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Útdráttur 
Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka kynbundinn launamun út frá 

heimspeki þýska heimspekingsins Friedrich Nietzsche. Nietzsche var heimspekingur 

gilda – fyrir honum var allt gildi. Í fyrsta hluta þessarar ritgerðar verður greint frá 

þeirri skoðun hans; hvað hún feli í sér, sem og hvað það sé sem móti gildismat 

mannsins. Í heimspeki Nietzsche er enginn sannleikur mögulegur sem er sannur „í 

sjálfum sér“, allt er litað gildismati þeirra sem í hlut eiga. Út frá kenningunni um 

viljann-til-valds má túlka sannleikann sem niðurstöðu pólitískrar og menningarlegrar 

valdabaráttu, þar sem hin valdameiri hafa ákvörðunarvald yfir því hvað sé talið rétt, 

gott, mikilvægt – og hvað sé síður.  

Kenningar hans um sifjafræði siðferðisins eru reifaðar í öðrum kafla 

ritgerðarinnar. Þær fela í sér tilgátur um þróunarsögu mannlegs siðferðis frá því að 

maðurinn hóf að mynda samfélag. Mikilvægast til rannsóknar fyrir þessa ritgerð er 

þrælasiðferðið – siðferði sem viðbragð frekar en skapandi siðferði höfðingjans – 

siðferði samanburðar og öfundar. Öfund þrælsins í garð höfðingjans varð að skapandi 

aflvaka hugmyndakerfis gyðing-kristilegra trúarbragða. Ríkjandi gildi þrælsins leiddi 

af sér grunnfærnislegt viðhorf til gildismats – að allt virði væri mælanlegt í peningum. 

Færð verða rök fyrir því að peningar séu mjög svo háðir ríkjandi skoðunum 

samfélagsins hverju sinni, og þannig ekki ósnertanlegir frá áhrifum gildismats 

valdhafa. Í ljósi þess er kynbundinn launamunur ræddur, og sýnt verður fram á 

kynbundinni skekkju í vermærðmætamati samfélagsins. 

Ritgerðinni lýkur á því að farið er yfir kenningar um heimspeki líkamans, og 

kenningar í femínískri þekkingafræði um sjónarhóla. Femínískir heimspekingar hafa í 

seinni tíð tekið upp þráðinn þar sem frá var horfið, og þróað hugmyndir í anda 

Nietzsches um staðsetta þekkingur frekar. Þær kveða á um að ómögulegt sé að tala 

um þekkingu sem „ómengaða“ eða frjálsa undan þeim sem býr yfir henni. Það hver 

við erum, hvar við erum staðsett í samfélaginu og hvaða reynslu við búum yfir, hefur 

allt áhrif á gildismat okkar. Til að hlutlægni sé „hámörkuð“ þurfa fleiri að koma að 

borðinu þegar kemur að mótun og öflun þekkingar. Þannig gætum við rétt af þann 

kynbundna halla sem er á verðmætamati samfélagsins.  
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Inngangur 

Kynbundinn launamunur er illræmd ráðgáta, sem á rætur sínar að rekja til 

djúpstæðs gildismats samfélagsins, sögunnar og menningarlegra viðhorfa þess til 

vinnuframlags kynjanna. Gjarnan er gerður greinarmunur á tvenns konar kynbundnum 

launamun; hinum óútskýrða, og svo þeim útskýrða. Sá fyrrnefndi tekur mið af 

launamuninum sem ekki er hægt að færa rök fyrir með málefnalegum breytum – 

breytum á borð við unnar stundir eða menntun, heldur virðist kynferði vera sú breyta 

sem helst útskýri mun á launum einstaklinga. Þar sem kynferði er ekki talið 

málefnaleg breyta í launaútreikningum er þess konar launamunur kallaður óútskýrður. 

Hins vegar er það sá útskýrði mér þykir áhugaverður. Launamunur er sagður 

útskýrður þegar að baki honum búa breytur sem vissulega hafa áhrif á laun 

einstaklinga – útskýrður kynbundinn launamunur segir okkur að konur séu, heilt yfir 

litið, með lægri laun en karlar. Það stafi af því að konur vinni að jafnaði minna utan 

heimilis, í störfum sem eru lægra metin í launum, og svo framvegis. Þrátt fyrir að vera 

kallaður „útskýrður“ er þannig nefndur launamunur þó ekki nauðsynlega réttmætur. 

Konur sitja alla jafnan ekki auðum höndum, né sinna þær störfum sem krefjast 

einhvers sem er ekki jafn dýrmætt og störf karla. Það virðist vera sem svo að það sem 

konur inna af hendi sé síður metið sem verðmætt.  

Í þessari ritgerð verður rannsakað hvernig á því stendur, og færð rök fyrir 

kynbundinni skekkju í verðmætamati samfélagsins út frá kenningum þýska 

heimspekingsins Friedrich Nietzsche. Nietzsche var heimspekingur gilda; fyrir honum 

var allt gildi, og allar ákvarðanir og skoðanir litaðar af gildismati þess aðila sem á í 

hlut. Kenningar hans varpa ljósi á áhrif valds á gildismat, og hvernig það samspil litar 

verðmætamat samfélags. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður gildismat í kenningum 

Nietzsche rannsakað, og hvað það er sem hefur úrslitaáhrif í myndunarferli þeirra 

skoðana sem verða þær sem teljast hinar „réttu“. Nietzsche hélt frammi 

heimsskilningi þar sem ekkert er fastskorðað, heldur allt á hreyfingu og þess vegna sé 

„hið sanna” og „hið rétta“ túlkunaratriði sem eru til sífelldrar endurskoðunar. Með 

hliðsjón af kenningu hans um viljann-til-valds má færa rök fyrir því hvernig gildismat 

þeirra valdameiri verður það gildismat sem verður viðtekið. Verufræði peninga verður 

rannsökuð í kafla tvö. Sifjafræðikenning Nietzsches um útjöfnun gilda í kjölfar 

útbreiðslu gyðings-kristilegs siðferðis varpar ljósi á það að peningar séu ofureinföldun 

á hinu víðfeðma gildismati sem þeir eiga að fanga, og verður réttmæti þeirra sem 
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algilds mælikvarða virðis dregið í efa miðað við niðurstöðu fyrri kafla. Út frá því sem 

á undan hefur komið verður tilvist hins illræmda kynbunda launamunar greindur sem 

afleiðing kynbundinnar skekkju í verðmætamati samfélagsins. Í síðasta kafla 

ritgerðarinnar verður leitað leiða til að leiðrétta þá skekkju sem við blasir með 

kenningum femínískrar þekkingarfræði um sjónarhóla, sér í lagi túlkun Söndru 

Harding á sterkri hlutlægni. Sömuleiðis verður verðmætamat hins þrönga sjónarhorns 

valdastétta, sem birtist í formi peninga, gagnrýnt út frá sömu kenningum.  

1. Gildismat, vald og sannleikur í heimspeki Nietzsches 

Friedrich Nietzsche er eflaust einn umdeildasti heimspekingur 19. aldar. 

Ævistarf hans fól í sér að gagnrýna grundvöll hinna viðteknu gilda og lagði hann 

áherslu á sköpunarkraft til að einstaklingur gæti skapað sér ný gildi. Hann sagði 

kristið siðferði og platónisma ganga út frá óréttmætri bjarghyggju um sannleika og 

siðferði, og leiddi þar með til kreddutrúar. Hann hvatti til heimspekiiðkunar án alls 

handanheims og án staðhæfinga um sannleik sem óyggjandi vísun til hins „sanna“. Í 

þessum kafla verður farið yfir sannleikskenningu Nietzsche, og hvort, og þá hvernig, 

sannleikur er mögulegur í síbreytilegum og reikandi heimi. Sannleikskenningin 

greinir frá því hvernig ómögulegt sé að taka nokkru sem feli í sér gildismat sem sönnu 

og réttmætu í sjálfu sér. Að baki alls sannleika er valdabarátta og túlkun, og án 

gagnrýni geta hinar viðteknu skoðanir verið kúgunartól hinna valdameiri. 

1.1. Kreddulaus sannleikskenning 

Eilífðum saman var hann [innsk. mannshugurinn] ekki til og þegar hann 
hefur runnið sitt skeið mun ekkert hafa gerst. Mannshugurinn hefur nefnilega 
ekkert æðra hlutverk sem nær út fyrir jarðneska tilvist hans. Hann er 
mannlegur og enginn nema eigandi hans og skapari tekur hann svo hátíðlega, 
líkt og heimurinn snerist um hann sjálfan […] Í náttúrunni fyrirfinnst engin 
vera svo ómerkileg og fánýt að hún myndi ekki tútna út eins og blaðra við 
minnsta andvara frá þekkingarinnar mikla krafti […]1 

Svo hljóðar viðhorf Nietzsche til sannleikshvatar mannsins í upphafskafla 

ritgerðarinnar „Um sannleika og lygi í ósiðrænum skilningi“ sem hann skrifaði 

snemma á ferlinum eða árið 1873. Þar leggur hann drög að sannleikskenningu sinni, 

sem hann þróaði áfram í seinni ritum sínum. Í greininni reifar Nietzsche hugmyndir 
                                                
1 

 
Friedrich Nietzsche, „Um sannleika og lygi í ósiðrænum skilningi,“ Þýðing: Magnús D. Baldursson 

og Sigríður Þorgeirsdóttir. Skírnir 1/167 (1993): 16.  
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sínar um sannleikann, eða öllu heldur sannleiksvandann sem býr í því sem hann kallar 

mannhverfingu heimsins: þegar maðurinn lýsir heiminum, sértæku taugaáreiti sem 

hann verður fyrir, með myndhverfingum sem verða að algildum hugtökum, og hann 

ákveður sjálfur að það skuli vera sannleikurinn, „ummyndun heimsins í manninum“.2 

Hann stígur stór skref aftur, og gerir grein fyrir því af hverju maðurinn er einu sinni 

að þessu; hvaða hafi orðið til þess að maðurinn hafi hafist handa við að leitast eftir 

einhverju sem mætti kalla sannleik, og hvaða tilgangi þessi hugmynd um sannleika 

þjónar. Hann rekur þá hvöt aftur til þess þegar maðurinn greindi sig frá öðrum dýrum 

með því að byggja upp samfélög. Við það hafi maðurinn ekki lengur getað gert það 

sem honum sýndist, heldur þurfti hann að afneita sér um fullnægingu þarfa sinna í 

nafni samfélagssáttmálans. Myndun samfélags krafðist þess þar með að maðurinn 

þurfti að koma reglu á síbreytilegan heiminn með að „reisa […] óendanlega flókna 

hugtakahvelfinu á hreyfanlegum undirstöðum3“ til þess að hægt væri að komast að 

samkomulagi – til að ólíkir einstaklingar gætu miðlað upplýsingum og skoðunum sín 

á milli og þar með lifað í sátt og samlyndi (svona að mestu leyti að minnsta kosti). 

Aðferðir vísinda- og fræðafólks, „könnuðanna“ eins og hann kallar þá, fela í sér þann 

misskining að heimurinn sem þeir skynji komi til þeirra óhindrað og milliliðalaust. 

Nietzsche heldur því fram að það sé enginn sannur heimur, það er enginn mælikvarði 

réttrar skynjunar, vegna þess að sjálfsveran sem maðurinn er, og hlutveran sem hinn 

efnislegi heimur samanstendur úr, eigi sér engan snertiflöt, ekkert orsakasamhengi, 

enga vissu. Við mannhverfinguna eigi sér stað „í mesta lagi fagurfræðilegt atferli“ þar 

sem sjálfsveran reynir eftir bestu getu að túlka það sem hún er ekki fær um að ná utan 

um að fullu.  

Vegna þess að þeim sem segja ósatt er úthýst úr samfélaginu, vill maðurinn 

aðgreina sig frá þeim og telur sér þar með trú um „göfuglyndi, áreiðnaleika og 

nytsemd sannleikans“.4 Hér með hafi aðgreiningin á því sem er satt, og því sem er 

lygi, orðið til. Við það verður til annars konar aðgreining – pólarísering tilfinninga og 

raka. Við sannleiksbyltinguna, ef svo má að orði komast, veigraði maðurinn sér við 

því að láta stjórnast af tilfinningum, heldur festir hann hughrif sín í fastskorðað 

hugtakakerfið. Um aðgreiningu tilfinningu og raka verður rétt síðar í ritgerðinni.  

                                                
2 Friedrich Nietzsche, „Um sannleika og lygi í ósiðrænum skilningi,“: 22.   
3 Sama rit: 22.  
4 Sama rit: 21.  
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1.2. Sjónarhornshyggja  

Því skal haldið til haga að Nietzsche var með þessu ekki að halda því fram að ekki 

væri til neitt sem fólk gæti réttilega fallist á sem satt, og að allar yrðingar væru því 

gagnslausar, merkingalausar. Gagnrýni Nietzsche felur í sér þá ábendingu að 

sannleikurinn eigi sér engar stoðir aðrar en þær sem maðurinn gefur heiminum sem 

birtist honum. Sannleikurinn býr í mannsetningunni, hugtakakerfinu sem maðurinn 

fann upp og flokkaði sjálfur. Yrðingar á borð við „banani er bragðgóður“ eru ekki 

sannar að öðru leyti en í þeim skilningi sem maðurinn ætlar hugtökunum sem notuð 

eru. Þannig er ekki hægt að tala um yrðingarnar sem sannar í sjálfum sér, heldur eru 

þær einungis sannar miðað við mannsetninguna. „Banani er bragðgóður“ er yrðing 

sem er sönn ef hún kemur heim og saman við þá málnotkun og hugtakakerfi sem 

maðurinn skapaði, og sameiginlega upplifun ólíkra manna af heiminum. En að halda 

því fram að eitthvað samband sé á milli eiginleika banana og orðsins sem við köllum 

„bragðgóður“ segir Nietzsche vera blekkingu. Orðið tjáir ekki „bragðgóðleika“ 

bananas, heldur tjáir það samkomulag manna á milli um þá myndhverfingu sem lýsir 

því sem túlkað er; nefnilega því að banani sé bragðgóður. Hvað búi svo að baki 

þessarar skoðunar er samkomulagið, sem fólki vissulega greinir á um. Sannleikurinn 

býr í hugtakakerfinu – án hugtakakerfisins eru staðhæfingar um sannleika 

merkingarlausar. Með þessu er Nietzsche að afneita sannleikanum sem hlutlægum og 

þar með möguleikanum á algildum sannleika. Hann hafnar ekki staðreyndum, eins og 

þeirri að letrið á þessu blaði sé svart og á hvítum fleti. Hann er að benda á að það sé 

samkomulag að baki þess að kalla svart “svart” og hvítt “hvítt”, en ekkert samband sé 

á milli eðlis litarins og hugtaksins um hann. Sannleikurinn kemur ekki að ofan, hann 

bíður okkar ekki – afmarkaður og fullkominn – á hóli þekkingar þangað sem við 

getum vitjað hans, heldur er hann ákvarðaður út frá mismunandi afstöðum. Með því 

að standa í einhverri trú erum við ekki að greina frá heiminum „eins og hann er“, 

heldur erum við að mæla fyrir um það hvernig við sjáum heiminn miðað við 

sjónarhorn okkar þá stundina. Að halda öðru fram er flótti undan þeirri ábyrgð sem 

fylgir þekkingu, flótti sem verður til þess að maðurinn tekur gagnrýnislaust við 

viðtekinni skoðun. Sannleikurinn er samsuða ólíkra sjónarhorna, og er til eilífrar 

endurskoðunar.  

[…] þá kemur loks að því að hún [innsk. myndin] öðlast tiltekna merkingu 
rétt eins og engin önnur mynd kæmi til greina og strangt orsakasamband ríkti 
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á milli hins upphaflega taugaáreitis og myndarinnar sem það framkallar […] 
En þótt myndhverfingin storkni og harðni er það samt engin trygging fyrir 
nauðsyn og endanlegu réttmæti hennar.5 

Það skýtur mögulega skökku við hjá lesenda, og réttilega svo, að Nietzsche 

haldi hér fram einhverju sem virðist algildur sannleikur – nefnilega því að enginn 

algildur sannleikur sé til. En hann er samkvæmur sjálfum sér þegar hann beinir 

skrifum sínum að því í Handan góðs og ills: „Setjum sem svo að þetta sé ekki annað 

en ákveðin túlkun – og ykkur verður áreiðanlega mjög í mun að hreyfa þeirri mótbáru 

– nú, þeim mun betra.“6 Hann tekur gagnrýni opnum örmum, því það er vissulega það 

sem skoðun hans gengur út á! Nietzsche hvetur lesendur sína til gagnrýni á þeirri 

þekkingu og þeim skoðunum sem eru viðteknar í menningu okkar og samfélagi, og 

þar með gagnrýni á eigin skoðunum. 

1.3. Nietzsche um viljann-til-valds 

Í síðari ritum sínum þróaði Nietzsche sannleikskenningu sína enn frekar, og 

kom þá fram með hugtakið viljinn-til-valds sem það afl sem byggi að baki því sem 

maðurinn sagði vera satt hverju sinni. Það sé þessi kraftur sem skeri úr um hvaða 

skoðanir enda uppi sem sannleikurinn.  

Þegar Nietzsche talar um vald á hann ekki einvörðungu við valdbeitingu í 

merkingu yfirráða og ofbeldis. Öllu heldur er Nietzsche að tala um vald í yfirvegaðra 

samhengi – andstöðu valdleysis og þróttleysis – að hafa vald yfir sjálfum sér og eigin 

lífi. Þessi vilji er það sem knýr áfram gangverk náttúrunnar, og er maðurinn ekki 

undanskilinn því lögmáli.  

Hann verður að vera [viljinn-til-valds] holdi klæddur, hann mun leitast við að 
stækka, færa út kvíarnar, hrifsa til sín og ná yfirhöndinni – ekki af neinum 
siðferðisástæðum eða siðleysi, heldur af því hann lifir og af því líf er einmitt 
[viljinn-til-valds].7 

Nietzsche var undir áhrifum Schopenhauers við mótun kenningar sinnar um viljann-

til-valds, en Schopenhauer hafði fyrr komið fram með kenninguna um viljann-til-lífs 

                                                
5 Friedrich Nietzsche, „Um sannleika og lygi í ósiðrænum skilningi,“: 24.  
6 Friedrich Nietzsche, Handan góðs og ills, ritst. Þorsteinn Hilmarsson og Ólafur Páll Jónsson, þýð. 
Þröstur Ásmundsson og Arthúr Björgvin Bollason (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2005), 
116. 
7 Sama rit, 366. Hér er orðavali þýðenda breytt úr „drottnunarvilja“ yfir í „viljinn-til-valds“, til að 
orðnotkun óbreytt í gegnum ritgerðina.  
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sem eðli lífsins. Schopenhauer komst að þeirri niðurstöðu að lífsviljinn skapaði í raun 

þjáningarástand því viljinn væri óseðjandi og aldrei fullnægður í eitt skipti fyrir öll. 

Best væri að losna undan viljastreðinu með meinlætalífi eða um stundarsakir þegar 

maður gleymir sér við að hlýða á tónlist. Nietzsche birtist þetta sem bölsýni og vildi 

því túlka viljann á jákvæðari hátt. Nietzsche notar valds-hugtakið til að útskýra þætti 

sem kenning Schopenhauers náði ekki til og sömuleiðis vildi Nietzsche leggja áherslu 

á að þessi frumkraftur væri sterkari en einungis viðleitnin til þess að viðhalda lífi, 

heldur vildi viljinn stækka. Allt líf er barátta um vald – viðureign ólíkra vilja. Þegar 

andstæðir viljar mætast í náttúrunni myndast orka þeirra á milli, og það er þessi orka 

sem kemur af stað breytingum. Viljinn leitast eftir því að þenjast út; komast yfir eigin 

hömlur og sækjast eftir völdum.8  

Það var út frá kenningunni um viljann-til-valds sem Nietzsche þróaði 

sannleikskenningu sína sem hann setti fram í síðari ritum sínum. Eins og áður sagði er 

sannleikurinn ekki fastskorðaður og algildur, heldur er hann túlkun og samkomulag 

manna á þeim veruleika sem þeir skynja. Með viljagreiningu sinni tókst Nietzsche að 

sýna fram á hvernig þær túlkanir sem seinna verða það sem maðurinn telur vera 

sannleika ná yfirhöndinni. Sannleikurinn er þannig metinn með hliðsjón af valdi. 

Þegar ólíkar túlkanir ólíkra vilja mætast er það túlkun þess vilja sem er sterkari sem 

verður ofan á. Það er því enginn hlutlægur sannleikur, engin rökleg vensl skynjunar 

og „raunveruleikans“, einungis átök ólíkra túlkana, þar sem ein túlkunin stendur uppi 

sem sannleikurinn. Í augum Nietzsche er sannleikurinn pólitískur vígvöllur ólíkra 

vilja, þar sem þeir sterku bera sigur úr býtum gagnvart hinum veiku. En samkvæmt 

þeim heimi sem Nietzsche talar fyrir leiðir þessi málamiðlun tveggja vilja – 

samkomulagið þeirra á milli – ekki til neins eiginlegs sannleika. Sannleikurinn er 

tímabundin niðurstaða valdabaráttunnar sjálfrar. Það er því ekkert göfugt í sjálfri 

niðurstöðunni. Hún er ekkert nema ferli eilífrar valdabaráttu, og leiðir ómögulega til 

einhvers sem hægt væri að kalla „réttlátt“ eða „réttmætt“, því ekkert er til sem er í 

sjálfu sér réttlátt eða réttmætt. Kennings Nietzsche er þó ekki siðferðileg 

afstæðishyggja. Með henni er Nietzsche síður en svo að halda því fram að allar 

skoðanir eigi jafnan rétt á sér. Sjónarhornshyggja felur í sér að öll þekking sé afstæð í 

þeim skilningi að hún sprettur upp úr aðstæðum; sögulegum, menningarlegum, og 

samfélagslegum. Sú ákvörðun sem hlýst af þessu gagnkvæma ferli ólíkra eða líkra 
                                                
8 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, þýð. Jón Árni Jónsson, hér stuðst við inngang ritaðan af 
Sigríði Þorgeirsdóttur (Reykjavík: Heimspekistofnun – Háskólaútgáfan, 1996), 22. 
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vilja er ekki hafin yfir menningu né ríkjandi skoðanir – öllu heldur eru hún mótuð af 

þeim.  

Það er með þessu móti sem sumar skoðanir verða hinar viðteknu skoðanir, og 

aðrar verða það ekki. Gildismatið sem liggur að baki skoðananna er gildismat þeirra 

sem með valdið fara, þeirra mat á því hvað sé gott og illt, rétt og rangt, merkilegt og 

síður áhugavert. Ósamhverf samskipti hinnar ráðandi stéttar við þau sem eru 

valdaminni eru þess eðlis að undirlægjurnar neyðast jafnvel til að fara á skjön við sjálf 

sig til að styggja ekki við samkomulagi hinna ráðandi hópa. Sem dæmi um þess konar 

hegðun má nefna styðjandi kvenleika, sem er þegar konur mæta þörfum og löngunum 

karla, og viðhalda þannig og styrkja yfirráð karla yfir konum.9 Það eru hin valdamiklu 

sem hafa yfirhöndina þegar kemur að ákvörðun siðareglna samfélaga og þeim 

yrðingum sem teknar eru sem gildar og góðar. Þannig er gildismat samfélagsins litað 

af gildismati hinna valdamiklu, sem verður til þess að hin valdaminni hafi síður áhrif 

á það sem talið er verðmætt og mikilvægt. Þess kyns kúgun sem á sér stað vegna 

valdaójafnvægisins er undirförul og lævís vegna þess hve rótgróin hún er í 

heimskilningi okkar, og eiga hin kúguð sér sjaldan viðreisnar von við óbreytt ástand. 

2. Þrælasiðferði, útjöfnun gilda og einfeldningsleiki peninga 

Gildismat samfélagsins er ekkert nema niðurstaða sífelldrar valdabaráttu ólíkra 

túlkana á heiminum – ólíkra sjónarhorna. Með tíð og tíma getur það sem er verðmætt 

og mikilvægt breyst, og geta gildi jafnvel snúist á hvolf. Það samfélag sem við 

þekkjum í dag er kapitalískt, þar sem peningar mæla virði hlutanna – meira virði 

skilar sér í fleiri peningum. Peningar hafa orðið að markmiði í sjálfum sér, og er talað 

um efnahagslega hvata sem drifkraft bæði einstaklingsins og samfélagsins. Í 

Sifjafræði siðferðisins rekur Nietzsche þróun siðferðis frá frumstæðum samfélögum 

fortíðar, og til síns tíma, og verður farið yfir þá þróun í þessum kafla. Þar á eftir 

verður réttmæti penings sem algilds mælikvarða virðis ræddur, sem og réttmæti þess 

að líta á beint röklegt og réttmætt samband á milli peninga og verðmæta. Að því loknu 

verður útskýrður kynbundinn launamunur greindur út frá þeim hugmyndum. 

                                                
9 Gyða Margrét Pétursdóttir, „Styðjandi og mengandi kvenleiki innan áru kynjajafnréttis,“ Íslenska 
þjóðfélagið 1/3 (2012): 7. 
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2.1. Kenning Nietzsches um öfundarhatur og viðsnúning gildanna 

Hæglega (svo hæglega að það er nær klisjukennt að nefna það) má segja að Nietzsche 

sé þekktastur fyrir orð sín um dauða Guðs. Það er á nokkurn hátt siðferðisleg 

raungerving á sannleikskenningu hans, þar sem hann afneitar hlutlægum, algildum 

sannleik og þar með grunni þess siðferðis sem kristnin boðar. Nietzsche vildi meina 

að viðtekið siðferði, sem áður hafði ekki verið litið á sem aðfinnsluvert, þyrfti að 

rannsaka. Til að greina uppruna gildismatsins lagðist Nietzsche í vinnu við að þræða 

sögu siðferðisins í Af sifjafræði siðferðisins.  

Í siðferðisgreiningu sinni notast Nietzsche við fræðilegar ímyndir um siðferði 

höfðingjans og siðferði þrælsins. Kenningin er kenning um samfélagssáttmála, og 

vísar hugtakanotkunin til kenningar Hegels um herrann og þræl. Nietzsche notar 

hugtökin til að skýra frá baráttunni um völd á grundvelli siðferðis. Hafa ber í huga að 

ekki má draga þá ályktun að hinir sterku hafi endilega tileinkað sér höfðingjasiðferði, 

og að þeir sem tileinkuðu sér það hafi alltaf verið sterkir. Það er ekki staðsetning 

hvers og eins í samfélaginu sem ákvarði hvort viðkomandi sé þræll eða höfðingi, síður 

en svo er það hugarástandið sem segir til um það. Að sama skapi er mikilvægt að 

halda því til haga að greining Nietzsche á sifjafræði siðferðisins felur ekki beinlínis í 

sér siðgæðadóm, þrátt fyrir að Nietzsche skafi ekki af skoðunum sínum varðandi 

eiginleika þræla- og höfðingjasiðferðis. Vilhjálmur Árnason greindir frá því í túlkun 

sinni á siðfræði Nietzsche: 

Þó að Nietzsche beri virðingu fyrir höfðingjasiðferði þá gerir hann sér 
auðvitað ljóst að það er afsprengi tiltekinnar samfélaga sem eru liðin undir 
lok. Og þótt hann fari oft niðrandi orðum um þrælasiðferði þá sýnir greining 
hans jafnframt að það er vagga vestrænnar menningar og þar með þeirra 
verðmæta sem hún hefur skilað af sér. 10  

Með greiningu sinni er Nietzsche að draga fram mynd af sögulegri þróun 

siðferðislegs gildismat mannsins í gegnum tíðina. Sundurgreining þræla og höfðingja 

á rætur sínar að rekja til þess tíma sem maðurinn bjó í vanþróaðra samfélagi en það 

sem við þekkjum í dag, þar sem hinir sterkari báru sigur úr býtum í náttúrunni. Það er 

út frá þessari sifjafræðilegu greiningu sem Nietzsche kemur fram með hugtakið 

öfundarhatur, sem gegnir lykilhlutverki í þessari ritgerð. Til að skýra betur frá því þarf 

að rannsaka siðferði höfðingjanna og þrælanna.  
                                                
10 Vilhjálmur Árnason, „Við rætur mannlegs siðferðis: Siðagagnrýni og heilræði Friedrichs Nietzsche”, 
Skírnir (vor 2016): 49. 
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Höfðingi er sá sem velkist ekki í vafa um eigið ágæti og metur ágæti hlutanna 

út frá sjálfum sér. Hann er óháður samþykki annarra, hann þarf ekki að snúa sér út á 

við til viðmiðunar. Höfðinginn bendir á hlutina eins og þeir birtast honum – bláeygum 

og hreinskilnum. Hinn sterki höfðingi notar því hugtakaparið „gott og slæmt“ til að 

lýsa því sem ber fyrir augum, en ámæli að því tagi gætu allt eins verið notuð til að 

lýsa veðrinu eða kaffibolla, þar sem dómurinn er ekki litaður fyrirlitningu. 

Þrælasiðferið er hins vegar viðbragð; þrælarnir eru óánægðir með eigið hlutskipti og 

beinist mat þeirra alltaf gagnvart „þessum þarna“, hinum illu. Þrællinn er háður 

samanburði við aðra til að geta metið sjálfan sig sem góðan. Þeir sem þrællinn telur 

valda honum þeirri vanlíðan sem hann upplifir dæmir hann sem illa, sem segir 

þrælnum að hann hljóti að vera góður. Þrællinn vorkennir sjálfum sér og leitar að 

sökudólgi þess hvernig fyrir sér er farið, í stað þess að líta inn á við og leitast svara 

við vanda sínum þar. Viðbragð þrælsins er því gagnvirkt, þar sem það á upptök sín 

utan hans, en ekki innra með honum. Á meðan höfðinginn segir já við lífinu, er 

einkunarorð þrælsins nei – nei við aðstæðum sínum og örlögum. Þrællinn hefur ekki 

dug né þor til að sækjast eftir því sem hann þráir, því það getur verið erfitt og 

kostnaðarsamt. Þessu er öfugt farið hjá höfðingjanum sem hreinlega eltir uppi 

áskoranir og þráir krefjandi og skapandi líf.  

Hinn veiklundaði metur sjálfan sig út frá samanburði, og það er þessi 

samanburður sem leiðir til gremju þrælsins gagnvart höfðingjanum. Þannig fæðist 

öfundarhatrið. „Úr valdaleysinu vex með þeim hatur sem nær upp í ógurlegustu og 

óhugnanlegustu hæðir“.11 Þrællinn leitast eftir því að snúa siðagildum sér í vil, en 

vegna stöðu sinnar getur hann ekki gengið hreint til verks. Hann beitir klekkjum og 

brögðum til að tjá vilja sinn til valds. Öfundarhatrið verður „útsmogið sálfræðilegt 

herstjórnartæki12“ þrælsins, og beitir hann því með óheiðarleika sínum til að umbylta 

gildismati höfðingjans og koma sínu gildistmati að. Fyrir tilstilli öfundarhatursins 

varð siðauppreisn þrælanna, og gildismat hinna veiku náði yfirhöndinni. 

„Þrælauppreisnin í siðferðinu hefst með þeim hætti að sjálf öfundarhatrið gerist 

skapandi og fæðir af sér gildi…“13 Þetta viðsnúna siðferði varð ríkjandi í kristinni trú, 

þar sem eiginleikar þrælanna urðu að dygðum; hógværð, lítillæti og hlýðni, og það 

                                                
11 Friedrich Nietzsche, Af sifjafræði siðferðisins, 60.  
12 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, 23. 
13 Friedrich Nietzsche, Af sifjafræði siðferðisins, 65. 
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sem höfðinginn hafði áður metið sem gott var orðið illt; sjálfselska, stolt og 

velmegnun. 

Þrælasiðferðið varð svo sjálfu sér að falli – „eftir að kristinn sannferðugleiki 

hefur dregið hverja ályktunina á fætur annarri, dregur hann að lokum sínasta sterkustu 

ályktun, ályktun gegn sjálfum sér“14 og þar með tilkynnti Nietzsche dauða Guðs. Við 

þá breytingu á heimsmynd vesturlandabúa varð rof á milli kristilegs siðferðis og 

frumspekilegs sannleiksgrundvallar, og þar með stóð mannkynið frammi fyrir tveimur 

valmöguleikum. Annað hvort myndu þau leiðast á braut tómhyggjunnar vegna 

brostins grunns kristins siðferðis, þar sem ekkert boðandi algildi gæti leitt þau áfram 

hina réttu braut; veitt þeim tilgang og haft vit fyrir þeim. Nietzsche mótmælti þessari 

siðferðisskoðun og sagði hana endurspegla tapaðan lífsvilja mannsins. Það sem hafði 

verið kippt undan fótum mannsins var hans eigin sköpun, hans eigin óraunhæfa túlkun 

á veruleikanum, sjálfsblekking. Því var eina breytingin sú að nú hafði maðurinn ekki 

jafn skekkta sýn á lífið eins og áður, nú gat hann virt heiminn fyrir sér í nýju og 

réttara ljósi – þannig væri undirstöðuleysi kristins siðferðis ekkert annað en lausn 

mannsins undan fjötrum þrælasiðferðisins. Í Svo mælti Zaraþústra boðar 

sögumaðurinn nýja siðastefnu sem lausn mannsins við siðferðiskrísunni, þar sem hann 

skorti siðferðisleg viðmið til að halda sér í. Hann boðaði þó ekki aftursnúning á 

siðferðinu, að við ættum að fara aftur til baka og taka upp siðferði höfðingjanna, 

heldur býður hann manninum að skapa sjálfan sig; skapa sín eigin gildi, og þar með 

fullnægja lífsþörf sinni um viljann-til-valds. Til þess þurfti maðurinn að leggjast í 

allsherjar naflaskoðun. 

Orðum hana upphátt, þessa nýju kröfu: við þörfnumst gagnrýni á gildi 
siðferðisins, fyrst verður að setja spurningarmerki við gildi þessara gilda.15 

Hann hélt því fram að að baki kristinnar trúar væri kreddutrú á siðferði, 

siðferði sem kvað á um að til væri einhver hlutlægt gildismat sem óhætt væri að feta í 

blindni. „Gildi þessara ‘gilda’ töldust sjálfsgefin, staðreyndir, handan alls efa...“16 

Hann vildi rannsaka á hverju siðferðið væri byggt, og hvernig til þess hefði komið að 

þau gildi sem væru viðtekin hefðu verið veitt brautargengi. Taldi hann að þessar 

skoðanir væru svo þétt fléttaðar hinum almenna heimsskilnings mannsins, að hann 

                                                
14 Friedrich Nietzsche, Af sifjafræði siðferðisins, 248. 
15 Sama rit, 42. 
16 Sama rit, 43. 
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væri að leita að „[…] þekkingu sem fram að þessu hefur hvorki verið til né óskað 

eftir.“17  

Þrátt fyrir að nú séu bráðum liðin 150 ár frá dauða Guðs í skilningi Nietzsches 

er síður en svo að vonir Nietzsche um endursköpun gildanna hafi ræst, þótt 

tviskinningur og tepruskapur þess siðferðis sem hann gagnrýndi heyri á ýmsan hátt 

sögunni til. Engu að síður er samfélagið eins og við þekkjum það í dag enn drifið 

áfram af samanburði og keppni; gildum öfundarhatusins – þar sem gildi eru meðal 

annars mæld og borin saman út frá lögmálum efnahagskerfisins. Í næstu tveimur 

köflum verða færð rök fyrir peningum sem einfaldandi og óréttmæts mælikvarði 

gilda, í þeim skilningi að gildi séu ævinlega háð túlkun og valdasamböndum. 

2.2. Hjarðeðli – útjöfnun gilda 

Heimsafneitun þrælanna, óánægja þeirra á hlutskipti sínu – öfundarhatrið, varð 

skapandi aflvaki hugmyndakerfis gyðing-kristilegra trúarbragða. Gildi 

þrælasiðferðisins, sem hvetja til auðsveipni og undirgefni – afneitun mannsins á hinu 

skapandi og sjálfstæða sjálfi – ýta undir hjarðeðli manna í samfélagi. Með kristnu 

siðferði, siðferði hinna veiklunduðu, eykst vilji til útjöfnunar. Hinir veiku öfunda og 

fyrirlíta þá sterku, og vilja draga úr styrk þeirra; draga þá niður á eigið plan. Hjörðin 

setur allt fólk undir sama hatt og gengur út frá lægsta samnefnara heildarinnar. Hún 

upphefur hið veika á kostnað þess mikilfenglega, og heldur þar með framúrskarandi 

einstaklingum niðri. Meðlimir hjarðarinnar skortir sjálfstæðan vilja og lifa lífi sínu í 

samræmi við vilja hjarðarinnar. Sá vilji er einungis túlkun á vilja meðalmennskunnar. 

Hjarðhegðun leiðir af sér að gildi eru jöfnuð út, þar sem öfundarhatrið stendur í vegi 

fyrir sjálfstæði og frumleika. Siðferðisboð þess boðar hið rétta siðferði – siðferði 

hjarðarinnar segir: „Ég er siðferðið sjálft og ekkert annað er til.“18 Við viðsnúning 

gildanna í þrælauppreisninni varð hið náttúrulega góða siðferði höfðingjans gert 

tortryggilegt og yfirlýst sem vont, hið illa. Kristnidómur fól í sér boðandi siðferði, þar 

sem gildismat kom að ofan og vísaði manninum siðferðis-veginn. Samkvæmt því var 

sannleikurinn vissulega til – auðvitað til! – og var það tilgangur tilvistar hvers og eins 

að hlýða honum, þannig kæmist maðurinn til himna. Þrælasiðferðið boðaði mælanleg, 

óneitanleg siðalögmál sem ná jafnt til allra, óháð stöðu þeirra og verðleikum. 
                                                
17 Friedrich Nietzsche, Af sifjafræði siðferðisins, 43. 
18 Friedrich Nietzsche, Handan góðs og ills, 239. 
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2.3. Einfaldandi eðli peningsins  

Hið algilda siðferði, sem hafið var yfir allan vafa, leiddi af sér grunnfærnislegt 

viðhorf til gildismats, að allt virði væri á einhvern hátt mælanlegt í peningum. Þetta 

kallaði Nietzsche „elsta og einfeldningslegasta siðferðismælikvarða réttlætisins.“19 

Nietzsche var þó enginn peningakenningasmiður, og skrifaði hann sjaldan um eigin 

hugmyndir um peningakerfið í sjálfu sér. Hins vegar má nota kenningar hans um 

gildismat og siðferði til að íhuga þætti sem snúa að peningum, þar sem peningar eru 

tilraun mannsins til þess að niðurnjörva gildi í mælanlega stærð. 

Peningar eru magnbundin mælitæki. Á þá má líta sem einvíða línu magns – 

þeir mæla minna eða meira. Það sem er áhugavert við peninga sem slíka er hversu 

margbreytilega og fjölþætta hluti þeir reyna að henda reiður á og fletja út til að passa á 

téða línu, þangað sem hægt á að vera að negla niður virði þess sem sóst er eftir. Virði 

hlutar annars vegar og verð hans hins vegar, peningaupphæðin sem hægt er að fá hann 

í skiptum fyrir, eru af gjörólíku meiði. Allt í kringum okkur býr yfir einhverju virði í 

augum okkar, en virðið er abstrakt skoðun sem við getum ómögulega fært yfir í 

einvítt tölurúm. Því reynist erfitt að skipta á tveimur ólíkum hlutum sem ekki er hægt 

að bera saman, vegna ósammælanlegra eiginleika þeirra. Peningakerfið gerir það þó; 

tekur sértækt, eigindlegt meint virði hlutarins og yfirfærir það í ótilgreint, 

magnbundið peningavirði. Við þá yfirfærslu verður óumflýjanleg þýðingarvilla – 

óhjákvæmileg rangtúlkun á virði. Á þennan hátt eru peningar sambærilegir 

mannsetniningnum í sannleikskenningum Nietzsche: þeir reyna að fanga eitthvað sem 

þeir deila engum sameiginlegum fleti með, og skapa því sess í mannsetningunni – 

peningnum. Þannig er yfirfærsla virðis yfir í peninga ekkert nema túlkun og getur ekki 

gefið virðinu rétt skil, hún endar alltaf í einföldun. Sömuleiðis er peningakerfið 

mannsetning eins og kristin trú, líkt og Sigríður Þorgeirsdóttir bendir á í grein sinni 

Að skapa meiri spennu og minna stríð milli kynjanna:  

Á seðli helstu gjaldmyntar heimsins, bandaríska dollarnum, stendur „In God 
we Trust“ sem er í raun viðurkenning á því að peningakerfi eru manngerð 
kerfi sem við ákveðum að reiða okkur á eins og allt annað í mannlegu 
samfélagi. Við leggjum traust okkar á verðgildi peninganna. Við ákveðum að 
trúa á veruleika þeirra. Annað getur ekki skýrt hvers vegna sumir hlutir eru 
metnir til verðgildis og aðrir ekki og hvernig blætisdýrkun er allsráðandi í því 

                                                
19 Friedrich Nietzsche, Af sifjafræði siðferðisins, 113. 
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hvernig við metum verð hluta, eftirspurnin sem hækkar verðið er oft 
algerlega óháð efnisveruleika þeirra.20 

Peningur dregur úr getu okkar til að sjá virði út frá eigindlegum eiginleikum 

hlutanna, þar sem eðli peninga krefst þess að gildi sé magnbundið. Tilkoma peninga 

leiddi til mikilla framfara fyrir líf einstaklinga, og veitti þeim aukið sjálfstæði og 

frelsi. En með peningum er krafturinn í tjáningu okkar og siðferði smættaður niður í 

tölustaf.21 . Verðið sem birtist í peningum er ekki annað en ein birtingarmynd 

gildismat samfélagsins, gildismats sem byggir á algildu og útjöfnuðu siðferði sem 

stjórnast af valdabaráttu ólíkra vilja. Það hvað er talið verðmætt í peningalegum 

skilningi er ekki undanskilið verðmætamati hinna valdamiklu. Engu að síður virðist 

það vera sem svo að peningar séu notaðir til þess að mæla verðmæti, og gengið sé út 

frá því að þeir geti gert virði tæmandi skil. „Það er skelfilegt að þjóðfélagið meti það 

til hærri launa að passa peninga en börn.“22 sagði fyrrum leikskólastarfsmaður í 

samtali við fréttaveituna Vísi, eftir að hún hóf störf hjá banka og „snarhækkaði við 

það í launum“. Í kapítalísku samfélagi hafa peningar verið aftengdir efnisleikanum og 

öðlast verðmæti í sjálfum sér, og eru peningar merki um dygðir; velgengni og dugnað. 

Þau sem eiga peninga komast yfir efnahagsleg völd, sem hefur fært samfélaginu 

verðmætaskilningi sem gengur út frá peningum sem hinum helstu verðmætum. Þannig 

hefur verið hrundið af stað hringrás: valdafólk hefur skilgreint verðmætamat eftir 

eigin höfði, og grætt á því. 

2.4. Virði konunnar og verð konunnar 

Hlutverk og staða konunnar í samfélaginu hefur öldum saman verið skilgreind 

út frá gildismati karlsins. Störf sem lúta að fjölskyldunni hafa fallið í hlut konunnar, á 

meðan karlinn hefur starfað utan heimilisins. Karlmenn hafa farið með 

skilgreiningarvaldið, og endurspegla hugmyndir þeirra um framleiðslu og afköst 

konunnar gagnrýnislaust viðhorf til líffræðilegrar nauðhyggju. Konur eru flokkaðar 

sem mæður, jómfrúr eða hórur. Virði þeirra hefur verið byggt á gagnsemi þeirra í 

                                                
20 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Að skapa meiri spennu og minna stríð milli kynjanna,“ Knúz – femínískt 
vefrit, https://knuz.wordpress.com/2016/02/03/ad-skapa-meiri-spennu-og-minna-strid-milli-kynjanna/ 
21 Nigel Dodd, „Nietzsche’s Money,“ Journal of Classical Sociology (2013): 49. 
22 Höfundur óþekktur, „Verðmætara að passa fé en börn,“ Vísir, https://www.visir.is/g/200770820095/ 
verdmaetara-ad-passa-fe-en-born. 
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augum karlaveldisins23 – mæðurnar og hórur hafa notagildi og jómfrúrnar skiptagildi 

(hugleiðum orðið brúðkaup). Efnahagskerfið gengur út frá því að hægt sé að verðmeta 

allt, en telur ekki framlag kvenna til tekna; viðhald á samfélagi (e. social 

reproduction), heimilsstörf og ummönunarstörf eru álitin sem lífeðlisfræðileg 

framlengin af konunni.24 Vinnan sem býr að baki framleiðslu á lífi, nauðsynleg 

forsenda samfélags, er því álitin sem vinna náttúrunnar, ekki konunnar. Óneitanlega er 

engin framleiðsla mikilvægari en „framleiðsla“ á manneskjum, en þrátt fyrir það er 

hún ekki viðurkennd af efnahagskerfinu. Enska orðið labour íslenskast bæði sem 

„vinna“ og „fæðingahríðir“, en aðeins annað þeirra er metið til tekna – álitið 

fjárhagslegs virði. Peningar ná ekki hreint og beint yfir framlag einstaklinga, virðið 

sem þeir skapa, heldur ná þeir yfir takmarkað framlag sem er metið út frá forsendum 

þeirra sem fara með valdið – karlaveldisins.2526 

Kynbundinn launamunur, og þá sér í lagi sá launamunur sem sagður er vera 

útskýrður, skrifast á þessa skekkju í verðmætamati samfélagins, að því miklu leyti 

sem hann er ekki uppsprottinn fyrir tilstilli frjáls vals einstaklinganna sjálfra (ef hægt 

er að tala um frelsi viljans utan staðsetningu einstaklingsins í samfélaginu þ.e.a.s.). 

Þessi launamunur kynjanna hefur fylgt vestrænni menningu þrátt fyrir að konur hafi 

síður sen svo setið auðum höndum. Það virðist sem svo að vinnuframlag kvenna sé 

síður metið til fjár, að það sé talið síður verðmætt.  

3. Sjónarhólskenningar í femínískri heimspeki 

I wish you could know 
What it means to be me 
Then you'd see and agree 
That every man should be free 

Svo söng bandaríski söngvarinn Billy Taylor árið 1963 í laginu „I wish I knew 

how it would feel to be free“. Lagið var notað í réttindabyltingu svartra í 

Bandaríkjunum á sjöunda áratug seinustu aldar. Í textabútnum hér að ofan lýsir Taylor 
                                                
23 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Að skapa meiri spennu og minna stríð milli kynjanna,“ Knúz – femínískt 
vefrit, https://knuz.wordpress.com/2016/02/03/ad-skapa-meiri-spennu-og-minna-strid-milli-kynjanna/ 
24 Sigríður Þorgeirsdóttir. „Dependency and Emancipation in the Dept-Economy: Care-Ethical Critique 
of Contractarian Conceptions of the Debtor-Creditor Relation.“ Hypatia (2015): 564-579. 
25 Marilyn Waring, Counting for Nothing: What Men Value and What Women are Worth, (Toronto: 
Toronto Buffalo, 1999), 23. 
26 Karlaveldi (e. hegemonic masculinity) er karllegt yfirráðakerfi. Karlaveldi hagnast þó ekki öllum 
körlum, heldur kúgar það suma þeirra. Sömuleiðis geta konur hagnast af karlaveldinu, séu þær í vitorði 
kerfisins. Sbr. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0891243205278639 
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hinu óyfirstíganlega skilningsleysi valdahafa – hinna hvítu – á raunveruleika svarts 

fólks. Ef hvíta fólkið raunverulega skildi veruleika þeirra væri hlutunum háttað 

öðruvísi.  

Heimspekingar sem rannsaka málefni jaðarhópa hafa löngum haldið frammi 

kenningum sem vinna að því að brúa þetta bil, þessa þekkingarfræðilegu blindni 

valdhafa á stöðu hinna valdaminni. Líkt og Nietzsche fjallaði um í kenningum sínum, 

þá sigla hugmyndir okkar um þekkingu eða sannleika undir fölsku flaggi 

hlutlægninnar – þar sem þær ganga út frá þekkingarfræðilegri bjarghyggju. Nietzsche 

heldur því fram að það sé alröng túlkun á heiminum. Í stað þeirrar hugmyndar stingur 

Nietzsche upp á síbreytilegum heimi, og þar með þurfi viðhorf okkar til sannleikans 

að vera í samræmi við það. Sé reynsla nægilegra margra sameiginleg, og hún tjáð á 

sama hátt, er talað um hana sem sannleik í samræmi við sammæliskenningar um 

sannleika. Þannig sé hægt að komast að samkomulagi um það hvaða yrðingum er 

hægt að ganga út frá. Þetta kallaði hann sjónarhornshyggju. Til að draga fram hlutverk 

valds í þekkingaröflun notaðist hann við hugmyndir sínar um viljann til valds. Út frá 

þeim má draga þá ályktun að valdhafar fari með dagskrárvaldið þegar ákvarðaðar eru 

þær skoðanir sem teljist réttar, og þar með sé skilyrðum hlutlægni síður en svo 

fullnægt. Vissulega er margt í heiminum sem enginn efast um nema dýpst sokknu 

efahyggjumennirnir. En, margar skoðanir hafa djupstæð og margslungin áhrif á 

heimsmynd okkar, skoðanir sem byggja ekki á óyggjandi sannleik, heldur eru 

túlkanir. Því sé mikilvægt að við rannsóknir á samfélagslegum málefnun, hvort sem 

um er að ræða vísindaleg málefni eða hversdagslegri málefni eins og virði hlutanna, 

sé fenginn að borðinu eins fjölbreyttur hópur fólks og hægt er, til að gera 

raunveruleikanum sem bestu skilin – að skoðunin sé þar með gerð eins óumdeilanleg 

og kostur er á.  

Í þessum kafla verður farið yfir hluta femínískarar þekkingarfræði sem kallast 

sjónarhólskenningar og gagnrýni femínista í heimspekilegri þekkingarfræði á 

upplýsingaöflunina sem býr að baki skoðanamyndunar í samfélaginu. Femínísk fræði 

fjalla vissulega um réttindabaráttu kvenna, en þær hugmyndir sem koma þaðan má 

nýta í réttindabaráttu annarra jaðarhópa. Þessar kenningar ríma við sannleikskenningu 

Nietzsche, og veita innsýn og sýna fram á möguleika á lausn við óumflýjanlegri 

hlutdrægni hins viðtekna karllæga gildismats.   
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3.1. Heimspeki líkamans: mýtan um hinn frjálsa huga 

Heimspeki Nietzsche er líkamleg heimspeki. Nietzsche gerði greinarmun á 

hugtakinu „líkami“ og hugtakinu „kroppur“. Líkami er það sem býr yfir reynslu, 

hinn lifandi líkami sem er sífelld verðandi, í samfelldu ferli reynslu. Kroppur er hins 

vegar það fyrirbæri sem vísindin ná til, og er skilgreindur út frá „ákvarðandi orðræðu 

um [hann]“.27 Heimspeki Nietzsche horfir á líkamann út frá menningarlegri, sögulegri 

og félagslegri stöðu hans, en sömuleiðis rannsakar hún líkamann út frá kröftunum sem 

verka innan hans. Þannig var hann hvorki náttúruhyggjumaður né hlynntur 

mótunarhyggju. Pósitivísk náttúruhyggja – sem kveður á um að líkaminn sé vélrænt 

fyrirbæri sem stjórnist af lögmálum lífeðlisfræðinnar – féll honum ekki í geð. 

Líkaminn er ekki hreinskipt afurð náttúrunnar, heldur þróast náttúra mannsins í 

gegnum söguna og menninguna. Þó telur hann líkamann ekki einunigs vera afurð 

þessara félagslegu þátta, og samþykkti ekki þá smættandi og tæmandi afstöðu til 

líkamans. Hann byggði heimspeki sína um líkamann á skilningi sínum á lífinu, 

nefnilega kenningu hans um viljann-til-valds, sem og kenningum hans um hvernig 

menning og samfélag hafi mótandi áhrif á afstöðu okkar.28 Lífið sem vilji-til-valds 

drífur áfram skynjun og vitsmuni – við skynjum heiminn á hátt sem endurspeglar 

gildismat okkar. Þannig eru hugur og líkami ekki andstæður heldur tvö lög af náttúru 

mannsins.29 

Femínískir heimspekingar hafa í seinni tíð tekið upp þráðinn þar sem frá var 

horfið hjá Nietzsche, og úr spratt grein sem fjallar um heimspeki líkamans. Greinin 

gagnrýnir tvíhyggju vestrænnar heimspeki sem gengur út frá því að líkami og hugur 

séu tvær þættir mannlegrar tilvistar sem hægt sé að greina í sundur – líkaminn sé eitt 

og hugurinn annað. Heimspeki líkamans gengur út frá því að ómögulegt sé að gera 

þessi aðgreiningu, þar sem hugurinn er ekkert án líkamans, og treystir á líkamann til 

að afla sér upplýsinga og vinna úr þeim. Hugur og líkami eru samhangandi lífrænt 

kerfi þar sem merkingar, hugsanir og tungumál eru dregin fram í gegnum hina 

skapandi vídd þess holdgaða. Reynsla okkar, meðvitund, hugsanir og samskipti gætu 

ómögulega átt sér stað án heilans okkar, sem reiðir sig á líkama okkar, sem tekur 

virkan þátt í umhverfi okkar – líkamlegu, félagslegu og menningarlegu. Allt er þetta 
                                                
27 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Nietzsche um líkamann sem náttúru,“ Hugur (2010): 108. 
28 Sama rit, 106. 
29 Sama rit, 112. 
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því samhangandi og á í gagnkvæmu sambandi; án hugans væri líkaminn minn ekki 

„ég“, og án líkamans væri enginn hugur. Sömuleiðis hafa femínistar löngum gagnrýnt 

aðgreiningu tilfinninga og raka. Þegar við tölum um rök erum við hvorki að að tala 

um hlutbundið né óhlutbundið fyrirbæri, heldur holdgað ferli sem rannsakar, 

gagnrýnir og umbreytir reynslu okkar. Rök eru því frekar niðurstaða rannsóknar, en 

ekki fyrirframgefin staðreynd. Rök hafa löngum verið tengd hinum flekklausa frjálsa 

huga karlsins, á meðan tilfinningar hafa verið eignaðar ófullkomnum, óskynsömum 

líkama konunnar. Femínistar innan heimspeki segja þessa sundurgreining skaðlega, 

og hafa djúpstæðar afleiðingar á skilning okkar á þekkingu og hugsanir. Hún gefur 

hugmyndinni um yfirvegaða, hleypidómalausa hugsun brautargengi, þegar hún á ekki 

rétt á sér, og eignar hinum meintu óæskilegu eiginleikum, að vera á valdi tilfinninga 

sinna, konum, á meðan hið göfuga er sagt vera í eðli þeirra valdameiri, körlum. Þessu 

mótmæla femínískir heimspekingar. Öll hugsun er lituð sambandi okkar – líkama og 

hugar – við umhverfið. Því á sundurgreining tilfinniga og raka ekki við rök að 

styðjast; ef við gerumst svo djörf að orða það þannig. Hugmyndir okkar um hlutlægan 

sannleika er einungis birtingarmynd valdaójafnvægis kynjanna. Donna Haraway 

bendir á hvernig vísinda- og fræðasamfélagið hampar hinu karllæga í aðferðum sínum 

í greininni Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of 

partial perspective: 

Við höfum eytt ógrynni af eitruðu bleki og […] blöðum til að varpa rýrð á 
það sem „þeir“ hafa í hyggju og hvernig það skaðar „okkur“. Hinir ímynduðu 
„þeir“ mynda illskilgreinanlegt samsæri sem samanstendur af karlkyns 
vísindamönnum og heimspekingum sem eru ríkulega búnir styrkjum og 
tilraunarstofum. Hinar ímynduðu „við“ eru hið holdgaða hitt, meinað að vera 
neitt annað en holdgaðar, fastsett sjónarhorn, og þar með óhjákvæmilega 
óhæfar og afstöðubundnar í öllum samræðum utan okkar eigin.30 

Vísindalegar aðferðir og rökræður miða að því að rannsóknir komist að 

niðurstöðu sem er sem hlutlægust. Hún gengur út frá því að aðferðafræði fræðimanna 

og röksnillinga, og niðurstöður þeirra, séu ekki vera litaðar af slagsíðu né gildismati. 

Sé rökræðum sinnt af rökvísi og aga eiga niðurstöður rannsóknanna að vera óyggjandi 

                                                
30 Upprunalegur texti: We have used a lot of toxic ink and […] paper decrying what they have meant 
and how it hurts us. The imagined “they” constitute a kind of invisible conspiracy of musculinist 
scientists and philosophers replete with grants and labroatories. The imagined “we” are the embodied 
others, who are not allowed not to have a body, a finite point of view, and so an inevitably 
disqualifying and polluting bias in any discussion of consequence outside our own little circles. 

Donna Haraway, „Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial 
persepctive,“ Feminist Studies 3/14 (1988): 575.  
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– hlutlægar – og á þeim grundvelli megi meta þær ofar skoðunum sem stangast á við 

þær. Með þessu fá rök vald í samfélaginu sem erfitt er að véfengja. Hugmyndir okkar 

um rök þurfa hins vegar að taka mið af þeim takmörkunum sem hugsunum okkar eru 

settar. Rökhugsun þurfi alltaf að taka mið af staðsetningu þekkingar okkar.  

3.2. Staðsett þekking 

Femínískir þekkingarfræðingar hafa síður en svo látið sitt eftir liggja í þessum 

efnum, og halda fram kenningum um staðsetta þekkingu: að ómögulegt sé að tala um 

þekkingu án þess að taka mið af því hvaðan hún kemur, hver það er sem býr yfir 

henni, og hvar og hvernig sú manneskja er staðsett í samfélaginu. Öll mannleg 

þekking er nefnilega það: mannleg, og á rætur sínar að rekja til einhvers einstaklings, 

mótuð út frá því sjónarhorni sem sá einstaklingur sér heiminn. En er hægt að tala um 

samfélagslega staðsetta þekkingu sem hlutlæga? Femnistar halda því fram að svo sé 

ekki; þekkingarkerfi mannsins, sem talin eru vera hlutlæg, séu það nefnilega síður en 

svo. Þau séu byggð upp af of þröngu sjónarhorni – sjónarhorni hins ríka, menntaða 

karlmanns – og kalla femínistar þess kyns þekkingu búa einungis yfir veikri 

hlutlægni. Fullkomin hlutlægni er nefnilega merkinlegarlaust hugtak. Hins vegar má 

leitast við að „hámarka hlutlægni“ (e. maximize objectivity), eins og Sandra Harding 

talar um í bókinni Whose Science? Whose Knowledge?, og til þess þurfum við að 

herða á viðmiðum þess hvernig þekkingar er aflað, og taka inn sjónarhorn þeirra hópa 

sem kúgaðir eru og undirlægir í samfélaginu.31 

3.2.1. Veik og sterk hlutlægni 

Í kenningum Harding leggur hún áherslu á að þekking sé viðurkennd sem 

sögulega og samfélagslega afstæð, og segir hún þá þekkingu sem fáist út frá þröngu 

og einhæfu sjónarhorni einungis búa yfir veikri hlutlægni. Veik hlutlægni er að hennar 

dómi niðurstaða „hálfvísinda“, þar sem aðferðafræðin lítur fram hjá því verkefni að 

gagnrýna og bera kennsla á öll þau sögulegu og samfélagslegu gildi og hagsmuni sem 

hafa mótað viðhorf, stefnur, inntak og niðurstöður rannsókna, líkt og þau móta aðra 

                                                
31 Sandra Harding, Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women’s Lives,“ (New York: 
Cornell University Press, 1991): 142. 
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þætti mannlegrar tilvistar.32 Hún gagnrýnir það viðhorf til rökræðna að hægt sé að 

taka þau út fyrir sviga hins mennska; „afsjónarhornsvæða“ þau, og þar með afholdga 

hugsunina. Innan vísindasamfélagsins er valdabarátta líkt og á öllum öðrum sviðum 

samfélagsins, og hefur viðmið þekkingar og yrðingar vísindanna verið endurmótuð í 

aldanna rás þannig þau rími við hagsmuni þeirra sem með völdin fara og af því 

gildismati sem fylgir hverjum tíðaranda.  

Rannsóknir fara alltaf fram innan samfélags, meðal einstaklinga, og eru 

óumflýjanlega mótaðar af pólitískum, menningarlegum og samfélagslegum 

aðstæðum. En fyrir hinar ríkjandi stéttir er þetta ekki alvarleg afleiðing aðferða þeirra 

– þær falla þeim þvert á móti í skaut. Harding heldur því fram að „réttlæting þeirra 

[innskot. hinna ríkjandi stétta] á veikri hlutlægni komi þeim hópum að gagni sem, 

meðvitað eða ómeðvitað, hafi ekki í hyggju að veita veruleikanum sanngjarna 

málsmeðferð.“ 33  Hin veika hlutlægni gengur út frá of almennum kröfum um 

fullkomið hlutleysi. Of hlutlausum kröfum um hlutleysi. Meintar hlutlægar rökræður 

valdhafanna taka ekki mið af þáttum í samfélaginu sem hafa áhrif á heimsmynd 

þeirra.  

Veik hlutlægni er ekki í stakk búin til að takast á við rannsóknir á málefnum 

sem varða samfélagið, málefnun þar sem ólíkir einstaklingar hafa ólíkra hagsmuna að 

gæta, vegna þess að tekið er mið af sjónarhornum þröngs hóps, og heiminum því 

ekkert gert jafn góð skil og könnuðurnir gefa sig út fyrir að gera. Það eru of fábreytt 

sjónarhorn sem hafi áhrif á hvað sé rannsakað, og hvað sé gagnrýnisvert við þær 

aðferðir og niðurstöður sem fáist. Harding mælir því fyrir sterkri hlutlægni. Sterk 

hlutlægni krefur rannsóknir um að taka mark á og skapa rými fyrir skoðanir og 

afstöður sem rannsakendurnir sjálfir upplifi ekki beint í sínu sjónarhorni, og þau eru 

því ekki meðvituð um. Menningin okkar felur í sér viðhorf sem eru það þétt fléttuð 

lífinu okkar að erfitt er að koma auga á þau. Sú hlið reynslu okkar, hvort sem um 

ræðir reynslu einstaklings eða hóps, þar sem menningarleg áhrif eru ekki 

auðgreinanleg, hafa engu að síður áhrif á okkur, og verða þar með hluti af þeim 

sönnunum sem búa að baki staðhæfinga okkar. Til að fara eftir vinnureglum sterkar 

                                                
32 Sandra Harding, Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women’s Lives,“ (New York: 
Cornell University Press, 1991): 143. 
33 Upprunalegur texti: „Objectivist justifications of science are useful to dominant groups that, 
consciously or not, do not really intend to “play fair” anyway.“ 

Sandra Harding, „Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women’s Lives,“ 143. 
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hlutlægni þarf að gefa reynsluheimi „hinna“ vægi – þeirra sem alla jafnan fá ekki sæti 

við borðið, hinna undirokuðu. Sterk hlutlægni krefst þess að við rannsökum 

sambandið á milli viðfangsins og sjálfsverunnar, í stað þess að afneita tilvist þessa 

sambands eða reyna að sækjast eftir einhliða stjórn á sambandinu. 

3.3. Sjónarhólskenningar 

Sjónarhólskenningar (e. standpoint theories) komu fram í annarri bylgju 

vestræns femínisma, en eiga lengri forsögu eins og er ljós af sjónarhornshyggju 

Nietzsches. Sjónarhólskenningar rannsaka gagnkvæm samskipti tveggja viðfanga, 

hvort sem viðföngin sem um ræðir hverju sinni séu einstaklingar, hópar eða heilu 

samfélögin. Kenningarnar snerta á hlutverki valds í þekkingu. Út frá valds-hugtakinu í 

kenningum Nietzsche er það menningarlegur og félagslegur bakgrunnur sem hefur 

úrslitaáhrifin á hver það eru sem sitji við stýrið í sannleiksleitinni og þekkingaröflun.  

Spurningin sem sjónarhólskenningar spyrja hljóða á þennan hátt: hvernig, og á hvaða 

hátt, spilar valdið hlutverk í þekkingaröflun viðfanga; og hvernig mætti hagræða 

þekkingarleitinni þannig að hún skili niðurstöðum sem geri heiminum réttmætari skil? 

Að baki sjónarhólskenninga býr hugmyndin um að hver og einn búi yfir sjónarhorni á 

heiminn sem er litað af pólitískri og samfélagslegri reynslu viðkomandi. Samblanda 

allra reynsluvídda einstaklings, ef svo má að orði komast, mynda sjónarhorn hans, 

þaðan sem viðkomandi sér og skilur heiminn. Heimsskilningur hvers og eins er því 

undir áhrifum sjónarhorns hans. 

Athafnir manna byggja ekki bara upp mannskilning okkar, heldur setur honum 

einnig hömlur. Það sem við gerum mótar það sem við eigum möguleika á að vita. Í 

femínískum heimspekikenningum er sjónarhóll skilgreindur undir áhrifum Marxískra 

kenninga, þar sem sjónarhóll er samansafn fólks sem deilir sameiginlegri reynslu af 

pólitískri undirokun. Hér þarf að gera skýran greinarmun á sjónarhorni annars vegar 

og sjónarhóli hins vegar. Sjónarhorn hvers og eins fæst gefins út frá sögulegri og 

samfélagslegri stöðu viðkomandi og leggur grunninn að mögulegum sjónarhóli, en 

forsenda þess að hægt sé að tala um sjónarhól er sú að hópurinn sem deilir 

sjónarhorninu eigi í sameiginlegri pólitískri baráttu; að hópurinn sé kúgaður eða 

jaðarsettur. Þess ber þó að geta að einstaklingur getur búið yfir sjónarhóli á einu sviði, 

en verið í hlutverki kúgara gagnvart öðrum hópi annars staðar í samfélaginu. Þannig 

erum við á valdi margra breyta sem skarast og getum við þar með verið 
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mótsagnarkennd í gjörðum okkar og hugsunum. Dæmi um þetta er forréttinda-

femínismi hvítra kvenna, hvar hvítar konur berjast fyrir réttum sínum í karllægum 

heimi, en geta á sama tíma kúgað aðra samfélagshópa. Sjónarhóll er ekki 

þekkingarfræðilegt fyrirbæri sem er tilbúið af utanaðkomandi aðilum og eignað þeim 

hópum sem hann nær til. Hann verður til fyrir tilstilli þeirrar orku sem býr innan þess 

sjónarhorns sem hann veitir; það eru einstaklingarnir sem eiga sér samfélagslega 

staðsetningu á honum sem búa hann til. En sjónarhóll krefst sköpunar, einhvers 

geranda; sjónarhóll er ekki einungis sjónarhorn sem þú öðlast með því einu að vera 

hluti af hóp sem deildir sjónarhorni með þér. 

Í félagslega lagskiptu samfélagi má bæta hlutlægni rannsókna með pólitískum 
aktívisma þeirra sem kúgaðir eru, arðrændir og þeim sem er drottnað yfir. 
Einungis með þess konar fyrirkomulagi getum við séð í gegnum þá sýnd sem 
hefur verið sköpuð í óréttlátu samfélagi, og fært okkur nær því að sjá hvernig 
samfélagið er í raun og veru byggt upp og haldið uppi. Nauðsyn baráttunnar 
leggur áherslu á þá fullyrðingu að femínískur sjónarhóll er ekki eitthvað sem 
einstaklingur eða hópar eigi einfaldlega tilkall til. Sjónarhóll er þrekvirki. 
Hann er ólíkur sjónarhorni að þessu leyti, en allir geta búið yfir sjónarhorni 
með því einu að „opna augun“.34 

Samkvæmt sjónarhólskenningum og talsmönnum þeirra er þekking staðsett í 

samfélagslegu samhengi, og þar sem jaðarsettir hópar eru staðsettir þannig í 

samfélaginu að einstaklingarnir sem hópurinn samastendur úr búi yfir reynslu sem 

gerir þeim kleift að sjá, skilja og benda á hluti sem hin ójaðarsettu sjá ekki eru þau og 

reynsla þeirra betur í stakk búin til að byggja rannsóknir á, sérstaklega rannsóknir sem 

beina athygli sinni að valdatengslum.35 Sjónarhólar verða til þegar einstaklingar sem 

búa við sömu samfélagslegu stöðuna verða meðvitaðir um hvorn annan, og eru 

sjónarhólar því þekkingarfræðilegt fyrirbæri heildarinnar, en ekki einungis 

einstaklinga. Með tilkomu sjónarhólanna öðlast einstaklingar tækifæri til að ákvarða á 

eigin forsendum hvernig þeir skilgreina sig, frjálsir undan þeim viðhorfum og 

eiginleikum sem hafa verið eignaðir þeim og þeirra líkum af þeim sem eru 

                                                
34 Upprunalegur texti: In a socially stratified society the objectivity of the results of research is 
increased by political activism by and on behalf of the oppressed, exploited, and dominted groups. 
Only through such struggles can we begin to see beneath the appearances created by an unjust social 
order to the reality of how this social order is in fact constructed and maintained. This need for struggle 
emphasizes the fact that a feminist standpoint is not something that anyone can have simply by 
claiming it. It is an achievement. A standpoint differs in this respect from a perspective, which anyone 
can have simply by ‘opening one’s eyes’.  

Sandra Harding, „Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women’s Lives,“ 127. 
35  T. Bowell, „Feminist Standpoint Theory,“ Internet Encyclopedia of Philosophy, 
https://www.iep.utm.edu/fem-stan/.  
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samfélagslega og pólitískt ríkjandi. Þar með hefur hið þekkingarfræðilega ferli sem 

tilkoma sjónarhóla er, valdeflandi áhrif á þá einstaklinga sem tilheyra hverjum 

sjónarhóli. Sjónarhóllinn gerir þau að þeim sem veit, en ekki þann sem vitað er um.36 

3.4. Reiknað með konum 

Ólíkir sjónarhólar draga fram hliðar samfélagsins og náttúrunnar sem annars 

eru duldir öðrum hópum, sér í lagi þeim sem fara með völdin. Sem dæmi má nefna 

reynslu kvenna. Hún er undir áhrifum þeirrar pólitísku, kvenlegu meðvitundar sem 

sameinast í sjónarhorni kvenmanna, og er sjónarhóll fyrir tilstilli sögulegrar kúgunar á 

þeim. Rannsóknir á þeim sjónarhóli afhjúpar hvernig karllæg hugmyndakerfi afbaka 

raunveruleikann. Í öðrum kafla þessarar ritgerðar var gerð grein fyrir því hvernig 

verðmætamat karlveldis væri hið ráðandi gildismat, og þar með væri framlagi þeirra 

gert hærra undir höfði, í fjárhagslegu samhengi og því sömuleiðis í sambandi við þá 

virðingu sem hlýst af störfunum, algjörlega óháð því raunverulega verðmæti sem téð 

störf skapa. Með þá túlkun í farteskinu fæst það ekki séð að peningar geti gert virði 

hlutanna réttilega skil, á meðan karllægt gildismat býr að baki mats okkar á 

verðmætum. Til að rétta af þennan halli þurfi að endurskoða gildismat samfélagsins út 

frá víðari sjónarhorni, og taka sjónarhól kvenna með í reikninginn.  

Til að lifa af sem undirokaður einstaklingur, í samfélagi sem kúgar þau, þurfa 

konur að setja sig í spor kúgara sinna og skilja heimsmynd þeirra. Þessari 

þekkingarfræðilegu tvíhverfu er ekki vænt af karlmönnum sem njóta góðs af 

karlveldinu, enda er reynsluheimur hinna kúguðu þeim ekki tiltækur. Þessi djúpstæði 

skilningur kvenna veitir þeim forskot þegar kemur að innsýn í samfélagið. Fyrir 

tilstilli viðurkenningar og beitingar á sjónarhóli kvenna fæst ný, og skýrari sýn á 

heiminn sem víkkar hinn viðtekna ramma sem settur hefur verið fram af karlaveldinu.   

Niðurlag 

Í þessari ritgerð hefur verið gerð grein fyrir hugtökum og kenningum um 

sannleika, hjarðeðli og gildismat í ritum Nietzsche, og túlkun á þeim notuð til að 

greina frá tilurð útskýrðs kynbundins launamunar, og hvernig hann eigi rætur sínar að 

rekja til kynbundinnar skekkju í verðmætamati samfélagsins. Friedrich Nietzsche 

                                                
36 T. Bowell, „Feminnist Standpoint Theory,“ https://www.iep.utm.edu/fem-stan/.  
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réðst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur, og gerði það að ævistarfi sínu að 

gagnrýna hin viðteknu siðferðisgildi vestræns samfélags, undir því yfirskini að þau 

væru byggð á bjarghyggju sem væri að molna. Sannleiksviljinn endaði á því að setja 

sjálfsan sannleikann í spurn. Nietzsche benti því á að heimurinn eins og við 

skynjuðum hann væri síbreytilegur og óreglulegur, þar sem nokkurs konar 

bjarghyggja væri ómöguleg, og þar með væri blekking í því falin að setja fram 

siðferðisreglur og gildismat sem eitthvað algilt lögmál. Þegar við stöndum í trú um 

eitthvað erum við að gera það út frá því sjónarhorni sem við sjáum heiminn. 

Sameiginlegur skilningur einstaklinga á heiminum byggir á samkomulagi þeirra á 

milli á túlkun þess sem fyrir augu þeirra ber, oft af hagnýtum ástæðum til þess að 

halda velli í heiminum. Þegar kemur að skoðunum eða gildismati sem eru ráðandi í 

samfélaginu er það undir baráttu ólíkra vilja komið – vilja sem leitast eftir því að færa 

út kvíarnar og viðhalda sér. Þessi vilji hverrar lífveru kallaði Nietzsche viljann til 

valds. Það hvað fer hæst í gildismati samfélagsins er túlkun hinna valdamiklu á 

heiminum, og þannig er það sem kallað er sannleikurinn, eða „hið góða“, niðurstaða 

valdabaráttu ólíkra vilja, þar sem hinir valdamiklu hafa yfirhöndina og þar með 

ákvörðunarvald. Í öðrum kafla ritgerðarinnar var greint frá sifjafræðilegum 

kenningum Nietzsches um siðferðið. Öfundarhatur og valdabarátta hafa, ásamt öðrum 

þáttum, verið drifkraftar sögulegrar þróunar, sem hefur byggt upp og mótað það 

samfélag sem við þekkjum í dag. Þessi þróun hefur getið af sér t.d. vísindi, listir og 

mannréttindi, en á sama tíma hefur tilhneiging mannsins til hjarðeðlis runnið undan 

rifjum hennar. Með tilkomu hjarðarinnar voru gildin jöfnuð út, þar sem allir fylgja 

sömu siðferðisreglunum. Þessi útjöfnun birtist okkur meðal annars í peningalegum 

gildum. Hin viðteknu gildi eru gildi þeirra sem fara með valdið, og litast þau þar með 

af karlaveldinu. Í framhaldi af því var útskýrður kynbundinn launamunur greindur 

sem afleiðing þessarar skekkju. Í síðasta kafla ritgerðarinnar var rædd möguleg lausn 

á þessum vanda, en hún býr í kenningum femínískrar þekkingarfræði um sjónarhóla. 

Femínísk þekkingarfræði imprar á þeim heimsskilningi að ómögulegt sé að tala um 

flekklausa hugsun – rök sem eru óháð líkamlegri, lifaðri reynslu þess sem heldur þeim 

fram. Þannig sé þekking ávalt staðsett í samfélagslegu samhengi, og þær skoðanir sem 

álitnar eru hinar rökrétti og óumdeilanlegu búi einungis yfir veikri hlutlægni, þar sem 

þau koma einungis frá sjónarhorni þröngs hóps valdhafa. Til að gera heiminum 

réttmætari grein þurfi að fá fleiri að borðinu; ekki sé hægt að tala um réttmæta skoðun 

eða gildismat nema gengið sé úr skugga um að það sé ekki einungis takmarkaður 
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hópur einstaklinga sem hafi úrskurðunarvald á því hvað sé gott og rétt. Þannig myndi 

gildismat okkar breytast ef konur hefðu meira að segja um hvaða störf væru 

fjárhagslega verðmæt, og hve verðmæt þau væru, og þá myndi eflaust rétta úr þeim 

halla sem birtist okkur með útreikningi á kynbundnum launamun.  
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