; við erum í eðli okkar óútreiknanlegar og flóknar tilfinningaverur með dygðir og 

lesti í leit að hinu góða lífi (án þess að vera endilega fullkomlega viss um hvað gott líf er).  

Mannveran er siðferðisvera, svo mikið er víst, en óvissan felst í að gera grein fyrir 

siðferðilegum viðhorfum okkar; hvaða ástæður liggja að baki þeirrar réttlætiskenndar 

sem tilgreinir siðferði okkar? Það er frekar auðvelt að halda því fram að ef einhver sýni 

öðrum góðvild þá ráðist siðferðileg breytni hans alfarið af eigingjörnum ástæðum? a) 

Hann vill að góðvild sé almenn regla – og þ.a.l. að aðrir sýni honum góðvild til baka, b) 

honum er annt um mannorð sitt eða c) slík athöfn lætur honum einfaldlega líða vel? Er 

mögulegt að hugsa sér algerlega ómengaða og einlæga góðmennsku; ósérplægni sem 

grundvallar hina fullkomlega óeigingjörnu siðferðilegu breytni? Fela ekki allar 

siðferðilegar ástæður í sér (alltaf eða að einhverju leyti) eiginhagsmuni; gagnsemi 

(skynsemi) eða vellíðan? 

Það sjálfsmiðaða viðhorf til siðferðis sem hér er lýst virðist falla vel að einstaklings-

hyggju frjálslyndisstefnunnar enda gerir hugsuðurinn Ayn Rand, einn harðasti talsmaður 

hennar, sérhagsmuni (e. self-interests) að grundvallarhugtaki í siðferðiskenningu sinni.171 

Markmið hvers einstaklings er að bera ábyrgð á ágæti eigin lífs; hagsmunum og hamingju 

og þannig setur hann sig alltaf í forgang og fórnar sér ekki fyrir hagsmuni annarra 

(heildarinnar).172 Án þess að fara nánar út í kenninguna eða gagnrýni á Rand eru hér 

augljóslega ákveðnar forsendur um manneðlið gefnar;173 að maðurinn sé þannig í eðli 

sínu sjálfsöruggur, skynsamur, sannspár um eigin hagsmuni og fullur sjálfsvirðingar. 

En hér er bara verið að lýsa einni hlið óvissunnar. Eitt er að skoða ástæður sem liggja 

að baki siðferðilegri breytni en annað er að greina aflvakann sem ræsir hinar siðferðilegu 

aðgerðir okkar. Hvaðan kemur hin siðferðilega virkni og hvað er það sem letur til óvirkni 

(aðgerðarleysis)? Hvers vegna höfum við stundum forgöngu um að breyta rétt; að rétta út 

hjálparhönd, að borga skattinn eða neita okkur um dýraafurðir? Hvað drífur okkur til 

aðgerða? Hin samfélagslega krafa um siðferðilega breytni er ekki augljós og alls ekki 

                                                 
171 Sjá nánar í bókinni The Virtue of Selfishness eftir Ayn Rand. Henni til varnar leggur hún áherslu á þá 

(sjálfs)ábyrgð sem frelsinu fylgir en það er þó ekki fullkomlega ljóst hvort ábyrgðin sé samfélagsleg 

eða að hún snúi eingönu að einstaklingnum sjálfum.  

172 Sjá nánar um siðfræði Ayn Rand hér. 

173 Eins og við munum einnig sjá í greiningu á einkennum kapítalisma og nýfrjálshyggju.  

https://www.iep.utm.edu/rand/#H2
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afdráttarlaus og því flókið að meta aðgerðir eða aðgerðarleysi út frá forsendum siðferðis 

– hvers vegna við eigum og þurfum að breyta rétt – sér í lagi ef siðferðileg viðhorf 

einstaklinga endurspegla sundrað samfélag sem að öllu jöfnu þjáist af siðblindu.174 

Í fyrstu virðist óþarft (fyrir ritgerðarefnið) að setja sig í frumspekilegar stellingar og 

velta því fyrir sér hvernig siðmenningin; mannlegt siðferði er í eðli sínu eða hvernig það 

á að vera vegna þess að það ætti að vera nóg að gefa sér forsenduna um að sjálfbærni sé 

siðferðilegt hugtak. Athyglin ætti því fremur að beinast að þeim ytri formgerðum 

siðferðisins sem birtist okkur í siðmenningunni; í nútímasamfélagi nýfrjálshyggjunnar. 

Sem hún gerir. En vandinn liggur í þeirri staðreynd að siðmenningin er, líkt og kapítal-

isminn, líka sjálfskapandi; það erum við sjálf sem sköpum og þróum siðmenninguna; rétt 

eins og á hinum frjálsa markaði þar sem sameiginlegar ákvarðanir okkar skapa og stýra 

þróun markaðarins. Frummyndahugmynd um siðferði hefur fyrir löngu verið yfirgefin 

sem leiðarvísir um „rétta“ (eða „ranga“) siðferðilega breytni, því flestir hugsuðir sjá 

siðferðið sem þróunarferli sem endurspeglast út frá þróun og tilveru mannsins.175 Í bók 

sinni Af sifjafræði siðferðisins líkir Nietzsche veruleikanum við iðandi kös og farvegur 

hans stýrist af túlkunum okkar. 

Ríkjandi heimstúlkanir móta manninn um leið og hann mótar veruleikann. 

Það skipulag sem menn hafa á veruleika sínum er farvegur þeirra lífsafla sem 

manneskjan er – og beizlar þau í sína þágu. Því fastari skorður sem menn setja 

veruleikanum því þéttar sauma þeir að sjálfum sér. Þannig er manneskjan 

óhjákvæmilega hneppt í viðjar eigin veruleika – þeirra heimstúlkana sem við 

köllum einu nafni „menningu“. Menningin er afsprengi viljans til valds en 

jafnframt hefur hún vald gagnvart einstaklingnum, leggur á hann taumhald og 

umbreytir honum úr náttúruveru í heimalning og hópsál með því að beina 

lífsöflum hans í almennt viðurkennda farvegi.176 

Hugmyndir Nietzsches um lífsöflin og hópsálina eru hliðstæðar þeim hugmyndum sem 

tilheyra lífvaldi Foucault og stýringu sem voru í brennidepli hér að framan og snúa að því 

áhrifa-valdi sem stýrir og mótar samfélagsgerðina. En ef kapítalismi er höfuð-lífsaflið 

sem mótar hópsálina, hið félagslega eðlisfar, hlýtur það að birtast í siðferðisvitund 

þjóðarsálarinnar.  

                                                 
174 Fyrir áhugasama bendi ég á bókina Minima Moralia: Reflections From Damaged Life eftir 

heimspekinginn Theodor W. Adorno sem hélt því fram að ekki væri lengur til gott og heiðarlegt líf 

vegna þess að við lifum í ómanneskjulegu samfélagi. Einnig er áhugavert að kynna sér hugtakið 

„siðrof“ sem félagsfræðingurinn Émile Durkheim gerði þekkt.  

175 Sjá nánar í bókinni The Ethical Project eftir Philip Kitcher. 

176 „Við rætur mannlegs siðferðis“ eftir Viljálm Árnason, fengið af Heimspekivefnum. 

https://heimspeki.hi.is/?page_id=1055
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Það þarf ekki að hafa háskólagráðu í atferlisfræði til að átta sig á að einstaklingshyggja 

er líkleg til að leiða af sér eigingjarnt og sjálfmiðað gildismat þar sem hagsmunir einstak-

lingsins eru settir ofar heildinni. Slíkt viðhorf er eitt af höfuðeinkennum kapítalískrar 

hugmyndafræði sem byggir framfaratrú sína á einstaklingsframtakinu þar sem frumkvöð-

ullinn hefur ákveðna hæfileika; frumkraft til framkvæmda, sem síðan mun gagnast 

heildinni. Hvort þeir sjálfmiðuðu eiginleikar bera einhvern keim af þeim máttargæðum 

sem tilheyra höfðingjasiðferðinu sem birtist í hugmyndum Nietzsche í bókinni Handan 

góðs og ills er ósagt en það er engu síður áhugavert að spegla siðferði hins kapítalíska 

samfélags út frá hugmyndum Nietzsche um höfðingjasiðferðið og þrælasiðferðið.  

[Höfðinginn] er stoltur af stöðu sinni og yfirburðum, en styrkur hans felst líka 

í hreysti og hugrekki. Til samans gera þessir þættir honum kleift að ganga 

hreint til verks, en hreinskilnin er það aðalsmerki sem Nietzsche heldur mest 

á lofti. […] En það verðmæti sem Nietzsche tengir helzt höfðingjasiðferði 

er heilnæmi. Að svo miklu leyti sem hann dáir þessa rót siðferðis er það vegna 

þess að hún nærir […] já-kvæða hugsun til lífsins. Höfðinginn kveður já við 

sjálfum sér og aðstæðum sínum einfaldlega vegna þess að hann er ánægður 

með sig. Hreinskilin sjálfsánægja og nánast barnaleg sjálfsupphafning 

einkenna höfðingjasiðferðið: Ég og mínir líkar eru miklir og góðir, segir 

höfðinginn – óbreyttur almúginn er auvirðilegur og þeim lýð er ekki treyst-

andi. Í upphafinni fjarlægð frá lýðnum fellir höfðinginn þennan dóm eins og 

sjálfsagðan hlut, án allra illinda; almúgamaðurinn er ekki illur (þ. böse) 

heldur lélegur (þ. schlecht) í samanburði við göfgi höfðingjans og hans 

líka.177 

Nietzsche viðurkennir sjálfur að höfðinginn er langt frá því að vera fyrirmynd hinnar 

siðferðilegu veru og líklega myndi hann samþykkja að höfðinginn væri ólíklegur til að 

bera kyndil sjálfbærrar þróunar; til þess þyrfti Ofurmennið.  Höfðingjahugtakið er fyrst 

og fremst notað til að greina og skýra sköpunarsögu mannlegs siðferðis og út frá 

höfðingjasiðferðinu sprettur þrælasiðferðið sem lýsir mun betur þeim siðferðilega undir-

lægjuhætti sem einkennir samfélög nútímans. Og það er á þessum nótum sem gagnlegt er 

að spegla hugmyndir Nietzsche um siðferðið við umræðuefni ritgerðarinnar þar sem 

kapítalísk stýring neyslu og tæknimenningar „nærist á þessum tilburðum mannsins við að 

snúast gegn vansæld sinni. En þetta er vonlaus viðleitni. Menn heimta látlaust eitthvað 

nýtt og öðruvísi, en hamingjan verður handan við hornið. Og í grunninum er þetta 

tómhyggja því maðurinn er ósáttur við veru sína.“178  

                                                 
177 Sama rit. 

178 Sama rit. 



 

 82 

Höfðinginn er fullur orku og hamingja hans eða lífsfylling er fólgin í því að 

tjá styrk sinn í verki. Þetta segir Nietzsche vera andstætt „hamingju“ hinna 

undirokuðu sem leita hennar í hvers konar afslöppun, hvíld og vímu, sem sagt 

með því að draga sig í hlé frá vettvangi athafna. Slík hamingjuleit er dæmd til 

að mistakast, að mati Nietzsches, því hún felur í sér lífsafneitun og flótta 

undan forsendum skapandi lífs.179  

Þótt ekki finnist tími til að skýra hugmyndafræði Nietzsche um sifjafræði siðferðis til 

hlítar er þessi aðgreining Nietzsche á siðferðinu áhugaverð í ljósi stýringar hinnar 

kapítalísku markaðshyggju og lífsgæðakapphlaupsins og er þannig ganglegt tæki til að 

greina siðferðilega virkni hinnar kapítalísku sjálfsveru. Hér er vissulega um töluverða 

einföldun (og túlkun höfundar) að ræða en það má gefa sér að höfðinginn hafi vissa 

eiginleika og getu til siðferðilegra aðgerða. Hann velur já-ið við sjálfum sér enda sýnir 

hann mátt sinn í verki sem framkvæmdaglaður frumkvöðull í kapítalískum skilningi. En 

á sömu nótum er hann einnig barnslegur og hégómafullur; hann er miðja alheimsins og 

siðferðið er fyrst og fremst tæki eða aðferð til að upphefja sjálfan sig í anda einstaklings-

hyggjunnar. Hinn kapítalíski höfðingi er því ekki líklegur til að taka siðferðilega afstöðu 

með sjálfbærri þróun nema að það myndi gagnast mannorði hans á einhvern máta.  

Gagnvart siðferðinu eru eiginleikar höfðingjans í vissum skilningi gagnlegri en þeir 

sem tilheyra þrælunum sem þó vilja eigna sér það umfram aðra.180 Líkt og hið kapítalíska 

lífvald sem leitast við að halda í óbreytt ástand kýs þrællinn samskonar stöðnun því hann 

leitar í þennan skjólstað eftir huggun sem og réttlætingunni fyrir þeirri huggun. Ástæðan 

fyrir raunveruleikaflóttanum (hugguninni) má segja að sé sú tómhyggja sem verður til 

vegna óréttlætis samfélagsins sem kristallast í tilgangsleysi lífsgæðakapphlaups 

kapítalismans. Slíkt siðferði kennir Nietzsche við „hjarðmennsku og öfundarhatur eða 

eitthvað ámóta.“181 Að baki rannsókn Nietzsches á uppruna siðferðisins er sú sannfæring 

að siðmenningin búi manninum ekki lífvænleg þroskaskilyrði, heldur ali hún á 

smásálarskap, andleysi og meðalmennsku. Þróun þrælasiðferðisins hefur leitt til „hins 

síðasta manns“ sem á sér engar æðri hugsjónir en að „hafa það gott“ og vera „eins og fólk 

er flest“; ekkert er fjær honum en að skapa sitt eigið líf.182 

                                                 
179 Sama rit. 

180 Hér er ég að vísa í hvernig Nietzsche þróar Ofurmannahugmynd sína út frá þeim eiginleikum.  

181 „Við rætur mannlegs siðferðis“ eftir Viljálm Árnason, fengið af Heimspekivefnum. 

182 Sama rit. 

https://heimspeki.hi.is/?page_id=1055
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Ef marka má hugmyndir Nietzsche – sem og að viðurkenna tilraun höfundar að 

yfirfæra þær hugmyndir á umræðuefni ritgerðarinnar – er ljóst að hin kapítalíska 

siðmenning fæðir ekki af sér Ofurmenni; þá siðferðilega sterku einstaklinga sem þyrfti til 

að leiða þróunina í átt að sjálfbærari siðmenningu. Til að vinna bug á tómhyggjunni 

verður því að skapa menningu sem er í þjónustu lífsins og jarðarinnar og getur af sér 

sterkar sálir sem eru færar um að takast á við veruleikann af hugrekki og einurð – þora að 

vera þær sjálfar.183 

  

                                                 
183 Sama rit. 



 

 84 

HEIMILDASKRÁ 

Davis, William (2016). The Happiness Industry. Verso. London 

Deleuze, Gilles (2002). „Eftirmáli um stýringarsamfélög.“ Ritið. Íslensk þýðing eftir 

Garðar Baldursson. Reykjavík.  

Einar Már Jónsson (2012). Örlagaborgin: Brotabrot úr afrekasögu frjálshyggjunnar – 

Fyrri hluti. Ormstunga. Reykjavík. 

Fisher, Mark (2015). Capitalist Realism: Is There No Alternative? John Hunt Publishing. 

London. 

Foucault, Michel (2008). The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 

1978–1979. Palgrave Macmillan. London. 

Foucault, Michel (1978). The History of Sexuality. Volume I: An Introduction. Pantheon 

Books. New york.  

Foucault, Michel (1993). „Hvað er upplýsing?“ Skírnir. Tímarit hins íslenska 

bókmenntafélags. Reykjavík. 

Fromm, Erich. (1955). The Sane Society. Holt Paperback. New york. 

Fromm, Erick. (1997). To Have or To Be. Blombury. New york.  

Generation Investment Management LLP (2012). Sustainable capitalism (skýrsla). 

London. 

Lindström, Martin (2008). Buyology. Random house business books. London.  

McGovan, Todd. (2016). Capitalism and Desire – The Psychic Cost of Free Markets. 

Colombia University Press. New york.  

Harari, Yuval Noah (2011). Sapiens. A Brief History of Human Kind. Penguin Random 

House. London. 

Hardt, Michael og Negri, Antonio. (2003). „Lífpólitísk framleiðsla – ásamt formála að 

Veldinu“. Íslensk þýðing eftir Viðar Þorsteinsson. Hugur. Reykjavík. 

Hardt, Michael og Negri, Antonio (2000). Empire. Harvard University Press, London og 

Cambridge.  

Harvey, David (2005). A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press Ink, 

New york. 

Harvey, David, (2014). Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. Profile 

Books. London. 

Hjörleifur Finnsson (2003). „Af nýju lífvaldi: Líftækni, nýfrjálshyggja og 

lífsiðfræði.“ Hugur. Reykjavík.  

Hood, Bruce (2014). The Domisticatied brain. Penguin books. London. 

Kates W. Robert, Thomas M. Parris & Anthony A. Leiserowitz (2005). What is 

Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: 

Science and Policy for Sustainable Development. 47:3, 8-21. Bandaríkin. 

Klein, Naomi (2018). Þetta breytir öllu. Kapítalisminn gegn loftslaginu. Salka. 

Reykjavík.  

Klein, Naomi (2017). No is Not Enough. Penguin Random House. London.  



 

 85 

Kolbeinn Stefánsson (ritstjóri). (2010). Eilífðarvélin – uppgjör við nýfrjálshyggjuna. 

Háskólaútgáfan, Reykjavík. 

Kitcher, Philip. (2014). The Ethical project. Harvard University Press. London/New york.  

Patel, Raj Navanit Mr (2011). „Crisis: Capitalism, Economics and the Environment,“ 

Undergraduate Economic Review: Vol. 8 : Iss. 1 , Article 3. Bandaríkin.  

Páll Skúlason (1993). Hugsun og veruleiki. Háskólaútgáfan. Reykjavík. 

Páll Skúlason (1998). Umhverfing. Háskólaútgáfan. Reykjavík. 

Páll Skúlason (2014). Náttúrupælingar. Forlagið. Reykjavík. 

Porritt, Jonathon (2005). Capitalism as if the World Matters. Earthscan. London. 

Rand, Ayn (1964). The Virtue of Selfishness. New American Library. Bandaríkin.  

Schweickart, David (2009). Is sustainable sapitalism an sxymoron? Perspectives on 

Global Development and Technology. Vol. 8 (2-3):559-580. Bandaríkin.  

Sigrún Helgadóttir (2013). Ritröð um grunnþætti menntunar – Sjáfbærni. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. Reykjavík. 

Steinar Örn Atlason (2012). „Það gisti óður… Um Foucault, líkamann og lífvaldið.“ Af 

Marxisma. Róttæka sumarútgáfan. Reykjavík. Fengið af vefnum hér. 

Strange, Tracy og Bayley, Anne. (2008) OECD Insights. Sustainable development – 

Linking economy, society and environment.  

Viðar Þorsteinsson (2003). „Hið nýja veldi“ (ritdómur um Veldið). Lesbók 

Morgunblaðsins. Reykjavík. 

Vilhjálmur Árnason (1993). „Við rætur mannlegs siðferðis.“ Skírnir. Tímarit hins 

íslenska bókmenntafélags. Reykjavík.  

von Wright, Georg Henrik. (2003). Framfaragoðsögnin. Hið íslenska bókmenntafélag. 

Reykjavík.  

  

file:///D:/sumarhaskolinn.org/wp-content/uploads/2012/07/03_Thad-gisti-odur.pdf


 

 86 

 

HEIMASÍÐUR 

https://economicsociology.org/2018/01/29/foucault-neoliberalism-is-not-laissez-faire-

but-permanent-vigilance-activity-and-intervention/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood 

https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-

neoliberalism/ 

https://leslistinn.is/hofundar/otto-tynes/2019-03-03-hugleidingar-um-samvinnu-

samkeppni-og-mannlegt-edli/ 

https://is.wikipedia.org/wiki/Einstaklingshyggja 

https://is.wikipedia.org/wiki/Hagfræði#N%C3%BDklass%C3%ADsk_hagfr%C3%A6

%C3%B0i 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1687 

https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates 

https://heimspeki.hi.is/?page_id=1055 

HEIMILDAMYNDIR 

The Century of the Self (2002, Bretland) 

Hypernormalisation (2016, Bretland) 

Food Ink. (2008, Bandaríkin) 

Cowspiracy (2014, Bandaríkin) 

Hvað höfum við gert? RÚV (2019, Ísland) 

 

https://economicsociology.org/2018/01/29/foucault-neoliberalism-is-not-laissez-faire-but-permanent-vigilance-activity-and-intervention/
https://economicsociology.org/2018/01/29/foucault-neoliberalism-is-not-laissez-faire-but-permanent-vigilance-activity-and-intervention/
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood
https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-neoliberalism/
https://www.theoryculturesociety.org/william-davies-a-bibliographic-review-of-neoliberalism/
https://leslistinn.is/hofundar/otto-tynes/2019-03-03-hugleidingar-um-samvinnu-samkeppni-og-mannlegt-edli/
https://leslistinn.is/hofundar/otto-tynes/2019-03-03-hugleidingar-um-samvinnu-samkeppni-og-mannlegt-edli/
https://is.wikipedia.org/wiki/Einstaklingshyggja
https://is.wikipedia.org/wiki/Hagfræði#N%C3%BDklass%C3%ADsk_hagfr%C3%A6%C3%B0i
https://is.wikipedia.org/wiki/Hagfræði#N%C3%BDklass%C3%ADsk_hagfr%C3%A6%C3%B0i
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1687
https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates
https://heimspeki.hi.is/?page_id=1055

