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Útdráttur 

 

Að vera orðlaus er upplifun sem erfitt er að setja í orð. Orðleysinu er hér lýst í samhengi 

við tvær mismunandi kenningar, annarsvegar er litið í smiðju félags- og sálfræðilegrar 

greiningar Berit Ås sem lýsir fimm drottnunaraðferðum sem notaðar eru meðal annars í 

þeim tilgangi að valda orðleysi.  Hinsvegar eru teknar til skoðunar kenningar Miranda 

Fricker um þekkingarfræðilegt ranglæti sem byggir á samfélagslegri þekkingarfræði. 

Einnig skoða ég greiningu Kristie Dotson á því hvernig hægt sé að greina hvenær 

þekkingarfræðilegt ranglæti á sér stað. Beiting á þekkingarfræðilegu ranglæti leiðir til 

þöggunar, vantrúar á ágæti eigin þekkingar eða sjálfsritskoðandi ferlis sem lætur mann 

þegja eða sjálfþaggar. Í því ljósi verður litið nánar á tvær tegundir þekkingarfræðilegs 

ranglætis, það sem á sér stað í aðstæðum frásagnar og túlkunaraðstæðum. Kenningarnar 

veita einstakt sjónarhorn á innra líf einstaklings sem verður fyrir ranglætinu sem og þess 

sem beitir því. Vonin er sú að sá aukin sjálfskilningur á samskiptaháttum muni sporna við 

þöggun. Samspil kenninganna speglar með áhugaverðum hætti kúgandi reynslu sem 

auðvelt er að líta fram hjá og setur þannig orðleysið í orð með það að leiðarljósi að hægt 

sé að ræða það og skilja.  
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Inngangur  

Hún sat við borðið og fann kvíðann krauma. Ef hún ætlaði að ná að segja eitthvað við 

hópinn þá þyrfti hún að grípa orðið. Hún var þó svo stressuð að ekkert kom upp, tækifærin 

komu og fóru án þess að hún náði með nokkru móti að bæta neinu við þrátt fyrir að hafa 

undirbúið sig vel og hefði verið tilbúin með ítarlegar athugasemdir. Allir aðrir voru rólegir 

og öruggir í máli sínu og hegðun en hún fann að lófarnir voru sveittir og hnullungur gerði 

vart við sig í maganum. Eftir þó nokkra stund, stappaði hún í sig stálinu, rétti upp hönd 

sína og bað um orðið. Hún sagði eitthvað, vel undirbúið og úthugsað en undirtektirnar 

voru litlar sem engar, næsti sem átti orðið talaði um eitthvað allt annað og athyglin 

beindist í þá átt.  

 Eftir fundinn varð hún klökk og hugsaði með sér; af hverju sagði ég ekki eitthvað 

gáfulegra? Er ég að misskilja þetta? Kannski er ég ekki nógu gáfuð til þess að vera í þessu 

hlutverki, ég á það örugglega ekki skilið, einhver annar væri miklu betur til þess fallinn 

heldur en ég.  

Að verða orðlaus er kæfandi upplifun. Þegar reynsla sem þessi á sér síendurtekið 

stað, kæfir það manneskjuna hún getur orðið lítil í sér, óörugg og stressuð. Vandamálið 

er þó að þegar svona aðstæður komu upp þá hugsaði hún að það væri henni að kenna, 

eitthvað væri að henni sjálfri, hún hafi ekki talað nægilega skýrt, væri ekki nægilega 

áhugaverð eða málefnin hennar ekki nægilega spennandi. En svo þarf ekki að vera. Þó 

erfitt sé fyrir hana að setja fingurinn á hvað hafi gerst. Fólkið við borðið er ekki vont fólk 

og vill henni ekkert illt þannig það væri ósanngjarnt að skella skömminni á það. 

 Aðstæðurnar eru samt sem áður sérkennilegar, myndin er skökk og eitthvað er 

hreinlega ekki eins og það ætti að vera. En hvað er það? Ein leið til þess að útskýra þessar 

aðstæður er að líta til hugmynda um þekkingarfræðilegt ranglæti (e. epistemic injustice) 

sem komið hafa fram innan samfélagslegrar þekkingarfræði samtímans. Beiting á slíku 

ranglæti leiðir til þöggunar, vantrúar á ágæti eigin þekkingar eða sjálfsritskoðandi ferlis 

sem lætur mann þegja eða sjálfþaggar ef svo má að orði komast. Þekkingarfræði fjallar 

venjulega um það hvernig við öflum okkur þekkingar og hvað þurfi að einkenna trausta 

þekkingu. Samfélagsleg þekkingarfræði beinir aftur á móti sjónum að því hvernig 

samfélagsleg valdamynstur skilyrða hvað sé tekið gilt sem þekking og hvaða þekkjendur 

eru teknir alvarlega, hverjir ekki og við hvaða aðstæður. Ég mun einkum hafa til 

hliðsjónar kenningu Miranda Fricker um þekkingarfræðilegt ranglæti. (Fricker 2007) Enn 

fremur er erfitt að greina nákvæmlega hvenær svona aðstæður myndast og afhverju þær 
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gera það. Manneskja sem lendir í svona aðstæðum er seint að fara kenna öðrum um að 

hafa gert henni eitthvað, einfaldlega vegna þess að hún var þögguð.  

 Sérstaða kenningarinnar um þekkingarfræðilegt ranglæti felst einmitt í því að geta 

útskýrt af hverju svona aðstæður myndast. Kenningin býður upp á tæki til að greina hvert 

ranglætið sé í reynslu líkt og þeirri sem lýst var í upphafi; af hverju það sé ranglæti og 

hvaða skilyrði ollu því að aðstæðurnar urðu eitraðar með því að skoða hvað felst í ranglæti 

út frá þekkingarfræðilegum forsendum. Takmark ritgerðarinnar er þannig að ræða 

upplifun sem næstum ómögulegt er að setja í orð; að vera orðlaus.  

 

Að setja reynslu okkar í orð og að geta útskýrt hana er einn mikilvægasti þáttur mannlegs 

lífs en stundum getur þessi geta verið skert. Ég mun ræða hvernig getan getur verið skert 

í tvennskonar aðstæðum; í aðstæðum frásagnar og í aðstæðum túlkunar. Að segja eitthvað 

við einhvern annan er grunnurinn að því að skilgreina frásögn. Aðstæður frásagnar eru 

hins vegar víðari en svo og nær yfir allar þær aðstæður þar sem tjáning á sér stað einkum 

þegar einhvers er spurt, véfengt eða hlustað á.1 Ranglætið á sér þá stað þegar gert er lítið 

úr getu einhvers sem þekkjanda með því að skerða getu hennar til þess að taka fullan þátt 

í aðstæðunum. Samhliða þessu er hægt að segja að notkun á þeim orðum og 

skilgreiningum sem við höfum til þess að skilja veruleikann sé grunnurinn að túlkun. 

Ranglætið á sér því stað þegar skortur er til staðar á þeim orðum og skilgreiningum, sem 

hægt er að kalla túlkunarauðlindir, sem gerir það að verkum að sumir hópar eiga erfiðara 

með að túlka reynslu sína.2 Enn fremur mun ég skoða hvernig þekkingarfræðilegt 

ranglæti, í báðum aðstæðum, getur verið notað til að viðhalda vissum valdakerfum innan 

hópa og samfélagsins í heild.  

Fyrst mun ég setja umræðuna um þekkingarfræðilegt ranglæti í sögulegt 

samhengi, vegna þess að lengi hefur verið fjallað um upplifanir svipaðar þeirrar og ég 

lýsti í upphafi í hinum ýmsu myndum í femínískum fræðum, innan heimspekinnar og 

félagsfræði. Einnig mun ég byrja á því að skýra fræðilegan bakgrunn sem liggur að baki 

kenningarinnar um þekkingarfræðilegt ranglæti. Því til þess að draga upp skýra mynd af 

þekkingarfræðilegu ranglæti þá er nauðsynlegt að skoða hvaðan það kemur með 

spurningum líkt og: í hvaða sögulega samhengi á það sér stað? Af hverju er ranglætið 

                                                 
1 Wanderer, Jeremy, „Varieties of Testimonial Injustice“ Routledge Handbook of Epistemic Injustice, 

ritstj. Medina, José, Kidd, Ian James og Pohlhaus Jr., Gaile.  (New York: Routledge, 2017) 27. 
2 Miranda Fricker, Epistemic Injustice: Power & the Ethics of Knowing (New York: Oxford University 

Press, 2007) 1. 
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þekkingarfræðilegt? Og hvað græðum við á því að skoða ranglætið með greinarmerkjum 

þekkingarfræði?  

Nú þegar hefur mikið verið fjallað um þöggun á sviðum mannfræði, sálfræði, 

félagsfræði, menningarfræði og heimspeki. Í mannfræðinni er fyrirferðarmikil kenning 

Edwin og Shirley Ardener en þau skoðuðu hvers vegna konur væru rannsakaðar minna í 

mannfræðilegum rannsóknum (E. og S. Ardener 1977). Samkvæmt skýringartilgátu 

þeirra er orsakökina að finna í eðli tungumálsins og því hvernig hópar í mismunandi 

valdastöðum beita mismunandi orðfæri á grundvelli stéttarstöðu og menntunar.3 Í 

félagslegri sálfræði hafa kenningar Berit Ås verið hvað áhrifamestar til greiningar á 

kúgandi aðstæðum og aðferðum sem beitt eru til þess að þagga niður í einstaklingum á 

þann hátt að þeir „heyrast“ ekki eða þagna sjálfir. Ås kallar þær í bók sinni Kvinner i alle 

land: hånbok i frigjøring (Ås 1981) drottnunaraðferðirnar og eru þær fimm talsins. Í fyrsta 

kafla ræði ég kenningu hennar um drottnunaraðferðir og lýsi þeim vegna þess að mér 

finnst þær draga skýrt fram með raunverulegum dæmum hvernig ranglæti á sér stað og 

enn fremur er það góður stökkpallur inn í umræðuna varðandi hvernig og hvers vegna 

ranglæti eigi sér stað. Margir þeirra sem kúga eða þeir ríkjandi hópar sem eru uppvísir að 

þekkingarfræðilegu ranglæti eru ekki að gera það meðvitað og skoðun á 

þekkingarfræðilegu ranglæti opnar möguleikann fyrir ýmsar spurningar af þessu tagi. Því 

ef þetta er ekki meðvitað, hvers vegna á þetta þá sér stað? Sérstaða þekkingarfræðilegrar 

nálgunar er því falin í því hvað eigi sér stað í innra með einstaklingum í þeim aðstæðum 

sem ranglætið á sér stað.  

Einnig er hægt að tala um þöggun í mismunandi aðstæðum og getur hún verið 

margvíslegs eðlis. Sem dæmi tölum við um útilokun kvenna í kanónu heimspekinnar, eða 

sögu listgreina og bókmenntafræði. Nú er meira rætt hvernig konur hafa verið útilokaðar 

frá þátttöku heimspeki og framlög þeirra ekki metin að verðleikum sem lykilverk í 

heimspekisögunni. Verk kvenna falla þar af leiðandi í gleymsku og verða þær þannig 

þaggaðar. Mikilvægi þess að endurheimta verk kvenna í heimspekisögunni er þar af 

leiðandi ótvírætt.4 Hægt er að lýsa hinni kerfisbundnu hlið þöggunar þegar það er karllæg 

slagsíða í kerfinu sjálfu. Konur hafa í sögunnar rás almennt verið kúgaðar vitsmunalega 

á flestum sviðum og það er því hluti af markvissri útilokun frá öllum sviðum opinbers 

                                                 
3 Ardener, Shirley og Edwin, “Introduction” Percieving women, Ritstjóri Shirley Ardener, (London: 

Aldine House, 1977) xxi. 
4 Mary Ellen Waithe hefur unnið að ritflokki sem ber nafnið A History of Women Philosophers tileinkað 

því verkefni að endurheimta hugmyndir kvenna innan heimspekinnar. 
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lífs. Þegar greind er þöggun sem þessi gagnast kerfisbundnar hugmyndir um formgerð 

eins og hugmyndir Ardeners, og byggja þær á því að einstaklingar séu minni liðir í stærra 

kerfi, líkt og kerfi tungumálsins, og því er það kerfið sjálft eða það form sem tungumálið 

tekur, sem viðheldur völdum ríkjandi hópa en ekki einstaklingarnir sjálfir. Hins vegar er 

markmið mitt að draga athyglina að því sem getur gerst í núinu, undir fjögur augu. Þrátt 

fyrir að það veiti auðvitað líka innsýn í fortíðina, þá er mikilvægt að skýra hvað eigi sér 

stað á því augnabliki. Dæmið gæti verið um manneskju sem finnur fyrir valdaleysi vegna 

þess að hún er ekki tekin alvarlega eða hvernig skoðanir sumra vega meira í umræðunni 

en skoðanir annarra, þrátt fyrir að engar gildar ástæður liggi að baki. 

  Einnig er hægt að nálgast þekkingarfræðilegt ranglæti úr tveimur mismunandi 

áttum sem oft eru notaðar til þess að nálgast réttlæti. Annars vegar með því að nálgast það 

út frá því hvernig fólk skiptist á (e. acts of exchange) og hins vegar með því að skoða 

hvernig viðeigandi auðlindum sé útdeilt (e. distribution of relevant goods). Í fyrra tilfellinu 

þá eru einhverjar ákveðnar hefðir og venjur sem stýra því hvernig fólk skiptir sín á milli, 

það geta verið vöruskipti eða samskipti. Það sem við teljum sanngjarnt verð endurspeglar 

til dæmis réttlæti hvað varðar kaup á vöru og á sama hátt skapast réttlát samskipti af 

sanngjörnum samskiptamátum. Í seinna tilfellinu er eitthvað kerfi sem kalla má réttlátt ef 

sérhver einstaklingur fær það sem hann á skilið við viðeigandi skiptingu auðlinda.5 Það 

seinna lýsir Jeremy Wardener í ljósi formgerðar eða byggingar samfélagsing (e. structural) 

og hið fyrra er hægt að lýsa í ljósi einhverskonar skipta, í þessu samhengi samskiptum (e. 

transactional).6 Enn fremur telur Jeremy Wanderer að þungavigt kenningar Fricker um 

þekkingarfræðilegt ranglæti liggi í því sem fari fram í skiptum á milli fólks vegna þess að 

það er sá hluti sem gerendurnir sjálfir geti öðlast sjálfskilning á þeirri illu meðferð sem 

þeir beita.7 Þöggunin sem lýst er í upphafi er dæmi af þeim toga sem Wanderer leggur 

áherslu á vegna þess að þau persónulegu samskipti sem eiga sér stað eru ekki sanngjörn 

heldur bjöguð. 

Það má nálgast þennan vanda í ljósi samfélagslegrar siðfræðilegrar 

þekkingarfræði. Sú grein rannsakar siðferðilegar sem og félagslegar hliðar 

þekkingarmyndunar og mat á sannleika og rökstuðning. Þessi undirgrein 

þekkingarfræðinnar snýst um það hvernig við getum aflað okkur þekkingar með 

ranglátum eða réttlátum hætti. Þekkingafræðilega nálgunin er gagnleg til að varpa ljósi á 

                                                 
5 Wanderer, Jeremy, „Varieties of Testimonial Injustice“ 30. 
6 Wanderer, Jeremy, „Varieties of Testimonial Injustice“ 30. 
7 Wanderer, Jeremy, „Varieties of Testimonial Injustice“ 34. 
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þá innri ferla sem eiga sér stað meðal einstaklinga sem verða fyrir þöggun sem og þeirra 

sem beita henni.  

Í fyrsta kafla mun ég kanna kenningar um þekkingarfræðilegt ranglæti með 

hliðsjón af réttlætiskenningum. Þekkingarfræðileg nálgun á ranglæti byggir á 

ófullkominni kenningu um réttlæti (e. nonideal theory)8. Í þeirri kenningu um réttlæti er 

hugmyndinni um fyrirmyndarsamfélag sem grundvöll að réttlætiskenningum almennt 

hafnað og lögð er áhersla á lýsingu á reynslunni sjálfri af ófullkomnu samfélagi sem 

grundvöll að betri réttlætiskenningum. Að skoða þessa kenningu sem Charles Mills hefur 

sett fram niður í kjölinn gefur skýrari mynd af bakgrunni, markmiðum og vonum að baki 

rannsókna á þekkingarfræðilegu ranglæti. 

Vonin er, í einföldu máli, sú að með því að skýra hvað á sér stað innra með 

einstaklingum eða hópum sem verða fyrir eða beita þöggun þá mun aukinn sjálfskilningur 

í samskiptum sporna við þöggun. Hér verður orðleysið því sett í orð. Og með þessa von 

að leiðarljósi skoða ég í öðrum og þriðja kafla ranglæti í aðstæðum frásagnar (e. testimonial 

injustice) og túlkunaraðstæðum (e. hermeneutical injustice). Þar mun ég fyrst og fremst 

styðjast við kenningar Miranda Fricker eins og þær koma fyrir í bókinni Epistemic 

Injustice: the Power and Ethics of Knowing.9 Í umfjöllun minni um ranglæti í aðstæðum 

frásagnar mun ég einnig styðjast við skilgreiningar Kristie Dotson á ranglæti í aðstæðum 

frásagnar.10 Rík áhersla hennar á raunveruleg dæmi af þöggun í framkvæmd (e. practices 

of silencing) sýnir vel hvers megnug þessi nálgun á þöggun er til að auka skilning á 

einmanalegri reynslu þöggunar. 

Í þriðja kafla ræði ég ranglæti í túlkunaraðstæðum. Aðstæður sem krefjast 

túlkunar lýsa sér með þeim hætti að nauðsynlegt er að skilja eigin reynslu til þess að öðlast 

innri skilning og getað miðlað henni. Ranglætið á sér stað þegar skortur er á 

túlkunarauðlindum sem gerir það að verkum að sumir hópar eiga erfiðara með að túlka 

reynslur sínar. Þetta getur hindrað hvernig, og hversu vel, merking og túlkun reynslunnar 

á sér stað með þeim afleiðingum að einstaklingurinn getur orðið ófær um að tjá hana. 

Einstaklingurinn er þannig gerður óskiljanlegur, jafnvel sjálfum sér sem og öðrum.  

                                                 
8 Charles W. Mills, „”Ideal Theory” As Ideology,“ Moral Psychology: Feminist Ethics and Social 

Theory, ritstj. DesAutels, Peggy og Urban Walker, Margaret (Maryland: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2004) 163. 
9 Miranda Fricker, Epistemic Injustice: Power & the Ethics of Knowing (New York: Oxford University 

Press, 2007). 
10 Dotson, Kristie „Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing“ Hypatia, 2011 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1527-2001.2011.01177.x 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1527-2001.2011.01177.x
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Að lokum mun ég koma aftur að dæminu um þöggun sem ég nefndi í upphafi 

ritgerðarinnar og greini það í ljósi þeirra kenninga sem ég hef reifað. Ég skoða mögulegar 

kringumstæður og ástæður fyrir því að ranglætið eigi sér stað og skýri og lýsi þannig 

hvernig kenningarnar geta komið að gagni. Markmið ritgerðarinnar er einfaldlega að 

draga upp mynd af þekkingarfræðilegu ranglæti eins og það birtist í hversdagslegum 

aðstæðum eða venjulegum samræðum. Hægt er að nota kenninguna um 

þekkingarfræðilegt ranglæti sem og kenninguna um drottnunaraðferðirnar til að varpa 

ljósi á birtingarmyndir þeirrar þöggunar sem á sér stað. Samspil þessara tveggja kenninga 

speglar með áhugaverðum hætti kúgandi reynslu sem auðvelt er að líta fram hjá og setur 

þannig orðleysið í orð; myndar þannig tæki svo hægt sé að ræða það. 

 

Drottnun, þekkingarfræði og réttlæti 

Að duga eða þegja – Drottnunaraðferðirnar fimm 

Í félags- og kynjafræði, hefur í þó nokkur ár verið talað um aðferðir til mismununar sem 

ríma vel við það sem hér er fjallað um. Sem dæmi gaf Berit Ås, norskur 

félagssálfræðingur, út bókina Kvinner i alle land: hånbok i frigjøring árið 1981(þar sem 

hún lýsir fimm drottnunaraðferðum sem beitt er í pólitískum aðstæðum til þess að 

viðhalda valdamisvægi.11 Þessar fimm drottnunaraðferðir eru  að einhverju leyti 

keimlíkar drottnunaraðferðunum níu sem Ingjald Nissen lýsir í Psykopatens diktatur, árið 

1945, en þar lýsir hann drottnunaraðferðum sem notaðar voru af nasistum í seinni 

heimstyrjöldinni til þess að viðhalda völdum sínum og stöðu sinni í stigveldi 

samfélagsins.12 Drottnunaraðferðirnar sem Ås greinir byggja ekki á alræðisfyrirkomulagi 

líkt og gilti um drottnunaraðferðir undir járnhæl nasismans sem Nissen lýsti sem 

sjúklegum. Þær eru hversdagslegar og eiga við um hópa sem eru félagslega einangraðir 

eða í valdaminni stöðu. Aðferðirnar eru notaðar á öllum sviðum þar sem beiting valds á 

sér stað; í atvinnulífinu, fjölskyldulífinu, pólitík og á opinberum vettvangi. Þar að auki 

geta þær verið bæði meðvitaðar og ómeðvitaðar leiðir hópa til þess að drottna yfir öðrum 

hópum.13  

                                                 
11 Ami Lönnroth, Förbannad är jag ganska ofta: samtal med Berit Ås (Stockholm: Ordfront, 2008), 13.  
12 Ami Lönnroth, Förbannad är jag ganska ofta: samtal med Berit Ås, 114. 
13 „The five master suppression techniques,“ Kilden: kjonnforskning http://kjonnsforskning.no/en/de-fem-

hersketeknikker 

http://kjonnsforskning.no/en/de-fem-hersketeknikker
http://kjonnsforskning.no/en/de-fem-hersketeknikker
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 Fyrsta aðferðin er sú að gera einstaklinga ósýnilega með því að gleyma þeim, líta 

framhjá eða hunsa þá. Manneskja sem aldrei hefur verið veitt athygli getur orðið óörugg 

og þögul sem gerir það að verkum að þetta sé erfitt að greina. Næsta aðferð er að gera 

manneskjuna að athlægi eða gera lítið úr henni, en að gera sífellt grín að kúguðum hópum 

til þess að halda þeim á sínum stað er dæmi um slíkt. Sá sem hlær hefur gaman af á meðan 

sá sem hlegið er að er vandræðalegur en getur ekki alveg sagt hvers vegna þetta sé ekki 

fyndið. Þriðja aðferðin felst í því að halda aftur af upplýsingum. Búa yfir þeim en segja 

ekki endilega frá því. Þetta getur átt sér stað bæði í formlegum og óformlegum aðstæðum, 

þar sem kannski er ákveðið að hittast fyrir utan vinnustað og „ræða málin“ án þess að 

öllum sé boðið. Sú fjórða felst í tveggja hliða refsingu, þar sem ekkert rétt er hægt að gera 

í aðstæðunum. Það er rangt að framkvæma og líka að gera það ekki. Mér finnst dæmi Ås 

sjálfrar lýsa því best hvað hún á við en hún lýsir reynslu sinni svona: “Þegar ég var 

formaður SV (Sosialistisk Venstreparti) þá fékk ég að heyra að ég væri þrælahaldari þegar 

ég tók ákarðanir hratt og örugglega [...] Þegar ég hins vegar stakk upp á að nota tímann 

og hlusta á allar hliðar fékk ég að heyra að ég væri slakur leiðtogi.“14 Hvað sem gert er í 

aðstæðunum er vitlaust. Þannig situr einstaklingurinn eftir með sífellt samviskubit sem er 

mannskemmandi og getur leitt til kulnunar. Loks er fimmta drottnunaraðferðin að álása 

einhverjum eða smána. Þessi aðferð felst í einhverskonar blöndu af hinum fjórum en hefur 

þó sérstakar afleiðingar. Þannig getur til dæmis valdameiri einstaklingur viðhaldið 

upplýsingum og áfellst hina fyrir að vera ekki nægilega vel að sér. Þekkt er að konur sem 

hafa orðið fyrir nauðgun finnast þær vera að hluta til sekar og finna fyrir skömm en sú 

tilfinning er þá einhversskonar innfæring á utanaðkomandi sök.15 

 Að þekkja til kenninga sem þessara getur verið mikilvægur liður í því að koma 

auga á glerþak sem áður var ósýnilegt. Kenningarnar segja þó ekki gjörvalla söguna þrátt 

fyrir að segja mikið um þær aðferðir sem notaðar eru til þess að bæla niður einstaklinga. 

Helsti kostur þess að vera meðvitaður um drottnunaraðferðirnar fimm er sá að þær eru 

hagnýtar og mjög aðgengilegar. Þær eru aðgengilegar þeim sem eru í vondum aðstæðum 

þar sem aðferðunum er beitt og þörf er á að setja nafn eða orð á þá reynslu sem fólk lendir 

í. Með þessu móti er þolanda gefin leið til þess að túlka reynslu sína með árangursríkum 

hætti og þannig sporna við neikvæðum afleiðingum hennar. Það er hins vegar einn 

                                                 
14Lönnroth, Ami,  Förbannad är jag ganska ofta: samtal med Berit Ås, 15. [När jag var partiledare för 

SV fick jag ibland höra att jag var slavdrivare när jag drev igenom beslut raskt och bestämt. [...] När jeg 

istället sa: >Låt oss använda gott om tid på denna fråga och höra allas argument<, fick jag höra att jag var 

en svag ledare.] 
15 „The five master suppression techniques“ 
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hængur á þessu, vegna þess að það getur reynst næstum ómögulegt, fyrir manneskju sem 

hefur lent í slíkum aðstæðum þar sem aðferðunum er beitt, að opna sig um reynsluna og 

afleiðingar hennar. Hvað þá að svara fyrir sig eða ásaka einhvern um að hafa beitt 

drottnunaraðferðunum.  

 

Afhverju þekkingarfræði? 

Augljós líkindi milli kenningar Berit Ås og þekkingarfræðilegs ranglætis er að báðar 

kenningar taka fyrir valdbeitingu sem meginviðfangsefni. Báðar búa þær yfir leiðum til 

að lýsa reynslu sem byggir á einhverskonar valdbeitingu. Kenningar um 

þekkingarfræðilegt ranglæti skoða þaggandi reynslu með áherslu á þá þekkingarmyndun 

sem á sér stað.  

Þekkingarfræði er, í stuttu máli, rannsókn á því hvað telst sem þekking og 

rökstudd skoðun (e. justified belief). Hefðbundin þekkingarfræði hefur lengi verið 

einstaklingsmiðuð rannsókn á viðhorfum eða skoðunum einstaklinga, eins og þær birtast 

einangraðar frá félagslegu umhverfi einstaklinganna. Þetta veldur því að myndin sem 

dregin er upp af því hvað þekking sé og hvernig við öðlumst hana er afbökuð og 

takmörkuð út frá sjónahóli samfélagslegrar þekkingarfræði.16 Í grein sinni Rational 

Authority and Social Power: Towards a Truly Social Epistemology17 lýsir Miranda 

Fricker sinni afstöðu til samfélagslegrar þekkingarfræði með því að lýsa tveimur pólum 

skoðanna. Annars vegar er hin hefðbundna þekkingarfræði en hún í sinni 

einstaklingsmiðuðu mynd af þekkingarverunni (e. knowing subject) virðist eingöngu hafa 

áhuga á sannleika og þekkingu sem er aftengd frá völdum og persónunum að baki þessara 

þekkingarfræðilegu ferla sem verið er að lýsa. Og þegar kemur að stórum hluta hinnar 

þekkingarfræðilegu hefðar þá gefur hún okkur mynd af þekkingarverunni sem tekur ekki 

mið af aðstæðum sem gerir það að verkum að þessi gerð þekkingarfræði gefur til kynna 

að félagslegar og pólitískar hliðar þekkingar komi málinu ekki við. Á hinum enda rófsins 

má finna viðhorf innan þekkingarfræði sem fer út í hinar öfgarnar og heldur því fram að 

                                                 
16 Goldman, Alvin and Blanchard, Thomas, „Social Epistemology.“ The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/epistemology-social/. 
17 Fricker, Miranda „Rational Authority and Social Power: Towards a Truly Social Epistemology“ Social 

Epistemology: Essential Readings, ritstj. Goldman, Alvin I. og Whitcomb, Dennis, (New York: Oxford 

University Press, 2011) 55 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/epistemology-social/
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endamörkum þekkingarfræði sé náð og að sannleikur og þekking sé eingöngu afurð 

félagslegra valda, þetta viðhorf hefur verið kennt við póstmódernisma.18  

Sú samfélagslega þekkingarfræði sem ég tek til skoðunar í þessari ritgerð lendir 

því einhversstaðar inni á milli. Í samfélagslegri þekkingarfræði er báðum öfgum hafnað 

vegna þess að þær höfða báðar til þröngsýnna hugsunarferla. Þegar kemur að 

raunverulegum þekkingarmyndandi ferlum, þá eiga þau sér yfirleitt stað í félagslegum 

tengslum og innan stofnana samfélagsins. Það er því hægt að skoða hvernig við teljum 

okkur vita eitthvað í félagslegu samhengi án þess að fallast á það að þekking sé eingöngu 

valdatól sem mótast af þeim sem hefur völdin.19 Samfélagsleg þekkingarfræði leitast þess 

vegna við að leiðrétta þessa svart-hvítu, allt eða ekkert mynd og þannig bæta við fleiri 

víddum í þekkingarfræðilegar kenningar og draga þær nær félagslegum raunveruleika 

fólks. Þetta er gert með því að rannsaka þekkingarfræðileg áhrif félagslegra samskipta, 

stofnana og félagslegra kerfa almennt.20 Hægt er að rannsaka þessa félagslegu 

þekkingarmyndun með mismunandi aðferðum og aðferðafræði. Það er hægt að gera út frá 

athugunum á því hvernig þekking myndast út frá reynslu (e. empirical) en einnig er hægt 

að skoða þetta frá sjónarhóli siðfræði og pólitíkur á þekkingar- og skoðunarmyndun.21 

Með siðfræðina og pólitíkina í fyrirrúmi er enn fremur hægt að beina rannsókninni að 

þeim áhrifum sem valdatengsl hafa á skoðanir okkar og þekkingu. 

Bók Miröndu Fricker Epistemic Injustice: Power & the Ethics of Knowing er 

staðsett innan félagslega siðfræðilegrar þekkingarfræði (e. Social moral epistemology) 

vegna þess að hún tekst ekki eingöngu á við hina félagslegu hlið þekkingarfræði heldur 

einnig þá siðfræðilegu. Hún rannsakar siðfræði þekkingarmyndunar til að kanna hvernig 

hún gerist með ranglátum eða réttlátum hætti. Sem dæmi getur þöggun skert getu manns 

til að taka þátt í myndun þekkingar vegna þess að ein afleiðing hennar er þekkingarlegt 

óöryggi22. Þekkingarfræðilegt ranglæti er þannig skaði sem einhver verður fyrir við það 

að vera ekki metinn að verðleikum þegar kemur að getu þeirra til að búa yfir þekkingu.23 

Dæmi um þetta er þegar lítið er gert úr þeirri þekkingu sem einstaklingurinn býr yfir eða 

aðgangur að menntun eða öðrum þekkingarlegum auðlindum er skertur.  

                                                 
18 Fricker, Miranda „Rational Authority and Social Power: Towards a Truly Social Epistemology“ 55.  
19 Fricker, Miranda „Rational Authority and Social Power: Towards a Truly Social Epistemology“ 55. 
20 Goldman, Alvin and Blanchard, Thomas, „Social Epistemology.“  
21Dieleman, Susan. „An Interview with Miranda Fricker“ Social Epistemology: A journal of Knowledge, 

Culture and Policy, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02691728.2011.652216?scroll=top&needAccess=true   
22 Fricker, Epistemic Injustice, 50. 
23 Goldman, Alvin and Blanchard, Thomas, „Social Epistemology.“ 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02691728.2011.652216?scroll=top&needAccess=true
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Fricker skilgreinir eigin nálgun og segir hana, umfram félagslegrar 

þekkingarfræði, vera í anda natúralisma. Sú stefna leggur áherslu á að taka mið af 

raunveruleikanum og lýsa honum með nákvæmum hætti. Natúralismi getur líka verið 

túlkaður sem leið til þess að smætta allt félagslegt og andlegt niður í það efnislega, en 

þetta er einungis annar skilningur á sama orði.24 Í þeirri natúralistísku nálgun, sem ég 

lýsti, mætast Berit Ås og Miranda Fricker; báðar fylgjast þær með reynslu jaðarsettra 

hópa og byggja þannig kenningar sínar. Enn fremur byggir Berit Ås kenningar sínar á 

eigin reynslu, líkt og sjá má af dæmi sem hún gefur úr eigin reynslu sem ég nefni fyrr í 

ritgerðinni, túlkar reynsluna með nákvæmni og innsæi sem ekki er auðvelt að nálgast, 

sérstaklega í stöðu valdaleysis.  

 

 

Ranglætið endurskoðað 

Innan femínískra fræða er lögð áhersla á að rannsaka félagslegan heim fólks frá sjónarhóli 

valda og valdaleysis.25 Þetta er lykillinn að því hvernig Fricker nálgast félagslega 

þekkingarfræði sína og er einnig ástæða þess, að mínu mati, að hún hafi svo mikið fram 

á að færa. Hún varpar ljósi á raunverulegt augnablik valdaleysis og fer ofan í kjölinn á 

því hvað gerist beggja vegna borðsins. Með þessu móti hafa þróast greiningartæki innan 

femínískra fræða sem eru gagnleg til að skoða það sem virkar ekki í stað þess að skoða 

hvernig eitthvað ætti að virka líkt og gert er í helstu réttlætiskenningum 

samtímaheimspeki eins og í kenningu John Rawls sem dæmi. Því má segja að með 

femínískri gagnrýni sé horft neðan frá og upp (e. bottoms up) í stað þess að horfa ofan frá 

og niður (e. top down). Í grein sinni “Ideal Theory” As Ideology gerir Charles W. Mills 

grein fyrir því hvernig réttlætiskenningar, þegar þær gera ráð fyrir fyrirmyndarsamfélagi 

fyrst og fremst, séu gallaðar og ekki til þess fallnar að hafa þau raunverulegu áhrif á 

réttlæti sem upphafsmenn þeirra vilja að þær hafi eða ættu að vilja að þær hafi. Þær eru 

frekar liður í því að flækja hugmyndina um réttlæti þannig að hún verði einskonar 

hugmyndafræði, í neikvæðri merkingu þess orðs, og geta þá lagst á sveif með kúgun og 

illa til fundnum forréttindum fremur en að stemma stigu við þeim eins og ætlunin er með 

þeim.26  

                                                 
24 Dieleman, Susan. „An Interview with Miranda Fricker.“ 
25Dieleman, Susan. „An Interview with Miranda Fricker.“  
26  Charles W. Mills, „”Ideal Theory” As Ideology,“ 163. 
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Í siðfræðilegu tilliti þá felur fyrirmyndin í sér, samkvæmt Mills27, einskonar 

fegrun eða fullkomnun sem hefur það hlutverk að lýsa því hvernig fólk ætti að vera 

hvernig persónuleiki þeirra ætti að vera, hvernig það ætti að haga sér hvert við annað og 

hvernig grundvallar stofnanir samfélagsins ættu að vera en þær ættu auðvitað að vera 

réttlátar. Fyrirmyndarkenningarnar sjálfar eru einnig mismunandi innbyrðis hvað varðar 

þessar fyrirmyndir og leggja þær mismunandi áherslur, sumar eingöngu á réttlátar 

stofnanir meðan aðrar leggja áherslu á persónueinkenni. Þær eiga þó sameiginlegt að 

einhversskonar fyrirmynd er í forgrunni. Það sem einkennir fyrirmyndarkenningar að 

dómi Charles Mills er þessi áhersla á fyrirmyndaraðstæður sem útiloka eða jaðarsetja það 

raunverulega.28  Það verður því ómögulegt fyrir kenninguna að ræða það ranglæti sem 

raunverulega á sér stað vegna þess að það einfaldlega rúmast ekki innan hennar. Fricker 

bendir einnig á kenningar Judith Skhlar sem segir heimspeki fjalla mikið um réttlæti en 

lítið um ranglæti og heimspekinga hafa verið með hugsjón um skynsemi á heilanum.29  

 Markmið siðfræðikenninga af toga réttlætiskenninganna sem Mills gagnrýndi er 

ekki bara lýst siðferði heldur fela þær í sér ákjósanlegar aðstæður réttlætis. Annmarkinn 

við þær, að mati Mills, er hins vegar að það er ekki nóg að stilla upp líkani að réttlæti eða 

að sjá fyrir sér aðstæður þar sem valdbeiting á sér ekki stað heldur verður að kafa í 

reynsluna sjálfa af kúgun og lýsa henni þannig. Það að skoða hvernig ranglæti á sér 

raunverulega stað er því gagnlegra til þess að gera sér grein fyrir því hvernig hægt sé að 

bæta stöðu fólks. Að viðurkenna það sem er að getur þannig verið eina leiðin til þess að 

öðlast hugmynd um hvernig aðstæður gætu verið betri og gæti verið vísir að betra 

samfélagi.30  

Miranda Fricker kannar ranglæti, sérstaklega á sviðum þekkingarlegra athafna og 

segir það vera eina leiðin til þess að geta dregið upp einhverskonar raunverulega mynd af 

því hvað þekkingarfræðilegt réttlæti gæti raunverulega verið.31 Þekkingarfræðilegt 

ranglæti er frekar reglan heldur en neikvæð afleiðing réttlætis og því ber að hefja 

rannsóknina þar.  

 

                                                 
27 Charles W. Mills,  „”Ideal Theory” As Ideology,“ 166. 
28 Charles W. Mills,  „”Ideal Theory” As Ideology,“ 166. 
29 Fricker, Epistemic Injustice, i. 
30 Charles W. Mills,  „”Ideal Theory” As Ideology,“ 180. 
31 Fricker, Epistemic Injustice, viii. 
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Ranglæti og frásögn 

Ranglæti í aðstæðum frásagnar (e testimonial injustice) á sér stað, líkt og nafnið gefur til 

kynna, í aðstæðum þar sem frásagnar er þörf. Í þekkingarfræðilegu samhengi merkir 

frásögn eða vitnisburður (e. testimony) eitthvað sem mælandi segir, greinir frá eða 

fullyrðir.32 Miðlun þekkingar og hugmynda fer fram í gegnum frásagnir hvort sem það er 

með rituðum eða munnlegum hætti. Við hlustum hvort á annað, tjáum okkur og lærum 

hvort af öðru. Þannig getur þekkingarfræði frásagnar verið í brennidepli og samfélags 

þekkingarfræðingar spyrja sig spurninga eins og, hverju og hverjum getum við treyst og 

af hverju? Hvernig eru trúverðugar upplýsingar og hver er trúverðugur upplýsingagjafi? 

Hvernig getum við með réttmætum hætti öðlast þekkingu eða rökstudda skoðun út frá 

frásögn einhvers? Þannig er reynt að greina hver sé grundvöllur þess að hlustandi geti 

treyst og trúað frásögn mælanda. Ranglæti í aðstæðum frásagnar á sér þannig stað þegar 

trúverðugleiki einstaklings er ekki metinn að verðleikum, hann er dæmdur ótrúverðugur, 

vegna fordóma sem hlustandinn hefur.33 

 

Að dæma – Grunnurinn að þekkingarfræðilegu ranglæti 

Þegar hlustandinn hlustar og ákvarðar hver sé trúverðugur og hver ekki leitar hann 

ósjálfrátt í fyrri reynslu og samfélagslegar hugmyndir til þess að meta og dæma það sem 

sagt er.34 Þetta er afar venjulegt  ferli, sem auðveldast væri að lýsa með þeirri kenningu 

sem Fricker sjálf notar, en það felst í því að lýsa af hverju við þurfum að mynda okkur 

sannar skoðanir og að endurskoða hver merking þekkingar sé. Ástand náttúrunnar (e. state 

of nature) er einskonar hugsunaræfing og kenning eftir Edward Craig úr Knowledge and 

the State of Nature35 en lýsing Fricker skýrir að hann biður okkur um að ímynda okkur 

ástand í náttúrunni þar sem félagsleg samskipti eru í lágmarki og til þess að lifa af í þessu 

ástandi þá þurfum við að mynda okkur sannar skoðanir. Án þessara sönnu skoðana 

myndum við einfaldlega deyja. Þessi grundvallar þörf til þess að öðlast sannar skoðanir 

leiðir til þess að við byrjum að leita til ákveðins fólk sem er líklegt til þess að segja okkur 

satt og kallar hann það góða upplýsingagjafa (e. good informants). Í stuttu máli býr ástand 

                                                 
32 Adler, Jonathan, "Epistemological Problems of Testimony", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/testimony-episprob/  
33 Fricker, Epistemic Injustice, 1. 
34 Fricker, Epistemic Injustice, 15. 
35 Craig, Edward, Knowledge and the State of Nature: An Essay in Conceptual Synthesis (Oxford: 

Claredon Press, 1990) 
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náttúrunnar í þessari hugsunartilraun til aðstæður þar sem samvinna hjálpar öllum í 

hópnum að öðlast sannar skoðanir, þannig þarftu ekki eingöngu að byggja þær á þinni 

eigin reynslu heldur er hægt að treysta því sem aðrir segja. Samvinnan gefur kenningunni 

siðfræðilega hlið, vegna þess að við hættum þannig að geta litið á hvert annað sem 

eingöngu viðföng sem framleiða sannar skoðanir. Traust, félagsskapur og tengsl myndast 

á milli fólks en það getur eingöngu orðið til gagns ef við greinum á milli góðra og slæmra 

upplýsingagjafa. Við getum notað þrjú einkenni til þess að meta það:  

i) Hæfni – er líkleg/ur í samhenginu til að hafa rétt fyrir sér.  

ii) Trúverðugleiki – er viljug/ur og fær um að gefa upplýsingar til kynna.  

iii) Vísbendinga eiginleikar (e. indicator properties) – hefur eiginleika sem gera það 

ljóst að hann/hún/hán hafi hæfni og sé trúverðugur. 

Þekking er þá innan þessarar kenningar falin í persónuleika (e. figure) góða 

upplýsingagjafans. Þannig verður hugtakið þekking dýpra heldur en sönn skoðun og 

kemur frá þeirri grundvallar þörf okkar til að bera kennsl á fólk sem segir okkur satt.36 

Að vissu leyti er sá sem býr yfir þekkingu og góði upplýsingagjafinn sami aðilinn en það 

helst ekki alltaf í hendur því stundum erum við viss um að einhver viti eitthvað en hann 

vill ekki segja okkur frá því eða er tregur til þess að svara.37 Líkt og systkini sem fela dót 

hvers annars vita hvar það er en vilja ekki segja frá. 

  Hlustandinn getur búið yfir ýmsum fordómum sem hindra það að þetta gangi eins 

snurðulaust fyrir sig og ástand náttúrunnar gerir ráð fyrir. Ef hlustandinn býr yfir 

fordómum sem beinlínis hindra það að mælandinn geti tjáð sig með fullnægjandi hætti þá 

er það dæmi um alvarlegt þekkingarfræðilegt óréttlæti sem Miranda Fricker kallar 

óréttlæti vitnisburðar (e. testimonial injustice). Í stuttu máli skilgreinir Miranda Fricker 

óréttlæti vitnisburðar sem skort á trúverðugleika sem stafar af fordómum í garð 

einstaklings vegna einkenna hans eða einhvers í fari hans (e. identity-prejudicial credibility 

deficit).38 Hún leggur þar af leiðandi þungavigt kenningar sinnar á það að skoða hlutverk 

trúverðugleika þegar kemur að því að meta góðan upplýsingagjafa. Skilgreining hennar 

felur í sér þó nokkrar forsendur sem tengdar eru saman í eina hugmynd sem ég mun skoða 

kerfisbundið og útskýra.  

 

                                                 
36 Miranda Fricker „Rational Authority and Social Power: Towards a Truly Social Epistemology“ 56-57. 
37 Jeremy Wanderer, „Varieties of Testimonial Injustice“ Routledge Handbook of Epistemic Injustice, 

ritstj. Medina, José, Kidd, Ian James og Pohlhaus Jr., Gaile.  (New York: Routledge, 2017) 27. 
38 Fricker, Epistemic Injustice, 27. 
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Frá trúverðugleika til fordóma 

Skortur á trúverðugleika (e. credibility deficit) getur stafað af ýmsu og þarf ekki 

nauðsynlega að vera alslæmur eða óréttlátur. Hann gæti orsakast af gáleysi. Við erum öll 

líkleg til þess að dæma fólk ranglega, við erum skeikul að því leyti, og einnig geta atburðir 

í fortíðinni haft áhrif. Allir búa yfir þeim eiginleika að geta leiðrétt sig þegar þeir dæma 

einhvern ranglega. Við höfum öll lent í því að skipta um skoðun þegar kemur að öðru 

fólki. Þannig ef mælandinn sýnir að hann sé trúverðugur, með einhverjum hætti, en 

hlustandinn trúir honum samt sem áður ekki þá er eitthvað ekki alveg eins og það ætti að 

vera. Skortur á trúverðugleika verður því að byggjast á fordómum, sem viðhalda þessari 

óréttmætu skoðun þrátt fyrir að búið sé að véfengja hana, til þess að teljast ranglæti að 

mati Fricker.39 Hægt er að skoða þetta í samhengi við mörg söguleg dæmi, líkt og hvernig 

konur töldust ekki búa yfir rökvísi þrátt fyrir mörg gagndæmi. 

 Hvernig teljum við skort á trúverðugleika byggjast á fordómum? Hann getur gert 

það á tvenna vegu: hann getur verið tilfallandi (e. incidental) og hann getur verið 

kerfisbundinn (e. systematic). Tilfallandi ranglæti frásagnar getur átt við þöggun á 

einhverju félagslegu, eða fræðilegu, sviði. Þá er ranglætið einangrað við tilteknar 

aðstæður þannig sá skortur á trúverðugleika sem einstaklingurinn upplifir fylgir ekki 

einstaklingnum út fyrir það svið. Þetta getur þó haft mikil og þung áhrif40 sem dæmi má 

nefna ónýta starfsferla eða splundrað fjölskyldulíf. Hins vegar er hægt að vinna í þessu 

tilfellum staðbundið, eða á því sviði, og því er þetta ekki megin viðfangsefni Fricker. Hún 

leggur áherslu á það þegar skortur á trúverðugleika getur verið kerfisbundinn, en það 

þýðir að fordómarnir hafa áhrif þvert á félagsleg svið og valda jafnvel öðruvísi tegundum 

af ranglæti en það þekkingarlega; félagslega, fjárhagslega og kynferðislega o.sv.fr. Það 

mætti þannig segja að ranglætið og fordómarnir spori (e. track) eða elti einstaklinginn. 

Megin tegundin af þeim neikvæðu fordómum sem spora einstaklinginn eru þeir fordómar 

sem einstaklingurinn verður fyrir vegna einkenna eða auðkenna (e. identity). Vert er að 

taka fram að í tilvikum þar sem einstaklingur trúir því að jörðin sé flöt eða er nýnasisti þá 

er ástæða þess að frásögnin hafi ekki tilskilin áhrif ekki tengd þekkingarfræðilegu 

ranglæti. Vegna þess að það er ekkert einkenni í persónunnar sem tjáir sig sem gerir það 

að verkum að tjáningin mistekst heldur liggja orsakirnar í eðli skoðaninnar sjálfrar. 

                                                 
39 Fricker, Epistemic Injustice, 21. 
40 Fricker, Epistemic Injustice, 27. 
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Fordómarnir eru einnig að mati Fricker ekki endilega allir sprottnir af illum hug 

og margir hverjir geta verið leifar frá löngu liðnum tíma. Einstaklingurinn sem býr yfir 

fordómunum gæti jafnvel sjálfur verið ósammála þeim í grunninn og er búinn að mynda 

sér skoðun sem er þveröfug.41 Hún segir þetta vera vegna þess að þegar við eigum í 

venjulegum samskiptum og þegar við metum trúverðugleika fólks í hversdagslegu 

samhengi séum við ekki aðgætin eða gaumgæfum ekki aðilann heldur skynjum við hann 

einungis.42 Við tengjum hann ósjálfrátt við þær staðalímyndir sem við þekkjum og eru oft 

ljóslifandi í ímyndunaraflinu. 

 Það er ekki auðvelt verkefni að losna við staðalímyndir sem eiga sér hæpnar 

forsendur. Líkt og fordómar þá geta staðalímyndir verið gamalgrónar og búnar að taka 

sér bólfestu í myndrænu formi í huganum, einhver minnir okkur á einhvern annan og það 

litar viðhorf okkar til þess aðila. Þetta þarf ekki að vera svipt neinni dulúð 

undirmeðvitundarinnar til þess að fara gegn okkar betri vitund. Félagslega ímyndin lifir 

áfram án þess að við séum meðvituð um það og það getur verið án okkar leyfis.43 Einnig 

er hægt að vera það samstilltur eða samdauna sam-félagslegu ímyndinni (e. collective 

social imaginary) að það sé ekki auðgreinanlegt hvað séu fordómar og hvað sé það ekki, 

enda oft ekki auðvelt að dæma þar á milli. Það er þó hægt, að mati Fricker að þjálfa vissa 

næmni fyrir frásögnum (e. testimonial sensibility) til þess að sporna við þessu. Megin 

hugmyndin að baki þessarar næmni felst í því að hlustandinn er næmur þegar hann veitir 

orðum mælandans viðeigandi og gagnrýna viðtöku án þess að draga ályktun um þau 

strax.44 Með þessu móti getum við tamið okkur að bera ábyrgð á hlustun okkar með 

gagnrýnni víðsýni þegar við hlýðum á frásagnir og orðið ábyrgir hlustendur (e. responsible 

hearers).45 

Áhrifin sem stafa af þessum neikvæðu fordómum hlustandans í garð 

trúverðugleika mælandans eru dæmi um virkni einkennavalds (e. identity power).46 

Samanber að rödd kvenna hefur jafnan verið tekin síður alvarleg en almennt dýpri rödd 

karla sem þykir trúverðugri og betri upplýsingagjafi. Af þeirri ástæður hafa til dæmis 

margar stjórnmálakonur tamið sér að dýpka röddina til að fá áheyrn. Þannig stjórna 

fordómarnir hverjir geta og hverjir geta ekki miðlað þekkingu. Að segja að fordómarnir 

                                                 
41 Fricker, Epistemic Injustice, 37. 
42 Fricker, Epistemic Injustice, 35. 
43 Fricker, Epistemic Injustice, 39. 
44 Fricker, Epistemic Injustice, 71. 
45 Fricker, Epistemic Injustice, 66. 
46 Fricker, Epistemic Injustice, 27. 
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stjórni er auðvitað svolítið villandi vegna þess að í þröngum skilningi eru það ekki 

fordómarnir sjálfir sem stjórna einu né neinu heldur einstaklingarnir sem hafa þá. Það er 

þó ljóst að neikvæðu fordómarnir eru til staðar til þess að viðhalda vissum valdakerfum, 

hver svo sem þau valdakerfi séu.  

Í bók sinni segir Fricker að það sé ekki ranglæti fólgið í ofgnógt af trúverðugleika 

vegna þess að trúverðugleiki er ekki takmörkuð auðlind, hann er ekki efnislegur, en þetta 

viðhorf Fricker hefur verið gagnrýnt af David Coady í greininni Epistemic Injustice as 

Distributive Injustice.47 Því trúverðugleiki er ekki ótæmandi auðlind. Það er eingöngu 

visst magn af honum í hverjum aðstæðum fyrir sig og oft er keppst um að njóta 

trúverðugleika, líkt og í pallborðsumræðum eða pólitík.48 Óréttmæt ofngógt af 

trúverðugleika skyggir þannig á aðra einstaklinga, býr til gjá á milli tækifæra til þess að 

hafa áhrif og viðheldur einsleitri mynd þeirra í valdastöðum.  

 

Vanþekking og vitsmunalegt hugrekki 

Oft reynist erfitt að greina nákvæmlega hvenær þekkingarfræðilegt ranglæti  á sér stað 

vegna þess að það gerist ekki endilega eftir að frásögnin á sér stað heldur getur gerstáður, 

innra með einstaklingnum eða það getur verið falið í því hvernig hópur virkar. Þannig 

verður vandamálið oft ósýnilegra en ef það væri eingöngu spurning um skort á 

trúverðugleika þess sem sagt er.  

 Heimspekingurinn Kristie Dotson skilgreinir tvær mismunandi tegundir af 

ranglæti frásagna sem er ekki að finna í kenningu Fricker, annars vegar frásögn sem 

þaggað er niður í (e. testimonial quieting) og hins vegar kæfð frásögn (e. testimonial 

smothering).49 Í stað þess að nota orðið ranglæti notar Dotson önnur hugtök eða hugmyndir 

til að lýsa fyrirbærinu eins og þekkingarleg kúgun (e. epistemic oppression) eða 

þekkingarlegt ofbeldi (e. epistemic violence).50 

                                                 
47 heimild 
48 Coady, David „Epistemic Injustice ans Distributive Injustice“ Routledge Handbook of Epistemic 

Injustice, ritstj. Medina, José, Kidd, Ian James og Pohlhaus Jr., Gaile.  (New York: Routledge, 2017) 62. 
49 Grasswick, Heidi, „Feminist Social Epistemology“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

 https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/feminist-social-epistemology/ 
50 Kristie Dotson notar öll hugtökin í skrifum sínu en Miranda Fricker notar eingöngu þekkingarfræðilegt 

ranglæti og er það að hluta til vegna þess að lausnarmöguleiki Frickers felst í dyggðum sem leiða að 

þekkingarlegu réttlæti. Hugtökin lýsa reynslum af svipaðri tegund en hafa að sjálfsögðu mismunandi 

blæbrigði.  

https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/feminist-social-epistemology/
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 Hlustandi getur þaggað niður í frásögn með því að viðurkenna ekki að mælandinn 

búi yfir þekkingu. Þetta hljómar svipað og ranglæti í frásagnaraðstæðum en nálgast 

vandamálið hins vegar frá annarri hlið og leggur þannig aðrar áherslur til grundvallar. Í 

stað þess að skoða fordóma og staðalímyndir leggur Dotson skaðlega vanþekkingu (e. 

pernicious ingorance) til grundvallar. Vanþekkingin getur lýst sér með ýmsum hætti, hún 

gæti verið ósköp eðlileg eins og vanþekking heimspekinema á tilteknum eiginleikum 

afstæðiskenningarinnar eða kjarneðlisfræði.51 Hún verður þó skaðleg þegar hún er orðin 

óviðeigandi eða þegar hún hefur slæmar afleiðingar. Vanþekking sem virkar næstum 

góðleg eða krúttleg í einum einstakling, fimm ára barni til dæmis, getur verið skaðleg og 

beinlínis vond í öðrum og munurinn liggur í þeim félagslegu valdasamsetningum sem við 

tilheyrum öll að einhverju leyti.52 Dæmi um skaðlega vanþekkingu sem hefur þaggandi 

áhrif er til dæmis ef manneskja reynir að opna sig um ákveðna reynslu en hlustandinn er 

óhæfur til þess að ljá því eyra vegna þess að hann skilur hana ekki fyllilega (e. accurate 

intelligibility).53 Það geta einnig verið þó nokkrar ástæður fyrir því að hlustandinn búi ekki 

yfir nákvæmum skilning, t.d. ef  einstaklingurinn hefur ekki getuna, félagslega hæfni eða 

viljann til þess að sýna frásögninni skilning.  

Til þess að búa yfir nákvæmum skilning, og koma þannig í veg fyrir að þaggað sé 

niður í frásögn, þá er ekki nauðsynlegt að allt skiljist hverju sinni heldur þarf hlustandinn 

að geta greint það þegar hann skilur ekki eitthvað eða er ekki viss um sinn skilning. Að 

sýna skilning og skilja frásögn er ekki það sama. Hægt er að búa yfir nákvæmum skilning 

á frásögn en skilja ekki fyllilega hvað fólst í henni. Frá mínum bæjardyrum séð þá finnst 

mér Dotson hvetja til þess að vera með opnari hug gagnvart frásögnum sem við erum ekki 

viss um að við skiljum. Í stað þess að trúa því að við skiljum frásögnina er raunsærra að 

viðurkenna að við gerum það í raun ekki nema takmarkað því það býr alltaf einhver mis-

skilningur í skiningi. Mér verður hugsað til tilhneigingar minnar að setja mig sjálfa í 

söguna, eins og eitthvað hefði gerst fyrir mig til þess að reyna að skilja, vegna þess að 

setja sig í spor annarra er gildi sem ég hef alltaf tekið sem gefnu. Kannski virkar það ekki 

eins vel og auðveldlega eins og oft er gert ráð fyrir, því frásögnin sem hlustandinn hlýðir 

á er ekki um hann sjálfan og til þess að sýna því nákvæman skilning krefst þess að einhver 

millileið sé farin. Það er þó óþarfi að afneita því að setja sig í spor annarra, því það er í 

rauninni gott, en það verður að vera á þeim forsendum og með því hugarfari að 

                                                 
51 Dotson „Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing“ 246.  
52 Dotson „Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing“ 239. 
53 Dotson „Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing“ 246. 
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skilningurinn sé ekki algjör eða endanlegur. Það verður að vera rými fyrir misskilning 

innan skilgreiningarinnar á nákvæmum skilning. Hægt er að vera næmur fyrir því að 

skilningurinn gæti breyst eða að grundvallar þættir manns eigins skilnings gætu 

kollvarpast.   

Ef mælandi sér skýrt og greinilega að hlustandinn hafi ekki getuna eða viljann til 

þess að reyna að sýna orðum hennar skilning þá sleppir hún því að tjá sig. Ein afleiðing 

þess að hlustandi sýni ekki frásögn mælandans skilning er sú að vitsmunalegt hugrekki 

(e. intellectual courage) mælandans getur minnkað til muna.54 Miranda Fricker nefnir 

einnig þessa afleiðingu í tengslum við ranglæti í aðstæðum frásagnar en vitsmunalegt 

hugrekki felst í getu okkar til að þora að ímynda okkur, skilja og hugsa okkur annars 

konar skoðanir en þær algengu og viðteknu (e. popular belief). Þetta hugrekki veitir okkur 

einnig kraft til þess að standa með skoðunum okkar þrátt fyrir andstöðu (þangað til að 

búið sé að sýna að skoðun okkar sé röng).55 Einnig leggur hún áherslu á þekkingarlegt 

öryggi (e. epistemic confidence) en „óörugga vitsmunaveran dregur sig í hlé frammi fyrir 

áskorun, eða hugsanlegri áskorun, og þessi tilhneiging gæti svipt hana þekkingu sem hún 

hefði annars öðlast.“56 Þetta óöryggi veldur því einnig að nærri ómögulegt verður að svara 

fyrir sig þegar traðkað er á getu manns til þess að búa yfir þekkingu. Hvernig á hin 

þaggaða manneskja að vita hvort hún hafi rétt eða rangt fyrir sér?  

Kæfð frásögn byggir einnig á skaðlegri vanþekkingu hlustandans og felur í sér 

einhverskonar sjálfsþöggun vegna þess að frásögnin getur verið óörugg eða áhættusöm. 

Hlustandinn er vanhæfur að því leyti að hann getur auðveldlega misskilið frásögnina eða 

snúið út úr henni. Þetta gerir það að verkum að mælandinn styttir frásögnina til þess að 

hafa eingöngu upplýsingar eða innihald sem eru innan skilningsmarka fyrir hlustanda.57 

Þar af leiðandi kemst önnur merking til skila en upprunalega var ætlað. Hlustendur sýna 

einnig að oft eru þeir hreinlega ófúsir til þess að reyna að vera hæfir eða koma til móts 

við mælandann. Þannig kæfist frásögnin. Mælandinn sér augljóslega að möguleikinn á 

áheyrn sé ekki fyrir hendi og þarfir hans verði ekki uppfyllar.  

 Hræðslan við að vera með vesen eða gera eitthvað úr engu raungerist því hér og 

snýst inn á við og mælandinn getur jafnvel byrjað að trúa því að vandamálið sem hann 

stendur frammi fyrir sé ekki raunverulegt heldur bara tilbúningur. Af ótta við að vera 

                                                 
54 Dotson „Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing“ 243. 
55 Fricker, Epistemic Injustice, 49. 
56 Fricker, Epistemic Injustice, 50. 
57 Dotson „Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing“ 244. 
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alltaf að kvarta er hægt að bæla tilfinningarnar sínar og sleppa því að eiga samtöl sem eru 

erfið og varla er hægt að eiga án mikilla tilfinningalegra tenginga sem eru erfiðar að kljást 

við. Kæfð sjálfsþöggun verður þannig einsskonar vítahringur sem erfitt er að koma sér út 

úr og margar konur upplifa til dæmis á Twitter. Líkt og Amnesty International fjallaði 

um58 þá kemur í ljós að margar konur eiga erfitt með að deila einföldustu 

stjórnmálaskoðunum. Af ótta við að vera hrakyrtar í kaf. Þar af leiðandi sleppa þær því 

að deila raunverulegum skoðunum sínum eða breyta því hvernig þær nálgast miðilinn. 

Amnesty International telur þetta vera takmörkun á tjáningarfrelsi kvenna og stuðli að 

einsleitum skoðanaskiptum á miðlum líkt og Twitter.  

 

Hið persónulega er pólitískt 

Mikilvægt er þó að nefna muninn á kerfisbundnu (e. systematic) ranglæti sem sporar 

einstaklinginn og því ranglæti sem heyrir til formgerðar (e. structural) samfélagsins. Sumt 

þekkingarfræðilegt ranglæti á nefnilega rætur að rekja til þess hvernig samfélagið sjálft 

er byggt upp, hvernig auðlindum þekkingar eru útdeilt og hvað telst trúverðug tegund af 

vitnisburði og hvað ekki.59 Óneitanlega minnir þetta á hvernig Ardener skilgreindi 

muninn á tungumáli ríkjandi og víkjandi hópa. Greining sem þessi leggur áherslu á það 

að þrátt fyrir að ranglætið sé kerfisbundið þá er það ekki nauðsynlega innbyggt í kerfið 

sem slíkt; ranglætið er ekki hluti af formgerð kerfisins. Ranglætið er hluti af því hvernig 

einstaklingarnir sjá hvorn annan innan þess. Að þessu leyti er ranglæti frásagnar 

persónulegt. Það gerist á milli einstaklinga, sem oft þekkjast og hafa einhversskonar 

tengsl. Svipað og allar fimm drottnunaraðferðir Berit Ås; þær eru allar lýsingar á því hvað 

gerist á gólfinu í hinu raunverulega sambandi milli einstaklinga.  

Með því að með því að skoða það sem fer fram í samskiptum á milli fólks geta 

gerendurnir sjálfir öðlast sjálfskilning á þeirri illu meðferð sem þeir beita.60 Fordómarnir 

eru hluti af persónulegu lífi, það eru einstaklingar sem hafa þá og það eru einstaklingar 

sem beita ranglæti vegna þess að þeir búa yfir fordómum. Fordómar eru eðlilegur hluti af 

lífinu sem við komumst ekki framhjá, við búum einnig yfir þeim í garð okkar sjálfra, við 

getum þó lært að vera meira meðvituð um þá og þannig sett fingurinn betur á hvenær 

                                                 
58 „Toxic Twitter – The Silencing Effect.“ Amnesty International, 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-5/ 
59 Jeremy Wanderer, „Varieties of Testimonial Injustice“ 31. 
60 Jeremy Wanderer, „Varieties of Testimonial Injustice“ 34. 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-5/
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fordómarnir hafa neikvæð áhrif. Neikvæðu fordómarnir koma í veg fyrir að frásögn sé 

metin trúverðug þrátt fyrir að sterkar vísbendingar séu fyrir hinu gagnstæða.  

 Þegar manneskja upplifir orðleysi í aðstæðum frásagnar gætu þessir fordómar 

hlustenda verið að verki. Upplýsingarnar eða þekkingin sem hún hefur fram að færa er 

dæmd verðlaus vegna þess að einhverjir eiginleikar í fari hennar eða neikvæð staðalímynd 

af þeim hópi sem hún tilheyrir er upphafin með ranglátum hætti.  

 

Ranglæti í túlkunaraðstæðum 

Margar tegundir ranglætis eiga rætur sínar að rekja til ósanngjarnrar uppbyggingar 

samfélaga og í þekkingarfræðilegu samhengi þá virðist vera að þeir valdameiri búi yfir 

óréttmætum yfirburðum við myndun félagslegs skilnings á því sem telst vera 

raunveruleikinn.61  Fordómar geta þannig verið innbyggðir í það hvernig við tökum mark 

á einhverju og skiljum veruleikann. Ranglæti í túlkunaraðstæðum á sér stað þegar skortur 

eða skarð er í sameiginlegum túlkunarauðlindum (e. collective hermeneutical resources) sem 

nauðsynlegar eru til þess að einstaklingar eða hópar geti túlkað reynslu sína, skilið og 

miðlað henni.62 Túlkunarauðlindum er hægt að lýsa með því að hugsa til þess hvaða 

félagslega túlkun eða skilningur sé viðurkenndur, þeir valdamiklu lýsa upplifun sinni en 

hún passar ekki endilega við upplifun þess sem er valdaminni og því á hann erfitt með að 

túlka upplifunina út frá lýsingu og orðfæri hins fyrrnefnda.63 Einstaklingarnir eru því 

annaðhvort ófærir um að túlka reynslu sína eða túlkun þeirra virðist óskiljanleg.  

Ranglæti í aðstæðum túlkunar á sér þess vegna stað fyrr heldur en ranglætið í 

frásagnaraðstæðum vegna þess að það gerist áður en upplýsingar eru komnar upp á 

yfirborðið, meðan einstaklingurinn reynir að gera sér grein fyrir reynslu sinni. Það getur 

þó reynst honum ómögulegt; það er því enginn frásögn til þess að þagga niður í.  

 Hrútskýring, orð ársins 2016,64 er nýlegt dæmi um hvernig hægt er að yfirstíga 

ranglæti í túlkunaraðstæðum. Hrútskýring sem er þýðing á „mansplaining“: „Er notað yfir 

það þegar einhver útskýrir eitthvað fyrir einhverjum á yfirlætisfullan og lítillækkandi hátt, 

oftar en ekki konu, líkt og viðkomandi viti ekkert um málið.“65 Ástæða þess að ég tek 

                                                 
61 Fricker, Epistemic Injustice, 147. 
62 Grasswick, Heidi, „Feminist Social Epistemology“ 
63 Fricker, Epistemic Injustice, 148. 
64 Anna Gyða Sigurgísladóttir, „Orð ársins 2016: Hrútskýring,“ Rúv, https://www.ruv.is/frett/ord-arsins-

2016-hrutskyring 
65 „Hrútskýring“ Íðorðabankinn https://malid.is/leit/hr%C3%BAtsk%C3%BDring 

https://www.ruv.is/frett/ord-arsins-2016-hrutskyring
https://www.ruv.is/frett/ord-arsins-2016-hrutskyring
https://malid.is/leit/hr%C3%BAtsk%C3%BDring
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þetta orð sem dæmi er vegna þess hversu fljótt það náði útbreiðslu. Það vantaði 

einfaldlega hugtak til þess að lýsa þeirri lítillækkandi reynslu að verða fyrir hrútskýringu 

og þegar hugtakið kom fram á sjónarsviðið þá fékk það hljómgrunn vegna þess að það 

lýsti pirringi eða gremju sem hafði kraumað innra með mörgum en aldrei fengið að líta 

dagsins ljós eða raungert hvers vegna hún kraumaði. Einnig er áhugavert að skoða 

hrútskýringu í ljósi ranglætis í frásagnaraðstæðum, því hrútskýring getur líka lýst sér í 

framígripum, leiðréttingum á frásögn eða lítillækkun þess sem sagt er. Enn fremur er hægt 

að hugsa sér áhrif hrútskýringar á vitsmunalegt hugrekki manneskju. Að vera ekki tekin 

nægilega alvarlega til þess að virðast fær, í annarra augum, til að gera eða skilja einfalda 

hluti getur grafið undan sjálfsöryggi á öllum sviðum sem og því þekkingarlega.  

 Hins vegar eru ekki allar tilraunir til þess að skapa nýjar túlkunarauðlindir eins 

árangursríkar og nýyrðið „hrútskýring“. Því til útskýringar þá hefur Dotson skilgreint 

þriðju tegundina af þekkingarfræðilegu ranglæti, viðbótarranglæti (e. contributory injustice) 

en það lýsir því þegar ríkjandi hópur neitar því að viðurkenna leiðir jaðarhóps til að túlka 

reynslu sína. Hinn ríkjandi hópur reynir þannig ekki að skilja og er einfaldlega ófús til 

þess og Gaile Pohlhaus skýrir þessa meðvituðu tregðu til að skilja sem vísvitandi 

túlkunarfáfræði (e. willful hermeneutical ignorance).66  Að stíga út úr fáfræðinni er krefjandi 

og þar af leiðandi er hinn ríkjandi hópur ófús til þess að reyna. 

 

Reynsla rædd í ljósi kenninga 

Í þessum lokakafla mun ég skoða dæmi í inngangi í ljósi þeirra kenninga sem ég hef rætt 

hingað til. Markmiðið er að sýna hvernig þær kenningar skýra lifaða reynslu og geta 

virkað sem mótvægi gegn þeirri kúgun sem á sér stað á vitsmunalegu stigi. Ljóst er að 

þekkingarfræðilegt ranglæti er liður í heildarmynd kúgunar og er, með því að veita 

sumum meiri trúverðugleika en öðrum, liður í því að styrkja félagslega stöðu þeirra sem 

tilheyra ríkjandi stöðu og vernda þá frá falli í félagslegu stigveldi.67 Einkennavald eins og 

Fricker lýsir því getur þannig gert það að verkum að sumir eiga auðveldara en aðrir með 

að ná völdum eða vera teknir alvarlega. Það er að segja, að hlustendur sýna mælanda 

nægilega virðingu til þess að veita og gefa frásögninni nákvæman skilning.  

                                                 
66 Grasswick, Heidi, „Feminist Social Epistemology“ 
67 Manne, Kate. Down Girl: the Logic of Misogyny (New York: Oxford University Press, 2018) 194. 
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 Í upphafi lýsti ég konu sem sat á fundi með kvíðahnút, dæmið var af ásettu ráði 

opið til þess að hægt væri að greina það út frá hinum mismunandi aðstæðum. Í fyrsta lagi 

þá virðist hún vera gerð ósýnileg, viðbót hennar fékk ekki athygli og það var hreinlega 

litið fram hjá henni. Fyrstu drottnunaraðferð Berit Ås var þannig beitt, þrátt fyrir að 

enginn einn einstaklingur beitti drottnunaraðferðinni. Hún gerðist í hópnum, hópurinn 

lýtur framhjá henni til þess að kúga hana. Það mætti þó spyrja sig: Af hverju sér hún það 

ekki sjálf? Af hverju eru meðlimir hópsins blindir á það? Kannski eru aðstæðurnar þannig 

að oft eru tillögur sem ekki fá athygli eða umtal. Vandamálið getur verið falið í því 

hvernig skipulag hópsins er, hvernig umræðunum er stjórnað, hver fær orðið og hvernig 

er beðið um það. Þrátt fyrir að það sé eitt af þeim áhyggjuefnum sem hægt er að hugsa til 

þegar um dæmi hennar er rætt þá gat hún stigið yfir kvíðann og tjáð sig. Hún kom fram 

og sagði eitthvað en það féll í grýttan jarðveg, engan jarðveg jafnvel. Spurningin stendur 

þó enn ósvöruð; af hverju eru meðlimir hópsins svona blindir á ósýnileika hennar? Að 

segja að svarið sé falið í spurningunni sjálfri er eingöngu orðaleikur vegna þess að 

yfirleitt, og vonandi alltaf, eru lýðræðisleg vinnubrögð innan hópa á opinberum-, atvinnu- 

sem og á einkavettvangi í forgrunni. Hér vaknar spurning um það hvað lýðræðisleg 

vinnubrögð séu yfir höfuð og þá er gott að hafa gagnýni Charles Mills ofarlega í huga. 

Að þrátt fyrir að markmiðið sé að hafa réttlætið í fyrirrúmi þá dugar það ekki alltaf til 

vegna þess að þá missum við af mikilvægum þáttum þess sem raunverulega felst í því að 

vinna saman með réttlátum hætti. 

 Kenning Fricker gefur okkur tillögu að skýringu um hvers vegna svo sé ekki alltaf 

raunin. Fólk upplifir hvort annað ómeðvitað, næstum eins og skynjun. Markmiðið er 

eingöngu að afla sannra upplýsinga og öðlast þekkingu, það sem hefur þó gerst er að 

staðalímyndir og fordómar á milli hópa hafa brenglað það hvernig þekkingunni er miðlað 

og trúverðugleikanum er útdeilt. Þar af leiðandi útdeilum við trúverðugleika ekki endilega 

með réttmætum hætti.  

Staða konunar gæti verið sú að hún sé nýbyrjuð að vinna í nýju fyrirtæki og sé 

mætt á fund, mögulega í annað skipti, með fólki sem hún þekkir ekki vel. Kannski hefur 

hún fram á að færa nýstárlegar hugmyndir sem vinnufélagarnir eru ekki vanir að heyra 

eða trúa ekki á vegna venja innan fyrirtækisins þrátt fyrir að skoðanir þeirra standast ekki 

ítarlegri skoðun. Ef þetta er ástæðan þá er hér á ferðinni tilfelli af ranglæti í 

frásagnaraðstæðum, einkennið sem hefur þau áhrif að trúverðugleiki hennar er skertur er 

ekki einkenni sem fylgir henni út fyrir viðskiptalífið, hún gæti jafnvel farið og unnið fyrir 

annað fyrirtæki þar sem hún yrði metin að verðleikum. Það þýðir þó ekki að þetta hafi 
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ekki þung áhrif á hana, á starfsframa, og smitast jafnvel út í lífið allt. En úr þessu er hægt 

að vinna staðbundið þannig lausnamöguleikarnir eru jafnvel faldir í því að ávarpa 

ranglætið sem á sér stað. 

 Einkennin eða auðkennin sem hún hefur geta þó verið af þeim toga að þau fylgja 

henni í gegnum lífið. Það gæti þannig verið til dæmis eitthvað í útliti hennar, vegna þess 

að hún tilheyri vissum félagslegum hópi eða noti ekki vandað mál. Aðstæður sem þessar 

einangrast þá ekki eingöngu við þennan eina fund. Ranglætið er kerfisbundið og hindrar 

þannig einstaklinginn frá því að leggja sitt af mörkum og deila þekkingu sinni þvert á svið 

eða hópa sem hún tilheyrir. Í hvert einasta skipti sem hún stendur frammi fyrir því að tjá 

sig í hóp, þarf hún að yfirstíga mun fleiri innri hindranir heldur en annað fólk vegna þess 

að vitsmunalegt hugrekki hennar er ekki til staðar. Þar að auki er trúverðugleiki ekki 

ótakmarkaður og kannski hafði sá sem á eftir henni talaði ofgnógt af trúverðugleika. 

 Innihald frásagnarinnar getur líka skipt máli því hlustendurnir gætu verið vanhæfir 

til þess að skilja tillöguna og ekki veitt því athygli að þeir skildu hana í raun ekki. Sem 

dæmi hefur lengi verið litið á málefni sem konur leggja fyrir í pólitík sem minna mikilvæg 

heldur hin karllægu „hörðu“ mál. Litið er á kvenlægu málin sem einkamál eða eitthvað 

eins tilviljunarkennt og einstök áhugamál.68 Það er þó ekki vegna þess að málin sem konur 

setja á dagskrá, eins og leikskólamál, skipti minna máli þvert á móti er það vegna þess að 

til staðar er vanþekking innan hins ríkjandi hóps og þar af leiðandi skilji þeir ekki 

mikilvægi málefnisins. Vanþekkingin verður skaðleg þegar þessi vanþekking veldur því 

að vissir hópar fá aldrei málum sínum framgengt vegna þess að þau eru ekki talin 

nægilega mikilvæg. Rannsókn Bergljótar Þrastardóttur á viðhorfi og reynslu kvenna á 

sveitarstjórnarstiginu varpar ljósi á hver afleiðing þessa getur verið. Hún tók viðtöl við 

konur innan sveitarstjórna og ein þeirra lýsir reynslu sinni af því að berjast fyrir jafnrétti 

kynjanna með þessum hætti: „Talandi um þessar femínísku áherslur þær eru bara ekki 

vinsælar og það er ekki eins og maður sé ekki með breytt bak en stundum bara úff ég 

þyrfti svo að svara þessu en ég nenni bara ekki að taka slaginn...“69  

 Að nenna ekki að taka slaginn er dæmi um kæfða frásögn eða frásögn sem þaggað 

er niður í. Það fer eftir ástæðunni sem liggur fyrir hendi. Að nenna ekki að taka slaginn 

er kæfð frásögn ef ástæðan er sú að hún sé áhættusöm að einhverju leyti, hún gæti til 

                                                 
68 Bergljót Þrastardóttir, „Ég hef ákveðin völd, en þau eru ekki viðurkennd“  

Viðhorf og reynsla kvenna í pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu, Skemman. 

https://skemman.is/handle/1946/10580 59. 
69 Bergljót Þrastardóttir, „Ég hef ákveðin völd, en þau eru ekki viðurkennd“ Viðhorf og reynsla kvenna í 

pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu, 59. 
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dæmis eyðilagt starfsferil viðkomandi. Á hinn bóginn er þaggað niður í frásögninni ef 

einstaklingurinn sér að hlustandinn sé ekki að fara vera móttækilegur og sleppir því þess 

vegna að taka slaginn. Konan í dæmi mínu sleppir því að taka slaginn vegna þess að 

hlustendur hennar voru ómóttækilegir fyrir frásögn hennar og sýndu frásögninni ekki einu 

sinni athygli. 

Hverjar svo sem ástæðurnar séu fyrir því að frásögn konunnar hafi ekki verið veitt 

athygli þá er augljóst að hún skilur ekki reynslu sína. Á henni er brotið, ranglæti er beitt 

og hún hefur ekki aðgang að þeim túlkunarauðlindum sem nauðsynlegar eru til þess að 

setja reynslu sína í orð. Ein stjórnmálakvennanna sem Bergljót tók viðtal við lýsir þessum 

skorti kvenna til þess að túlka reynslu sína þegar þær rekast á kynjaveggi: 

 

Flestar konur sem eru að fara inn í pólitík þær reka sig á ákveðna veggi en þær 

eru bara ekki allar meðvitaðar um að þetta eru kynjaveggir, og ég hef oft talað 

um það að ég er svo rosalega fegin að ég hef fræðin á bakvið mig og því get ég 

alveg horft á þessa hluti út frá valdastrúktúr og veit að þetta eru kynjaveggir... 

og ég held það hreki marga frá án þess að ég viti það fyrir víst að það hreki 

margar konur frá, þær taka þessu persónulega sko.70  

 

Hún kennir sjálfri sér um það að frásögnin mistókst, hún tekur því persónulega. Fer í 

vítarunu af neikvæðum hugsunum, finnur fyrir skömm og vanmáttarkennd. Þetta gerir 

það að verkum að mun líklegra sé að henni mistakist það sem hún tekur sér fyrir hendur 

og þegar það gerist er sú upplifun lituð af skömm. Þetta er því einhverskonar innfæring 

að utanaðkomandi sök eins og fimmta drottnunaraðferð Berit Ås lýsir. Einstakling er gert 

erfitt fyrir og hún skömmuð fyrir að mistakast. 

 

Lokaorð 

Að vera orðlaus er kæfandi upplifun. Það reynist erfitt að ræða og greina þá upplifun. Ég 

tel að kenningar um þekkingu, hvernig hún myndast og hvernig við miðlum henni varpi 

einstöku ljósi á þessa upplifun. Þekking er félagsleg og þegar hún er skoðuð í því ljósi 

koma áhugaverðar og einstakar hliðar hennar í ljós. Að fá þekkingu sína ekki viðurkennda 

                                                 
70 Bergljót Þrastardóttir, „Ég hef ákveðin völd, en þau eru ekki viðurkennd“ Viðhorf og reynsla kvenna í 

pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu, 61. 
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vegna einkenna, auðkenna eða tengsla við ákveðinn hóp eða staðalímynd getur verið 

kæfandi. Þegar sú geta er endurtekið dregin í efa missir einstaklingurinn vitsmunalegt 

sjálfsöryggi og getuna til þess að búa yfir þekkingu. Þessi skortur á sjálfsöryggi vegna 

endurtekinna ógildinga frásagna gerir einstaklinginn orðlausan. Kenning Miranda Fricker 

um þekkingarfræðilegt ranglæti er þannig bæði djúp og víðfeðm. Hún nær að greina 

nokkrar tegundir aðstæðna og fer einnig djúpt í saumana á því ranglæti sem margir hafa 

upplifað í aldanna rás en hafa ekki komið í orð. Enn fremur gefur Kristie Dotson 

heildstætt og haldbært dæmi um hvernig hægt sé að vinna áfram með kenningarnar um 

þekkingarfræðilegt ranglæti með því að benda á þær leiðir sem hægt sé að greina hvenær 

þær eiga sér stað. Vonin er sú að með því að skýra hvað á sér stað innra með einstaklingum 

eða í hópum sem verða fyrir eða beita þöggun þá mun aukinn sjálfskilningur á 

samskiptaháttum sporna við þöggun. Orðleysið hefur þannig verið í sett í orð með 

samspili hinnar þekkingarfræðilegu hliðar Miranda Fricker og Kristie Dotson og hinnar 

félags- og sálfræðilegu greiningar Berit Ås.  

Báðar nálganir leggja áherslu á að skora valdbeitinguna sjálfa á hólm. Að með því 

að greina og skoða hvernig valdið og hinir ríkjandi hópar geti útilokað, kúgað og 

viðhaldið stöðu sinni án þess að þeir kúguðu geti tjáð sig nægilega vel um það. Með því 

að veita sumum meiri trúverðugleika en öðrum styrkist félagsleg staða þeirra ríkjandi og 

verndar þá frá falli í hinu félagslega stigveldi. Ef það eitt og sér virkar ekki þá eru til 

drottnunaraðferðir sem gera lítið úr getu, áhugamálum og mikilvægi einstaklinga.  

Dæmi eru þó til um hið gagnstæða. Miklar sviptingar hafa átt sér stað á 

undanförnum árum og hefur fjöldi einstaklinga stigið fram, varðandi kynferðisáreiti og 

ofbeldi sem dæmi, og sagt sögu sína sem áður hefur verið kæfð niður. Mögulega liggur 

styrkur í magni frásagna og trúverðugleikinn er þannig í krafti fjöldans eða kannski er 

þetta merki um að konur séu minna jaðarsettar en áður og fá því meiri hljómgrunn.  

Ég hef í þessari ritgerð lagt megin áherslu á persónulega nálgun sem beinir sjónum 

að upplifun og greint hvernig þekkingarfræðilegt ranglæti á sér stað á milli einstaklinga 

eða innan hópa. Ég tel þetta ekki draga úr mikilvægi þess þáttar ranglætisins sem er 

félagslegur, þvert á móti, þá leggur þetta áherslu á það að við erum öll hluti af því 

samfélagi sem við búum í. Þegar við hlustum á aðra skynjum við þá en það dregur ekki 

úr mikilvægi þess að vera vakandi fyrir því hvernig við gerum það. Vegna þess að oft 

skynjum við manneskjur á rangan hátt, veitum þeim þar af leiðandi minni trúverðugleika 

en þau verðskulda. Það er auðveldlega hægt að dæma fólk í flýti og þegar það er gert 

ranglega og með neikvæðum hætti þá spornum við við því að það geti í raun sýnt sína 
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réttu mynd eða að hæfileikar þeirri komi í ljós. Það er líka hægt að gera hið öfuga að vera 

vakandi fyrir því hvernig við hlustum. Við getum þjálfað næmni okkar fyrir frásögnum 

annarra og þannig hlustað með meðvituðum hætti á það sem sagt er. Einnig getum við 

verið vör um það hvert við beinum athygli okkar í hóp, leitast athyglin alltaf við það að 

hlusta á þann sem talar hæst og mest?  

Dæmið í upphafi ritgerðar er byggt á minni eigin persónulegu reynslu af því að 

sitja á orðum mínum í kæfandi aðstæðum. Aðstæðum þar sem ég gat ekki komið 

upplýsingum og orðum mínum nægilega vel frá mér vegna þess að ég fann að ekki var 

pláss eða rými fyrir því að ljá orðum mínum eyra. Sá lærdómur sem ég dreg af þessari 

upplifun er það hversu persónuleg hún er, það sást ekki utan á mér að ég sæti á orðum 

mínum og kæmi þeim ekki út og þyrfti að eyða öllum mínum kröftum til að koma þeim 

út, hún er persónuleg og sest á sálina. Hún gerir það að verkum að erfiðara og erfiðara 

verður að tjá sig og raða hugsunum sínum í röð sem hægt er að miðla eða koma á framfæri.  

Þessi reynsla hefur þó gert það að verkum að hún opnaði augu mín fyrir mikilvægi 

rannsókna eins og þeirra sem hér birtist og hversu erfitt það er að tjá sig úr stöðu þess sem 

ekki fær rými til að tjá sig. Hún hefur einnig opnað augu mín fyrir því hvernig 

þekkingarfræðilegt ranglæti stangast á við ýmis gildi okkar samfélags sem telur sig vera 

„fjölmenningarsamfélag“, eins og tjáningarfrelsi og rétturinn til þes að verja hagsmuni 

sína er hafður í fyrirrúmi.  

Það er hægt að gera betur og ég finn það að eingöngu með því að vera meðvituð 

um að þessar tegundir ranglæti eigi sér stað hefur breytt minni eigin upplifun á það 

hvernig ég upplifi hópa og dæmi trúverðugleika einstaklinga sjálf þegar ég sinn mig sjálf 

í ríkjandi hópi. Þessi reynsla hefur bætt auka vídd í mína félagslegu skynjun og 

tilfinningunni sem fylgir því að geta sett mína eigin reynslu í orð, vegna allrar þeirrar 

vinnu sem nú þegar hefur verið lögð í málefnið, er eingöngu hægt að lýsa með djúpstæðu 

þakklæti 
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