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Abstract  
Hermeneutical injustice is the injustice of  having some part of  ones social experiences unintelligib-

le due to a hermeneutical gap in the collective hermeneutical resources. Consequently, a subject suffers 

an objective difficulty in either 1) understanding his/her social experiences and/or 2) communicating 

his/her social experiences. Fricker argues that it is a structural phenomenon with no individual per-

petrator. Hence, the question of  responsibility does not arise. Medina, on the other hand, argues that 

responsibility does arise though it may be limited. In this paper my aim is to examine Medinas and 

Frickers position in order to evaluate the larger question of  responsibility in relation to hermeneutical 

injustice. I argue, with Woomers notion of  uptake failure, that Medina gives a wider definition of  her-

meneutical injustice than Frickers original definition. Furthermore I discuss their partially different 

views of  responsibility. I argue that individuals can be held responsible for contributing to hermeneuti-

cal marginalization. They therefore bear some kind of  responsibility for creating the possibility for 

hermeneutical injustices. With Goetzes distinction between the cognitive and communicative harm of  

hermeneutical injustice I further argue that individuals can be held responsible in relation to the com-

municative harm of  the injustice, but not the cognitive. I therefore in some aspects agree with both 

Medina and Fricker.  

Key words: hermeneutical injustice; responsibility; Medina; Fricker; uptake failure 

Abstrakt  
Hermeneutisk orättvisa är en orättvisa där en del av ens sociala erfarenheter görs obegripliga på 

grund av ett hermeneutisk glapp i de kollektiva hermeneutiska resurserna. Följaktligen drabbas ett sub-

jekt av en objektiv svårighet i antingen 1) förstå sina sociala erfarenheter och/eller 2) kommunicera 

sina sociala erfarenheter. Fricker argumenterar för att det är ett strukturellt fenomen utan en individuell 

förövare. Därav uppkommer inte frågan om ansvar. Medina, å sin sida, argumenterar att ansvar upp-

kommer även om det kan vara begränsat. I den här uppsatsen avser jag undersöka Medinas och Fric-

kers ståndpunkter för att utvärdera den större frågan om ansvar i förhållande till hermeneutisk orättvi-

sa. Jag argumenterar, med Woomers begrepp misslyckat upptag, att Medina ger en bredare definition 

av hermeneutisk orättvisa än Frickers ursprungliga definition. Vidare diskuterar jag Frickers och Medi-

nas delvis olika syn på ansvar. Jag argumenterar att individer kan hållas ansvariga för att bidra till her-

meneutisk marginalisering. Följt detta bär de något slags ansvar för att skapa möjligheten för att her-

meneutiska orättvisor kan existera. Med Goetzes distinktion mellan kognitiv och kommunikativ skada 

av hermeneutisk orättvisa argumenterar jag vidare att individer trots allt kan hållas ansvariga i relation 

till den kommunikativa skadan av orättvisan, men inte den kognitiva. Således håller jag delvis med både 

Fricker och Medina.  

Nyckelord: hermeneutisk orättvisa; ansvar; Medina; Fricker; misslyckat upptag  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1. Introduktion 

Epistemisk orättvisa handlar om då en individ blir kränkt i dess status som vetare (Fricker 

2007:1). Det är en specifik sorts orättvisa som kan studeras utifrån olika riktningar inom filo-

sofi: moralfilosofi, politisk filosofi, epistemologi och språkfilosofi (Kidd et al. 2017:1). Med 

hjälp av två av våra mest grundläggande epistemiska praktiker undersöker Miranda Fricker 

(2007) epistemisk orättvisa genom 1) förmedla kunskap till andra genom att berätta den och 2) 

förstå och förmedla våra sociala erfarenheter. Utifrån dessa finner hon två orättvisor; en vitt-

nesmålorättvisa och en hermeneutisk orättvisa. Vittnesmålorättvisa handlar om då en individ 

ges mindre trovärdighet än hen förtjänar på grund av en identitetsfördom (Fricker 2007:28). 

Hermeneutisk orättvisa är då en individ inte kan förstå eller kommunicera sina sociala erfaren-

heter på grund av ett glapp i de kollektiva hermeneutiska resurserna (ibid:155).  

Epistemiska orättvisor kan vara båda transaktionella och strukturella (Anderson 2012). Det 

vill säga, de kan ske på en interpersonell nivå där en lyssnare As fördomar om talaren Bs socia-

la identitet bidrar till att A ger B mindre trovärdighet än vad hen förtjänar. Detta är en transak-

tionell vittnesmålorättvisa där A kan sägas vara ansvarig för att orättvisan uppstår. En struktu-

rell epistemisk orättvisa är således då orättvisan inte sker på grund av en identitetsfördom hos 

lyssnare A. Identitetsfördomen har istället skett på en strukturell nivå. Ett exempel på detta 

kan vara då individ B inte getts samma möjligheter till utbildning som individ A. Då B försö-

ker kommunicera så använder hen ett språkbruk som gör hen mindre trovärdig hos A. Detta 

kan vara eftersom A förknippar ett gott språkbruk med utbildning och därmed trovärdighet, 

och alltså inte på grund av en identitetsfördom hos A. Detta är således fortfarande en vitt-

nesmålorättvisa, även om identitetsfördomen skett på en strukturell nivå då talare B inte getts 

möjlighet till att utveckla sina epistemiska förmågor.  

Hermeneutisk orättvisa är, som både Elizabeth Anderson (2012:166) och Fricker 

(2007:159) betonar, alltid strukturell. Det innebär att det inte finns någon enskild förövare; 

felet har skett på en strukturell nivå vilket gör att individer agerar enligt dessa. Ett förhåll-

ningssätt är därmed att individer inte kan hållas ansvariga för att inte förstå vad en individ för-

söker kommunicera eller upplever då förståelsen för denna sociala erfarenhet saknas på grund 

av ett hermeneutiskt glapp. Det finns självfallet ett värde i att betona dess strukturella element, 

inte minst då det bidrar till ett fokus på strukturella åtgärder för att utrota orättvisan. Trots 

detta finns det kritik hos både Charles Mills (2017) och José Medina (2012, 2013, 2017) om att 

det individuella ansvaret faktiskt uppkommer i förhållande till hermeneutiska orättvisor, även 

om det kan vara begränsat.  

1.1. Forskningsfråga, syfte och disposition 

Det råder sålunda en tvist i frågan huruvida ansvar uppkommer i förhållande till hermeneu-

tiska orättvisor. Fricker hävdar att det inte gör det då ingen individ orsakar orättvisan; den sker 



på en strukturell nivå. Medina, å andra sidan, ger två argument om hur ansvar uppkommer i 

förhållande till hermeneutiska orättvisor: 1) genom att se det gemensamma ansvaret, och inte 

enbart individuellt ansvar, även om individer kan hållas ansvariga för medbrottslighet. 2) I ett 

samhälle finns det mer eller mindre gemensam förståelse för sociala erfarenheter. Därför vore 

det felaktigt att säga att det helt enkelt inte går att göra en social erfarenhet förstådd för alla i 

ett samhälle. Utifrån detta följer därmed att individer kan förstå - till en viss grad - och därmed 

bör vara ansvariga att sträva efter det (Medina 2017:42-3). I den här uppsatsen avser jag under-

söka debatten kring hermeneutisk orättvisa och ansvar med Medina och Fricker som min 

främsta utgångspunkt. Jag ställer därmed frågan: Är Medinas argumentation för att tillskriva indivi-
der ansvar i förhållande till hermeneutisk orättvisa övertygande?  

För att svara på frågan kommer jag att presentera vad hermeneutisk orättvisa är och viktiga 

begrepp som hör till. Vidare kommer jag att argumentera för att Medina ger en bredare defini-

tion av hermeneutisk orättvisa där de individuella komponenterna vid uppkomsten blir tydli-

gare. Jag kommer att göra detta genom att införa Lauren Woomers (2019) distinktion mellan 

misslyckat upptag och hermeneutisk orättvisa och även genom exemplet med vit ignorans. Jag 

kommer att argumentera mot Medinas tolkning av hermeneutisk orättvisa och därför föredra 

Frickers mer avgränsade definition. Vidare kommer jag att undersöka deras delvis olika syn på 

ansvar. Jag kommer att argumentera för att det Medina kallar för medbrottslingsansvar finns i 

förhållande till hermeneutiska orättvisor. Däremot kommer jag att argumentera mot honom 

då han säger att detta medför att individer begår hermeneutiska orättvisor. Med hjälp av Trys-

tan Gotzes (2018) distinktion mellan kognitiv och kommunikativ skada av orättvisan kommer 

jag att visa att ansvar ser olika ut i förhållande till olika former av orättvisan. I mötet med 

hermeneutiska orättvisor med en kognitiv skada kommer jag att argumentera, liknande Fric-

ker, att individer inte kan hållas ansvariga för den hermeneutiska orättvisan. Skiljt från detta 

kommer jag att argumentera, liknande Medina, att individer i förhållande till hermeneutisk 

orättvisa med en kommunikativ skada kan hållas ansvariga för att inte försöka att förstå. Däre-

mot är de inte ansvariga för att att inte förstå, vilket är en likhet med Frickers argumentation. 

Således landar jag i slutsatsen att Medinas argumentation är övertygande i vissa avseenden, 

men inte i andra.  

Jag kommer börja med att reda ut vad hermeneutisk orättvisa är utifrån Frickers ursprung-

liga definition och Medinas tolkning av detta (2. Hermeneutisk orättvisa - dess varianter och 

skador). Vidare kommer jag att tala om de individuella komponenterna vid uppkomsten av 

orättvisan (3. Strukturellt fenomen med individuella komponenter). I det sista avsnittet (4. An-

svar i förhållande till hermeneutiska orättvisor) kommer jag att reda ut ansvar i förhållande till 

hermeneutisk orättvisa. Efter det följer en kort sammanfattning och slutsats (5. Slutsats och 

sammanfattning).   
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2.   Hermeneutisk orättvisa - dess varianter och skador  

”As an isolated individual, I often do not know what my experiences are” 
 - Anne Seller (citerad i Code 2017:90)  

Citatet av Anne Seller visar hur erfarenheter förstås i samspel med andra människor. Hur 

erfarenheter tolkas och förstås sker således genom gemensamma tolkningsverktyg (Pohlhaus 

2012:718). När dessa gemensamma tolkningsverktyg ger en omotiverad fördel för en grupp 

individer i ett samhälle gentemot en annan så kommer det förr eller senare att uppstå problem 

när individer antingen försöker förstå sina egna erfarenheter, eller kommunicera dessa till and-

ra. Detta kan vara en hermeneutisk orättvisa. Fricker (2007:155) definierar hermeneutisk 

orättvisa som ”the injustice of  having some significant area of  one’s social experience obscu-

red from the collective understanding owing to a structural identity prejudice in the collective 

hermeneutical resource.” Med andra ord är en hermeneutisk orättvisa, enligt Fricker, när en 

social erfarenhet fördunklas i den kollektiva förståelsen på grund av ett ojämnt (och orättfär-

digt) fördelande av både skapandet och spridningen av hermeneutiska resurser. Medina ger 

olika definitioner av fenomenet, men en återkommande är den följande: ”the kind of  episte-

mic injustice that occurs when a subject is unfairly disadvantaged in her capacities to make 

sense of  an experience.” (2012:90). Det innebär således att en hermeneutisk orättvisa, enligt 

Medina, uppkommer då en individs sociala erfarenheter fördunklas på grund av ett missgyn-

nande av kapaciteter. Definitionerna kan tyckas snarlika, men där jag tror det finns en vikt i att 

betona skillnaden då Medina inte nämner en avsaknad av hermeneutiska resurser. Det innebär 

att Medina även ser en vägran att ta till sig och även en avsiktlig misstolkning av tolkningsverk-

tyg som former av hermeneutisk orättvisa. Fricker, å sin sida, vill betona att hermeneutisk 

orättvisa alltid handlar om då hermeneutiska resurser inte finns tillgängliga (för alla eller en-

skilda individer). Skillnaden är viktig att göra då de individuella komponenterna vid hermeneu-

tiska orättvisor blir tydligare enligt Medinas definition. Detta kommer att diskuteras under av-

snitt 3. I detta avsnitt avser jag reda ut de grundläggande begreppen för hermeneutisk orättvi-

sa, för att sedan gå vidare mot skillnaderna mellan Fricker och Medina.  
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2.1. Kollektiva hermeneutiska resurser  1

Hermeneutiska resurser är våra gemensamma verktyg för social tolkning (Fricker 2007:6). 

Det innebär kognitiva verktyg som begrepp  och uppfattningar, men även verktyg för att ut2 -

trycka sig som exempelvis hur innehåll framförs. Det vill säga, hermeneutiska orättvisor talar 

både om innehåll av det som uttrycks, men även dess form. De kollektiva hermeneutiska re-

surserna refererar till de gemensamma tolkningsverktyg som alla individer i ett samhälle kan 

använda sig av och förstå (Fricker 2016:163). Det är således en överlappning av de verktyg 

som finns tillgängliga för hela samhället (för tydlig illustration, se Goteze 2018:77). Med denna 

definition finns det därmed plats för något Fricker (2016:166) kallar lokala hermeneutiska re-

surser. Det är således hermeneutiska resurser som existerar hos en social grupp eller individ, 

men som inte än blivit inkorporerade i den gemensamma poolen av tolkningsverktyg. Det in-

nebär att en individ kan få problem med att förmedla sina sociala erfarenheter, även då hen 

själv har begrepp till att förstå dem. Detta är fallet med Joe som ofta förekommer i litteratu-

ren. Joe är en vit medelklassman som blir utsatt för stalking av en tillsynes ofarlig man som 

påstår sig vilja rädda Joe. Joe upplever det som obehagligt då mannen ständigt står utanför 

hans hus. Han försöker vidare förmedla sina erfarenheter främst till polisen för att få en upp-

rättelse. Då mannen i fråga inte utfört några skadliga (synliga) påhopp, utan enbart orsakat ett 

obehag hos Joe så förstår inte polisen utan avfärdar Joes oro som en överreaktion. Detta gäller 

även hans partner som även hon saknar förmågan att förstå. Fricker (2007:156-8) argumente-

rar för att Joe själv har förmågan att förstå vad det är han blir utsatt för, men att orättvisan 

sker då dessa inte uppfattas på samma sätt utifrån. Det finns således ett glapp i de kollektiva 

hermeneutiska resurserna som inte sträcker sig över Joe; han har verktygen, men dem som han 

vill förmedla sina erfarenheter till (polisen och sin partner) saknar dem.  

Ens sociala identitet kan i vissa fall bidra med verktyg som möjliggör motstånd mot her-

meneutisk orättvisa (Fricker 2007:166). Till exempel genom epistemiskt självförtroende. Joe 

vet att det han känner inte är fel utan förstår att det han blir utsatt för är felaktigt. Han börjar  

således inte betvivla sin erfarenhet av att det han blir utsatt för är stalking (även om det ordet 

inte används av honom). Han betvivlar inte (åtminstone inte än) att hans oro är befogad. Ju 

färre av dessa verktyg, desto svårare blir det att göra motstånd och motverka hermeneutiska 

skador. Exemplet med Joe kan exempelvis ställas i kontrast med fallet med Carmita Wood 

(Fricker 2007:149-152). Carmita blir utsatt för sexuella trakasserier men saknar tolkningsverk-

tyg som möjliggör för henne att förstå detta och kommunicera det till andra. Istället för att 

 Som citatet ovan gör tydligt använder Fricker begreppet i singular. På grund av kritik från bland annat Medina (2012) har 1

Fricker förtydligat vad det är hon egentligen menar och använder i senare texter därmed istället den gemensamma poolen av 
tolkningsverktyg (Fricker 2016). I den här texten kommer jag att använda både det sistnämnda, men även Frickers ursprung-
liga begrepp men i plural för att inte samma missförstånd ska ske. 

 Med begrepp menar jag mental representation. 2
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försöka att kommunicera om det obehag som hon upplever så tystar hon sig själv och betviv-

lar sina egna erfarenheter. Det vill säga, hennes epistemiska självförtroende är så skadat att 

hon snarare börjar tro att det är hon som överreagerar om det hon blir utsatt för, och att ingen 

ändå kommer vilja lyssna och förstå om hon försöker förklara. Till skillnad från Joe så försö-

ker hon inte ens förmedla vad det är hon upplever; hon väljer medvetet eller omedvetet att 

tysta sig själv eftersom även hon saknar hermeneutiska resurser för att begripliggöra sin erfa-

renhet.  

2.2. Hermeneutisk marginalisering och sociala identiteter 

Hermeneutisk marginalisering innebär en begränsad delaktighet till de gemensamma tolk-

ningsverktygen (Fricker 2007:153). Då individen följaktligen har färre tolkningsverktyg av in-

tresse i den gemensamma poolen så innebär det att hen löper en större risk för att utsättas för 

hermeneutiska orättvisor. Det finns därmed ett samband mellan hermeneutisk marginalisering 

och hermeneutisk orättvisa där det förstnämnda skapar förutsättningarna för att orättvisan 

kan uppkomma. Den systematiska formen av hermeneutiska orättvisor är således när den 

hermeneutiska marginaliseringen grundar sig på en identitetsfördom  (Fricker 2007:158). 3

Sociala identiteter är komplext och människor besitter ofta flera vilket gör att de kan vara 

både marginaliserade och privilegierade på samma gång eller mellan olika sociala kontexter. 

Sociala identiteter bör ses, liknande sociala erfarenheter, som något som skapas i gemenskap, 

snarare än i isolation. Det är genom mötet med andra som jag kan förstå vad det innebär att 

vara kvinna och förstå att jag blir sedd som det. Det finns följaktligen ett samband mellan so-

cial identitet och social kontext: vid kunskap om sin sociala identitet, finns kunskap om sin 

sociala kontext (Medina 2012:133). Däremot kan individer vara mer eller mindre medvetna om 

sina sociala identiteter, och därmed sin omvärld. Till exempel visar Lugones (1987) genom 

begreppet ”world”travelling hur marginaliserade subjekt blivit tvingade till en medvetenhet kring 

sin sociala identitet och hur den kommer att bemötas i en ”värld” (till exempel det dominanta 

samhället), men där de samtidigt förhåller sig på ett helt annat sätt i en annan ”värld” som 

tycks vara säkrare gentemot deras sociala identitet (till exempel bland andra i samma sits). Det 

är begrepp som har mycket gemensamt med W.E.B Du Bois’ dubbelt medvetande (double cons-

ciousness, Medina 2013:211). Du Bois argumenterar för att svarta människor blir tvingade till ett 

dubbelt medvetande i förhållande till den vita respektive svarta världen. Han visar att svarta 

människor haft en förståelse för hur de uppfattas i den vita världen till skillnad mot den svarta 

och att de därför agerar olika i kontakt med de olika världarna. Således kan en marginaliserad 

individ välja att inte föra vidare förståelse eller begrepp från sin ”värld” till en annan av rädsla 

för hur detta kommer att tolkas. Detta är vad Fricker (2016:169) benämner hermeneutisk av-

 Fricker (2007:14) pratar om identitetsmakt, en specifik sorts makt som baseras på gemensamma imaginära uppfattningar 3

om sociala identiteter. Det är således en fördom mot en sådan social identitet som vi kan benämna identitetsfördom.  
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skildhet (hermeneutical privacy). Till exempel om Carmita själv förstod att det hon blev utsatt för 

var sexuella trakasserier, men visste att hon inte skulle bli lyssnad på eller förstådd om hon 

försökte kommunicera detta till en viss grupp. Detta skulle kallas för hermeneutisk avskildhet.   

Precis som Du Bois betonar med begreppet dubbelt medvetande tycks det således vara så 

att det ofta är de marginaliserade som besitter en större förståelse för sin sociala identitet och 

därmed även sociala kontext (även om det säkerligen inte stämmer i alla fall). Detta eftersom 

de är medvetna om det förtryck som deras sociala identitet kommer att utstå i en social kon-

text. På så sätt är det ett slags självförsvar. Vit ignorans (white ignorance) brukar talas om i förhål-

lande till vitas oförmåga till att se sina privilegier kopplade till sin sociala identitet som vit 

(Medina 2012:105). Med andra ord, en avsaknad av förmågan till att se sin sociala identitet och 

hur den påverkar hur de uppfattas och hur de uppfattar andra. Huruvida en individ accepterar 

och är medveten om sin sociala identitet skiljer sig därmed åt, där de marginaliserade tycks ha 

en större tendens till att bli tvingade till denna förståelse och medvetenhet. Således kan det 

sägas att de som är hermeneutiskt marginaliserade kan ha en epistemisk fördel, men en social 

och materiell nackdel (Mills 2017). Detta då de själva kan ha kunskap och förståelse som stiger 

över de privilegierades (om identitet och kontext), men de bär själva de negativa materiella 

konsekvenserna (genom uteslutande och avsaknad av upprättelse vid händelser som påverkar 

dem negativt). Vit ignorans kan således vara ett skydd (och epistemisk ögonbindel) för att be-

hålla materiella privilegier.   

2.3. Olika former av hermeneutisk orättvisa 

Hermeneutisk marginalisering kan ge upphov till så kallade hermeneutiska glapp (hermeneu-
tical gap, Fricker 2016:172). Det vill säga glapp som bidrar till att tolkningsverktyg saknas för en 

individ, en grupp eller samhället i stort för att beskriva en social erfarenhet. Det är först när ett 

sådant glapp gör att en individ antingen inte förstår eller kan kommunicera sina erfarenheter 

som en hermeneutisk orättvisa uppstår. De hermeneutiska glappen är inte nödvändigtvis ett 

glapp som finns likvärdigt över ett helt samhälle, vilket har varit mycket av de ursprungliga 

tolkningarna av Frickers text (se sammanfattning i Gotze 2018). De hermeneutiska glappen 

kan finnas över olika delar av samhället som i sig bidrar till att hermeneutisk orättvisa kan ta 

olika former. Skadan och svårigheterna som följer orättvisan kan därmed skilja sig åt. De kan 

exempelvis vara 1) kognitiva då individen själv saknar begrepp och förmågan att förstå sina 

erfarenheter eller 2) kommunikativa då individen saknar förmågan att göra sig förstådd, och/

eller när omvärlden saknar förmågan att förstå det individen försöker uttrycka (Gotze 2018). I 

exemplet med Joe är således svårigheten kommunikativ, där Carmitas är både kognitiv och 

kommunikativ.  

Medina talar även om djupet av skadan (2017). I Joes fall tycks den inte gå lika djupt som 

när en individ helt har tappat sin röst till att förstå sina erfarenheter eller att på något sätt 
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kommunicera dessa. I fallet med Carmita tycks den ha gått djupare till den mån att den skadat 

hennes epistemiska självförtroende; hon litar inte längre på sin intuitiva känsla av att det hon 

blir utsatt för är fel (hon förstår inte själv att hon blir utsatt för en orättvisa) och att det där-

med är värt att förmedla till exempelvis arbetsgivare. Hon blir därmed både utsatt för sexuella 

trakasserier och en hermeneutisk orättvisa som skär djupt där det finns en risk att hon lägger 

ansvaret för det obehag hon känner vid sexuella trakasserier på sig själv. Hon har internaliserat 

den dominanta världen och först i kontakt med andra i samma situation kan självförtroendet 

därmed återbringas.  

Fricker (2007:162) menar att den första skadan av hermeneutisk orättvisa är ett uteslutande 

av delaktighet i den gemensamma poolen av tolkningsverktyg. Denna första skadan ger vidare 

upphov till efterföljande skador som exempelvis; stress, materiella förluster och kanske allra 

tydligast, ett försämrat självförtroende som i sig bidrar till att individen börjar betvivla sina 

erfarenheter (ibid:162-3). Skadan kan därmed gå så djupt att den producerar något som Medi-

na (2017:41) kallar för hermeneutisk död. En skada som innebär att en individ helt tappar sin 

röst. Gotze (2018:79) kommer genom distinktionen mellan kognitiv och kommunikativ skada 

fram till en annan version av en första skada vid hermeneutisk orättvisa, nämligen att subjektet 

har distinktiva och sociala erfarenheter som vid något avgörande ögonblick inte går att göra 

begripliga. Förmågan att göra en erfarenhet begriplig kan således vara antingen kommunikativ 

eller kognitiv. Det finns därmed både djup och bredd av hermeneutisk orättvisa. Huruvida 

skadan är kommunikativ och kognitiv beror således på var det hermeneutiska glappet finns 

och hur stort det är.  

Både Medina (2013:107) och Fricker (2007:151-2) menar att hermeneutiska nackdelar kan 

ske och uppkomma utan att dessa är hermeneutiska orättvisor. Fricker (ibid:151) gör detta ge-

nom att föra in en distinktion mellan skada och fel. En hermeneutisk skada är således när en 

individ begränsas i den hermeneutiska sfären, men ett fel är när denna begränsning sker på 

grund av en orättvisa. Det är just därför de sociala bakgrundsvillkoren är viktiga för att kunna 

avgöra när det rör sig om en hermeneutisk orättvisa. För att räknas som en orättvisa måste det 

således vara skadligt, men även felaktigt på grund av en hermeneutisk marginalisering (Fricker 

2007:155).  

Som tidigare nämnt är således den systematiska formen av hermeneutisk orättvisa baserad 

på en identitetsfördom, vilket är fallet för Carmita Wood. Orättvisan är även så omfattande att 

den drabbar hela samhället: varken Carmita eller någon annan har förståelse för den sociala 

erfarenheten. Fricker (2016:165) kallar detta för en maximal hermeneutisk orättvisa. Fallet med 

Joe är, till skillnad mot den systematiska, en tillfällig hermeneutisk orättvisa då den baseras på 

en lokal hermeneutisk marginalisering, det vill säga inte en identitetsfördom. Joe själv har för-

ståelse för sin upplevelse, men en specifik person som det är av största vikt att beskriva erfa-
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renheten för (polisen och partnern) har det inte. Fricker (2016:165) kallar detta för en minimal 

hermeneutisk orättvisa. Således finns det även plats för något som hon kallar för halvvägs (mid-

way) hermeneutisk orättvisa. Detta är fallen som finns mellan de minimala och maximala fal-

len. Med hjälp av de olika former av skador är fallen av halvvägs hermeneutisk orättvisa såle-

des de fall där marginaliserade individer och/eller grupper själv(a) har förståelse för sociala 

erfarenheter, men där denna förståelse inte är spridd över samhället som stort. Skadan vid des-

sa är således kommunikativ, snarare än kognitiv. 

2.4. Från innehåll till form 

Fricker (2007:160) nämner att en hermeneutisk orättvisa kan handla likväl om form som 

innehåll. En grupps expressiva sätt att uttrycka sig kan likväl vara marginaliserat och därmed 

missförstått och utsatt för en hermeneutisk orättvisa. Medina (2012:208) betonar liknande att 

det finns en risk i att se ett alltför tätt samband mellan begriplighet och lingvistiska begrepp. 

Individer har ofta sätt att uttrycka och förstå sina erfarenheter innan lingvistiska begrepp och 

sätt att artikulera erfarenheten finns tillgänglig (ibid). Detta blir tydligt inte minst i hur konst 

skapas och andra kreativa vägar till att uttrycka ens sociala erfarenheter (se exempelvis Mihai 

2018). Det är även fallet när det kommer till uttryck av känslor som exempelvis ilska som i sig 

kan tolkas på olika sätt i olika ”världar”, det vill säga, sociala kontexter (Bailey 2018). Ilska kan 

ses som irrationell i en värld, men bli förstådd i en annan. Det är även fallet när det kommer 

till Joe som försöker att uttrycka sina erfarenheter utan att ha skapat nya lingvistiska begrepp. 

Joe nämner inte någonstans ordet ”stalking” vare sig för sig själv eller för polisen. Han har en 

förståelse för det, utan att ha ett ord för det. Hans förståelse finns således snarare i hans epis-

temiska självförtroende där en tillit för de intuitiva känslor han upplever finns. 

I fallet med Joe finns det trots detta en poäng i att betona lingvistiska begrepp (även delvis i 

fallet med Carmita Wood). Detta då det finns en koppling till lagen där ord är av största bety-

delse för att få praktisk och materiell upprättelse (det saknas en box att klicka i, som Fricker 

uttrycker det 2016:166). Men, en förståelse för sociala erfarenheter kan ske innan denna upp-

rättelse kommer till skott. Jag tror därmed att det är viktigt att göra en distinktion mellan 1) de 

fall som handlar om koppling till lagen eller andra offentliga institutioner där lingvistiska be-

grepp är av stor vikt och 2) de som handlar om mänskliga relationer där förståelse kan fås utan 

lingvistiska begrepp. Detta är väsentligt även vid synen på ansvar som kommer att tydliggöras 

senare.  

3. Strukturellt fenomen med individuella komponenter 

Även om Medina (2017:42) håller med om de strukturella elementen när det kommer till 

hermeneutisk orättvisa, så menar han att vi inte får glömma bort de individuella komponen-
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terna. Det vill säga, även om det är ett strukturellt fenomen där det är svårt att peka ut en för-

övare, så finns det fortfarande individuella komponenter i uppkomsten av orättvisan. Följt det-

ta innebär det således att det finns individer som är ansvariga för orättvisan. Det här avsnittet 

kommer att diskutera dessa komponenter och hur långt de sträcker sig. Jag kommer att göra 

det först genom att titta på kopplingen mellan vittnesmål- och hermeneutisk orättvisa. Vidare 

kommer jag att föra in Woomers (2019) begrepp misslyckat upptag för att visa hur Medina ger 

en bredare definition av hermeneutisk orättvisa där individuella komponenter blir tydligare. 

Detta visar på en skillnad i terminologi mellan Medina och Fricker som jag nämnde redan i det 

tidigare avsnittet (s. 4). Jag kommer argumentera för att det är viktigt att skilja mellan misslyc-

kat upptag och hermeneutisk orättvisa då det visar på olika slags orättvisor som kräver olika 

åtgärder. Däremot kommer jag visa att det kan vara svårt att särskilja dem.  

3.1. Individuella komponenter vid skapandet av hermeneutisk marginalisering 

Både Fricker (2016:163) och Medina (2012:206) talar om den täta sammankopplingen mel-

lan vittnesmål- och hermeneutisk orättvisa men på olika sätt. Vittnesmålorättvisa blockerar 

flödet av betänkande, idéer och perspektiv som skulle kunna berika den gemensamma poolen 

av tolkningsverktyg (Fricker 2016:164). På så sätt menar Fricker att när vittnesmålorättvisa är 

återkommande och socialt mönstrad kan den skapa eller öka hermeneutisk marginalisering 

(ibid:163). Vittnesmålorättvisa menar Fricker (2007:168) har en individuell komponent då den 

baseras på identitetsfördomar som en individ besitter. Vid vittnesmålorättvisor uppkommer 

således frågan om individuellt ansvar då den överförs och uppstår mellan individer. Det är 

därmed viktigt att komma ihåg att hermeneutisk marginalisering enbart är bakgrundsvillkoren 

för hermeneutisk orättvisa. Även om det finns individuella komponenter vid skapandet av 

hermeneutisk marginalisering så följer det därmed inte med nödvändighet att det finns indivi-

duella komponenter vid själva orättvisan. Orättvisan uppstår enbart då en individ blir hindrad 

att göra en erfarenhet begriplig på grund av den hermeneutiska marginaliseringen, det vill säga 

inte genom att bli marginaliserad (Fricker 2007:159).  

Medina (2012:96) menar att de två olika orättvisorna ofta är så tätt sammankopplade att de 

kan vara svåra att se och förstå separata från varandra. Vittnesmål- och hermeneutiska orättvi-

sor göder varandra och gör skadorna djupare. Han argumenterar för följande: 1) Hermeneu-

tiska orättvisor och glapp skapas genom vittnesmålorättvisor. 2) Vittnesmålorättvisor kan fort-

sätta eftersom hermeneutiska glapp gör att vissa röster förblir obegripliga. De förblir obegrip-

liga då vi har olika tolkningsverktyg och de som är gemensamma är till de privilegierades för-

del.  

Det är viktigt att notera skillnaden hos Fricker och Medina i argument 1) ovan. Fricker me-

nar att vittnesmålorättvisor kan skapa hermeneutisk marginalisering. Medina, å sin sida, hävdar 

att de kan skapa en hermeneutisk orättvisa. Vad är då skillnaden och vad har den egentligen 
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för betydelse? Till exempel kan vi ta kvinna A som berättar för kvinna B att hennes man har 

slagit henne. B har en misogyn syn som säger åt henne att kvinnor överreagerar och är 

känslomässigt svaga, med andra ord en identitetsfördom. B tillskriver därmed As vittnesmål 

lägre trovärdighet än det förtjänar på grund av en identitetsfördom om A. Med andra ord, en 

vittnesmålorättvisa. Om Bs bemötande av As vittnesmål fortsätter kommer det att göra att A 

inte har samma tillgång att påverka den gemensamma poolen av tolkningsverktyg. Det vill 

säga, definitionen av hermeneutisk marginalisering (se s. 5). Däremot är det inte en hermeneu-

tisk orättvisa då det inte handlar om olika tolkningsverktyg hos A och B. Detta eftersom B 

mycket väl kan ha en god förståelse för den sociala erfarenheten av att bli misshandlad av sin 

man. Om B saknade denna förståelse så skulle det däremot handla om en hermeneutisk orätt-

visa. Detta skulle i sin tur inte nödvändigtvis vara en vittnesmålorättvisa då B mycket väl skulle 

kunna besitta en vilja att förstå vad A försöker att förmedla. Om B i denna situation utöver 

oförmågan att förstå tillskriver As vittnesmål en lägre trovärdighet än hon förtjänar på grund 

av en identitetsfördom, så är A utsatt för en dubbel epistemisk orättvisa (Fricker 2007:160). 

Medinas argument 2) tycks grunda sig i att en individ tillskrivs mindre trovärdighet än vad hen 

förtjänar på grund av ett hermeneutiskt glapp. Men, definitionen av vittnesmålorättvisa är just 

att den baseras på en identitetsfördom vilket tycks vara en komponent som gått förlorad i hans 

redogörelse. Däremot skulle det kunna vara ett fall av strukturell vittnesmålorättvisa (Anderson 

2012). Kanske kan vi därmed hålla med Medina om att hermeneutiska glapp skapar strukturel-

la vittnesmålorättvisor, men detta återstår för en annan uppsats att utreda.  

Det är viktigt att göra distinktionen då det bli tydligt att individer kan besitta goda intentio-

ner och viljan att förstå, men där de helt enkelt saknar förmågan. När det kommer till hermene-

utiska orättvisor innebär det således att de saknar de hermeneutiska resurserna som krävs för 

att den sociala erfarenheten ska te sig begriplig. En hermeneutisk orättvisa kan således även 

ske utan att lyssnaren besitter identitetsfördomar om talaren. Vittnesmålorättvisor tycks där-

med ge upphov till hermeneutisk marginalisering, inte till den hermeneutiska orättvisan i sig. 

Det skapar bakgrundsvillkoren till orättvisan, men inte själva orättvisan. Således finns det indi-

viduella komponenter vid uppkomsten av hermeneutisk marginalisering.  

3.2. Misslyckat upptag eller hermeneutisk orättvisa 

Fricker (2016:170) gör en distinktion mellan orättvisan som sker då begrepp finns tillgäng-

liga men inte används och en orättvisa som sker då begrepp inte finns tillgängliga i den ge-

mensamma poolen av tolkningsverktyg. Det sistnämnda är det hon kallar för hermeneutisk 

orättvisa, den förstnämnda är något som Woomer (2019:83-4) benämner misslyckat upptag 

(uptake failure). Det vill säga att individer eller sociala grupper, ofta på grund av bias eller andra 

medvetna eller omedvetna intressen misslyckas med att fånga upp och använda tillgängliga 

tolkningsverktyg där dessa kan ses som lämpliga. 
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Hermeneutisk orättvisa och misslyckat upptag är skilda ting där det skulle kunna finnas ett 

kausalt samband. Med andra ord, att nya begrepp och tolkningsverktyg som går från lokala till 

globala kan stöta på motstånd i form av misslyckat upptag. Detta blir kanske allra tydligast vid 

minimala och halvvägs hermeneutiska orättvisor. De kan stöta på motstånd då individer vägrar 

ta till sig av den bakgrundskunskap som säger att de nya epistemiska resurserna är lämpliga 

verktyg att använda. Oviljan att ta till sig och använda sig av tolkningsverktyg som faktiskt 

möjliggör förståelse av sociala erfarenheter hos individer och grupper är därmed inte en her-

meneutisk orättvisa, utan en annan slags ignorans som i sig är oansvarig och kopplad till en 

förövare. När lokala verktyg gått från att bli gemensamma tolkningsverktyg handlar det således 

inte längre om en hermeneutisk orättvisa, utan om ignorans och ett misslyckat upptag. Men 

när går lokala begrepp till att bli gemensamma tolkningsverktyg? Är det direkt när grupp A 

förklarar för grupp B om sina sociala erfarenheter? Detta tycks inte vara fallet då den kommu-

nikativa skadan av hermeneutisk orättvisa inte längre skulle kunna klassificeras som en herme-

neutisk orättvisa. Frågan som tycks vara viktig att ställa sig är: När går en oförmåga att förstå 

(hermeneutisk orättvisa) gå till att vara en vägran att förstå (misslyckat upptag)? Jag menar att 

svårigheten i att avgöra detta i generella drag innebär att fall måste undersökas var för sig uti-

från sin egen kontext. 

Ett viktigt exempel som förekommer i litteraturen om hermeneutisk orättvisa handlar om 

vit ignorans. Fricker och Medinas slutsats är densamma när det kommer till vit ignorans: det är 

ansvarslöst och har individuella komponenter. Däremot ser deras konceptuella analys olika ut.  

3.3. Exemplet med vit ignorans 

Angående vit ignorans menar Fricker (2016:170) att två anledningar skiljer ignoransen från 

en hermeneutisk orättvisa 1) att ignoransen är klandervärd och 2) att det inte råder någon av-

saknad av begrepp. Fricker (2016:170) menar att vit ignorans baseras på en kollektiv vägran 

om ett antal obehagliga sanningar. Med andra ord ett misslyckat upptag, snarare än en herme-

neutisk orättvisa. Förståelsen för erfarenheten finns tillgänglig, det finns bara andra skäl till att 

ignorera den. Medina (2017:44-5), å andra sidan, argumenterar för att vit ignorans är en slags 

hermeneutisk orättvisa. För att göra detta gör han en distinktion mellan dess skada och fel. 

Skadan sker emellertid gentemot den vita privilegierade, individen som saknar förmågan att 

göra sina erfarenheter som privilegierad vit förståeliga för sig själv. Felet, däremot, sker gente-

mot dem som inte omfamnas av vit ignorans; dem som råkar ut för de negativa konsekvenser 

av vitas oförmåga till att se sin privilegierade roll som vit. Denna uppdelning tycks gå samman 

med det Mills (2017) skriver att hermeneutisk marginaliserade har en epistemisk fördel, men 

en social och materiell nackdel. Det tycks även gå samman med Frickers (2007:151) distinktion 

mellan orättvisans skada och fel. 
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Medinas distinktion mellan skada och fel tycks kunna vara användbar, men kan omformu-

leras: den vita privilegierade kan även vara utsatt för en hermeneutisk nackdel, men orättvisan 

sker enbart när denna nackdel baseras på en marginalisering. Alternativt: det hermeneutiska 

glappet ligger över den vita privilegierade på grund av andra individers marginalisering. Det 

tycks således handla om en hermeneutisk orättvisa med en kommunikativ skada. När det 

kommer till vit ignorans blir det däremot fortfarande viktigt att se om det verkligen råder en 

avsaknad av tolkningsverktyg. Den vita privilegierade kanske inte lider av en hermeneutisk 

nackdel. Det tycks vara här Fricker och Medina går isär.  

Medina tycks inte göra uppdelningen mellan en oförmåga att förstå och en vägran att för-

stå i samma utsträckning som Fricker. Det blir tydligt inte minst då han skriver att avsiktlig 

hermeneutisk ignorans (willful hermeneutical ignorance) är en form av hermeneutisk orättvisa (Me-

dina 2017:43). Denna sorts ignorans handlar om en avsiktlig misstolkning av epistemiska re-

surser som kan hjälpa individer att göra sina erfarenheter förstådda (Pohlhaus 2012). Det finns 

således många likheter mellan denna ignorans och misslyckat upptag. Skillnaden ligger i att 

misslyckat upptag handlar om en vägran att ta till sig av kunskap och därigenom använda rele-

vanta tolkningsverktyg. En avsiktlig hermeneutisk ignorans handlar å sin sida om en medveten 

misstolkning av tolkningsverktyg - på grund av en identitetsfördom - som används. Gaile Jr. 

Pohlhaus själv (se fotnot 6, 2012:734) betonar att avsiktlig hermeneutisk ignorans inte är en 

form av hermeneutisk orättvisa, utan en annan slags epistemisk orättvisa.  

Medinas tolkning av hermeneutisk orättvisa kan ses som fruktbar, men jag vill hävda att det 

är viktigt att behålla distinktionen mellan de olika sorters orättvisorna då det visar på olika åt-

gärder som behövs. Jag vill, följt Fricker, behålla definitionen av hermeneutisk orättvisa som 

en orättvisa som uppstår då avsaknad av hermeneutiska resurser ger upphov till ett hermeneu-

tisk glapp på grund av en hermeneutisk marginalisering. I många fall av vit ignorans tycks det 

handla om en fråga om tro och vägran; ett misslyckat upptag snarare än hermeneutisk orättvi-

sa. Till exempel visar Woomer (2019) hur individer (i detta fall i USA) trots flera studier som 

visar hur svarta marginaliseras och behandlas sämre än vita i olika sammanhang vägrar ta till 

sig av kunskapen att deras hudfärg ger dem privilegier. Detta är således en vägran; ett misslyc-

kat upptag snarare än en hermeneutisk orättvisa. Frågan kvarstår således: när blir en oförmåga 

en vägran? Jag tror att det är denna fråga som gör att det kan bli tvetydigt att placera vit igno-

rans som antingen en hermeneutisk orättvisa, eller ett misslyckat upptag. Med största säkerhet 

handlar det om att undersöka enskilda fall; handlar individens oförståelse om en vägran att ta 

till sig av bakgrundsfakta eller handlar den om en avsaknad av hermeneutiska resurser? Vid de 

fall där det handlar om en vägran finns det därmed individuella komponenter och egentligen 

inte en oförståelse. I de fall där det handlar om avsaknad av hermeneutiska resurser finns det 

däremot en hermeneutisk orättvisa, men kanske inte i samma grad en individuell förövare.   
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4.  Ansvar i förhållande till hermeneutiska orättvisor 

I första avsnittet visades hur det finns olika former av hermeneutiska orättvisor. Utifrån 

detta följer att det även finns olika former av ansvar. Jag tror att det är viktigt att skilja på an-

svar i förhållande till 1) den kognitiva skadan och 2) den kommunikativa skadan av orättvisan, 

även om denna uppdelning inte är helt vattentät. Vidare tror jag att det är viktigt att fortsätta 

skilja mellan hermeneutisk marginalisering och hermeneutisk orättvisa. I detta avsnitt kommer 

jag först att reda ut Medinas och Frickers olika syn på ansvar. Vidare kommer jag att diskutera 

hur ansvar ser ut i förhållande till 1) hermeneutisk marginalisering 2) den kognitiva skadan och 

3) den kommunikativa skadan. Efter det kommer mina slutsatser i förhållande till skillnaderna 

hos Fricker och Medina att diskuteras.  

4.1. Dygd och ansvar 

Även om Fricker menar att inget direkt ansvar uppkommer vid hermeneutiska orättvisor så 

argumenterar hon att det finns en dygd att sträva efter (2007:169). Denna dygd innebär en kri-

tisk reflexiv social medvetenhet (ibid:170). Det krävs således en viss social kunskap hos indivi-

der, en viss kunskap som de bör ha och därefter förhålla sig till. Exempelvis kunskap om sin 

sociala identitet och dess positionering. Fricker (ibid:172) kallar det för en social 

bakgrunds”teori” som vidare informerar individen om möjligheten för uppkomsten av her-

meneutiska orättvisor. Den dygdiga lyssnaren hör således inte enbart det som sägs, utan även 

det som inte sägs. Det är således en korrigerande dygd, i och med att den rättar till ett fel som 

redan finns. Medina (2013:110) håller med Frickers analys av dygden om hermeneutisk rättvi-

sa. Däremot skiljer de sig åt vad gäller det individuella ansvaret. 

Medina (2013:127) visar även han på vikten av så kallad minimal kunskap för att kunna vara 

en ansvarig agent. Denna minimala kunskap innehåller dels information om ens identitet, men 

även om ens sociala kontext och de människor som finns i den. Således kan det finnas ett an-

svar till att tillgängliggöra viss kunskap för medborgare i ett samhälle, men även att införskaffa 

sig information om sina medmänniskor. Via denna syn på att viss kunskap krävs för att kunna 

vara en ansvarig agent tycks Medinas syn således till viss del överlappa med Frickers; om mi-

nimal kunskap inte finns hos individ A så kan hen inte heller vara en ansvarig lyssnare, eller 

som Fricker hade uttryckt det: hen kan inte uppnå dygden av hermeneutisk rättvisa.  

Epistemiskt och moraliskt ansvar kan i relationen till epistemisk orättvisa ses som samman-

kopplade. Epistemiskt ansvar handlar om en individs ansvar som vetare (Medina 2012:130-1). 

Moraliskt ansvar handlar snarare om en individs ansvar som agent (ibid). För att vara en an-

svarig agent, krävs det i många fall att en är en ansvarig vetare, men även tvärtom. Systematis-

ka orättvisor skapar således agenter som inte kan vara ansvariga då de inte erhåller kunskap 
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som behövs för att vara det. Således när vi talar om ansvar i förhållande till hermeneutiska 

orättvisor så talar vi om en tät sammankoppling mellan moraliskt och epistemiskt sådant. Det 

vi borde veta och det vi har ansvar att veta för att kunna vara ansvariga agenter. Det blir tydligt 

även i hur Fricker (2007:173-4) menar att dygden av hermeneutisk rättvisa både är intellektuell 

och etisk.  

I många fall då Fricker skriver om ansvar i förhållande till hermeneutisk orättvisa så hänvi-

sar hon till huruvida det finns en förövare som orsakat orättvisan. Till exempel skriver hon att 

eftersom orättvisan inte överförs från individ till individ och därmed saknar individuella kom-

ponenter, så uppstår inte frågan om ansvar som i fallen av vittnesmålorättvisor (Fricker 

2007:168). Ingen enskild individ skapar orättvisan och kan därmed inte ses som förövare av 

den. Medina (2012:159) tar istället hjälp av Iris Marion Youngs teori om en social connection model 
of  responsibility vid sin syn på ansvar. Det innebär att individer kan ses som ansvariga i förhål-

lande till strukturella orättvisor, även om ingen enskild förövare finns. Det är en, vad Young 

(2011:105) kallar det, framåtblickande modell, snarare än den kausala varianten där en ansvarig 

förövare måste finnas bakåt i tiden. Modellen ser således de strukturella elementen av orättvi-

san då den inte pekar ut någon enskild förövare. Däremot menar den att detta inte medför att 

ingen kan hållas ansvarig, snarare kan alla som bidragit och som fortfarande bidrar ses som 

ansvariga för den strukturella orättvisan (Young 2011:102-3). 

Fricker hävdar att ens delaktighet i en större orättvisa inte gör att en individ kan ses som förö-
vare av den större orättvisan i sig (Fricker 2016:172, fotnot 16). Det vill säga att även om en 

individ är med och skapar förutsättningarna för hermeneutiska orättvisor, så begår individen 

inte den hermeneutiska orättvisan. Men, det är viktigt att se att enbart för att en individ inte 

begår en hermeneutisk orättvisa så innebär det inte att hens ansvar försvinner; hen är bara inte 

(enskild) förövare av den. Det kan finnas en poäng i att särskilja mellan att begå en orättvisa 

och att vara (del)ansvarig för den. Medina (2013:111) skriver, å sin sida, att bidragandet till 

hermeneutiska marginalisering även medför att individen begår en hermeneutisk orättvisa. Men 

detta blir även det problematiskt. En individ kan ses som ansvarig för skapandet av hermeneu-

tisk marginalisering och på så sätt även (del)ansvarig för att hermeneutiska orättvisor kan exi-

stera. Men att ses som (del)ansvarig medför inte att individen kan sägas begå orättvisan. Bi-

dragandet till hermeneutisk marginalisering skapar ett samhälle där hermeneutiska orättvisor 

kan förekomma, men det skapar dem inte i sig.  

Min syn på ansvar är främst i sympati med Medina där jag hävdar att individer kan och bör 

ses som (del)ansvariga i förhållande till hermeneutiska orättvisor då de bidrar till hermeneutisk 

marginalisering. Däremot vill jag betona, med hjälp av Fricker, att detta i sig inte innebär att 

individerna begår en hermeneutisk orättvisa. Detta eftersom det inte med nödvändighet behö-
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ver vara individernas agerande i sig som skapar själva orättvisan; i många fall skapar det enbart 

förutsättningarna för att de senare kan uppkomma.  

4.2. Strukturellt ansvar i förebyggande syfte  

I förhållande till hermeneutisk marginalisering tycks det finnas strukturella åtgärder att ta 

till. Detta kan exempelvis vara att se till att alla har en likvärdig påverkan av de offentliga re-

presentationer som finns i samhället och att de som sprider dessa (till exempel nyhetsreportrar 

och offentliga personer) tillhör olika grupper. Goetze (2018:87) visar på vikten av rättvis re-

presentation, tillgänglighet och andra strukturella åtgärder som bör ses som nödvändiga för att 

motverka hermeneutisk marginalisering. Medina (2013:160-1) skriver liknande om att institu-

tioner och maktinnehavare har ett större ansvar när det kommer till att minska hermeneutisk 

marginalisering. Människor med mer makt att skapa representationer och fördomar om män-

niskor, ge människor förmågan att göra sina röster hörda, bär därmed ett större ansvar när det 

kommer till skapandet av hermeneutisk marginalisering. Detta är vad Medina menar med att 

ansvar uppkommer olika i förhållande till social positionering (Medina 2013:160-1). Detta an-

svar är således främst kopplat till hermeneutisk marginalisering.  

Men även individuellt ansvar finns. Detta blir tydligt utifrån föregående avsnitt om sam-

mankopplingen mellan hermeneutisk marginalisering och vittnesmålorättvisa. Vi måste där-

med alltid jobba för att minska vittnesmålorättvisor som agenter, även med intentionen för att 

inte skapa hermeneutisk marginalisering (som vidare kan utsätta människor för hermeneutiska 

orättvisor). Det finns därmed ett individuellt ansvar i förutsättningarna för hermeneutisk 

orättvisa, det vill säga skapandet av hermeneutisk marginalisering. Vidare kan individer som 

bidrar till hermeneutisk marginalisering även ses som medbrottslingar till att hermeneutiska 

orättvisor kan existera.  

4.3. Ansvar vid hermeneutiska orättvisor med kognitiv skada 

Vid den kognitiva skadan av hermeneutiska orättvisor blir individer tystade i att ens försöka 

kommunicera sina erfarenheter på något sätt då de själva saknar förståelse för sina erfarenhe-

ter (som i fallet med Carmita Woods). På grund av att individen själv inte förstår sin erfarenhet 

väljer hen, medvetet eller omedvetet, att inte kommunicera den. Det tycks således svårt att se 

hur enskilda individer (som inte är utsatta för den specifika hermeneutiska orättvisan) kan för-

stå och korrigera för att skadan blir till då individen som är utsatt för orättvisan själv inte kan 

förstå den. För att överkomma denna form av orättvisa tycks det vara viktigt att återbringa ett 

slags epistemiskt självförtroende. Fricker (2007:149) skriver bland annat om vikten av separata 

rum för kvinnor att diskutera sina upplevelser av förlossningsdepression för att förstå vad de 

har gått igenom. Genom att göra det kan de stärka varandra i sina upplevelser och även skapa 

nya begrepp för att kommunicera med varandra, men även till slut utåt mot övriga samhället. 
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Många andra har även betonat vikten av så kallade speak-outs, medvetandegörande och mobili-

sering (Doan 2018; Hull 2017). Lösningen till hermeneutiska orättvisor, det vill säga ett ifyl-

lande av det hermeneutiska glappet, tycks därmed föga förvånande komma från de förtrycka; 

de som själva blivit utsatta för den hermeneutiska orättvisan; de som bäst vet vilka upplevelser 

och erfarenheter som de går igenom som ännu inte går att förmedla och/eller förstå. Innan 

detta är gjort tycks det svårt att se hur enskilda individer som inte är utsatta för orättvisan kan 

ses som ansvariga för att inte förstå.  4

Än en gång handlar det således snarare om ansvar i förhållande till hermeneutisk marginali-

sering. Att inte förstå vikten av separata rum där redan skadat epistemisk självförtroende kan 

återbringas för marginaliserade människor tycks i sig vara ett ansvarslöst agerande i förhållan-

de till hermeneutisk marginalisering. Därmed även ett medbrottslingsansvar i förhållande till 

hermeneutiska orättvisor med en kognitiv skada. Vid hermeneutiska orättvisor med en kogni-

tiv skada borde begrepp för den sociala erfarenheten finnas, men de gör det inte. Individer sak-

nar dessa begrepp och kan därmed inte vara ansvariga agenter. Vid dessa fall hävdar Fricker 

(2007:171-2) att det fortfarande finns en dygd att sträva efter. En individ kan försöka att inse 

att en individ är hermeneutisk marginaliserad och därmed förstå att det finns erfarenheter som 

hen inte kan göra begripliga ens för sig själv. Men det finns inget en individ kan göra för att 

den hermeneutiska orättvisan inte ska uppstå, den är snarare dömd att ske (på grund av tidiga-

re fel, vilket är viktigt att poängtera). 

4.4. Ansvar vid hermeneutiska orättvisor med kommunikativ skada 

Då vi inkorporerar de kommunikativa svårigheterna blir det mer komplext. Vid dessa fall 

har individen själv de tolkningsverktyg som krävs för att förstå sin sociala erfarenhet, men de 

som hen vill förmedla detta till, saknar dem. Antingen försöker individen förmedla sina erfa-

renheter, eller så väljer individen att tysta sig själv, i form av hermeneutisk avskildhet (se 2.2). 

Vid hermeneutisk avskildhet är det, likt hermeneutiska orättvisor med en kognitiv skada, svårt 

att se hur individer kan hållas ansvariga för att orättvisan uppkommer. De kan likväl hållas an-

svariga för att ha bidragit till den hermeneutiska marginaliseringen. Däremot när individen 

försöker att förmedla sin sociala erfarenhet kan vi eventuellt förvänta oss mer av åhöraren. 

Vid dessa fall kan det vara en poäng i att särskilja de fall som 1) sker i förhållande till lagen, 

men även sjukvård och diagnoser och 2) de fall som sker mellan individer (följt 2.4). Vid ex-

emplet med Joe håller jag med Fricker om att polisen på ett sätt inte kan hållas ansvarig för 

den hermeneutiska orättvisan som Joe utstår: om det är något fel så finns det snarare i lagen 

 Det som däremot kan vara intressant att titta på är gränsen mellan den kognitiva och kommunikativa skadan. Kan det inte 4

vara så att tystnaden också är ett sätt att kommunicera? Kan ilska vara ett sätt att kommunicera om en erfarenhet, även om 
individen inte förstår varför hen känner ilskan? Frågan om olika expressiva sätt att uttrycka sig (följt 2.4) kan därmed vara 
intressant att undersöka här. 
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och inte hos den enskilda polisen. Däremot ser det annorlunda ut med hans flickvän (och även 

delvis polisens bemötande genom att skratta bort Joes förmedlande) som inte behöver förhålla 

sig till en lagbok. Att acceptera att det helt enkelt inte går att förstå en annan individ och hens 

försök till att förmedla en social erfarenhet på grund av avsaknad av begrepp tycks inte vara 

ett tillräckligt skäl för att en individ ska förkasta det en individ uttrycker. Om individ A kan 

förstå sin sociala erfarenhet och försöker att förmedla detta så tycks det, hos en öppen individ 

B, finnas förutsättningar för att förmedla denna förståelse. Vi kan ställa upp det som följande: 

A förklarar X för B. B saknar förmågan att förstå X. Vad kan vi förvänta oss av B? 

Det tycks vara ett orimligt krav att ställa på B att hen (direkt) ska förstå X. Däremot kan vi 

hävda att individen borde försöka att förstå. Människor är, tack och lov, aldrig fullärda (är det 

inte epistemiskt oansvarigt att se sig som fullärd?). Det finns därmed ett ansvar i att försöka att 

förstå det en individ vill förmedla. Polisens sätt att skratta bort Joes försök till att förmedla 

sina erfarenheter kan inte skyddas bakom en hermeneutisk orättvisa som enbart är strukturell. 

Att försöka förstå sina medmänniskors upplevelser och erfarenheter bör vara något som vi alla 

är ansvariga att göra. Individen kan således hållas ansvarig för att inte försöka att förstå, däre-

mot inte för att inte förstå. Hen kan med andra ord inte hållas ansvarig för att inte ha begrep-

pen, däremot för att inte försöka förstå det som uttrycks trots avsaknad av begrepp. Detta 

tycks i sig delvis överlappa med Medinas (2013:112) syn då han skriver att individer kan ses 

som ansvariga då de inte ens försöker att sätta sig in i talarens position. 

Fricker skulle säkerligen hålla med om att individen, då hen vägrar att försöka att förstå nå-

got som ter sig obegripligt, misslyckas med att vara en dygdig agent. Hon skriver att misslyc-

kandet med att vara en dygdig agent kan fela en annan individ som människa (fotnot 16, Fric-

ker 2016:172). Däremot hävdar hon att individen inte kan hållas ansvarig för den hermeneu-

tiska orättvisan. Medina (2013:113) menar att individen även kan ses som ansvarig till orättvi-

san. För att reda ut om B är ansvarig ser jag en vikt av att förtydliga distinktionen mellan her-

meneutisk marginalisering och hermeneutisk orättvisa. För att underlätta kommer här två ex-

empel:  

Exempel 1: A förklarar X för B. B saknar förmågan att förstå X. B 

förkastar X. A blir utsatt för en hermeneutisk orättvisa.  

Exempel 2: A förklarar X för B. B saknar förmågan att förstå X. B 

försöker förstå X. Blir A utsatt för en hermeneutisk orättvisa?  

Om vi kommer fram till att A inte blir utsatt för en hermeneutisk orättvisa i exempel 2 så 

tycks det därmed vara så att Bs förkastande av X utifrån att hen inte förstår X är anledningen 
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till varför A blir utsatt för en hermeneutisk orättvisa. Bs agerande tycks därmed bära ansvar 

och även bli anledningen till varför den hermeneutiska orättvisan uppstår. Bs oförmåga till att 

förstå X behöver inte med nödvändighet bero på hens eget bidragande till hermeneutisk mar-

ginalisering; hen kan helt enkelt bara vara uppvuxen i ett samhälle där denna marginalisering 

råder. På så sätt kan B inte ses som varken ansvarig för hermeneutisk marginalisering eller an-

svarig i form av medbrottslighet för att hermeneutiska orättvisor kan existera. Följt detta me-

nar jag att B inte kan hållas ansvarig för att inte förstå. Detta bör ses som anledningen till var-

för Fricker menar att ansvar inte uppkommer vid hermeneutiska orättvisor.  

Men, en hermeneutisk orättvisa uppstår enbart då en social erfarenhet inte kan göras be-

griplig, det vill säga A blir utsatt för en hermeneutisk orättvisa enbart då hen förklarar X och 

B inte förstår detta. Om B försöker att förstå vad X innebär så kommer, i sämsta fall, As själv-

förtroende inte skadas i lika hög grad och i bästa fall kan A lära B om X och därmed bidra till 

att den hermeneutiska orättvisan inte uppstår. Detta tycks således delvis överlappa med det 

Medina (2017:42-3) skriver om att det i ett samhälle finns mer eller mindre förståelse och att 

det utifrån detta vore felaktigt att säga att det helt enkelt inte går att förstå. Utifrån detta bör 

även följa att det finns olika grader av hermeneutisk orättvisa; den kan vara mer eller mindre 

stor. Följaktligen tycks det vara så att Bs direkt förkastande av X som obegripligt är ansvars-

löst. Bs agerande har potential till att mildra den hermeneutiska orättvisan avsevärt. B bör då 

även göra detta. Det behöver inte (men kan delvis) vara Bs fel att A är hermeneutisk margina-

lisering, det behöver inte (men kan delvis) vara Bs fel att hen inte förstår X, däremot är det i 

exempel 1 Bs agerande som gör att den hermeneutiska orättvisan uppkommer. B tycks på så 

sätt till en viss grad vara ansvarig för den hermeneutiska orättvisan. Det är viktigt att notera att 

det felaktiga i orättvisan, det vill säga själva marginaliseringen, inte behöver bero på B. Hen 

kan därmed aldrig ses som enskilt ansvarig, men likväl delansvarig.  

Kan Bs vägran att försöka förstå snarare ses som ett misslyckat upptag? På ett sätt skulle vi 

kunna hävda detta då Bs agerande kan ses som ett förkastande av As erfarenheter, det vill säga 

någon slags bakgrundskunskap. Å andra sidan sker detta förkastande inte på grund av att B 

vägrar ta till sig av bakgrundsfakta, det sker snarare på grund av en oförståelse (även om denna 

distinktion självfallet kan vara svår att göra, som tydliggjorts under 3.2). Jag menar därför att 

det, i många fall, är ett ansvar i förhållande till hermeneutiska orättvisor. 

Hur ser det då ut om B försöker att förstå, men misslyckas? Då jag menar att B inte kan 

hållas ansvarig för att inte förstå X (även om hen borde förstå X) menar jag att individen inte 

kan hållas ansvarig för den hermeneutiska orättvisan då hen försöker, men misslyckas med att 

förstå. Detta går delvis i linje med hur Fricker (2016:172) argumenterar, att en individ kan 

sträva efter att mildra skadorna av orättvisan, men aldrig kan vara ansvarig för att orättvisan 

uppstår. Däremot tycks detta även delvis gå emot Frickers egen argumentation vid hermeneu-
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tiska orättvisor där svårigheten är kommunikativ. Detta då hon själv hävdar att orättvisan upp-

kommer först då en individs sociala erfarenhet inte kan göras begriplig (Fricker 2016:172). Om 

lyssnaren i detta fall är öppen och villig att ifrågasätta sig själv så kan hen komma fram till att 

det talaren säger faktiskt inte är så obegripligt som det först verkade. På så sätt menar jag att 

individer som besitter en hermeneutisk nackdel och möter en individ som på grund av denna 

nackdel blir utsatt för en kommunikativ hermeneutisk orättvisa, bär ett ansvar att ta emot 

chansen att överkomma sin hermeneutiska nackdel. För att sammanfatta lite annorlunda: A 

ger B chansen att överkomma sin hermeneutiska nackdel. B bör då ta denna chans.  

Låt oss ta ett välbekant exempel. Carmita Wood förstår sin sociala erfarenhet och beslutar 

att berätta för sin arbetsgivare om de sexuella trakasserier som hon blivit utsatt för på arbets-

platsen. Arbetsgivaren tolkar Carmitas berättelse som en överreaktion och en oförmåga att 

kunna ta ett skämt.  Arbetsgivaren förstår sina egna potentiella brister och inser därmed vikten 5

av att försöka förstå varför och vad det är Camilla vill förmedla. Hen gör detta eventuellt ge-

nom att ställa fler frågor, både till Carmita och sig själv. Till slut kommer arbetsgivaren trots 

detta fram till att Carmitas berättelse verkar underlig, det vill säga hen saknar fortfarande de 

tolkningsverktyg som krävs för att förstå Carmitas sociala erfarenhet. Carmita blir således fort-

farande utsatt för en hermeneutisk orättvisa, men hur ser arbetsgivarens ansvar ut? Utifrån 

föregående diskussion följer att arbetsgivaren, genom att försöka att förstå det Carmita uttryc-

ker, har tagit sitt ansvar och därmed inte kan ses som delansvarig för att orättvisan uppstår. På 

ett sätt kan detta tyckas underligt, då det fortfarande är hens agerande som gör att Carmita blir 

utsatt för en hermeneutisk orättvisa. Men, jag vill hävda att hen inte kan ses som ansvarig då 

hens hermeneutiska nackdel tycks gå så djupt att Carmitas ord och förklaringar inte kan fylla 

det hermeneutisk glapp som möjliggör för den hermeneutiska orättvisan. Genom att försöka 

förstå varför och vad Carmita vill förmedla har hen gett Carmita chansen att fylla det herme-

neutiska glappet. Men detta glapp tycks vara för djupt för Carmita att fylla. Detta kommer sä-

kerligen ta tid, men att få chansen och möjligheten till att försöka förmedla nya hermeneutiska 

resurser tycks vara ett första steg för att motverka hermeneutiska orättvisor. Jag vill på så sätt 

hävda att arbetsgivaren inte kan ses som ansvarig för att den hermeneutiska orättvisan upp-

kommer vid detta specifika fall. Däremot vill jag belysa att avgörandet av detta, som så mycket 

annat, måste ses från fall till fall. En viktig fråga kan i så fall vara att ställa: hur mycket ifråga-

sättande av en individ är rimligt att begära? Som så mycket annat vill jag i sympati med Medina 

och Fricker hävda: kontext är allt (Medina 2012:203)!   

Jag vill därmed hävda att individer bär ett ansvar i förhållande till hermeneutiska orättvisor. 

Detta ansvar tar sig uttryck genom att försöka att förstå det en individ uttrycker. Ges möjlig-

 Exemplet gör tydligt att det kan vara viktigt att titta på fall utifrån kontext. 2019 i Sverige tycks det befängt att en arbetsgi5 -
vare inte förstår vad sexuella trakasserier är för något. Så låt oss sätta detta exempel i en kontext där sexuella trakasserier inte 
pratades om i samma utsträckning. 
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het till att fylla det hermeneutiska glappet så bör individen försöka så gott hen kan att göra 

detta. Gör individen inte detta så tycks hen även vara delansvarig för att en annan individ ut-

står en hermeneutisk orättvisa, och även för att samma orättvisa troligen kommer att uppstå 

igen och igen i framtiden.  

4.5. Skillnaden och likheten hos Fricker och Medina 

Medina argumenterar för en bredare syn av ansvar i form av medbrottslighet. På så sätt kan 

han visa hur individer kan hållas ansvariga även i förhållande till strukturella orättvisor som 

hermeneutiska orättvisor. Jag har argumenterat för att individer alltid är ansvariga när de bidrar 

till hermeneutisk marginalisering. Eftersom hermeneutisk marginalisering är bakgrundsvillko-

ren för hermeneutiska orättvisor kan de även ses som ansvariga i form av medbrottslighet för 

att hermeneutiska orättvisor kan existera. Ett bidragande till hermeneutisk marginalisering in-

nebär således inte att individen begår en hermeneutisk orättvisa. Däremot skapar det förutsätt-

ningarna för att hermeneutiska orättvisor kan förekomma, vilket innebär att individer som 

bidrar till den hermeneutiska marginaliseringen kan ses som delansvariga för hermeneutiska 

orättvisor.  

Jag har vidare argumenterat att det finns ett specifikt sorts ansvar i förhållande till herme-

neutiska orättvisor med en kommunikativ skada. Detta innebär att individer alltid är ansvariga 

att försöka förstå. De kan aldrig hållas ansvariga för att inte förstå (om de inte bidragit till her-

meneutisk marginalisering); däremot om de inte ens försöker. Jag har argumenterat för att det-

ta är ett ansvar i förhållande till hermeneutiska orättvisor just eftersom att ett försök till att 

förstå vad en individ uttrycker (även när det låter obegripligt) kan bidra till att en hermeneutisk 

orättvisa aldrig uppstår, eller åtminstone att den mildras rejält. Jag har gjort detta genom att 

utveckla Medinas (2017:43) argument om att det finns en skala av förståelse och oförståelse. 

Detta i sig innebär att det finns en skala av hermeneutiska orättvisor där dessa kan vara större 

eller mindre. Således menar jag att individer troligen inte alltid kan lyckas att göra att den her-

meneutiska orättvisan aldrig uppstår, men hen kan alltid göra den mindre genom att försöka 

att förstå, och på så sätt, eventuellt även mildra sin egen hermeneutiska nackdel. Detta i sig 

bör ses som positivt för potentiella framtida hermeneutiska orättvisor av liknande art. På så 

sätt även ett ansvar, inte enbart i förhållande till den enskilda individen som försöker förmedla 

sin erfarenhet, utan även för framtida individer med samma erfarenheter.  

Utifrån detta håller jag således med Medinas syn på medbrottslighet i förhållande till her-

meneutiska orättvisor, men även Fricker då hon menar att en medbrottslighet inte innebär att 

en individ begår en hermeneutisk orättvisa. Vid den kognitiva skadan av hermeneutiska orättvi-

sor och även hermeneutisk avskildhet håller jag med Fricker om att individer inte kan hållas 

ansvariga för när orättvisan uppkommer (däremot är ansvaret desto större i förhållande till 

den hermeneutiska marginaliseringen). Däremot vid den kommunikativa skadan har jag argu-
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menterat med Medina att individer bär ett visst ansvar att försöka att förstå. De behöver inte 

vara ansvariga för att inte förstå, då det kan ha varit andra människor som skapat bakgrunds-

villkoren (hermeneutisk marginalisering). Det är likväl först vid deras förkastande av det en 

talare försöker att uttrycka som en hermeneutisk orättvisa uppstår. De bär därmed ett ansvar. 

Det är intressant att notera att enligt min argumentation tycks det individuella ansvaret främst 

uppkomma vid de minimala och halvvägs fallen av hermeneutiska orättvisor. Eller med andra 

ord, då glappen inte är utspridda över ett helt samhälle. Ju större glapp, desto mer strukturella 

åtgärder tycks krävas. Desto mindre glapp, desto mer kan och bör vi förvänta oss av individer.  

Jag har därmed betonat vikten av att 1) tydliggöra definitionen av hermeneutisk orättvisa. 

Jag har försvarat Frickers ursprungliga definition mot Medinas bredare då jag hävdar att det är 

viktigt att särskilja de olika orättvisorna. 2) särskilja hermeneutisk marginalisering och herme-

neutisk orättvisa samtidigt som vi kan se dess samband. 3) tydliggöra definitionen av ansvar. 

Med andra ord, en individ kan ses som (del)ansvarig även om ingen individ (eller individer) 

begår orättvisan. 4) se att ansvar uppkommer i olika grader i förhållande till de olika formerna 

av hermeneutiska orättvisor, men även till olika sociala positioneringar.  

5. Slutsats och sammanfattning 

“I began to understand that I wasn't crazy. It was the system that was crazy.” - Gloria Stei-
nem (Jewish Women's Archive 2011). 

Förståelsen av sociala erfarenheter skapas i och med hjälp av ens sociala kontext. När ens 

sociala kontext därmed bidrar till att vissa människor är hermeneutisk marginaliserade kom-

mer dessa få svårigheter att tolka och att kommunicera sina sociala erfarenheter. Detta är vad 

vi kan kalla för en hermeneutisk orättvisa. I den här uppsatsen har jag ställt frågan huruvida 

Medinas argumentation om att ansvar uppkommer i förhållande till hermeneutiska orättvisor 

är övertygande. Min slutsats är att den är det i vissa avseenden och inte i andra.  

Först och främst har jag argumenterat mot Medinas tolkning av definitionen av hermeneu-

tisk orättvisa där jag menar att han inkorporerar fall som handlar om andra sorters orättvisor. 

Genom exemplet med vit ignorans har jag däremot visat att det kan vara svårt att särskilja de 

olika orättvisorna, speciellt misslyckat upptag och hermeneutisk orättvisa. Detta betonar vik-

ten av att se fall utifrån dess egen kontext. Vidare har jag undersökt Medinas och Frickers del-

vis olika syn på ansvar. Jag håller med Medina om att det finns ett medbrottslingsansvar i för-

hållande till hermeneutiska orättvisor om individen bidrar till hermeneutisk marginalisering. 

Däremot vill jag hävda att detta i sig inte innebär att individen begår orättvisan. Sedan har jag 

delat upp de hermeneutiska orättvisorna främst utefter kognitiva och kommunikativa skador, 

även om jag återigen vill betona att denna uppdelning inte är vattentät. Då individen, medvetet 

eller omedvetet, väljer att tysta sig själv och inte förmedla sin sociala erfarenhet (på grund av 
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kognitiv skada, eller hermeneutisk avskildhet) har jag argumenterat med Fricker att individer  

(vid uppkomsten av den hermeneutiska orättvisan) inte kan ses som ansvariga. Däremot vid 

den kommunikativa skadan har jag argumenterat för att individer är ansvariga att försöka att 

förstå det en individ uttrycker. Gör individen inte detta så kan hen även ses som delansvarig 

för att den hermeneutiska orättvisan uppstod. Individen är inte, med nödvändighet, ansvarig 

för att inte ha de hermeneutiska resurserna, däremot kan ett direkt förkastande av det en indi-

vid uttrycker (även när detta ter sig obegripligt) ses som att individen även bidrar till, och såle-

des är delansvarig för en hermeneutisk orättvisa. 

Jag tror att Frickers fokusering på att ansvar inte uppkommer vid hermeneutiska orättvisor 

främst beror på att det felaktiga, det vill säga den hermeneutiska marginaliseringen, redan är 

skapad då orättvisorna uppkommer. På så sätt är det inte helt korrekt att säga att en enskild 

individ är ansvarig för en hermeneutisk orättvisa. Men jag vill hävda att detta i sig inte bidrar 

till att de inte kan ses som medbrottslingar och delansvariga för att orättvisan uppstår. Genom 

ett direkt förkastande av det någon uttrycker (på grund av att det låter obegripligt) tycks vi 

vara delansvariga för den hermeneutiska orättvisan, även om vi inte ensamt begår den. Vi alla 

bär således ett ansvar till att minska skapandet av hermeneutisk marginalisering. Bidrar vi till 

hermeneutisk marginalisering tycks vi även vara medbrottslingar till att hermeneutiska orättvi-

sor kan existera. Vi bär även ett ansvar till att försöka att förstå det våra medmänniskor försö-

ker att kommunicera; att inse att andra människor ibland kan ha en förståelse för sina upple-

velser som vi har kvar att lära (om vi någonsin gör det).  
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