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Útdráttur 

Stöðugt flæði upplýsinga einkennir samfélagið í dag. Flestir Íslendingar hafa aðgang að 

samfélagsmiðlum og eiga flestir einhverskonar snjalltæki sem þeir bera með sér hvert sem þeir 

fara. Slík tæki safna allskonar upplýsingum um notandann, bæði tækin sjálf og svo 

samfélagsmiðlarnir sem notaðir eru í tækjunum. Þessar upplýsingar er hægt að nota til þess að 

hafa áhrif á neytandann. Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig eftirlit sé valdatæki út frá 

kenningu Foucault um Alsæið, sem er byggð á hugmynd Benthams um Alsjá, en hún er 

einskonar fangelsi þar sem fanginn sést öllum stundum en veit ekki hvort eða hvenær verið er 

að fylgjast með honum. Í bókinni 1984 lýsti Orwell eftirlitssamfélagi þar sem persónufrelsi 

hafði í raun verið útrýmt með stöðugu eftirliti í nafni valdsins og markmið eftirlitsins var að 

halda völdum en ekki að stuðla að velferð borgaranna. Eftirlit á Íslandi er töluvert en lítið hefur 

verið skrifað um það, fyrir 2010 voru hvergi til tölur um fjölda, né upplýsingar um staðsetningu 

eftirlitsmyndavéla sem beindust að almannarými. Ekki er skylt að tilkynna eftirlit eða vöktun 

svæðis og því enginn sem fylgist með eftirlits- og öryggismyndavélum á Íslandi. Skortur á 

upplýsingum um eftirlit og persónugagnasöfnun ýtir undir tortryggni og vantraust í 

samfélaginu og gerir allar yfirlýsingar um gagnsætt og lýðræðislegt stjórnarfar að engu. Þrátt 

fyrir skýr fyrirmæli laga um að merkja skuli,  með áberandi hætti, eftirlitsbúnað sem snýr að 

starfsfólki fyrirtækja eða almenningi er lítið um slíkar merkingar og fræðslu- og 

viðvörunarskyldu því ekki framfylgt. Tækniframförum hefur fleygt fram og eftirlit hefur 

margfaldast. Tegund eftirlitsins hefur líka breyst og er ekki lengur nær eingöngu á opinbera 

sviðinu heldur er eftirlitið nú komið inn í einkalífið, inn á heimili fólks. Tæknin hefur gert 

alsæið að veruleika í heiminum, þar sem einstaklingurinn veit ekki hvort eða hvenær verið er 

að fylgjast með honum. Draga mætti þá ályktun að hugmyndir Orwells um eftirlit hafi 

sannanlega raungerst í nútímasamfélagi. Þá má auðveldlega nýta kenningu Foucaults um 

alsæið til þess að skilja og túlka eftirlitið með tilliti til valdhafa og hegðunar einstaklingsins. 

Eftirlit viðgengst óheft og óritskoðað. Aga í samfélaginu er viðhaldið með því að beita eftirliti 

markvisst til þess að breyta hegðun einstaklinga og þar með að breyta hugsunarhætti þeirra. 

 

 

 

Efnisorð: Eftirlit, Foucault, Orwell, Alsæi, Alsæiskenning, Samfélagsmiðlar.  
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Abstract 

Constant flow of information characterizes modern society. Most Icelanders have access to 

social media and have some sort of smart devices which they carry around everywhere. Smart 

devises gather all sorts of information about the user, both the device and the social media. 

This information can be used to influence the consumer. This essay will discuss how the 

surveillance can be used as device of power based on Foucault’s theories on panopticism which 

he built upon Bentham’s design of Panopticon. The panopticon is a prison where the subject 

never knows when or if someone is watching. In the book 1984, Orwell describes a surveillance 

society where the freedom of the individual has been destroyed with complete surveillance in 

the name of power. The purpose of the surveillance was to maintain power, not to promote the 

well-being of citizens. Surveillance in Iceland is considerable, but little has been written about 

it, before 2010 there was not much information on the location of surveillance cameras that 

focused on public space. It is not obligatory to report surveillance or monitoring of the area and 

therefore there is no one who has overview of surveillance cameras in Iceland. Lack of 

information on surveillance and personal data gathering encourages suspicion and distrust in 

society and negates all statements about countermeasures and democratic governance. It is 

evident that despite clear instructions of the law that all surveillance devices shall be 

prominently marked and information about surveillance should be readily available, this is not 

the case. Technological progress has advanced considerably, and surveillance has proliferated. 

The type of control has also changed, is no longer almost exclusively in the public domain, but 

is now entering private sphere as it has entered people's homes. The technology has made the 

panopticon a reality, as the individual does not know when the surveillance takes place. It could 

be concluded that Orwell's ideas for control have truly become a reality of modern society. 

Foucault's theories about panopticism can easily be used to understand and interpret 

surveillance regarding authorities and behavior of the individual. Surveillance is unrestricted 

and uncensored. Discipline in the community is maintained by systematically monitoring 

individuals to change their behavior and thereby changing their way of thinking according to 

Foucault’s theory. 

 

 

Key words: Surveillance, Foucault, Orwell, Panopticon, Panopticism, Social media.    
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Inngangur 

 

Samfélagið í dag einkennist af stöðugu flæði upplýsinga, landamæri eru ekki lengur hindrun 

þegar kemur að upplýsingasöfnun og persónunjósnir eru stundaðar um allan heim án 

vandkvæða. Fáar reglugerðir snúa að eftirliti, sem fær hvarvetna að viðgangast óritskoðað 

(Giroux, 2015). Flestir Íslendingar hafa aðgang að samfélagsmiðlum (Gallup, 2017) og eiga 

flestir, ef ekki allir, einhverskonar snjalltæki sem þeir bera með sér hvert sem þeir fara. Slík 

tæki safna hverskyns upplýsingum um notandann bæði tækin sjálf sem og samfélagsmiðlarnir 

sem notaðir eru í tækjunum. Þessar upplýsingar eru síðan notaðar til þess að hafa áhrif á 

einstaklinginn, til dæmis kauphegðun (Lanier, 2018).  

George Orwell skrifaði bókina 1984 stuttu eftir seinni heimsstyrjöldina þar sem hann 

lýsir dystópískum heimi þar sem eftirlit er algjört. Hann lýsir heimi þar sem fjöldanum er 

stjórnað með stöðugu eftirliti, sem fer ekki eingöngu fram á opinbera sviðinu heldur nær 

eftirlitið inn á heimili fólks. Víðvarpar, einskonar skjáir eða sjónvörp eru felldir eru inn í 

vegginn þar sem skjárinn hefur sem besta útsýn yfir heimilið. Þar er bæði hægt að útvarpa 

mikilvægum upplýsingum til þegna landsins ásamt því að geta fylgst með heimilislífi og 

hlustað á samtöl. Engin stjórn hafði áður haft svo mikið vald, að hafa stöðugt eftirlit með 

borgurunum. „Með tilkomu sjónvarpsins og þeim tækniframförum sem gerðu mögulegt að 

senda út og taka við samtímis með sama tækinu, mátti heita að einkalíf væri úr sögunni.“ 

(Orwell, 2015, bls. 221). Í sögu Orwells hafa mörkin milli opinbera sviðsins og einkasviðsins 

verið þurrkuð út (Orwell, 2015). Hið opinbera svið er pólitískt svæði, þar sem ókunnugir geta 

komið saman og skipst á skoðunum, fyrir allnokkrum árum voru slík svæði oft torg. 

Einkasviðið er minna afmarkað svæði, t.d. heimili, sem er lokað óviðkomandi (Crossman, 

2018). Með tilkomu snjalltækja nútímans eru þau mörk að mást út í raunheimi eins og í sögu 

Orwells, eftirlitið nær inn í einkalífið, búið er að ‘normalisera’ eftirlitið.  

Alsæiskenning Foucaults (1926-1984)  fjallar um hvernig eftirlit er ákveðið stjórntæki. 

Einstaklingur sem er meðvitaður um að hann sé undir eftirliti breytir hegðun sinni til þess að 

þóknast valdhafa og síðan í kjölfarið sjálfum sér (Foucault, 2005). Kenning Foucault um alsæið 

er ráðandi kenning um eftirlit í dag og byggir á hugmyndum Bentham um Alsjá (Caluya, G. 

2010, Foucault, 2005).   

Í nútímasamfélagi er ógnin sem oft stafar af öðru fólki orðin að áhyggjuefni og því 

þykir nauðsynlegt að takmarka útbreiðslu áhættu eða ógnar (e. risk). (Guðbjörg L. Rafnsd. og 
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Lára R. Sigurvinsd., 2005). Áhættusamfélag (e. risk society) einkennist af öryggishugsjónum 

sem kjarnast í stöðugu eftirliti og vantrausti (Beck, 1992, Giddens, 1992, Bryndís 

Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, 2010 og Guðbjörg L. Rafnsd. og Lára R. Sigurvinsd., 

2005). Til þess að ná stjórn á ætlaðri ógn áhættusamfélagsins þarf einstaklingurinn að sætta sig 

við minnkað persónufrelsi, þar eð aukið öryggi felst í auknu eftirliti sem hefði verið óhugsandi 

ef ekki væri fyrir þessa yfirvofandi ógn sem náð hefur fótfestu í samfélaginu. Þróun eftirlits 

undanfarna áratugi minnir óþægilega mikið á veruleikann sem Orwell skrifaði um í bók sinni 

1984.   

 Í þessari ritgerð verður skoðað hvort þær hugmyndir sem Orwell setur fram í 1984 hafi 

raungerst á okkar tímum og hvort kenning Foucaults um alsæið varpi ljósi á þróun eftirlits í 

nútímanum. Til þess að reyna að varpa ljósi á umfang þess eftirlits sem samfélagið einkennist 

af í dag, verður upphaf alsjár Benthams útlistuð og grein gerð fyrir hugmyndum Foucalts um 

alsæið. Dystópískur heimur Orwells í bókinni 1984 verður útlistaður og hliðstæður samtímans 

við söguheim bókarinnar skoðaðar. Þá verður umfang eftirlits á Íslandi skoðað, hvernig eftirliti 

á samfélagsmiðlum sé háttað og hvernig áhrifum þess eftirlits gætir um heim allan. Þannig er 

ætlunin að sýna fram á að hugmyndir Orwells um stöðugt eftirlit hafi raungerst í nútímanum 

og kenning Foucaults um alsæið nýtist vel til þess að gera grein fyrir því eftirliti, að eftirlitstæki 

séu valdatæki og hægt sé að hafa áhrif á almenning. 
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Foucault og alsæið 

 

Alsjá Bentham 
 

Bentham (1748 – 1832) var enskur heimspekingur og hagfræðingur. Hann hannaði fangelsi 

með þá hugsjón að það væri til betrunar, ekki eingöngu hegningarhús. Fangelsið ber nafnið 

Alsjá [e. Panopticon] og er uppfinning Benhams frá því seint á 18. öld (Britannica, e.d., 

Foucault, 2005, Duignan og Plamenatz, 2019). Alsjáin er hugsuð sem eftirlitsbygging, þar sem 

viðfangið er séð, en sér ekki sjálfur. Vörður getur fylgst með hverri hreyfingu viðfangsins frá 

miðrými en viðfangið veit aldrei hvort eða hvenær verið er að fylgjast með því. Alsjáin er 

byggð upp þannig að það er varðturn í miðjunni og fangabyggingin er eins og kleinuhringur 

utan um turninn. Viðfangið er einangrað, hver og einn í sínum klefa og án nokkurra samskipta 

á milli klefa. Tveir gluggar eru á hverjum klefa, annar snýr út úr byggingunni, þar sem 

flóðlýsing er svo sjáist um hvern kima klefans, hinn snýr inn að turninum svo varðmaður sér 

allt sem gerist í hverjum klefa, en sést ekki sjálfur. Í turninum eru engar hurðir, heldur ganga 

veggir á misvíxl svo ekki heyrast hurðaskellir eða sjáist hvort einhver gangi á milli rýma. Öll 

hönnunin er þannig að vörðurinn getur komið og farið óséður og óheyrður.  

Alsjáin er fyrst sett fram sem fangelsi en gæti verið skóli eða hverskyns stofnun þar 

sem hægt er að fylgjast með viðföngunum öllum stundum, svo sem sjúkrahús eða 

geðveikrarhæli, svo eitthvað sé nefnt (Foucault, 2005, bls. 136 - 137). Snilldin liggur þó í því 

að viðfangið veit ekki hvenær eða hvort fylgst er með því. Þannig má áætla að viðfangið verði 

sinn eigin varðmaður. Sem sagt að viðkomandi breyti hegðun sinni og „hagi sér skikkanlega“ 

öllum stundum ef ske kynni að vörðurinn sé að fylgjast með úr turninum. Með ósýnileika 

eftirlitsins er röð og regla tryggð (Foucault, 2005, bls. 137) (Caluya, 2010). Bentham sá fyrir 

sér að það mætti yfirfæra Alsjánna yfir á allt samfélagið, þar sem „yfirgripsmikið net tækja 

sem væru hvarvetna og stanslaust að verki og teygðu sig óslitið og linnulaust um allt 

samfélagið“ (Foucault, 2005, bls. 148).   
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Alsæið 
 

Kenning Foucaults um alsæið gengur jafnvel lengra en hugmyndir Orwells, þar sem eftirlitið 

gengur enn lengra og verður í raun kenning valds fremur en kenning um eftirlit. Þar sem 

æskileg hegðun er ekki bara knúin fram með eftirliti, heldur verður grundvallarbreyting á 

tengslum viðfangsins við sjálft sig. Fyrst breytir viðfangið hegðun sinni til þess að þóknast 

eftirlitinu, valdhöfum, svo með tímanum breytir viðfangið sjálfu sér (Haggerty, 2000, bls. 607). 

Tilgangurinn er að koma því þannig fyrir að eftirlitið sé svo fullkomið, að viðfangið sé ávallt 

meðvitað um stöðugan sýnileika. Þannig er sjálfvirkni valdsins tryggð, að viðfangið sé 

meðvitað um valdið, en í raun sé valdbeitingin óþörf, því viðfangið viðheldur aga hvort sem 

einhver er að fylgjast með eða ekki. Viðfangið verður ávallt að vita að það er undir eftirliti, en 

getur ekki sannreynt hvenær verið er að fylgjast með (Foucault, 2005, bls. 138). Þrjár forsendur 

eru fyrir því að alsjáin virkar. Fyrst hið alsjáandi eftirlit sem er tryggt með fullkomnum 

ósýnileika valdsins. Næst er það sýnileiki viðfangsins, fullvissan um að allt sem viðfangið gerir 

sjáist og síðast en ekki síst; ályktun viðfangsins, eða trúin um að það sé stöðugt undir eftirliti 

(Manokha, 2018, bls. 222). 

Foucault setur fram tvennskonar hugmyndir um ögun, annarsvegar neikvæða ögun „í 

anda herkvíar“ og hins vegar ögun með vélum Alsjárinnar þar sem eftirlit getur verið stöðugt 

en alltaf ósýnilegt. Ögunarsamfélagið var orðið staðreynd á 19. öld, samkvæmt Foucault, og 

ögunarstofnanir voru settar á fót þar sem stofnanir eins og spítalar urðu minni í sniðum og 

eftirlitið varð því meira og skólar voru settir á stofn undir neikvæðum formerkjum um að aga 

þyrfti lýðinn (Foucault, 2005, bls. 148-151). Lögreglan fékk aukið vald og aukið vægi í 

samfélaginu þar sem lögreglumönnum var meðal annars komið fyrir á ákveðnum stöðum þar 

sem aukið eftirlit þótti þurfa, til að mynda í fátækrahverfum.  

 

Lögregluvaldið á að ná „til alls“ en þó er alls ekki átt við heild ríkisins eða 

konungdæmisins í líki sýnilegs og ósýnilegs líkama konungs, heldur er átt við 

sjálft hismi atburða, athafna, hegðunar, skoðana – „allt það sem á sér stað“ 

(Foucault, 2005, bls. 153).   

 

Til að hægt sé að „ná til alls“ þarf að koma upp kerfi, vélum, sem geta fylgst með hvarvetna, 

öllum stundum. Vélin verður að vera hvoru tveggja sjálfvirk og ósýnileg svo ögunin verði 

sjálfvirk og samfélagið verði eftirlitssamfélag. Alsæishyggjan er ekkert nema „innra 

réttarkerfi“ þar sem einstaklingurinn verður sinn eigin vaktmaður ásamt því að vakta alla í 
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kringum sig, þar sem vöktunin er ósýnileg og alsjáandi. Alsæishyggjan lýsir í raun nýrri tegund 

valdbeitingar, sem nær út fyrir fangelsið og inn í allar greinar lífsins, skóla, verksmiðjur og 

daglegt líf (Foucault, 2005). Foucault bendir á það hvernig hlutverk eftirlitsins getur verið mun 

meira en að fylgjast með hvort óæskileg hegðun eigi sér stað, eftirlitið getur verið nýtt til 

kúgunar og valdbeitingar. Það er mikilvægt að skoða hvernig sjálfvirkt, rafrænt, eftirlit getur 

haft áhrif á þróun sjálfsins í nútímasamfélagi þar sem hverskyns raftæki „ná til alls“, hvort sem 

það eru snjallsímar, tölvur, snjallúr eða eftirlitsmyndavélar sem fylgjast með öllum stundum, 

beint og óbeint. Sjálf tækin safna upplýsingum um notandann á sama tíma og 

samfélagsmiðlarnir safna upplýsingum um notandann (Haggerty, 2000, bls. 607, Lanier, 2018). 

  

 

Eftirlitstæki sem er stöðugt að verki, lætur ekkert fram hjá sér fara, er alls staðar nálægt, er fært 

um að draga hvað eina fram í dagsljósið, en verður jafnframt að vera ósýnilegt sjálft. Tækið 

verður að vera eins og augnaráð án andlits sem umbreytir gjörvallri samfélagsheildinni í 

skynjanlegt svið: Þúsundir augna sem komið er fyrir út um allt, athugendur sem færa sig úr stað 

og sofa aldrei, [...] (Foucault, 2005, bls. 154).  

 

Segja má að þessi tæki séu til í nútímanum, net gervihnatta umvefja jörðina, ásamt því að nánast 

hver einasti jarðarbúi hefur aðgang að annað hvort snjallsíma eða tölvu sem eru forrituð til þess 

að safna upplýsingum um notandann og senda þær upplýsingar í ský sem haldið er utanum af 

hinum ýmsu gagnaveitum. Þannig að „gangverk ögunarinnar nær inn í hvern krók og kima“ 

(Foucault, 2005, bls. 148, Lanier, 2018). 

Foucault er ekki svo upptekin af arkitektúrnum, það sem er mikilvægara er valdakerfið 

sem kallar á sjálfsögun viðfangsins. Kerfi ljóss og tungumáls, kerfi stafrænnar eftirfylgni, sem 

styrkist með skráningu og dreifingu persónulegra upplýsinga, þar sem einstaklingurinn, 

viðfangið, er einangrað, flokkað og skrásett (Elmer, 2003, bls. 234, Foucault, 2005, bls. 143). 

Foucault einblíndi mest á mátt eftirlitsins og þá valdbeitingu eða kúgun sem því fylgir. Einnig 

skoðaði hann þá valdbeitingu sem viðfangið beitir sig sjálft. Viðfangið heldur uppi sjálfsaga 

og hefur hemil á sér sjálft án þvingunar, til þess að standa undir þeim væntingum sem viðfangið 

telur að eftirlitsaðilinn/valdhafinn hafi til sín (Manokha, 2018, bls. 225-226). Foucault lagði 

áherslu á að viðfangið væri meðvitað um eftirlitið, að eftirlitið gæti verið stöðugt og væri 

stöðugt í huga viðfangsins. Þannig er ekki raunveruleg þörf á stöðugu eftirliti. Það sem skiptir 

máli er að viðfangið trúi því að eftirlitið sé stöðugt. Það er í raun vissan um eftirlitið sem hefur 
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áhrif á breytta hegðun og síðan breyttan hugsunarhátt viðfangsins, að viðfangið ritskoði sig 

sjálft og verði þannig sinn eigin eftirlitsaðili (Caluya, 2010, bls. 624, Foucault, 2005).  

Hér mætti draga þá ályktun að almenningur sé þá viðfangið og samfélagsmiðlar séu 

orðnir eftirlitsaðilar sem fylgjast með, skrásetja og flokka almenning og selja svo 

upplýsingarnar til þriðja aðila eða veita yfirvöldum  aðgang að skrám sínum. Þar sem eftirlitið 

er stöðugt og ósýnilegt, þúsundir augna eða bara þau augu sem hver og einn kýs að hafa á sér 

án þess að átta sig á eftirlitinu sem því fylgir, í formi snjallsíma, snjallúra og fartölva. Með 

tilkomu tölvunnar er mun auðveldara að safna upplýsingum og geyma þær í gagnagrunnum. 

Samanburður gagna er fljótlegri og þægilegri ásamt því að hægt er að leita í upplýsingunum á 

milli mismunandi gagnagrunna. Hver eftirlitsaðilinn er og hvert viðfangið er, er orðið óljósara; 

upplýsingar sem einkaaðilar safna, svo sem samfélagsmiðlar, símafyrirtæki og 

internetþjónustuaðilar, eru seldar áfram til þriðja aðila (Manokha, 2018, bls. 226).  

Samkvæmt alsæiskenningunni er mikilvægt að viðfangið sé meðvitað um það eftirlit 

sem á sér stað og gæti verið öllum stundum, þá fyrst breytir viðfangið hegðun sinni í samræmi 

við það sem það telur að ætlast sé til af sér og síðan smám saman breytir viðfangið þankagangi 

sínum í samræmi við breytta hegðun. Í næsta kafla verður bók Orwells, 1984 tekin til 

umfjöllunar þar sem eftirlit er markvisst notað í pólitískum tilgangi til að ná fram tilsettri 

hegðun borgara sögunnar og viðhalda þannig völdum í dystópískum heimi Orwells.  
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1984 og hliðstæður í samtímanum 

 

1984 er dystópísk nóvella eftir George Orwell, sem er svo listilega vel skrifuð að lesandinn 

sogast inn í hryllilegan heim eftirlits og hagræðingar sannleikans. Lesandinn hættir að skynja 

hvar raunveruleikinn endar og hvar hugarheimur Orwells tekur við. Í bókinni skrifar Orwell 

um heim þar sem alræðisstjórn ræður ríkjum, eftirlitið er algjört og fólk er ekki einusinni óhult 

fyrir sínum eigin hugsunum því enginn veit hvenær eftirlitið fer fram og því geta minnstu 

svipbrigði brugðist hverjum og einum. Í þessum heimi getur ‘hugsanalögreglan’ fylgst með 

hverjum og einum þegn hvar og hvenær sem er. ‘Hversdagleg’ orð sem notuð eru í daglegu 

máli um allan heim nú til dags, svo sem „stóri bróðir“ og „hugsanalögreglan“ eru fengin úr 

þessum skáldskaparheimi Orwells. Mýmargar hliðstæður við söguna er að finna í 

raunveruleikanum, sem líklega er ástæðan fyrir því hversu mikil áhrif bókin hefur á hvern þann 

sem les. Við lesturinn fyllist lesandi bæði hryllingi og ótta, en á sama tíma getur maður ekki 

annað en dáðst að snilli Orwells (Orwell, 2015). Hér verður fjallað um raunverulegar aðstæður 

í nútímanum út frá því sem Orwell skrifar um í bókinni, ásamt því að notast við aðrar heimildir. 

 

1984 
 

Sagan gerist um það bil árið 1984 og segir frá Winston Smith, sem býr í London í Eyjaálfu. Í 

Eyjaálfu ríkir alræðisstjórn; Flokkurinn ræður ríkjum og stjórnar öllu, flokkurinn breytir meðal 

annars sögulegum upplýsingum eftir hentugleikum og stundar grimma sögufölsun. Nýmál er 

hið opinbera tungumál Eyjaálfu og Winston er mjög vel að sér í því, sem er ekki sjálfgefið, því 

Nýmál, eða hið nýja hvítþvegna tungumál sem flokkurinn stendur fyrir tekur sífelldum 

breytingum. Í Nýmáli hefur gamalli merkingu orða verið snúið í andhverfu sína, tungumálið 

hefur verið einfaldað töluvert í því skyni að stjórna hugsunarhætti borgara Eyjaálfu. Þegar 

sagan gerist var enginn í raun farin að tala á Nýmáli fyrir utan fáeina flokksmeðlimi sem notuðu 

Nýmál sín á milli í auknu mæli og var áætlað að Nýmál myndi endanlega taka við af Fornmáli 

árið 2050. Með því að breyta tungumálinu var Flokkurinn að breyta tjáningu og hugsunarhætti 

til að samræmast hugmyndum Flokksins. (Orwell, 2015). Kerfisbundin breyting tungumáls 

hefur markvisst verið notuð af stjórnvöldum sem stjórnunartæki í gegnum tíðina, til þess að 

hafa áhrif bæði á tjáningarfrelsi borgaranna og hugsunarhátt þeirra í þeim tilgangi að öðlast 

enn meiri völd. Nasistar breyttu til að mynda tungumálinu kerfisbundið í pólitískum tilgangi á 



8 
 

sínum tíma til þess að ná fram markmiðum sínum og mætti segja að það sé kveikjan að Nýmáli 

(Theodore, 2011) Á sama tíma eru dæmi um það að almenningur breyti meðvitað tungumáli 

sínu, bæði merkingu orða og tekur út ákveðin orð, þar sem óæskileg orðnotkun/hegðun er 

ólögleg. Til að mynda voru mjög hraðar breytingar á Chileskri spænsku undir ógnarstjórn 

Pinochet á árunum 1973-1990. Þar töluðu allir undir rós, og hver setning hafði að minnsta kosti 

tvöfalda ef ekki þrefalda merkingu. Kerfisbundin breyting tungumáls spillir trausti fólks hvers 

til annars (Dorfman, 2014).  

Í sögunni er Eyjaálfa eitt af þremur heimsveldum þar sem stöðugt stríð ríkir við annað 

hvort hinna tveggja; Evrasíu eða Austasíu. Eyjaálfa á í stöðugu stríði og hefur alltaf verið, eða 

svo segja sögulegar heimildir. En Winston man eftir þeim tíma þegar Eyjaálfa var ekki í stríði. 

Winston vinnur í Sannleiksráðuneytinu. Ráðuneytin í sögunni eru fjögur, þau standa himinhá, 

glæsileg og glansandi. Þau gnæfa yfir öllum öðrum byggingum í hinni annars grámyglulegu, 

hversdagslegu London, þar sem Winston býr. Þau eru: Sannleiksráðuneytið, Friðarráðuneytið, 

Ástarráðuneytið og Nægtarráðuneytið. Sannráð, eins og það var kallað á Nýmáli, sér um fréttir, 

skemmtanir, menntun og listir. Friðráð hefur umsjón með stríðsrekstri. Ástráð heldur uppi 

lögum og reglu, þar fer enginn inn nema að erindi eigi og þá aðeins eftir að hafa þrætt sig í 

gegnum völundarhús vírgirðinga og gaddavíra. Svo sér Nægtráð um efnahagsmál (Orwell, 

2015). Nöfn ráðuneytanna sem stjórnuðu í bókinni, sýndu hversu markviss viðsnúningur 

staðreynda var. „Einungis með því að samhæfa mótsagnir, má halda völdum að eilífu.“ (Orwell, 

2015, bls. 233) Samfélagið í 1984 skiptist upp í þrjár stéttir; yfirstétt, millistétt og verkamenn. 

Yfirstéttin, elítan, er um það bil 2 prósent þjóðarinnar og tilheyrir flokknum. Millistéttin 

tilheyrir í raun flokknum, en ekki ‚elítunni’. Þau sem tilheyra millistéttinni eru kölluð 

utanflokksmeðlimir og eru menntafólk sem vinnur fyrir flokkinn. Millistéttin er u.þ.b. 15 

prósent þjóðarinnar. Síðast er að nefna verkamannastéttina, alþýðuna eins og hún kallast í 

bókinni. Alþýðan skiptir Flokkinn ekki miklu máli, þau eru látin afskiptalaus eða vinna í 

óræðum verksmiðjum/ þrælabúðum (Orwell, 2015). Winston vinnur við að endurskrifa söguna, 

s.s. gagnaeyðingu og endurskrift „sögulegra staðreynda“. Á veggjum byggingarinnar þar sem 

Winston vinnur er að finna veggspjöld sem öll eru eins; svipmynd af virðulegum miðaldra 

manni sem virðist horfa stíft á hvern þann sem lítur á plaggatið, og áletrunin segir: „STÓRI 

BRÓÐIR FYLGIST MEÐ ÞÉR“ (Orwell, 2015, bls. 9). Á framhlið sannleiksráðuneytisins 

stendur „tignarlegum stöfum“:  

 

STRÍÐ ER FRIÐUR 

FRELSI ER FJÖTUR 
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FÁFRÆÐI ER MÁTTUR 

 

(Orwell, 2015, bls 10). Á heimili Winstons, eins og allra annarra þegna Eyjaálfu eru skjáir 

innbyggðir í vegginn á stofunni, staðsetning skjásins, víðvarpans, var þannig að ekki væri hægt 

að athafna sig án þess að vera sýnilegur. „Hugsanalögreglan tengdi sig við hvern einstakan 

víðvarpa. Einnig [er] hugsanlegt, að alltaf [séu] hafðar gætur á öllum.“  (Orwell, 2015, bls. 9) 

„ Með skjánum [er] hægt að fylgjast með öllu sem [gerist] á heimilinu Víðvarpinn [er] í senn 

móttöku- og senditæki“ (Orwell, 2015, bls. 8). 

  Heimurinn, sem Orwell spann upp hefur svo ofboðsleg áhrif á þá sem lesa 1984 að 

eðlilegt þykir að tala um Orwellska dystópíu (Orwellian world). Aðalástæða þess hve 

áhrifamikið ritverkið er, er sú að sagan hefur raunverulega tengingu við raunheim. Ekki síst nú 

á dögum, þar sem símar og önnur raftæki hlusta og fylgjast með öllu sem við gerum, safna 

upplýsingum um ferðir, kaup og samtöl hvers og eins sem kemst í návígi við slík tæki. Í bókinni 

lifir fólk „af vana, sem er orðinn að eðlisávísun - út frá þeirri forsendu að Hugsanalögreglan 

næmi hvert hljóð og grandskoðaði allar [...] hreyfingar“ (Orwell, 2015, bls. 9).  

 Meginhugmynd ritverksins er að sýna fram á dystópískan heim, þar sem Flokkurinn 

stjórnar með ógnarvaldi í einu og öllu. Einstaklingshyggja, persónuleiki og sérstaða hvers og 

eins hafa kerfisbundið verið gerð refsiverð og þegnar ríkisins búa við stöðugt eftirlit og 

vantraust (Howe, 1971). Orwell lýsir einangruninni sem einstaklingur verður fyrir þegar 

eftirlitið er orðið algjört. Þar sem engum er treystandi ekki einu sinni manni sjálfum, þar sem 

einstaklingurinn forðast samskipti við aðra, nema þá mjög yfirborðskennd samskipti, jafnvel 

samskipti hjóna verða þvinguð og yfirborðskennd undir slíkum kringumstæðum. Í lok sögunnar 

1984 kemur fram að „Flokkurinn sækist einungis eftir völdum sjálfs síns vegna. Við höfum 

engan áhuga á velferð annarra, við höfum einungis áhuga á völdum“ (Orwell, 2015, bls. 284-

285). 

Í bókinni 1984 ganga persónunjósnir svo langt að það er ekki nóg að passa  hvernig 

maður hegðar sér gagnvart öðru fullorðnu fólki. Börn, heilaþvegin börn sem trúa á flokkinn af 

öllu sínu barnslega hjarta, tilkynna meira að segja foreldra sína taki þau eftir rangri hegðun, 

sýni foreldrar svipbrigði sem börnin túlka að eigi ekki við (Orwell, 2015).  

Eyjaálfa sem sagt er frá í bókinni er, eins og áður hefur verið nefnt, í stöðugu stríði og 

hefur verið í allsherjar stríðsástandi í allnokkurn tíma. Svo vikið sé frá hugarheimi Orwells og 

raunveruleikinn skoðaður virðist sama staða vera uppi á teningum að hér ríki endalaust 

allsherjar stríðsástand, þar sem ákefð stríðsins er mismikil, en þó aldrei friður. Alþjóðlegt 

öryggi, eins og það er í dag, ýtir undir stríðsástandið með aðferðum sínum frekar en að stuðla 
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að friði. (Hardt og Negri, 2012). Eftirlitið er orðið algjört, raftækin okkar hlusta á okkur, eins 

og í sögu Orwells. Síminn, tölvan, sjónvarpið, græjur sem við erum orðin verulega háð, þau 

hlusta og skrá. Hvert einasta andartak er vaktað, það eru upptökuvélar á hverju götuhorni, „til 

þess að passa upp á okkur“ (Sveinn Arnarsson, 2018). Þá er vert að nefna að eftirlit á Íslandi 

er sérstaklega mikið, meira en víðast hvar annarsstaðar í veröldinni, kennitölur eru notaðar alls 

staðar til innskráningar, Íslensk erfðagreining hefur ítarlegt gagnasafn um alla þá Íslendinga 

sem tekið hafa þátt í einhverri af þeim rannsóknum sem ÍE hefur staðið fyrir. Þá er hægt að 

fletta upp skyldleika sínum við nánast hvern sem er í Íslendingabók og Þjóðskrá skráir 

fæðingarstað og öll mikilvæg atriði í lífi hvers einstaklings á Íslandi, s.s. kyn, hjúskaparstöðu, 

fjölda barna og fleira (Íslensk Erfðagreining, e.d.), (Íslendingabók, e.d.), (Lög um þjóðskrá og 

almannaskráningu nr. 54/1962). Af þessu mætti draga þá ályktun að þrátt fyrir að eftirlit á 

Íslandi sé langt í frá eins algert eins og í sögu Orwells, 1984, þá eru sannarlega miklar 

hliðstæður sem erfitt er að leiða hjá sér. Farið verður nánar yfir eftirlit á Íslandi í sér kafla síðar. 

 

Hliðstæður í samtímanum  
 

Í alræðisríki mætti búast við upplýsingasöfnun eins og fjallað er um í 1984, en við búum ekki 

í alræðisríki, við búum í lýðræðisríki, ekki satt? Engu að síður sættum við okkur öll við stöðugt 

eftirlit hvort sem eru öryggis- og eftirlitsmyndavélar víðsvegar um bæinn eða símar og tölvur 

sem fylgjast með öllum okkar hreyfingum og aðgerðum (Sveinn Arnarsson, 2018; Lanier, 

2018). Við, í alþjóðasamfélaginu, sættum okkur ekki einungis við eftirlit af hálfu okkar eigin 

ríkisstjórnar, heldur samþykkjum við með glöðu geði að hverskyns upplýsingum sé safnað til 

ýmissa nota í alþjóðasamfélaginu, til þess eins að halda aðgangi okkar að samfélagsmiðlum 

(Dorfman, 2014; Lanier, 2018). Á samfélagsmiðlunum fylgjumst við svo líka sjálf með öllum 

þeim sem við erum tengd á einhvern hátt, já eða jafnvel ókunnugum. Þar sem upplýsingum um 

allt sem við gerum, hvort sem er á samfélagsmiðlunum, í leitarvél eða bara samtal sem við 

eigum hvert við annað með tækin í návígi er safnað saman. Upplýsingum um hvað við skoðum, 

hvað við segjum og hvernig við hegðum okkur er safnað saman í upplýsingabanka. Gríðargögn 

[e. big data] eru vísindi sem ganga út á að skilja og spá fyrir um mannlega hegðun, með því að 

rannsaka gífurlega mikið magn gagna. Gríðargögn eru sjálfvirk greining gagna (Gil, 2019) Líkt 

og í bókinni 1984 eru ekki allir undir eftirliti öllum stundum, en sú viðamikla skráning 

upplýsinga sem fer fram í gegnum samfélagsmiðla og með gagnasöfnum snjalltækja er form af 

eftirliti. Allar upplýsingar eru geymdar í gagnagrunni sem hægt er að finna síðar, ef þörf þykir 
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til. Það er nefnilega aldrei að vita hver gerir eitthvað af sér og gefur þannig yfirvöldum tilefni 

til að greina þau gögn sem til eru um viðkomandi aðila (Andrejevic og Gates, 2014). Eftirlitið 

í dag er í raun margþætt eftirlit á vegum yfirvalda, á vegum einkaaðila í markaðsskyni og svo 

almenningur sem sér, dæmir og gagnrýnir efni sem kemur fram á samfélagsmiðlum líkt og 

samflokksmenn og börn í bókinni 1984 sem fylgjast með og tilkynna ósæmilega hegðun.  

Upplýsingarnar eru seldar þriðja aðila í hagnaðarskyni og á sama tíma hafa yfirvöld 

Bandaríkjanna allskonar eftirlitsstofnanir, FBI, CIA, NSA, og fleiri, hundruð manna í vinnu 

við það eitt að hlusta og greina upplýsingarnar (Lanier, 2018). Allt  þetta eftirlit er í nafni 

þjóðaröryggis. Eftir 9/11 árásirnar á tvíburaturnana í New York 2001 var lögum breytt í BNA 

sem og alls staðar í heiminum, öryggi hert, viðameiri upplýsingasöfnun, strangari reglur, 

strangara eftirlit, yfirgripsmeira eftirlit. Sé fólk nægilega óttaslegið gefur það upp frelsi sitt í 

nafni persónulegs öryggis og þjóðaröryggis. Verði önnur eins árás og sú á tvíburaturnana 9/11, 

eru allar líkur á því að almenningur myndi ekki einungis samþykkja enn frekara eftirlit, hann 

myndi krefjast þess (Dorfman, 2014). Í kjölfar hvarfs Birnu Brjánsdóttur í janúar 2017 óskaði 

faðir Birnu, Brjánn Guðjónsson, eftir auknu eftirliti í formi myndavéla, þá hafði Birnu verið 

saknað í rúma viku og vísaði í frétt af alvarlegri líkamsáras sem hafði átt sér stað í miðbænum. 

Hann sagði okkur ekki þurfa að hafa áhyggjur af persónufrelsi þar sem enginn lægi yfir 

upptökunum nema ástæða þætti til (Faðir Birnu: „Þarf að fjölga eftirlitsmyndavélum“, 2017). 

 

Eftirlit, hvar sem það fer fram, þar sem það er yfirvofandi, yfir og allt um 

kring, ósigrandi, býr til vantraust, klýfur samfélög, heftir tjáningu og á 

endanum verða jafnvel hugsanir hættulegar einstaklingnum (Dorfman, 

2014) 

 

Þarna lýsir Dorfman því sem gerðist þegar land hans og þjóð, Chile, bjuggu við 

alræðisstjórn Pinochet á árunum 1973 – 1990 (Dorfman, 2014). Landamæri eru ekki lengur 

hindrun, upplýsingasöfnun og persónunjósnir flæða um allan hnöttinn án vandkvæða, hvaða 

ríkisstjórn sem er safnar öllum þeim upplýsingum sem ástæða þykir til hvar sem er og hvenær 

sem er. Í nútíma samfélagi, er bæði opinbert og persónulegt svæði undir sífelldu eftirliti. 

Eftirlitið er orðið að hinu nýja andliti nándar, það er hið nýja tjáningarfrelsi (Giroux, 2015). 

Einstaklingurinn nýtir sér samfélagsmiðla til þess að tjá sig og er þar að reyna að ná til vina og 

vandamanna, og þeirra fylgjenda sem hann hefur, en þessum upplýsingum er safnað saman og 

seldar áfram í hagnaðarskyni eins og komið verður betur inn á í næstu köflum.  
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 Tilkynningarskyldan og tilkynningarþörfin í nútímasamfélagi  er að verða mjög mikil, 

þegnar fylgjast hver með öðrum á samfélagsmiðlum og í sumum tilfellum, eins og til dæmis á 

opinberum stofnunum í Bandaríkjunum er ekki einungis ætlast til þess að samstarfsmenn 

tilkynni afglöp hvors annars, heldur er líka ætlast til þess að hver og einn tilkynni sjálfan sig, 

ekki einungis fyrir ranga hegðun heldur líka fyrir ranga hugsun (Insider Threat And Mitigation 

Act Of 2015, 2016) Eftirlitið er orðið svo algert, hvert einasta smáatriði lífs okkar er vaktað. 

Almenningur hefur gefið ósýnilegu valdi, gervigreind, leyfi til þess að safna og geyma 

upplýsingum um sig. Gervigreind er orðin mjög öflug, og þeir sem vinna að gervigreind skilja 

jafnvel ekki lengur sjálfir hvað vélin er að „hugsa“. Algóritmar gervigreindarinnar safna 

upplýsingum um notandann og út frá þeim upplýsingum ákvarðast hvað hann sér á sínum 

samfélagsmiðlum, þetta geta verið stöðuuppfærslur frá einstaklingum eða keyptar auglýsingar. 

Allt hefur þetta áhrif á skoðanir einstaklingsins (Tufekci, Z., 2017).  Þessar upplýsingar gera 

valdhöfum kleift að ráðskast með almenning, kúga, hafa áhrif á skoðanir sem og hugsanir og 

hegðun, og þvinga fram hlýðni almennings (Dorfman, 2014, Lanier, 2018).  

Bandarísk yfirvöld hafa horft í gegnum fingur sér og leyft lögreglunni, leyniþjónustunni 

og þriðja aðila að safna og geyma persónuupplýsingar til þess að nota gegn mótmælendum eða 

öðrum hópum sem þykja ógnandi á einhvern hátt (Giroux, Henry. 2015). Árið 2011 voru sett 

á lög í Bandaríkjunum undir stjórn þáverandi forseta Obama, Insider Threat Program sem 

ganga nánast eingöngu út á að ríkisstarfsmenn njósni um samstarfsfólk sitt; hvort einhver merki 

séu um að viðkomandi hafi eitthvað að fela t.d. hvort fjárhagsstaða samstarfsfólks hafi breyst, 

andlegri heilsu hrakað eða jafnvel skoðanir fólks, hvaðeina sem  gæti ýtt undir veikleika hvers 

og eins „sem hryðjuverkamenn gætu notfært sér til þess að komast í mikilvægar leynilegar 

upplýsingar“. Opinbert starfsfólk á að tilkynna hverskyns brot, hvort sem aðrir fremja brotið 

eða þau sjálf  (Insider Threat And Mitigation Act Of 2015, 2016). 

Vítahringur hefur myndast, þar sem hið sífellda eftirlit er stutt af pólitískum öflum og 

pólitísk öfl eru studd af eftirlitinu. Ríki þar sem gífurlegu magni upplýsinga er safnað, ekki 

bara um þegna hvers ríkis heldur nær upplýsingasöfnunin til milljóna manna um allan heim í 

nafni þjóðaröryggis, hlýtur að vera eftirlitsríki. Mörkin milli opinbera sviðsins og einkasviðsins 

eru að mást út, eftirlitið nær inn í einkalífið, búið er að ‘normalisera’ eftirlitið. Nánar verður 

farið út í það hvernig upplýsingasöfnun fer fram inni á heimilum fólks í dag líkt og víðsjáin 

gerir í dystópískum heimi Orwells í næstu köflum.  

Ekkert tiltökumál þykir að óþekkt öfl safni og selji til þriðja aðila upplýsingar um 

kauphegðun einstaklinga, þar sem forsendur til veitts samþykkis til upplýsingasöfnunar er ekki 

með fullu upplýsandi, einstaklingurinn veit í raun aldrei hver það er sem er að fylgjast með 
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honum eða hvort verið sé að fylgjast með honum. Neytandinn er tældur til þess að veita 

samþykki með bónusum, afsláttum, kaupaukum og hverskonar öðrum brögðum. Í stað þess að 

vernda almenning, ýta yfirvöld undir þá lögleysu sem fyrirtæki komast upp með að nota, og 

nota svo sjálf tækifærið til þess að auka sitt eigið eftirlit með almúganum (Giroux, 2015). 

Setning úr bókinni 1984 „Flokkurinn hefur engan áhuga á sjálfum verknaðinum: hugsunin er 

hið eina sem okkur stendur ekki á sama um“ (bls. 174) virðist einkar viðeigandi, svo virðist 

sem valdhafar nútímans hafi í raun engan áhuga á því að vernda þegna sína, svo virðist sem 

forsendur hins sífellda eftirlits séu um margt fremur stjórnun og valdbeiting gegn almenningi í 

því skyni að halda völdum. Að „þjóðaröryggi“ standi í raun ekki fyrir öryggi þegna landsins, 

heldur standi það fyrir valdbeitingu, sannleikshagræðingu og kúgun. Eftirlitssamfélag 

nútímans, virðist því ekki vera til þess að passa upp á almenning eða til verndar einstaklingnum. 

Þvert á móti virðist eftirlitið vera til þess eins að stjórna, að knýja fram „rétta“ hegðun 

almennings. Einkafyrirtæki vilja stjórna því hvernig við eyðum peningum og hafa áhrif á 

skoðanir okkar og langanir. Stórfyrirtæki og samfélagsmiðlar eru gríðarlegir valdhafar í okkar 

samfélagi og hagnast af því að upphefja vald og viðhalda valdaelítunni sem hefur náð 

heljargreipum í hinum póst Orwellíska heimi. Yfirvöld vilja stjórna í nafni öryggisins, með því 

að stjórna hegðun borgara sinna með eftirliti er hægt að knýja fram æskilega hegðun. Í þessum 

kafla hafa komið fram nokkrar sterkar fullyrðingar um eftirlit og vald sem farið verður nánar 

yfir í næstu köflum. Næsti kafli fjallar um hvernig eftirliti á Íslandi er háttað.  
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Eftirlit á Íslandi 

 

Eftirlit og notkun eftirlitsmyndavéla á Íslandi hefur ekki verið mikið rætt. Fyrir 2010 voru 

hvergi til tölur um fjölda né upplýsingar um staðsetningu eftirlitsmyndavéla sem beindust að 

almenningsrými að öllu leiti eða hluta til. Það ár tóku Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. 

Hafstein sig til ásamt teymi samnemenda úr Háskóla Íslands og skráðu bæði staðsetningu, með 

GPS, og tóku ljósmyndir af eftirlits-myndavélunum. Alls voru 290 sjáanlegar öryggis- og 

eftirlitsmyndavélar skráðar í miðbænum innan svæðis sem afmarkast af Hlemmi, Lokastíg, 

Hallveigarstíg og Listasafni Íslands og niður að Skúlagötu og Sæbraut, þar af voru 8 í umsjón 

Lögreglu (Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, 2010). Í janúar 2017 voru 20 

myndavélar í miðbænum í umsjón Lögreglu og að sögn Jóhanns Karls Þórissonar, aðstoðar yfir 

lögregluþjóns hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þarf lögreglan helmingi fleiri til þess að 

„miðbærinn [sé] vel dekkaður“ (Ásgeir Erlendsson, 2017).  

Aðilum sem notast við öryggis- og eftirlitsmyndavélar er ekki skylt að tilkynna eftirlit 

eða vöktun, og þar af leiðandi er enginn sem fylgist með eða safnar upplýsingum um umfang 

rafræns eftirlits á Íslandi. Þá er rafræn vöktun og söfnun efnis sem til verður við vöktunina, til 

að mynda „hljóð- og myndefni, með persónuupplýsingum og upplýsingum um refsiverða 

háttsemi“ leyfileg ef vöktun þykir „nauðsynleg og fari fram í öryggis- eða eignavörsluskyni“ 

og efni sem verður til við slíka vöktun verði ekki látið af hendi né heldur unnið að neinu leyti 

nema með samþykki þess sem er upptakan er af. Þó er heimilt að afhenda lögreglu efni ef um 

slys eða refsiverðan verknað er að ræða (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

nr. 90/2018). Þannig er hverjum og einum heimilt að setja upp öryggis- eða eftirlitsmyndavél 

telji hann þörf á, en meðferð gagna er ekki vöktuð. Skortur á upplýsingum um eftirlit og 

persónugagnasöfnun ýtir undir tortryggni og vantraust í samfélaginu og gerir allar yfirlýsingar 

um gagnætt og lýðræðislegt stjórnarfar að engu (Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. 

Hafstein, 2010). Þrátt fyrir skýr fyrirmæli laga um að merkja skuli,  með áberandi hætti, 

eftirlitsbúnað sem snýr að starfsfólki fyrirtækja eða almenningi var rannsóknateymi Bryndísar 

og Valdimars fljótt að reka sig á að lítið væri um slíkar merkingar og fræðslu- og 

viðvörunarskyldu því ekki framfylgt (Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, 2010, 

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). Í grein um brottrekstur 

verslunarstjóra í verslun Icewear á Laugaveginum kemur fram að mál um rafræna vöktun séu 

algengustu málin sem koma inn á borð hjá persónuvernd, þar sem algengt er að yfirmenn fari 

yfir strikið þegar kemur að notkun eftirlitsmyndavéla. Það sé orðið algengt að eftirlitsbúnaður 
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sé notaður til þess að fylgjast með starfsfólki sem eru brot á persónuverndarlögum. Einungis 

skuli nota eftirlitsbúnað þar sem mikil öryggishætta er eða ef verkstjórn er ómöguleg með 

öðrum hætti enda eru tiltekin skilyrði sem þarf að uppfylla svo rafrænt eftirlit sé heimilt, þá er 

óheimilt að skoða myndefnið nema ef sérstakt tilefni er til. (Steindór Grétar Jónsson, 2019, 

persónuvernd, e.d.). 

Eðlilegt þykir að öryggis- og eftirlitsmyndavélum sé beint að almenningi og er valdið 

mjög einhliða, til að mynda hafði lögregluþjónn afskipti af rannsóknarteymi Bryndísar og 

Valdimars þegar verið var að mynda öryggis- og eftirlitsmyndavélar á Austurvelli. 

Lögregluþjónn var þá á staðnum vegna mótmæla og þótti honum rannsakendur „„spúkí“ á að 

líta“, enda óvenjulegt að almennur borgari beini sjónum sínum að eftirlitinu nema í annarlegum 

tilgangi (Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, 2010). Enda séu öryggis- og 

eftirlitsmyndavélar einmitt settar upp í þeim tilgangi að veita öryggi og sjá um eftirlit í 

áhættusamfélagi þar sem stöðugt er verið að leita nýrra leiða til þess að koma í veg fyrir 

hverskyns áföll og ógnir (Guðbjörg L. Rafnsd. og Lára R. Sigurvinsd., 2005). Í 

iðnaðarsamfélaginu var athyglinni beint að ójafnvægi og mismunun á efnahagslegri stöðu, en 

í nútímasamfélaginu er sjónunum beint að ógninni sem oftar en ekki stafar af öðru fólki; 

„athyglin beindist frá mismunun sem grundvallast á efnahagslegri stöðu fólks, yfir á útbreiðslu 

og stjórnun áhættu eða ógnar (e. risk). Þannig má segja að óöryggi, ógn og tortryggni hafi tekið 

við af ójafnréttinu í þjóðfélagsumræðunni“ (Guðbjörg L. Rafnsd. og Lára R. Sigurvinsd., 

2005). Áhættusamfélag (e. risk society) einkennist af öryggishugsjónum sem kjarnast í stöðugu 

eftirliti og vantrausti (Beck, 1992, Giddens, 1992, Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. 

Hafstein, 2010 og Guðbjörg L. Rafnsd. og Lára R. Sigurvinsd., 2005). Til þess að ná stjórn á 

ætlaðri ógn áhættusamfélagsins þarf einstaklingurinn að sætta sig við minnkað persónufrelsi, 

þar eð aukið öryggi felst í auknu eftirliti sem hefði verið óhugsandi ef ekki væri fyrir þessa 

yfirvofandi ógn sem náð hefur fótfestu í samfélaginu (Guðbjörg L. Rafnsd. og Lára R. 

Sigurvinsd., 2005).  

Hryðjuverkaárásir bæði í Bandaríkjunum og á Bretlandi ýta undir slík hugtök. 

Áhugavert er þó hvernig íslensk stjórnvöld hafa yfirfært hryðjuverka-ógnina yfir á íslenskt 

samfélag og undir því yfirskini aukið frelsisskerðingu Íslendinga. Þetta er gert í ljósi þess að 

upplýsingaflæðið er stöðugt, hvort sem er í gegnum sjónvarp eða samfélagsmiðla að þá eru 

hryðjuverkin jafnvel sýnd í beinni útsendingu út um allan heim, sem færir ógnina nær 

einstaklingnum þrátt fyrir að hún sé órafjarri í raun og veru. Til að mynda var hryðjuverkaárásin 

á tvíburaturnana í New York 2001 sýnd í beinni útsendingu í íslensku sjónvarpi. Á sama tíma 

hafa ferðalög  aukist og því á fólk auðveldara með að samsama sig með fólki sem býr víðsfjarri 
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(Guðbjörg L. Rafnsd. og Lára R. Sigurvinsd., 2005). Hvarf Birnu Brjánsdóttur í janúar 2017 

var stórt áfall fyrir íslensku þjóðina og öll meðferð málsins frekar opinber. Samfélagið fylgdist 

grannt með gangi mála í gegnum fréttir og á samfélagsmiðlum. Efni úr eftirlitsmyndavélum 

víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu var nýtt til þess að finna og fylgjast með ferðum Birnu um 

nóttina, lögreglan fékk efni frá öllum sem áttu öryggis- eða eftirlitsmyndavélar þar sem talið 

var að Birna gæti hafa verið (Viðar Guðjónsson, 2017). Lögreglan nýtti samfélagsmiðla til þess 

að reyna að komast að gangi mála, skoðaði notkun Birnu og hverja hún hafði haft samskipti 

við. Þá voru notendur samfélagsmiðla mjög virkir í að dreifa tilkynningunni um hvarf Birnu, 

til að mynda setti ungt fólk mynd af tilkynningunni í stað sjálfsmynda á Tinder, til þess að 

reyna að ná til erlendra ferðamanna (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017). Eftir hvarf Birnu er 

breytt viðhorf gagnvart löggæslumyndavélum og tekin var ákvörðun um að fjölga myndavélum 

og þá einnig myndavélum sem greina og lesa númeraplötur á bílum, sem einfaldar leit í kerfinu 

(Erna Agnes Sigurgeirsdóttir, 2017). Samkvæmt frétt á Vísi frá maí 2016 var tekin ákvörðun 

sama ár að sameina kerfi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóra, nú er 

því rekið eitt öryggismyndavélakerfi af Ríkislögreglustjóra. Ekki er þó búið að tengja allar 

myndavélar umdæma lögreglunnar við kerfið, en höfuðborgarsvæðið og Reykjanes eru tengd 

og tvær myndavélar á Akureyri. Vonast er til að allar myndavélar í umsjá lögreglu á Íslandi 

verði tengdar inn á einn og sama þjóninn sem auðveldar umfang. Það þarf þó að fara fram í 

samræmi við lög um persónuvernd. Einnig kemur fram í fréttinni að nýju vefmyndavélarnar, 

sem komnar eru í gagnið víðsvegar um landið, geta lesið og skráð bílnúmer þeirra bifreiða sem 

aka hjá, en það þarf að skoða réttmæti þess í samræmi við nýja löggjöf ESB um vinnslu 

persónuverndarupplýsinga hjá löggæslu hvernig þeirri skráningu skal háttað (Sveinn 

Arnarsson, 2018). 

Áhættusamfélagið, eins og alsæiskenningin, hvetur sífellt til aukins eftirlits og 

nákvæmari upplýsingasöfnunar sem er auðflokkanleg ásamt því að áhættusamfélagið og 

alsæishyggjan ýta bæði undir vald fárra til þess að fylgjast með og flokka einstaklinga og hafa 

þannig áhrif á hegðun bæði einstaklinga og fjöldans. Þegar rætt var við notendur öryggis- og 

eftirlitsmyndavéla í miðbænum í rannsókn Bryndísar og Valdimars gleymdist jafnan að slík 

tæki eru ekki síst valdatæki (Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, 2010). Þegar 

hugmyndafræðin sem liggur að baki rafrænu eftirliti er skoðuð er greinilegt að hún fellur að 

einhverju eða öllu leiti að hugmyndum Foucaults um alsæið. Vonast er til þess að ná fram 

breyttri hegðun einstaklingsins með auknu eftirliti eins og Foucault greinir frá í kenningu sinni. 

Til að mynda þykir fælingarmáttur í eftirlits – og öryggismyndavélum og með uppsetningu 

þeirra má vonast til þess að enginn freistist til þess að brjótast inn. Þá minnir hið alltumlykjandi 
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eftirlit óneitanlega á veruleikann í bókinni 1984 eftir Orwell, þar sem stöðugt eftirlit er 

óhjákvæmilegt og viðgengst gagnrýnislaust eins og virðist vera uppi á teningnum í nútímanum. 

Öll umgjörð um eftirlit á Íslandi er fremur óljós og erfitt að átta sig á því hver sé að vakta hvern 

og þá hvenær. Lítil umfjöllun er um hvar og hvernig eftirlit fer fram eða hvernig standa eigi 

vörð um persónuvernd í opnu rými (Guðbjörg L. Rafnsd. og Lára R. Sigurvinsd., 2005).  

Aukin krafa virðist vera um eftirlit bæði frá almenningi og yfirvöldum en þegar öllu er 

á botninn hvolft er umfang eftirlits á Íslandi óljóst mengi sem enginn virðist fylgjast með. 

Eftirlit á samfélagsmiðlum er á sama hátt óljóst, flestir vita af því að upplýsingasöfnunin sem 

fer þar fram er geigvænleg en þar sem eftirlitið er svo margslungið er erfitt að henda reiður á 

því. Í næsta kafla verður fjallað nánar um það. 
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Eftirlit og samfélagsmiðlar 

 

Tækniheimur nútímans hefur tekið stakkaskiptum sem og eftirlitið sem almennur neytandi býr 

við. Hið alsjáandi eftirlitssamfélag hefur tekið langt fram úr dystópískri sýn Orwells um hið 

algera eftirlit. Tækniframförum hefur fleygt fram og eftirlit hefur margfaldast. Tegund 

eftirlitsins hefur líka breyst, það er komið inn á heimili fólks og er ekki lengur nær eingöngu á 

opinbera sviðinu heldur er eftirlitið nú komið inn í einkalífið. Tæknin hefur gert alsæið að 

veruleika í heiminum, þar sem einstaklingurinn veit ekki hvort eða hvenær verið er að fylgjast 

með honum. Tæknin og samfélagsmiðlarnir afmá mörkin milli hins opinbera sviðs og 

einkasviðsins. Hið opinbera svið, verandi svæði pólitíkur, þar sem ókunnir geta komið saman 

og skipst á skoðunum og einkasviðið sem er minna afmarkað svæði, t.d. heimili, sem er lokað 

óviðkomandi (Crossman, 2018). Í dag koma ókunnir saman og skipast á skoðunum á 

samfélagsmiðlunum, þar sem allt er skráð og skjalsett og gagnvirkar vélar greina hvort ástæða 

sé til frekara eftirlits af hálfu yfirvalda eftir því hvort ógnandi skoðir eru látnar í ljós 

(Andrejevic og Gates, 2014). 

Hver sá sem er virkur meðlimur í samfélaginu kemst ekki hjá því að vera neytandi, það 

þurfa allir að sækja þjónustu út fyrir sig, og nánast ógerningur að lifa óháð kerfinu. Hinn 

almenni neytandi, ber með sér tæki, sem ekki eingöngu fylgjast með hverju smáatriði í lífi hans, 

heldur geta þessi tæki einnig haft áhrif á hegðun allra neytenda. Fólk gerir sér ekki grein fyrir 

því hvernig verið er að ráðskast með neytandann. Kerfi samfélagsmiðlanna er hannað þannig 

að neytandinn eyðir sífellt meiri tíma á samfélagsmiðlunum, þar sem upplýsingasöfnunin er 

takmarkalaus og auðvelt er fyrir bæði stjórnvöld og þriðja aðila að hafa áhrif á neytandann 

(Lanier, 2018, bls. 31). Nánast hver einasti Íslendingur, nánast hver einasti einstaklingur út um 

allan heim er alltaf tengdur, en rúmlega 9 af hverjum 10 Íslendingum yfir 18 ára aldri notuðu 

Facebook árið 2017 samkvæmt könnun sem Gallup gerði á samfélagsmiðlanotkun Íslendinga 

(Samfélagsmiðlamæling Gallup, 2017). Það eru flestir með snjallsíma, snjallúr og önnur tæki 

á sér, eða við höndina öllum stundum. Með þessum tækjum er notandinn beintengdur inn á 

samfélagsmiðla hverskonar, s.s. Facebook, Instagram, Twitter, þar sem þörfin fyrir tengingu 

eykst eftir því sem miðillinn er notaður meira, og þar með verður upplýsingasöfnunin þeim 

mun meiri. Tækin eru forrituð til þess að safna upplýsingum um notandann ósíað og án allra 

takmarkana. Sem dæmi fylgjast snjallsímarnir og snjallúrin með því hvar viðkomandi er 

staddur hverju sinni með GPS hnitum og möstrum. Á meðan síminn er tengdur dreifikerfi er 

hægt að finna þig. Þá er einnig fylgst með því hver tengist hverjum, hvað er skoðað hvort sem 
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er í gegnum samfélagsmiðla eða vafra. Tækin sem neytandinn notar nema jafnvel hver 

viðbrögð notandans eru, bæði líkamleg og rafræn viðbrögð, þar sem símtækið getur lesið 

svipbrigði notanda, snjallúr hafa púlsmæli sem túlka hreyfingu hans og streitu. Í  

upplýsingasöfnuninni felst ákveðið eftirlit sem er ekki eingöngu keyrt áfram af yfirvöldum í 

nafni þjóðaröryggis heldur kemur fjármagnið aðallega frá óþekktum fyrirtækjum, þriðja aðila, 

sem kaupa upplýsingar um fjöldann, til þess eins að hafa áhrif á t.d. kauphegðun, 

kosningahegðun, hvert fjöldinn fer og hvað hann gerir. (Lanier, 2018, bls. 26)  

Alsjáin, eins og Foucault lýsir henni, er kerfi ljóss og tungumáls, hún er 

upplýsingasöfnunarkerfi sem byggir á, og eflist við, skráningu persónulegra upplýsinga og 

dreifingu þeirra (Elmer, 2003, bls 234). Nútímatæknin hefur sjálfvirka upplýsingasöfnun 

persónulegra gagna líkt og alsjáin og þá einnig alsæið og hefur sjálfverkandi áhrif á það að 

fanginn breyti hegðunarmynstri sínu, þar af leiðandi hefur tæknin og upplýsingasöfnunin áhrif 

á neytandann og breytir hegðunarmynstri hans (Elmer, 2003, bls. 237). Upplýsingarnar, sem 

safnað er óheft um neytendur, eru notaðar til þess að reikna út hvern og einn notanda, hverju 

hann hefur áhuga á, hvað það er sem veldur til að mynda sorg eða gleði. Svo er hann mataður 

á upplýsingum sem þriðji aðili borgar fyrir og hagnast á,  hvort sem hagnaðurinn er þá af 

markaðsfræðilegum ástæðum eða að pólitískur ásetningur liggur að baki. Þá má nefna að 

Google notar reiknirit sem safnar upplýsingum um innskráðan aðila og þær niðurstöður sem 

notandinn fær úr Google-leit byggjast á upplýsingum sem reikniritið hefur um viðkomandi 

aðila. Þannig fá engir tveir sömu leitarniðurstöður þrátt fyrir að sama leitarorð sé slegið inn. 

Með þessu er verið að hafa áhrif á hegðun neytandans. Sem dæmi um það hvernig ráðskast er 

með notendur samfélagsmiðla má nefna að sértækar upplýsingar eru sendar fyrir kosningar á 

ákveðna hópa notenda með það að markmiði að stýra kosningaþáttöku og niðurstöðum (Lanier, 

2018).   

Alsæi samtímans endurspeglast í óritskoðuðu og ótakmörkuðu eftirliti með 

neytandanum.  Endurskoðaðar útfærslur alsæiskenningarinnar sýna fram á tilfærslu eftirlitsins 

út fyrir fangelsið og yfir á neytandann (Elmer, 2003, bls. 232). Ómarkviss, ósíuð og 

takmarkalaus upplýsingasöfnun tækninnar um neytandann gerir eftirlitsaðilum, hvort sem er 

yfirvöldum eða þriðja aðila, kleift að safna viðamiklum upplýsingum fyrst og sía svo burt þær 

upplýsingar sem þykja óþarfar seinna meir. Vald ríkisins til að skipta sér af einkalífi neytenda 

eykst með auknu eftirliti. Einkalíf, næði, er réttur hvers og eins til þess að þurfa ekki að deila 

ákveðnum upplýsingum með öðrum, þar á meðal yfirvöldum (Stahl 2016, bls. 33-34).  Eins og 

fram kom í kaflanum hér á undan um kenningar Foucaults um alsæið, þá veitir ósýnileiki 

eftirlitsins aukið vald, neytandinn breytir hegðun sinni til þess að þóknast yfirvaldinu og síðan 
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breytist hugsun hans ósjálfrátt. Eftirlitið í dag, alsæið, byggir einfaldlega á því að allar 

upplýsingar eru geymdar og neytandinn er flokkaður (Elmer, 2003, bls. 234). Á internetinu og 

í sjónvarpi fylgist neytandinn með öðrum, opinberum persónum jafnvel, og þriðji aðili fylgist 

svo með neytandanum, þannig festist neytandinn í hringekju þar sem hann er mataður á því 

sem reikniritið hefur áætlað að neytandanum líki við. Eða, ef neytandanum er sýnt eitthvað 

nýtt, þá er það ætlað til að sjá hver viðbrögðin eru, og neytandinn endurútreiknaður eftir 

viðbrögðum sínum (Elmer, 2003, 245). Með því að beina ákveðnum upplýsingum, myndum, 

vörum og afþreyingarefni að neytandanum, er búið að fjarlægja óvissu og þar með er búið að 

útrýma þörfinni fyrir meðvitaðar ákvarðanir. Þar af leiðandi verður stöðugt erfiðara að taka 

sjálfstæða, vel upplýsta ákvörðun, það verður auðveldara að láta bara mata sig á “meira af því 

sama” og sífellt erfiðara að finna eitthvað sem er ekki bara “meira af því sama” (Elmer, 2003, 

bls. 244).  

Ósértækt eftirlit er kannski ekki svo óréttmætt í sjálfu sér, en engar reglur gilda um það 

og algert hömluleysi stjórnar upplýsingasöfnuninni. Hver sem er getur komist yfir upplýsingar 

og ákveðið hvað skuli gert við þær, það getur leitt til yfirráða, alræðis jafnvel. (Stahl, 2016, bls. 

35) Tæknin í sjálfu sér er ekki vandamálið, heldur hvernig tæknin er notuð til þess að hafa áhrif 

á og ráðskast með fólk. Hvernig tæknin er notuð til þess að viðhalda valdaþráðum í samfélaginu 

(Lanier, 2018, bls. 38). Hægt er að nýta valdið með því að gefa fólki ástæðu til þess að bregðast 

við einhverju, en einnig er hægt að hafa áhrif á upplýsingaflæði til neytandans og þannig hafa 

áhrif á viðbrögð fólks með því hvaða upplýsingar hver og einn fær (Frost 2015, Sthal, 2016, 

bls. 36). Óritskoðað og óheft allsherjar eftirlit vanmetur mikilvægi ópólitískra samskipta fólks 

á sama tíma og það ógnar einstaklingsfrelsi. Það er birtingarmynd pólitískrar valdbeitingar sem 

er ósamrýmanleg hugmyndinni um lýðræði og sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins (Sthal, 

2016, bls. 37). 

Eftirlit á samfélagsmiðlum er keyrt áfram af viðskiptamódeli sem snýst nær eingöngu 

um að selja hæstbjóðanda upplýsingar um notendur, þar sem þriðji aðili er tilbúinn til þess að 

borga fyrir og allir hagnast á því að geta haft áhrif á hegðun neytandans (Lanier, 2018, bls. 26). 

Mismunandi aðilar, bæði opinberar stofnanir sem og einkafyrirtæki innan alheimssamfélagsins 

hagnast á auknu eftirlit. Með eftirlitinu hafa þessir aðilar meiri völd og meiri hagnað (Haggerty 

& Ericson, 2000, bls. 609). 

Bent hefur verið á að skortur sé á reglugerðum gagnvart upplýsingaöflun raftækja og 

samfélagsmiðla um neytandann, og ábyrgð yfirvalda er ekki skýr (Haggerty & Ericson, 2000, 

609). Í Bandaríkjunum hafa forsvarsmenn samfélagsmiðla verið beðnir um bera kennsl á 

hverjir það eru sem borga fyrir auglýsingar, en forsvarsmenn samfélagsmiðlanna telja sig ekki 
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geta uppfyllt þá kröfu þar sem nánast ógerlegt er að átta sig á því hver er á bak við svokallaða 

“gervinotendur” á samfélagmiðlum (Lanier, 2018, bls. 58). “Auglýsendur eru hinn sanni 

viðskiptavinur og þar með hafa þeir eitthvað að segja um gang mála” (Lanier, 2018, bls 64). 

Mýmargar aðferðir eru notaðar til þess að fá upplýsingar um neytandann, t.d. vildarklúbbar 

hverskonar, spurningakannanir, Facebook leikir og svo mætti lengi telja. Vel upplýstur 

neytandi gerir sér að öllum líkindum grein fyrir að með þessum hætti sé verið að safna að sér 

upplýsingum um hann, en taki neytandinn ekki þátt þarf hann að öllum líkindum að borga 

hærra verð heldur en aðrir sem eru til að mynda skráðir í vildarklúbbinn. Auðvitað er ekki alltaf 

sem neytandinn hefur val, sem dæmi má nefna að þegar greitt er með kreditkorti eða tekið er 

út úr hraðbanka svo og þegar internetið er notað. En slíkar aðferðir gefa neytendum þá tálmynd 

að þeir hafi eitthvað um slíka upplýsingasöfnun að segja (Elmer, 2003, bls. 237).  

Neytandinn er í raun leiksoppur atferlismótunar þó hann kunni að halda að hann sé 

sjálfur við stjórnvölinn. Atferlisfræðileg nálgun á hegðunarbreytni er í sjálfu sér ekki vandamál. 

Hver sem er gæti valið að fara í meðferð hjá atferlisfræðingi og haft gagn af. En sé 

atferlisfræðingurinn á launaskrá hjá stóru fyrirtæki sem greiðir honum fyrir það að breyta 

hegðun meðferðarþega á markvissan hátt sem veldur því að ákvarðanir sem meðferðarþegi ætti 

eftir að koma til með að taka séu ekki endilega honum fyrir bestu (Lanier, 2018, bls. 38). Því 

mætti segja að atferlisfræðileg nálgun taki alsæiskenningu Foucaults lengra, þar sem áhrif 

eftirlitsins á einstaklinginn er nýtt með hjálp gagnvirkra gríðargagna. Tæknifyrirtækin fylgjast 

með neytandanum og troða sér inn í líf hans. Þegar einstaklingurinn er undir sífelldu eftirliti, 

og endalausu áreiti af hálfu óþekkts valds, missir hann sjónar á því hver sannleikurinn er, hvað 

sé satt og hvað logið. En til þess að reikniritið geti reiknað einstaklinginn út þarf hann að vera 

samkvæmur sjálfum sér, en það er nær ómögulegt að vera samkvæmur sjálfum sér í stöðugri 

óreiðu upplýsinga sem eru til þess ætlaðar að breyta skoðun, að breyta einstaklingum. 

Tilgangur “leiksins” virðist þó vera að hafa bein áhrif á, og breyta bæði hegðun og skoðun 

neytandans, hvort sem er í pólitískum eða markaðsfræðilegum tilgangi (Lanier, 2018, bls. 54). 
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Niðurstöður og ályktanir  

Alsæiskenning Foucaults byggir á Alsjánni sem var fyrst sett fram af Bentham. Alsjáin var 

upphaflega hugsuð sem fangelsi en gæti verið skóli eða hverskyns stofnun þar sem hægt er að 

fylgjast með viðföngunum öllum stundum. Foucault gengur lengra í kenningum sínum um 

eftirlit en Bentham þar sem hann setur fram kenningu um vald fremur en kenningu um eftirlit. 

Æskileg hegðun er ekki bara knúin fram með breyttri hegðun, heldur verður 

grundvallarbreyting á tengslum viðfangsins við sjálft sig. Tilgangurinn er að koma því þannig 

fyrir að eftirlitið sé svo fullkomið að viðfangið sé ávallt meðvitað um stöðugan sýnileika. 

Viðfangið breytir þannig fyrst hegðun sinni til þess að þóknast valdhöfum, svo sjálfu sér undir 

viðvarandi eftirliti. Þannig er sjálfvirkni valdsins tryggð.  

Foucault bendir á það hvernig eftirlitið getur verið nýtt til kúgunar og valdbeitingar, og 

þar af leiðandi er mikilvægt að skoða hvernig sjálfvirkt, rafrænt eftirlit getur haft áhrif á 

einstaklinginn í nútíma samfélagi. Mikilvægt er að viðfangið sé meðvitað um eftirlitið, að það 

viti að eftirlitið geti verið stöðugt og sé þannig stöðugt í huga viðfangsins. Þannig er í raun ekki 

þörf á eftirliti heldur er vitneskjan um stöðugt eftirlit það sem skiptir máli. Viðfangið byrjar að 

breyta hegðun sinni og síðan breytist hugsunarháttur þess í samræmi við breytta hegðun. 

Viðfangið ritskoðar sjálft sig og verður þannig sinn eigin eftirlitsaðili. 

Í ljósi þess sem fram hefur komið í síðasta kafla um samfélagsmiðla verður sú spurning 

áleitin hvort almenningur í nútímanum sé orðinn að viðfanginu og eru samfélagsmiðlar þá 

hugsanlega orðnir eftirlitstæki þar sem bæði einstaklingar fylgjast hver með öðrum í gegnum 

samfélagsmiðlana en jafnframt gagnvirkar vélar sem safna, flokka og skrásetja almenning og 

selja upplýsingarnar áfram hvort sem er til einkafyrirtækja eða yfirvalda. Í dystópískum heimi 

Orwells, í 1984, voru það eingöngu yfirvöld sem höfðu gagn af því eftirliti sem þar fór fram. 

En í okkar heimi er eftirlitið margslungnara og upplýsingarnar eru í mjög miklu mæli nýttar í 

markaðsfræðilegum tilgangi, þar sem gagnvirkar vélar reikna út hegðun einstaklingsins og 

stjórna með því hvaða upplýsingar hver og einn sér á sínum samfélagsmiðlum.    

  Í bókinni 1984 skrifar George Orwell um heim þar sem alræðisstjórn ræður ríkjum, þar 

sem eftirlitið er algjört og fólk er ekki einu sinni óhult fyrir sínum eigin hugsunum. Enginn veit 

hvenær eftirlitið fer fram og hin minnstu svipbrigði geta brugðist hverjum og einum. Í 

söguheimi Orwells getur Hugsanalögreglan fylgst með hverjum og einum hvar og hvenær sem 

er. Orwell lýsir einangruninni sem einstaklingur verður fyrir þegar eftirlitið er orðið algjört, þar 
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sem einstaklingshyggja, persónuleiki og sérstaða hvers og eins hafa kerfisbundið verið gerð 

refsiverð og þegnar ríkisins búa við stöðugt eftirlit og vantraust.  

Í nútímasamfélagi sættum við okkur við stöðugt eftirlit, ekki einungis af hálfu okkar 

eigin yfirvalda heldur samþykkjum við að persónulegum upplýsingum sé safnað um okkur til 

þess að halda aðgangi okkar að samfélagsmiðlum. Almenningur hefur gefið ósýnilegu valdi 

leyfi til þess að safna og geyma upplýsingar um sig. Þessar upplýsingar gera  þriðja aðila eða 

yfirvöldum kleift að ráðskast með, kúga, hafa áhrif á skoðanir sem og hugsanir og hegðun 

einstaklinga, og þvinga þannig fram hlýðni almennings. Þannig virðist eftirlitið í samtímanum 

ekki vera til þess eins að passa upp á almenning eða til verndar einstaklingsins heldur þvert á 

móti virðist eftirlitið vera til þess að stjórna, að knýja fram ásættanlega hegðun almennings. 

 Öll umgjörð um eftirlit á Íslandi er óljós og erfitt að átta sig á því hver vaktar hvern 

undir hvaða kringumstæðum (Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, 2010). Lítil 

umfjöllun er um hvar og hvernig eftirlit fer fram eða hvernig standa eigi vörð um persónuvernd 

í opnu rými. Skortur á upplýsingum um eftirlit og persónugagnasöfnun ýtir undir tortryggni og 

vantraust í samfélaginu. Eðlilegt þykir að öryggis- og eftirlitsmyndavélum sé beint að 

almenningi og er valdið mjög einhliða þar sem óeðlilegt þykir að einstaklingar fylgist með því 

hvar eftirlits- og öryggismyndavélar eru staðsettar og hver setti þær upp. Í áhættusamfélagi þarf 

einstaklingurinn að sætta sig við minnkað persónufrelsi í nafni öryggis. Þetta aukna eftirlit 

hefði verið óhugsandi ef ekki væri fyrir þessa yfirvofandi ógn sem náð hefur fótfestu  

(Guðbjörg L. Rafnsd. og Lára R. Sigurvinsd., 2005). Eins og Foucault bendir á þá má ekki 

gleyma því að að öryggis- og eftirlitstæki eru valdatæki sem hægt er að nýta til þess að stýra 

einstaklingnum, en eins og fram hefur komið  breytir einstaklingurinn fyrst hegðun sinni og 

síðan sjálfum sér í samræmi við hegðunina, samkvæmt alsæiskenningunni. Tegund eftirlitsins 

hefur breyst frá því sem áður var. Eftirlitið er komið inn á heimili fólks og er ekki lengur 

eingöngu á opinbera sviðinu heldur er eftirlitið nú komið inn í einkalífið. Tæknin hefur gert 

alsæið að veruleika í heiminum í dag. Eftirlitið og upplýsingasöfnunin eru ekki eingöngu keyrð 

áfram af yfirvöldum í nafni þjóðaröryggis heldur kemur fjármagnið aðallega frá þriðja aðila 

sem kaupir upplýsingar um fjöldann, til þess eins að hafa áhrif á t.d. kauphegðun, 

kosningahegðun, hvert fjöldinn fer og hvað hann gerir.  

Upplýsingasöfnun tækninnar gerir eftirlitsaðilum, hvort sem er yfirvöldum eða þriðja 

aðila, kleift að safna viðamiklum upplýsingum sem hægt er að nýta seinna meir þyki þörf á. 

Vald ríkisins til að skipta sér af einkalífi neytenda eykst með auknu eftirliti. Einkalíf, næði, er 

réttur hvers og eins til þess að þurfa ekki að deila ákveðnum upplýsingum með öðrum, þar á 

meðal yfirvöldum. Hægt er að nýta valdið með því að gefa fólki ástæðu til þess að knýja fram 
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ákveðin viðbrögð eftir því hvaða upplýsingar hver og einn fær. Óritskoðað og óheft allsherjar 

eftirlit vanmetur mikilvægi ópólitískra samskipta fólks á sama tíma og það ógnar 

einstaklingsfrelsi. Það er birtingarmynd pólitískrar valdbeitingar sem er ósamrýmanleg 

hugmyndinni um lýðræði og sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins. Skortur er á reglugerðum 

gagnvart upplýsingaöflun raftækja og samfélagsmiðla um neytandann, og ábyrgð yfirvalda er 

ekki skýr. Tilgangurinn virðist vera að hafa bein áhrif á, og breyta bæði hegðun og skoðun 

neytandans, hvort sem er í pólitískum eða markaðfræðilegum tilgangi. Alsæi samtímans 

endurspeglast í óritskoðuðu og ótakmörkuðu eftirliti og söfnun persónuupplýsinga. 
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Lokaorð 

Samfélagið í dag einkennist af stöðugu eftirliti sem almenningur virðist ekki gera sér 

almennilega grein fyrir, eða er fljótur að leiða hjá sér. Eftirlitið fer ekki eingöngu fram af hálfu 

hins opinbera heldur standa einkaaðilar einnig fyrir því. Í alþjóðasamfélaginu sættum við okkur 

við eftirlit af hálfu okkar eigin ríkisstjórnar og samþykkjum með glöðu geði að nákvæmum 

upplýsingum sé safnað um okkur til ýmissa nota, til þess eins að fá að halda aðgangi okkar að 

samfélagsmiðlum.  

Eins og áður hefur fram komið þá hafa bæði alsæishyggjan og áhættusamfélagið áhrif 

á aukið eftirlit og söfnunar nákvæmra auðflokkanlegra upplýsinga, sem aftur ýtir undir vald 

fárra aðila til þess að fylgjast með og flokka einstaklinga og þannig hafa áhrif á fjöldann. 

Alsjáin er upplýsingasöfnunarkerfi sem byggir á skráningu persónulegra upplýsinga og 

dreifingu þeirra. Nútímatæknin byggir einmitt á því að skrá og dreifa persónulegum 

upplýsingum sem hefur áhrif á einstaklinginn og veldur því að hann breyti hegðun sinni til þess 

að uppfylla kröfur samfélagsins.  

Þegar hugmyndafræðin að baki rafrænu eftirliti samtímans er skoðuð skín alsæishyggja 

Foucaults sterklega í gegn og allt minnir þetta óneitanlega á veruleikann í bókinni 1984 eftir 

Orwell, þar sem stöðugt eftirlit fær að viðgangast gagnrýnislaust og eins og í bókinni er óljóst 

hver sé að vakta hvern og hvenær í nútímasamfélagi. Óöryggi, og tortryggni hafa tekið stjórnina 

og úr hefur orðið áhættusamfélag (e. Risk society) sem einkennist af öryggissjónarmiðum og 

kjarnast í stöðugu eftirliti og vantrausti. Einstaklingurinn þarf að sætta sig við minnkað 

persónufrelsi af hálfu yfirvalda til þess að ná stjórn á ætlaðri, yfirvofandi ógn 

áhættusamfélagsins, þar sem augljóst er talið að aukið öryggi felist í auknu eftirliti. Þar sjáum 

við spegilmynd í nútímasamfélagi við aðstæðurnar í bók Orwells 1984, þar sem persónufrelsi 

hafði í raun verið útrýmt með stöðugu eftirliti í nafni valdsins.  

Enginn kemst í raun og veru hjá rafrænu eftirliti í samfélaginu í dag, þannig mætti segja 

að við séum öll orðin einhverskonar „áhætta“ sem þarf að forðast eða afstýra. Við erum öll 

orðin viðfang eftirlitsins, fangar í alsjá Benthams og á sama tíma okkar eigin fangaverðir. 

Þannig er röð og regla í samfélaginu tryggð. Allt umlykjandi, óheft og óritskoðað eftirlit 

vanmetur mikilvægi hversdagslegra samskipta fólks og ógnar persónufrelsi. Það er 

birtingarmynd pólitískrar valdbeitingar og er með öllu ósamrýmanlegt hugmyndinni um 

lýðræði og sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins.    

 Af þessu má draga þá ályktun að hugmyndir Orwells um eftirlit hafi sannanlega 
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raungerst í nútímasamfélagi. Þá má auðveldlega nýta kenningu Foucaults um alsæið til þess að 

skilja og túlka eftirlitið með tilliti til valdhafa og hegðunar einstaklingsins. Eftirlit viðgengst 

óheft og óritskoðað. Aga í samfélaginu er viðhaldið með því að beita eftirliti markvisst til þess 

að breyta hegðun einstaklinga og þar með að breyta hugsunarhætti þeirra. 
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