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 Formáli 

Þessi rannsókn er lokaritgerð mín í BA námi í þjóðfræði við Háskóla Íslands og er hún 12 

ECTS einingar. Ég vil tileinka þessa ritgerð öllum þeim kjarnakonum sem hafa greitt leiðina 

í átt að jafnrétti kynjanna í gegnum tíðina.  

Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að spjalla við mig og deila 

með mér reynslu sinni og upplifunum, kaffibollum og hlátrasköllum. Ég vil líka þakka öllum 

vinum mínum og fjölskyldumeðlimum sem hafa sýnt rannsóknarefninu mínu áhuga, hvatt 

mig áfram og haldið mér við efnið þegar ég var við það að gefast upp. Þar ber helst að 

nefna minn ástkæra kærasta, Atla Rúnarsson, sem ýtti mér áfram þegar ég stóð í stað, 

passaði að ég tæki mér pásur þegar ég var á skriði og nuddaði á mér axlirnar þegar þær 

voru við það að breytast í stein.  

Sérstakar þakkir vil ég svo senda Kristni Schram, leiðbeinandanum mínum, fyrir 

leiðsögnina, þolinmæðina, hvatninguna og auðvitað alla kaffibollana. 
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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um upplifun kvenna á notkun húmors í jafnréttisumræðu. Ég tók viðtöl 

við þrjár konur sem eru virkir þátttakendur í jafnréttisumræðu og þær voru spurðar út í 

hvernig þær upplifðu húmor, hvernig þær notuðu húmor og hvaða annmarka þær teldu 

að fylgdi því að notast við grín þegar rætt væri um þung og erfið málefni. Farið er yfir 

kenningar og hugtök sem tengjast húmor og húmorfræðum og þær settar í samhengi við 

svör viðmælendanna til að gefa dýpri skilning á viðfangsefninu. Helstu niðurstöður 

þessarar rannsóknarritgerðar eru þær að hlutverk húmors er margvíslegt þegar kemur að 

jafnréttisumræðu. Húmor getur verið valdeflandi og gert femínistum og öðru baráttufólki 

auðveldara fyrir að koma skilaboðum sínum á framfæri á aðgengilegan máta. Húmor 

getur líka verið mikilvægt tæki til þess að ræða þung og alvarleg málefni sem geta fylgt 

umræðu um jafnrétti kynjanna svo sem um kynbundið ofbeldi og fóstureyðingar. Hlutverk 

húmors í því samhengi er að vera tæki til spennulosunar en einnig getur það verið tæki til 

þess að skauta framhjá því að ræða alvarleika málsins. Helstu áskoranirnar sem felast í 

því að nota húmor í jafnréttisumræðu felast í því að það er mikil krafa um að sýna 

nærgætni, vera meðvitaður um forréttindi sín og bakgrunn auk þess sem það skiptir máli 

að geta lesið vel í áheyrendahópinn og samhengið til þess að húmorinn sé ekki niðrandi 

eða smættandi. 
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1 Inngangur 

Grín, brandarar, háð og kaldhæðni er eitthvað sem flestir þekkja úr sínu daglega lífi. 

Húmor á sér stað í lífi flestra og getur verið uppspretta gleði og hláturs en húmor getur 

líka verið eitthvað sem lætur okkur líða illa eða óþægilega, sérstaklega þegar við sjálf erum 

viðfangsefni brandarans. Við þekkjum það eflaust líka flest að hafa sagt brandara sem 

uppsker lítinn sem engan hlátur eða að nota  kaldhæðni á röngum tíma eða í röngum hóp. 

Það að húmor sé partur af hversdagslífinu gerir hann þó ekki minna verðugan þess að 

vera rannsakaður í fræðilegu samhengi, þvert á móti. Þjóðfræði er fræðigrein sem meðal 

annars skoðar hlutverk hins hefðbundna og óformlega í hversdagslegum veruleika og 

fellur húmor þar undir. Í námi mínu í þjóðfræði sat ég námskeið sem bar yfirskriftina 

Húmor: hlátur, grátur og Gnarr. Það var fyrst í þessum áfanga að ég áttaði mig á að 

húmorfræði væri alvöru fræðigrein sem og að kenningar um húmor gætu hjálpað okkur 

að skilja tilgang hans og notkun í samfélaginu. Það var strax þá sem ég ákvað að ég vildi 

nota tækifærið þegar að BA-skrifum kæmi til þess að kafa dýpra inn í þessa fræðigrein. 

Hugmyndin að því að hafa kynjavinkil í rannsókninni og skoða nánar hvernig konur 

upplifa húmor í daglegu lífi kviknaði svo þegar ég sat málstofu sem bar yfirskriftina Konur 

í stjórnmálum. Á þessari málstofu sátu konur frá öllum stjórnamálaflokkum landsins fyrir 

svörum og ræddu sína upplifun af því að vera konur á þessum vettvangi. Þrátt fyrir að 

hafa mismunandi skoðanir á hinum ýmsu málefnum voru þær allar sammála um að það 

hallaði á hlut kvenna í stjórnmálum og að umræða um og gagnrýni á konur í áhrifastöðum 

gæti oft verið óvægin og ósanngjörn. Þær tóku dæmi um grín sem hafði verið gert á þeirra 

hlut, oft grín sem sneri að útliti þeirra, raddbeitingu og/eða klæðaburði. Eftir langa 

umræðu um það kom spurning úr sal sem sneri að því hvernig þær tækjust á við þessa 

gagnrýni og munnlegar árásir sem þær yrðu ítrekað fyrir. Allar voru þær sammála um 

hversu miklu máli það skipti að geta bara hlegið að þessu og gert grín að ómálefnalegum 

athugasemdum. Mér fannst áhugavert að heyra þessar konur ræða hvernig húmor hefði 

bæði verið notaður gegn þeim, til að gera lítið úr þeim, og hvernig þær notuðu húmor til 

þess að takast á við þessa óvægnu gagnrýni. Það að heyra þær tala um hvað það væri 

mikilvægt að geta hlegið og haldið svo áfram með þau verkefni sem þær höfðu tekið að 

sér sem konur í áhrifastöðum kveikti áhuga minn á að skoða þetta viðfangsefni nánar.  
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Þær rannsóknarspurningar sem ég vinn með í þessari rannsókn eru; hver er upplifun 

kvenna á húmor í jafnréttisumræðu? Hvenær er notkun húmors viðeigandi og hvenær er 

hún óviðeigandi? Getur húmor verið hamlandi eða valdeflandi í baráttunni fyrir jafnrétti 

kynjanna? Í rannsókninni ræði ég við þrjár konur um þeirra upplifun á notkun húmors í 

umræðunni um kynjajafnrétti. Ég valdi að gera viðtalsrannsókn þar sem ég tel að það geti 

verið mikilvæg og áhrifarík leið til að setja fræðilega umræðu um húmor í samhengi við 

upplifun kvenna í dag.  

Ritgerðin sjálf skiptist svo í þrjá meginkafla. Í fyrsta kafla er gerð grein fyrir þeirri 

aðferðafræði sem notuð var þegar viðtölin voru tekin ásamt því að gefið er gott yfirlit yfir 

hvernig ég fann viðmælendur fyrir rannsóknina, hverjar þær eru og hver þeirra 

bakgrunnur er. Í öðrum hluta ritgerðarinnar er farið yfir hugtök og kenningar sem tengjast 

rannsóknarefninu. Þar mun ég fara yfir kenningar og fræðilega umræðu um húmor ásamt 

því að skilgreina stuttlega þau hugtök tengd jafnréttisumræðu sem við eiga í ritgerðinni. 

Í þriðja kaflanum mun ég svo leitast við að greina viðtölin út frá fræðilegum heimildum 

um húmor og notkun hans til að fá dýpri mynd af því hvernig húmor getur verið notaður 

í mismunandi aðstæðum. Að lokum mun ég fara yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

og draga saman svör við þeim rannsóknarspurningum sem ritgerð þessi byggir á. 

1.1 Aðferðafræði 

Þar sem tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða upplifun og viðhorf kvenna lá beinast 

við að hún byggði á eigindlegum rannsóknaraðferðum, en þær fela í sér að kafað er dýpra 

í afmarkað viðfangsefni, sem hægt er að  gera með því að taka viðtöl eða 

vettvangsathugun. Viðtalsrannsókn gefur rannsakanda tækifæri til þess að fá dýpri 

skilning á viðhorfum viðmælenda og var því kjörið að notast við þá aðferð í þessu tilfelli. 

Viðtölin voru þannig sett upp að ég hafði fyrir fram undirbúið spurningaramma til að halda 

utan um umræðurnar en passaði þó að hafa spurningarnar opnar svo viðmælendur hefðu 

tækifæri til að fara inn á málefni sem væru þeim hugleikin. Það er mikilvægt hafa vel 

afmarkað svið sem maður vill afla þekkingar á en jafnframt er mikilvægt að leyfa 

viðmælendanum að leiða viðtalið. Með því að einbeita sér að því að hlusta á það sem 

viðmælandinn hefur að segja og bregðast við því frekar heldur en að einblína á fyrirfram 

ákveðinn spurningalista kemur maður í veg fyrir að viðtalið verði þvingað og lætur í 

staðinn viðmælendanum líða eins og hann sé að eiga samræður frekar en að vera í 
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eiginlegu viðtali (Sims og Stephens, 2011: 208-209).  Djúpviðtöl hafa þann kost að 

viðmælendur hafa svigrúm til að geta svarað með sínum eigin orðum og geta þar að auki 

haft áhrif á hvaða stefnu viðtalið tekur. Þessi aðferð getur gefið meiri vídd í viðtölin (Yow, 

2005: 5). Þessi rannsóknaraðferð hefur einnig þann kost að þar sem spurningaramminn 

er opinn getur viðtalið tekið nýja stefnu út frá því sem viðmælendur hafa áhuga á að ræða. 

Það gefur rannsakanda möguleika á að uppgötva aðra hluti en hann fór af stað með í 

upphafi rannsóknar. Það hefur þó í för með sér að rannsakandi þarf að vera opinn fyrir 

því að rannsóknarspurningin sem lagt er upp með í byrjun geti breyst í ferlinu, sem er 

einmitt það sem gerðist í þessari rannsókn (Yow, 2005: 6).  

Í upphafi fór ég af stað með rannsóknarspurningu sem sneri að því að skoða hvernig 

konur notuðu húmor til þess að hafa áhrif, koma af stað umræðu og breytingum. Strax í 

fyrsta viðtalinu kom það í ljós að flókið er að spyrja fólk nákvæmlega út í það hvernig það 

sjálft notar húmor í þessum tilgangi. Það viðtal tók þá stefnu að snúast að mestu um 

umræðuna um jafnrétti og upplifun viðmælandans á húmor. Þar sem það sama átti sér 

stað í viðtali tvö tók ég ákvörðun um að breyta rannsóknarspurningunni og kafa nánar í 

upplifun kvenna á hlutverki húmors í jafnréttisumræðu. Þó viðtölin hafi verið opin voru 

ákveðnar spurningar sem ég lagði fyrir alla viðmælendur mína. Það var svo mismunandi 

eftir viðtölum hvaða málefni hver viðmælandi lagði áherslu á og því fengu viðtölin að 

þróast eftir því.  

Allir viðmælendur mínir voru konur og voru þær spurðar út í bakgrunn sinn, hvar þær 

væru fæddar og uppaldar, menntun og búsetu. Einnig voru þær allar spurðar hvort þær 

teldu sig vera femínista og hvernig þær skilgreindu það að vera femínsti. Það gerði ég til 

þess að átta mig betur á hvað þær ættu sameiginlegt og hvort það bæri eitthvað í milli hjá 

þeim hvernig þær skilgreindu hugtakið. Áður en ég tók viðtölin útbjó ég grófan 

spurningaramma um viðhorf þeirra til jafnréttisumræðu og upplifun á húmor í þeirri 

umræðu. Ég tók prufuviðtal við vinkonu mína sem hefur reynslu af því að gera 

viðtalsrannsóknir, bæði til þess að sjá hvort að spurningaramminn minn væri viðeigandi 

og til þess að prufukeyra upptökutækin sem ég hafði úr að velja. Annmarkar þessarar 

rannsóknaraðferðar eru þó þeir að ekki er hægt að rannsaka viðfangsefnið af sömu 

stærðargráðu og þegar kemur að megindlegum rannsóknum því þarf að fara varlega í að 

fullyrða hluti um stóran hóp (Yow, 2005: 6). Af þeim ástæðum er það mikilvægt að horfa 
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á þessa rannsókn aðeins sem viðhorf og upplifanir þessara einstöku viðmælenda sem 

hóps, þrátt fyrir að viðhorf þeirra geti gefið okkur vísbendingu um stærra samhengi. 

1.2 Viðtölin og viðmælendurnir  

Þar sem rannsóknarspurningarnar mínar snúa að upplifun kvenna á húmor í 

jafnréttisumræðu og jafnréttisbaráttu lá beinast við að rannsóknin byggði á viðtölum við 

konur sem væru virkir þátttakendur í umræðu um stöðu jafnréttis á Íslandi. Við leit mína 

að viðmælendum byrjaði ég á að skoða þekkta vettvanga fyrir jafnréttisumræðu. Þá 

vettvanga var að finna á  samfélagsmiðlum, í fréttamiðlum og í hópum sem hafa einsett 

sér að berjast fyrir jafnrétti og halda uppi upplýstri og opinberri umræðu um þau mál. Við 

þá athugun fann ég nokkrar konur sem ég taldi að gætu fallið vel að viðfangsefni 

rannsóknar minnar. Eina af konunum sem ég tók viðtal við þekkti ég frá því að hafa fyrir 

nokkrum árið unnið á sameiginlegum vinnustað en hinar tvær þekkti ég ekkert fyrir en ég 

kannaðist þó við nöfn þeirra einmitt vegna þess að þær hafa verið virkar í umræðunni. Ég 

hafði samband við þær í gegnum skilaboð þar sem ég útskýrði fyrir þeim rannsóknarefnið 

mitt og ástæðu þess að ég vildi fá að ræða við þær. Í skilaboðunum lagði ég áherslu á að 

þær mættu til að velja staðinn sem við myndum hittast á, enda væri það heppilegast ef 

þeim átti að  líða vel í viðtalinu og að andrúmsloftið yrði þægilegt. Þar að auki bað ég alla 

viðmælendur mína um leyfi til þess að nafngreina þær í ritgerðinni og það samþykktu þeir 

allar sem ein. Þar sem viðmælendur mínir eru virkir þátttakendur í jafnréttisumræðu á 

opinberum vettvangi getur nafngreining þeirra gefið rannsókninni aukið vægi og fyllra 

samhengi. 

Fyrsti viðmælandi minn var Steinunn Rögnvaldsdóttir. Steinunn er 30 ára kona, búsett 

í Reykjavík en ættuð bæði frá Akureyri og úr Skagafirði og lýsir hún sjálfri sér sem sís-kynja 

og gagnkynhneigðum femínista. Steinunn er með BA gráðu í félags- og táknmálsfræði og 

MA gráðu í kynjafræði frá Háskóla Íslands. Bakgrunnur hennar hvað viðkemur 

jafnréttismálum er sá að hún var á árunum 2012-2013 talskona Femínistafélags Íslands 

auk þess sem hún hefur verið í ritstjórn vefritsins Knúz, en það er feminískt vefrit sem 

fjallar um ýmisleg málefni tengd jafnrétti kynjanna. Steinunni þekkti ég ekki áður en ég 

hafði samband við hana. Ég rakst á hana á Facebook-hópnum Karlar gera merkilega hluti, 

en það er umræðuvettvangur þar sem konur geta deilt fréttum og öðrum hlutum úr 

hversdagsleikanum sem varpa ljósi á skekkju í jafnrétti á Íslandi. Steinunn er skráð ein af 
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stjórnendum hópsins. Steinunn bauð mér að taka viðtal við sig á heimilu sínu þann 9. 

janúar 2017. 

Annar viðmælandi minn var Brynja Huld Óskarsdóttir. Brynju Huld þekki ég frá því að 

við vorum samstarfskonur á árunum 2014-2015. Brynja Huld er fædd árið 1986 og uppalin 

á Ísafirði. Brynja Huld er með BA gráðu í heimspeki frá Háskóla Íslands og lauk við MA- 

gráðu í alþjóðastjórnmálum frá UCL háskólanum í Lundúnum árið 2016. Brynja Huld býr 

um þessar mundir í Lundúnum í Bretlandi og því fór viðtalið við hana fram í gegnum 

forritið Skype þann 9. janúar 2017. Brynju Huld valdi ég vegna þess að ég þekkti vel til 

hennar sjónarmiða þegar kemur að jafnrétti og femínisma og taldi áhugavert að heyra 

hennar sjónarhorn á þessu viðfangsefni. Brynja Huld hefur verið virk í jafnréttisbaráttu og 

almennri umræðu síðastliðin ár. Hún hefur setið, líkt og Steinunn, í Femínistafélagi Íslands 

og verið í ritstjórn feminíska vefritsins Knúz.  

Þriðji viðmælandi minn var Hildur Lilliendahl Viggósdóttir, 35 ára kona búsett í 

Reykjavík. Hildur er vel þekkt í jafnréttisumræðu á Íslandi, en hún varð fyrst þekkt eftir að 

hafa birt albúm á netinu sem bar heitið Karlar sem hata konur, en þar tók hún saman 

skjáskot af ummælum karlmanna sem hún mat sem svo að fælu í sér hatursfull ummæli 

um konur og femínisma. Albúmið fékk mikil viðbrögð, bæði jákvæð og neikvæð, og ég 

held að það sé óhætt að segja að eftir birtingu þess hafi Hildur orðið eitt af þekktum 

andlitum femínisma á Íslandi. Hildur stundaði nám í félagsfræði og kynjafræði við Háskóla 

Íslands og vinnur í dag fyrir Reykjavíkurborg. Hún er, líkt og Steinunn, ein af stjórnendum 

hópsins Karlar gera merkilega hluti á Facebook. Hildur valdi að hitta mig á kaffihúsi í 

miðbæ Reykjavíkur þann 23. janúar 2017. 
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2 Hugtök og kenningar  

2.1 Femínismi og jafnrétti 

Þar sem rannsóknin fjallar um jafnrétti og jafnréttisumræðu er ekki úr vegi að skilgreina 

helstu hugtök sem henni tengjast. Helsta hugtakið sem þarf að skilgreina er hugtak sem 

allir viðmælendur mínir nota til að skilgreina sig og er því hluti af þeirra sjálfsmynd, en 

það er hugtakið femínismi. Femínismi er samkvæmt íslenskri orðabók skilgreint sem 

stefna þar sem áhersla er lögð á kvenfrelsi og mótun samfélagsins eftir þörfum kvenna og 

þeim gildum sem þeim séu eiginlegust og því er einstaklingur sem skilgreinir sig sem 

femínista manneskja sem lifir eftir þeim gildum. Þorgerður Einarsdóttir fjallar í grein sinni 

Jafnrétti án femínisma: pólítík án fræða um að femínismi sé hugtak sem erfitt sé að negla 

niður undir eina skilgreiningu heldur sé þar um að ræða „lifandi og dýnamískt afl í stöðugri 

þróun (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 10)”. Með því á hún við að til séu margar 

mismunandi nálganir á femínisma, en almenn skilgreining sé þó að femínismi sé kenning 

eða hreyfing sem einkennist af hollustu við þann málstað að breyta samfélagi og 

menningu í átt til jafnréttis (Þorgerður Einarsdóttir, 2002: 2-9). Eins og fram kom hér að 

ofan skilgreina viðmælendur mínir sig allar sem femínista og leggja að mestu leyti 

svipaðan skilning í það hugtak. Skilgreining Steinunnar nær vel yfir skilgreiningu þeirra, en 

hún segir: „ femínisti er manneskja sem að veit að jafnrétti kynjanna hefur ekki verið náð 

og vill gera eitthvað í því og er virk að gera eitthvað í því hversu mikið eða lítið sem [það 

er] (AMH2017_1: 1).” Hildur tekur í sama streng í skilgreiningu sinni á því hvað það feli í 

sér að vera femínisti en tekur þó fram að aðalmálið sé að brenna fyrir því að það verði 

breytingar en að ekki sé skylda þess sem kallar sig femínista að „taka einhverja slagi” 

(AMH2017_3: 2). Með því á hún við að það megi ekki gera þá kröfu á alla að vera virkir í 

baráttunni heldur sé það hvers og eins að meta hvenær viðkomandi blandar sér í slaginn. 

Hugtak sem algengt er að rekast á þegar rætt er um jafnrétti og femínisma og sem 

viðmælendur mínir nefndu allar í viðtölunum er hugtakið feðraveldi (e. patriarchy). 

Félagsfræðingurinn Sylvia Walby skilgreinir feðraveldi sem „a system of social structures 

and practices in which men dominate, oppress and exploit women (Walby, 1990: 20)”. 

Hún telur það því vera ákveðið kúgunarkerfi gegn konum þar sem karlar hafi yfirráðin og 

notfæri sér þau. Það er mikilvægt að átta sig á þessu hugtaki þar sem það er algengt að 

sjá það í umræðu um jafnrétti kynjanna. Jafnrétti og jafnréttisumræða eru hugtök sem 
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geta tekið til margra mismunandi hópa í samfélaginu sem berjast fyrir réttindum sínum 

hvort sem þar er um að ræða konur, fatlað fólk, samkynhneigða eða aðra hópa sem eiga 

undir högg að sækja í nútíma samfélagi. Í þessarri ritgerð er þó einblínt á jafnrétti 

kynjanna og þá umræðu sem henni tengist, hvort heldur sem er í hinu almenna rými eða 

á netinu. 

2.2 Húmor 

Þegar við heyrum orðið húmor hugsar maður um eitthvað sem er fyndið, það er þó 

mismunandi eftir einstaklingum hvað okkur þykir fyndið og hvað ekki. Martin D. Lampert 

og Susan M. Ervin-Tripp segja að vel heppnaður brandari sé sá sem nái að spila inn á 

sameiginlegar hugmyndir þess sem hann segir og þeirra sem á hann hlusta. Áheyrendur 

geti þá með hlátri sínum gefið til kynna að þeir deili þeim gildum og skoðunum sem koma 

fram í brandaranum (Lampert og Ervin-Tripp, 1998: 232). Í flestum umræðum um húmor 

gegnir hlátur mjög mikilvægu hlutverki. Það eru einhverjir sem halda því fram að hlátur 

sé það sem gerir brandara að því sem hann er, að án hláturs sé ekki um brandara að ræða. 

Þessu er mannfræðingurinn Mary Douglas ósammála en að hennar mati er hlátur ekki 

prófsteinn á hvort um brandara sé að ræða eða ekki. Hún tekur einnig fram að í umræðu 

um húmor sé hlátur ekki alltaf til staðar. Douglas telur að brandarar séu táknrænir fyrir 

þá samfélagslegu umgjörð sem þeir eru sagðir í og feli í sér að ríkjandi viðhorfum sé ögrað 

(Douglas, 1975: 92-97).  

Maður myndi ætla að það væri einfalt viðfangsefni að skilja og greina húmor, en það 

er þó ekki svo. Húmor er margþættur og til eru margar kenningar sem snerta á ástæðum 

þess að við notum húmor í samskiptum okkar og hvernig við skiljum hann. Í bók sinni On 

Humour fer heimspekingurinn Simon Critchley yfir það sem hann telur vera þrjár helstu 

kenningar um húmor, en það eru misræmiskenningin, spennulosunarkenningin og 

yfirlætiskenningin. Misræmiskenningin felur í sér að húmor spretti upp þegar til verður 

misræmi milli þess sem við þekkjum og búumst við í ákveðnum aðstæðum og frásögnum 

og þess sem gerist í brandaranum sem sagður er (Critchley, 2002: 3). Mannfræðingurinn 

Elliott Oring hefur mikið fjallað um misræmi í húmor. Hann bendir á að ekki sé nóg að það 

sé til staðar misræmi heldur verði það að vera viðeigandi. Viðeigandi misræmi felur þá í 

sér að sá sem segir brandarann og sá sem á hann hlustar verði að þekkja vel til þess sem 

um er rætt til að geta skynjað hvar misræmið liggur (Oring, 1992: 4-6). Önnur kenningin 
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er spennulosunarkenningin, en segir hlátur vera tæki til þess að losa um uppsafnaða 

spennu (Critchley, 2002: 3). Sálfræðingurinn Sigmund Freud fjallar mikið um 

spennulosunina sem fylgir hlátri í bók sinni Jokes and their Relation to the Unconscious. 

Þar segir hann „We should say that laughter arises if a quota of physical energy which has 

earlier been used for the cathexis of particular physical paths has become unusable, so 

that it can find free discharge“ (Freud, 1989: 180). Hér segir Freud að uppsöfnuð spenna 

í líkamanum finni sér leið út með hlátri og veiti því svokallaða spennulosun.  

Yfirlætiskenningin er sú þriðja og síðasta sem Critchley telur upp. Hún felur í sér að 

við hlæjum þegar við upplifum yfirburði gagnvart öðrum og veikleikar annarra verða að 

skotmarki brandarans (Critchley, 2002: 3).  Húmor sem byggir á yfirlæti getur oft verið 

uppfullur af hatri, brandarar geta nefninlega verið svo miklu meira heldur en saklausar 

frásagnir til að skemmta. Freud hélt því fram að allir brandarar hefðu aðeins tvenns konar 

tilgang. Annars vegar væru það óvinveittir brandarar, til þess fallnir að gera lítið úr 

viðfanginu eða verjast árás í formi orða. Hins vegar væru það óviðeigandi brandarar, til 

þess fallnir að varpa ljósi á eitthvað (Oring, 1992: 16). Það skal þó ekki rugla saman 

grófum/svörtum húmor og haturshúmor. Oring fjallar um haturshúmor og tekur mörg 

dæmi um hvernig skopmyndir voru notaðar af hvítum öfgamönnum til að gera lítið úr 

öðrum kynþáttum (Oring, 2003: 53). Haturshúmor er húmor sem oft er notaður til að 

koma neikvæðum og hatursfullum skilaboðum áleiðis í búningi brandara eða gríns, en 

Oring bendir á að húmorinn  sé ekki endilega notaður sem yfirskin til að dulbúa skilaboðin 

sem falin eru í brandaranum. 

Um skopmyndirnar segir Oring: „Humour affords no more possibilites for the indirect 

expressin of aggression and programs of violence than any other mode of expression. [...] 

Thus, nothing is communicated through humor that is not communicated otherwise 

(Oring, 2003: 53). Hér bendir hann á að í málgagni þessara hvítu öfgamanna voru skrifin 

almennt mjög hatursfull og hvöttu meðal annars til ofbeldis. Þessi skilaboð birtust í rituðu 

efni á borð við greinar og umfjallanir en voru þar að auki birt í formi umræddra 

skopmynda. Þar voru því skopmyndirnar og notkun húmors í þeim ekki ætlaðar til að 

hylma yfir hatursfull skilaboð heldur frekar voru þær hluti af mörgum leiðum sem 

tímaritið nýtti sér til að koma skilaboðum sínum á framfæri. Oring segir einnig um 

skopmyndirnar: „Because they expose rather than disguise, the cartoons communicate 
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to the readership that racism can be and should be open and explicit (Oring: 2003: 56).“ 

Þarna er því húmorinn notaður sem tæki til þess að koma hatursfullum og rasískum 

skilaboðum upp á yfirborðið auk þess sem hann segir að í gegnum húmorinn skapist 

yfirbragð bræðralags, að með því að hlæja að skopmyndunum og þeim skilaboðum sem 

þær fela í sér styrkist hópurinn í skoðunum sínum og markmiðum (Oring, 2003: 56) 

Það er svo mikilvægt að rýna í hver segir brandarann og um hvern. Þjóðfræðingurinn 

Alan Dundes fjallar um gálgahúmor í bók sinni Cracking jokes. Þar tekur hann fram að 

ekkert sé svo heilagt eða ógeðfellt að ekki sé hægt að grínast með það. Þar skilgreinir 

hann gálgahúmor sem brandara sem sagðir eru um og af fórnarlömbum undirokunar. 

Gálgahúmor er grófur húmor sem er oft notaður af einstaklingum í erfiðri aðstöðu og 

gegna þá brandararnir því hlutverki að gera fólki kleift að tala um viðfangsefni sem annars 

hræðir þau og hjálpar þannig við að draga úr ótta (Dundes, 1987: 19). Húmor sem byggir 

á kynjamisrétti (e. sexist humor) er svo húmor sem gerir lítið úr, móðgar og hlutgerir 

manneskjur á grundvelli kyns þeirra. Líkt og þegar rætt er um haturshúmor gegn 

einstaklingum á grundvelli annarra þátta, kynþætti, kynhneigð og fleira, er auðvelt að fela 

sig á baþkvið það að brandarinn eigi aðeins að vel saklaust grín, ekki miðaður að því að 

meiða eða særa neinn. Það er þó þannig að í gegnum húmorinn er auðvelt að setja fram 

fordómafullar staðhæfingar, sem einstaklingi myndi síður leyfast að segja undir öðrum 

kringumstæðum og erfiðara er að andmæla skilaboðunum þar sem þau eru í þessum 

saklausa búningi (LaFrance og Woodzicka, 1998: 62). Heimspekingurinn Henri Bergson 

talar um það sem hann kallar tímabundna deyfingu hjartans. Með því bendir hann á að 

við getum ekki hlegið nema fjarlægja okkur frá aðstæðunum sem er verið að hlæja að. Til 

þess að hlæja að manneskju sem annars myndi hljóta vorkunn okkar þurfum við að setja 

tilfinningar okkar til hliðar tímabundið (Bergson, 1956: 62-64).  

Freud tekur í svipaðan streng í umfjöllun sinni um hlátur, en hann segir: „The laughter 

is in fact the product of an automatic process which is only made possible by our 

conscious attention’s being kept away from it” (Freud, 1989: 188). Hér bendir hann á að 

hláturinn spretti upp  áður en undirmeðvitundin nái að veita skilaboðunum athygli, en 

hann bendir einnig á að brandarar nái aðeins tilsettu markmiði sínu ef þeir koma þeim 

sem á heyrir á óvart (Freud: 1989: 188). Það er þó mikilvægt að hafa í huga að húmor á 

ekki einungis við um brandara sem settir eru upp í skipulegu formi. John Morreall, doktor 
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í heimspeki, skrifar einmitt í bók sinni Comic Relief um það hvernig hann telji að rannsóknir 

á húmor hafi einblínt of mikið á formfasta brandara og vanrækt það sem hann kallar 

óskipulagðan húmor daglegs lífs (e. spontaneous real-life humor). Honum finnst það ekki 

síður mikilvægt að rannsaka þá gerð húmors þar sem hann telji hana vera mun stærri hluti 

af daglegu lífi fólks heldur en skipulagðir og formfastir brandarar (Morreall, 2009: 83). Í 

rannsókn sem Martin D. Lampert og Susan M. Ervin-Tripp framkvæmdu komust þau 

einmitt að því að karlar sem og konur eru líklegri til að deila og ræða um fyndnar aðstæður 

og segja fyndnar sögur heldur en að deila eiginlegum og formföstum bröndurum (Lampert 

og Ervin Tripp, 1998: 232). Þau vísa einnig í tvær rannsóknir sem benda til þess að með 

aukinni áherslu á kvenfrelsi og kvenfrelsisbaráttu hafi konur farið að upplifa sig sem 

sterkari heild. Það hafi síðan bent til þess að ekki aðeins hafi andfeminískur húmor átt 

undir högg að sækja vegna þessa, heldur einnig til þess að húmor hafi fengið stærra 

hlutverk þegar kemur að því að andmæla rótgrónum hugmyndum um staðalmyndir og 

kynjamisrétti (1998: 238).  
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3 Greining á viðtölum 

3.1 Viðeigandi og óviðeigandi húmor. 

Eins og kemur fram hér að ofan talar Bergson um að forsenda hláturs sé tímabundin 

deyfing hjartans (Bergson, 1956: 62-64). Þetta rímar vel við hugleiðingar Brynju Huldar 

um nauðgunarbrandara, en hún telur það aldrei við hæfi að segja brandara um nauðganir 

og önnur alvarleg og þung málefni. Hún áttar sig þó á því að margir segi brandara af þessu 

tagi og telur það hreinlega vera af því að það sé erfitt að ræða þessi málefni. Hún telur að 

það sé einfaldara að segja brandara um nauðganir heldur en að hugsa um að fólki sé í 

alvöru nauðgað (AMH2017_2: 5). Brynja Huld upplifir þá að í staðinn fyrir að horfast í 

augu við vandamálið eigi fólk það til að deyfa hjartað tímabundið með bröndurum um 

málefni sem þessi. Það má að sama skapi velta upp þeim hugleiðingum um af hverju við 

hlæjum ekki að einhverjum bröndurum. Það gæti þá stafað af því að við náum ekki að 

deyfa hjartað til þess að geta séð hið kómíska, eða að við hreinlega viljum ekki deyfa 

hjartað gagnvart málefninu sem rætt er um. Oring  fjallar einmitt um tilfinningatengsl 

húmors og segir að þegar miklar tilfinningar tengist brandara þá sé hætt við að fólk upplifi 

hann ekki sem grín vegna þess að tilfinningatengsl þeirra koma í veg fyrir að þau geti 

fjarlægt sig frá viðfangsefni brandarans (Oring, 2003: 54).  

Steinunn og Hildur voru ekki á sama máli og Brynja Huld varðandi það hvort það sé 

viðeigandi að segja brandara um alvarleg málefni sem tengjast jafnréttismálum. Hildur 

telur það vel geta átt við að gera grín þegar snert er á alvarlegum málefnum. Hún segist 

þó hafa þurft að gera það siðferðislega upp við sig hvort og þá hvenær húmor sé 

viðeigandi í þessarri umræðu þar sem línan sé stöðugt að færast og það taki tíma að læra 

inn á það. Hún segir línuna milli þess hvort grínið sé illkvittið eða valdeflandi sé fín: 

[…] það er lykilatriði í húmor að hann verður svolítið að koma neðan og fara upp. Það 

verður, hann verður að beinast gegn valdinu frá hinum valdalausu ef hann á að ganga 

upp. […] Þetta snýst um að þolandinn í brandaranum sé ekki þolandi í 

raunveruleikanum. Og að brandarinn sé settur þannig fram að aðrir þolendur, eða 

það sé svona almennt að þá upplifi þolendur hann sem eitthvað sem, það er verið að 

gera þér greiða með því að segja þetta (AMH2017_3: 7). 

Hildur leggur því áherslu á að forsenda þess að grínast  með alvarleg málefni sé sú að 

grínið þarf að beinast gegn þeim sem valdið hefur í aðstæðunum, hvort sem þar sé verið 

að tala um einstakling eða samfélagsleg viðmið og gildi. Þetta rímar við skrif Dundes um 
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gálgahúmor. Gálgahúmor er þá grín sem dansar á fyrrnefndri línu og er oftar en ekki 

nokkuð ögrandi, en Dundes bendir á að gálgahúmor geti verið mikilvægt tæki til þess að 

draga úr ótta gagnvart málefnum sem annars hræða (Dundes, 1987: 19). Steinunn telur 

húmor geta gegnt því hlutverki að létta andrúmsloftið sem oft getur verið nokkuð 

þrúgandi þegar málefni á borð við fóstureyðingar eru rædd. Hún bendir hins vegar á 

samhengið sem grínið er sagt í. Hún segist sjálf óhrædd geta grínast með fóstureyðingar 

innan síns vinahóps og sagt hluti sem hún myndi aldrei nokkurn tímann segja í viðtali eða 

á öðrum opinberum vettvangi: 

Þú ert að tala við fólk sem þekkir þig, veit hvernig þú ert og hvernig þú fúnkerar versus 

þú ert að tala til einhvers massa sem þú þekkir ekki, sem þekkir þig ekki og þekkir 

ekki þinn húmor, þannig að þegar þú útskýrir málið sko að meina hlutina sem þú segir 

eða hvort þú sért að gera grín og hvort það sé hægt að misskilja, rangtúlka og taka 

úr samhengi. (AMH2017_1: 6). 

Það má því út frá orðum Steinunnar meta það svo að það sé ekki endilega málefnið sem 

grínast er með sem hafi úrslitavaldið heldur þeir áheyrendur sem grínið heyra sem skipti 

máli og þá sér í lagi hvernig þeir áheyrendur þekki bakgrunn og meiningu þess sem það 

notar. 

Húmor getur verið útpældur en hann getur líka orðið til í hita augnabliksins, þar liggur 

eflaust mikilvægur eðlismunur á því gríni sem notast er við. Þegar kemur að því að nota 

húmor í daglegum samskiptum talaði Hildur um það hversu flókið það getur stundum 

verið: 

Það er svolítið auðvelt að missa tökin á því hvernig maður notar húmor. Það er 

auðvelt að vera særandi og andstyggilegur, og það er oft freistandi og það er bara 

mjög svona fín lína á milli þess að vilja efla sitt eigið vald með því að jaðarsetja fólkið 

sem reynir að vera ofbeldisfullt og að gera lítið úr því á grundvöllum menntunarstigs 

eða gáfnafars (AMH2017_3: 5). 

Húmor sem andsvar við hatursumræðu, óviðeigandi athugasemdum eða gríni getur því 

verið tvíeggja sverð og krefst þess að einstaklingar sem taka þátt í virkri umræðu séu 

meðvitaðir um það sem þeir setja frá sér til að falla ekki í sömu gryfju og hinir sem þeir 

eru að setja út á. Húmor spilar oft inn á staðalímyndir um ákveðna hópa í samfélaginu en 

Oring (2003) fjallar um hvernig haturshúmor hefur spilað inn á staðalímyndir um svart 

fólk og gyðinga í Bandaríkjunum til þess að smætta þá niður í slæma eiginleika sem þeim 

eru eignaðir. Staðalímyndir sem er að finna um konur eru margs konar, það þekkja flestir 
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orðræðuna um að konan eigi heima bak við eldavélina og að konur séu fyrst og fremst 

tilfinningaverur. Þessa umræðu er oft að finna í fréttum og dægurmenningu þar sem 

þessar staðalímyndir eru settar fram í nafni grínsins og því auðvelt fyrir þann sem grínið 

segir að skýla sér á bak við það að þetta hafi einungis átt að vera brandari. Húmor af þessu 

tagi getur þó verið skaðlegur, í rannsókn Woodzicka og LaFrance kom fram að því fyndnari 

sem brandari, sem inniheldur kvenfyrirlitningu  væri, því meira samþykki fengi hann 

meðal stærri hóps af fólki (Woodzicka og LaFrance, 1998: 62). Þetta gefur ákveðna 

vísbendingu um valdið sem húmor felur í sér. Samhengið sem brandararnir eða grínið er 

sagt í skiptir greinilega miklu máli hjá viðmælendum mínum og það virðist vera þeim mjög 

hugleikið að grínið sé metið út frá því hver segir það, hvernig það er sagt og hver 

ásetningurinn er. Steinunn kom inn á það sem henni finnst skipta máli þegar metið er 

hvort grín sé óviðeigandi eða ekki:  

[…] ef einhver fötluð kona segir brandara sem ganga út á líf hennar sem fötluð kona 

og gerir þannig grín að sjálfri sér og öðrum fötluðum konum, heldur en að einhver 

ófatlaður karlmaður geri það. Mér finnst það í raun bara tvennt ólíkt vegna þess að 

þau hafa bara ekki sama reynsluheim og það er bara, já, mér finnst það óviðeigandi 

(AMH2017_1: 6-7). 

Það má því segja að það sé reynsluheimurinn og bakgrunnur þess sem brandarann segir 

sem skiptir mestu máli. Sami brandari getur verið fyndinn eða ófyndinn eftir því hver fer 

með hann og þetta snýst um hver hefur valdið. Steinunn talar um að þegar valdameiri 

hópar geri grín á kostnað valdaminni hópa þá geti falist í því forréttindablinda og 

fordómar sem sé stuðandi því þá sé verið að viðhalda ákveðnum hugmyndum um 

valdaminni hópinn án þess að það feli í sér raunverulega þekkingu (AMH2017_2: 7). Í 

þessu samhengi talar Steinunn um kvenfjandsamlegan húmor og kemur inn á að 

mikilvægt sé að horfa á hvaða áhrif hann hefur eftir því í hvaða hópi hann er sagður. Hún 

segir að húmor sem snúi að því að smætta konur og aðra minnihlutahópa, niður í ákveðin 

hlutverk eða eiginleika, sé alltaf að vissu leyti kvenfjandsamlegur, en hann hefur þó 

öðruvísi áhrif ef hann er sagður af konu sem hefur ákveðinn reynsluheim heldur en ef 

hann er sagður af karlmanni (AMH2017_2: 5).  
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3.2 Vald húmorsins 

Það getur falist mikið vald og valdefling í því að nota húmor þegar kemur að erfiðum og 

þungum málum. Steinunn telur valdið að mörgu leyti felast í því að geta haldið fólki góðu 

og fá það með sér í lið. Hún segir það lengi hafa loðað við femínista að vera húmorslausir 

og leiðinlegir og því hafi það tekið smá tíma að losa sig við það orðspor (AMH2017_01: 4).  

Steinunn tekur þó skýrt fram að henni finnist skipta öllu máli hvernig til tekst með notkun 

á húmor hvort vald felist í honum. Hún segir húmor vera valdeflandi þegar hann er settur 

fram þannig að fólk skilji hann og sýni viðbrögð svo sem með deilingum og „lækum” á 

Facebook (AMH2017_01: 6). Hildur tekur í sama streng og segir að í hvert skipti sem hún 

gerir grín að feðraveldinu líði henni eins og hún sé aðeins stærri og bætir við: 

Ég bý undir þessu veldi á hverjum degi, ef mér tekst að gera grín að því er ég að lyfta 

mér aðeins upp. Og oft er það einhvern veginn auðvelda leiðin, að taka einhverja 

mynd af einhverri birtingarmynd þess og henda út á Internetið og segja „HAHA, þetta 

eru aularnir ekki ég“ (AMH2017_3: 7).  

Kaldhæðni og háð virðist því vera stór hluti af þeim húmor sem viðmælendurnir upplifa 

sem valdeflandi húmor þar sem hann felst í að benda á fáránleikann í mörgum 

athugasemdum og viðhorfum sem konur upplifa. Í athugasemdakerfum á netinu er oft að 

finna alls konar staðreyndir sem slengt er fram án þess að nokkrar raunverulegar heimildir 

séu að baki og þá er hægt að nota háð til að draga úr styrk þeirra athugasemda og benda 

á rangfærslur. Hildur kemur inn á umræðu um heimilisofbeldi og önnur ofbeldismál og 

hvað það getur verið þreytandi að þurfa í umræðunni um kynbundið ofbeldi að takast á 

við athugasemdir um að konur beiti líka ofbeldi.  Hún tekur dæmi um umræðu sem hún 

tók þátt í á lokuðum hóp á Facebook um heimilisofbeldi. Hérna notar Hildur háð til þess 

að gera lítið úr þeim mörgu kommentum sem hún hefur sjálf lesið um að konur séu líka 

gerendur í heimilisofbeldismálum: 

Allt að 120% gerenda í heimilisofbeldismálum eru konur. Allar konur hafa einhvern 

tímann prófað að drepa börnin sín. Það er frelsandi að segja þetta af því að, það er 

mjög auðvelt að verja öllum sínum tíma í að lesa svona athugasemdir á Internetinu. 

Taka þær, blása þær aðeins upp, setja þær fram sem þínar eigin, kenna heiminum. 

(AMH2017_2: 9) 

Þarna er um að ræða ákveðna spennulosun, þar sem hláturinn losar um uppsafnaða 

spennu gagnvart málefni sem er háalvarlegt og hefur oft verið umdeilt í umræðunni. 
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Hildur segir að henni hafi liðið mjög vel eftir að hafa skrifað þessa athugasemd og hún hafi 

upplifað skrifin sem bæði frelsandi og valdeflandi. Þar að auki kemur Hildur inn á það að 

athugasemdir sem þessar, sem taka viðkvæm málefni og setja þau í nýjan og háðskan 

búning, geti verið valdeflandi fyrir hóp. Þetta var sett inn á lokaðan hóp sem er að mestu 

samansettur af konum sem eflaust taka þátt í umræðu í öðrum hópum. Hildur segir að 

þessi athugasemd ,og aðrar í sama dúr, geti verið vopn í höndum allra þessara kvenna og 

þær geta átt hana í hausnum næst þegar þær sjá svipaða athugasemd og notað sér til 

gagns eða hreinlega „flissað innra með sér“ (AMH2017_3: 9). 

 Brynja Huld kemur inn á kaldhæðnina sem hún notar í sínum vinahópi, en hún 

talar um það sem feminískt grín. Það grín snýst um að taka setningar og orð sem eru 

yfirleitt notaðar í kvenréttindabaráttu og segja með kaldhæðinni röddu:  

 […] þá myndi ég einmitt geta sagt eitthvað svona „bara taka pláss, vera með læti, ú 

á feðraveldið”, sagt með fyndinni rödd, en gæti það ekki, það myndi ekki virka til 

dæmis held ég á hvaða vinnustað sem er […] þú veist það fer svo ótrúlega mikið eftir 

samhengi og hvar maður er myndi ég [segja], já (AMH2017_2: 5). 

Hér snýst grínið um að vera kaldhæðin og taka hluti sem sagðir eru reglulega í femínískri 

umræðu og hlæja að þeim. Grínið snýst þá ekki um að gera lítið úr því að taka pláss heldur 

þvert á móti er þarna frekar um að ræða leið til að fjarlægjast alvarleika málsins og losa 

um spennu.  Steinunn talar um að hún notist oft við svartan húmor innan síns vinahóps, 

húmor sem hún myndi aldrei nota í öðrum aðstæðum líkt og ef hún væri í viðtali sem 

talsmaður femínistafélagsins. Hún tekur sem dæmi svartan húmor um fóstureyðingar, en 

það er málefni sem er henni mjög hugleikið og hún telur vera mikið jafnréttismál. Hún vill 

meina að það sé mikilvægt að geta sagt brandara um þung málefni í öruggum félagsskap 

hreinlega til að létta á andrúmsloftinu. Hún telur að hún geti leyft sér að nota svartan 

húmor innan vinahópsins síns vegna þess að þar sé hún að tala við fólk sem þekkir hana 

ólíkt því að þegar talað er til fjöldans þá sé hætta á því að húmorinn misskiljist og sé 

rangtúlkaður (AMH2017_2: 6).  

 Því hefur oft verið haldið á lofti að femínistar séu húmorslausir og það hefur verið 

notað til þess að gera lítið úr þeim og stimpla femínista sem leiðindaseggi. Steinunn segir 

því að hægt sé að notast við húmor til að safna liði og halda fólki góðu þegar verið er að 

ræða mál sem geta verið umdeild. Einnig telur hún hann geta verið til þess fallinn að vekja 
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athygli á málaflokknum jafnrétti. Hún tekur sem dæmi viðburð á vegum Femínistafélags 

Íslands sem var auglýstur sem öfgafullt femínistapartý og myndskreyttur með 

grínmyndum. Nafnið var vísun í þá orðræðu sem var búin að vera áberandi um að 

femínistar væru öfgafullir í nálgun sinni á jafnréttisumræðu. Með því að auglýsa 

viðburðinn á þennan hátt komu þau fólki á óvart sem ekki bjóst við því að meðlimir 

félagsins gætu gert grín að sjálfum sér og fengu því jákvæða athygli út á viðburðinn 

(AMH2017_1: 6-8). Hildur tekur í sama steng og segir að þegar komi að því að afhjúpa 

vandamál og hugmyndir í samfélaginu sé húmor „algjörlega stórkostlegur“. Hún segir að 

hægt sé að gera skilaboð aðgengilegri með húmor og þar að auki sé hann gagnlegur við 

að útskýra flókin vandamál á hátt sem höfðar til stærri hóps heldur en bara femínista. 

Hún tekur myndaseríur (e. comic strips) sem dæmi: „[...] sko comic strips með stelpum 

sem segja bara ,,hey, þetta er vandamál” og það kemur kannski allur heimurinn og ræðst 

á þær og öskrar. Svoleiðis getur verið svakalega gagnlegt (AMH2017_3: 5-6).” Hildur telur 

að húmor geti þannig verið mikilvægur í að setja raunveruleika kvenna fram á hátt sem 

nær til karla jafnt sem kvenna. Hún tekur þó fram að næmni fyrir viðfangsefninu sé lykill 

í að geta sett þetta fram á aðgengilegan hátt, enda sé auðvelt að setja skilaboðin fram á 

fráhrindandi hátt (AMH2017_3: 6). Brynja Huld segist sjálf notast mikið við húmor þegar 

hún ræði jafnréttismál og finnst gott að hafa hann í bakhöndinni, en henni finnst þó 

mikilvægt að það sé ekki aðeins í formi þess að gera grín að og ná góðu skoti á fólk heldur 

vill hún aðeins að umræðan verði léttari. Hún vill að það sé hægt að grínast í samræðum 

við fólk án þess að það snúist upp í persónuhatur (AMH2017_2: 4-5). 

  

3.3 Húmor á netinu  

Internetið skipar sífellt stærri og stærri sess í nútímasamfélagi og þar af leiðandi í allri 

samfélagsumræðu. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands frá því í janúar 2014 eru um 

95% Íslendinga reglulegir netnotendur, en skilgreiningin á reglulegum netnotendum felur 

í sér að einstaklingar tengist netinu í hverri viku. Af þessum reglulegu netnotendum eru 

svo um 87,5% sem notast reglulega við samfélagsmiðla á borð við Twitter og Facebook 

(Hagstofa Íslands, 2014: 2, 6). Internetið er vettvangur sem meðal annars er notaður til 

skoðanaskipta og umræðna um jafnréttismál og önnur samfélagsleg málefni.  Með 

tilkomu hópa á Facebook, þar sem ólíkir einstaklingar eru í sama hópnum þá eru 
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þátttakendur í umræðunni fleiri í einu heldur en áður var. Í dag má líka sjá 

athugasemdakerfi á flestum stöðum, þar sem allir sem áhuga hafa geta tjáð sig um 

málefni líðandi stundar, hvort sem um er að ræða Facebook, Twitter eða á fréttamiðlum. 

Allar koma viðmælendur mínir inn á að samfélagsmiðlar séu mikilvægir í réttindabaráttu 

og umræðu vegna þess hversu opin umræðan er og þar af leiðandi fleiri sem taki þátt í 

henni. Brynja Huld upplifir einmitt það að umræðuhefðin hafi breyst og í auknum mæli 

færst úr hinu hefðbundna rými yfir á samfélagsmiðla. Hún talar um að henni finnist hún 

ekki lengur eiga þessi samtöl á kaffihúsi eða öðrum opnum rýmum heldur upplifi hún að 

þetta sé eingöngu að eiga sér stað á samfélagsmiðlum (AMH2017_2: 2). Hún segir að þessi 

breyting hafi sett ákveðið strik í reikninginn þegar kemur að því hvernig skilaboðin eru 

túlkuð og þá sér í lagi er notkun húmors eitthvað sem hún telur að komist illa til skila í 

gegnum netið: 

[…] mér finnst á samfélagsmiðlum vera mjög erfitt að koma húmor til skila af því að 

fólk bara misskilur og bara les ekki og er ógeðslega fljótt að byrja að ybba gogg, og 

svo er það allt að gerast skriflega, og fólk er bara „ég biðst bara velvirðingar á þessu” 

og maður bara: „ertu raunverulega að biðjast velvirðingar á að hafa sagt eitthvað 

mjög mjög ljótt eða þú veist, eða ertu að vera kaldhæðin eða ertu að vera einlæg 

sko“. Það þyrfti eiginlega alltaf að setja inn eitthvað svona í bracket, lesist með 

einlægnisröddinni, lesist með tussuröddinni eða lesist með hérna kaldhæðninni. 

(AMH2017_2: 4). 

Það getur almennt reynst krefjandi að skilja hvenær eitthvað er sagt sem háð eða 

kaldhæðni. Sálfræðingurinn Rod A. Martin benti einmitt á að þegar kemur að háði og 

kaldhæðni verðum við að geta metið samhengi orðanna auk þess sem  samband 

einstaklinga hefur áhrif á hvort og hvernig við skiljum og metum þennan samskiptamáta 

(Martin, 2007: 98-99). Það er því skiljanlega mun erfiðara að meta hvenær skilaboð eru 

kaldhæðin og hvenær þau eru einlæg eins og Brynja Huld bendir á þar sem samband milli 

einstaklinganna sem eiga samskipti á netinu getur verið lítið sem ekkert utan þess að vera 

þátttakendur í umræðu á þessum opna vettvangi (AMH2017_2: 4). Steinunn bendir þó á 

að það sé að vissu leyti auðveldara að eiga samskipti sem þessi á netinu og fyrir því eru 

nokkrar ástæður. Henni finnst það vera kostur að á netinu er allt skrásett og ekki hægt að 

þræta fyrir að samræðurnar hafi átt sér stað. Þar að auki er það kostur að hennar mati að 

geta svarað fólki sem setur fram hugmyndir sem hún telur skaðlegar eða fordómafullar. 

Hún tekur sem dæmi að hún gæti frekar skipt sér af umræðum á netinu heldur en ef þær 
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myndu eiga sér stað í stofunni hjá nágranna hennar. Hún tekur þó fram að hún telji það 

almennt ekki auðvelt að takast á við kvenfjandsamlegan og fordómafullan húmor 

(AMH2017_1: 5). 

Þrátt fyrir að internetið teljist opið rými þá er þar að finna lokaða hópa þar sem 

samræður fara einungis fram á milli þeirra sem aðgang hafa. Á samfélagsmiðlinum 

Facebook er til að mynda að finna margvíslega hópa, opna og lokaða, þar sem umræða 

um hin ýmsu málefni fer fram. Hópurinn Karlar gera merkilega hluti er einn af þeim og 

eiga allir viðmælendurnir það sameiginlegt að vera meðlimir í þeim hópi. Hildur og 

Steinunn eru, eins og fram hefur komið, meðal stjórnenda hópsins, án þess þó að vera 

stofnendur hans, en Brynja Huld er aðeins meðlimur hans. Lýsing hópsins í apríl 2017 er 

eftirfarandi:  

Hér er hægt að deila myndum og fréttum af körlum að gera merkilega hluti. Skrifa 

undir, moka, samþykkja, gera og græja - í þágu almannahagsmuna að sjálfsögðu. 

Þessi hópur er ekki vettvangur fyrir rökræður um feminíska nálgun. Nóg er af slíkum 

annars staðar. Hér eigum við að geta gert sakleysislegt grín að því sem okkur lystir án 

þess að eiga á hættu að lenda í rifrildi um það eða vera krafin um rök og svör. 

Fjölmiðlum og öðrum er óheimilt að birta efni sem hér er sett inn án samþykkis 

eiganda tiltekinnar færslu og/eða athugasemdar.  

Hér er skýrt tekið fram að hlutverk hópsins sé ekki að vera vettvangur fyrir rökræður og 

að ekki sé krafa á að þeir einstaklingar sem deili efni inn í hópinn þurfi að svara fyrir það 

sem þeir setji þar inn. Hildur segir að oft sé hún ekki endilega sammála því að það efni 

sem sé sett inn í hópinn feli endilega í sér réttmæta gagnrýni en þegar það gerist þá bíti 

hún í tunguna á sér og ætlist til þess sama af öðrum meðlimum hópsins. Samkvæmt Hildi 

er það eini tilgangur hópsins að vera staður þar sem hægt er að fá útrás með því að gera 

grín að feðraveldinu og herma eftir því (AMH2017_3: 7-8). Hlutverk Hildar og Steinunnar 

er að stjórna flæðinu inn í hópinn. Hópurinn er lokaður en hver sem er getur sótt um 

aðgang í hann og það eru þá þær sem sjá um að samþykkja fólk inn í hópinn og að sama 

skapi að eyða fólki út sem þær telja að ekki eigi erindi þar inni. Steinunn segir hópinn vera 

lokaðan og með aðgangstakmarkanir hreinlega vegna þess að þetta eigi að vera öruggt 

rými þar sem konur geta deilt fréttum, linkum eða pælingum um hvað samfélagsumræða  

og fjölmiðlar geti verið karllægir:  
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[…] það er alltaf verið að tala um hvað karlar eru að gera merkilega hluti og konurnar 

falla í skuggann og það eru að koma alls konar fréttir þar sem umfjöllunarefni 

fréttanna eru jafnvel konur en myndskreytingarnar eru karlar, þær verða einhvern 

veginn aukaatriði í fréttaflutningnum, og það er verið að í rauninni gera grín að því 

miskunnarlaust, hæðast að því, alveg svona í safe space. (AMH2017_1: 8-9). 

Í hópi sem þessum er búið að skilgreina samhengið fyrirfram og því einfalda meðlimum 

hópsins að skilja þau innlegg sem þangað er deilt. Freud bendir á að það sé ekki á allra 

valdi að notfæra sér grín (Freud, 1960: 171) en hér þarf ekki annað en að skilja samhengi 

og tilgang hópsins til þess að vera þátttakandi í gríninu. Meðlimir hópsins geta tekið efni 

sem er að finna í hinu almenna rými, hvort sem það er á fréttamiðlum, öðrum hópum 

samfélagsmiðla eða í almennum fréttum, og um leið og efnið er sett inn í samhengi 

hópsins þá er það orðið að háði eða gríni óháð því hvort sá sem efninu deilir eða ekki hafi 

vald á því að skrifa eitthvað fyndið eða ekki.   

3.4 Húmor og einlægni  

Það getur verið krefjandi að vera þátttakandi í hvers kyns jafnréttisbaráttu og þurfa að 

réttlæta þínar skoðanir og oft á tíðum svara ómálefnalegri gagnrýni. Það er líka til fjöldinn 

allur af bröndurum sem snúast um staðalímyndir kvenna og það hvernig konur eru og 

ættu að vera sem viðmælendur mínir upplifa sem stuðandi. Steinunn kemur inn á það 

sem tækni til að takast á við brandara og húmor sem hún upplifir sem stuðandi húmor að 

hafa einlægnina að vopni: 

[…] en sko mér finnst bara mjög góð taktík og beisik að taka, ef maður er vitni að 

brandara sem er smættandi gagnvart öðrum að hérna biðja um útskýringu: „ég skil 

ekki alveg þennan brandara, geturðu útskýrt hann fyrir mér? Jaaá, hann er sem sagt 

fyndinn af því að konur eru vitlausar?” það er situation sem að fáir sem eru að segja 

brandara vilja lenda í að það sé bara „já húmorinn þinn gengur sem sagt út á að konur 

séu vitlausar, en áhugavert.“ (AMH2017_1: 7). 

Með því að takast á við aðstæðurnar á þennan hátt er Steinunn að neita að setja 

tilfinningar sínar til hliðar og hlæja að brandaranum. Hún talar um að þetta séu aðstæður 

sem fáir vilji lenda í, þ.e. að vera mætt með því viðmóti sem hún notar á þann sem fer 

með grínið, enda mætti segja að brandarar missi gildi sitt þegar þeir krefjast útskýringar. 

Einlægni er líka leiðin sem Brynju finnst gott að fara, en hennar leið er þó aðeins 

beinskeyttari: 
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Fólk er eitthvað að grína með það eða reyna, þá er ég bara „fyrirgefðu, þetta er ekki 

fyndið, mér finnst þetta ekki vera til að grína með”. Alveg eins og, og örugglega eina 

skiptið sem ég fer í einhvern svona orðhengilshátt það er þegar fólk er eitthvað 

„þetta er nú meiri nauðgunin þetta lag” og ég er bara „nei nei þetta er það ekki sko” 

eða þú veist, það eru einu skiptin sem ég fer í eitthvað „mímímí”, eitthvað svona 

hengi fólk í orðum (AMH2017_2: 6). 

Hún kýs að mæta því sem hún metur sem smættandi húmor eða óviðeigandi húmor með 

því að hreinlega segja það hreint út og líkt og Steinunn neitar að taka þátt og færir þannig 

grínið á annan stall. Húmor hefur líka þann eiginleika að vera að mörgu leyti aðgengilegur 

og því getur vald hans líka falist í því að sameina ólík sjónarmið og gera fólki kleift að sjá 

hlutina með öðru ljósi. Hildur tekur dæmi um lýsingu sem vinkona hennar, Helga, notaði 

þegar þær voru að ræða jafnréttismál og hvernig þeim finnist að karlmenn upplifi það 

þegar þeim er bent á að grín sem þeir segja eða taka þátt í sé móðgandi eða óviðeigandi:  

[…] það sem Helga sagði er að stundum er það þannig með karla að þegar ég segi 

eitthvað sem er fullkomlega augljóst er eins og þeim líði eins og ég hafi mætt inn í 

svefnherbergið þeirra klukkan 6:30 að morgni og hellt klakafötu yfir þá og öskrað þú 

ert fáviti. Því þeir eru ekki í þessum heimi og tengja ekki við hann og skilja ekki og 

finnst bara eins og eitthvað rosalega random hafi gerst sem er rosalega ásakandi. 

Þeir eru bara að tala: „svona er ég, ég bý í karlaheiminum mínum, er að tala um 

karlahlutina mína, ég er að presentera karlahugmyndirnar til karlanna, klóra bakið á 

körlunum” allir eru að karlast rosa fallega. Svo mætir einhver og gargar eitthvað 

tryllingslegt, og það er svolítið „ég veit ekkert af hverju, hvað gerði ég?“ 

(AMH2017_3: 6). 

Þessi myndlíking felur í sér að gagnrýni á karlmenn geti komið þeim á óvart einfaldlega 

vegna þess að það sé verið að benda þeim á hluti sem þeir hafa ekki hugsað út í og hafi 

takmarkaðan skilning á út frá reynsluheim sínum. Hildur bendir á að myndlíkingar á borð 

við þessa geti verið gagnlegar fyrir okkur til að átta okkur á hinni hlið málsins og skilja 

betur hvernig aðrir upplifi jafnréttisumræðu sem snýst oft um að ögra fyrirframgefnum 

hugmyndum og skilningi okkar á samfélaginu. Það að setja upplifunina fram á þennan hátt 

geti hjálpað femínistum að fá útrás ásamt því að hjálpa þeim sem ekki eru femínistar að 

skilja vandamálið og fá nýja sýn á raunveruleikann (AMH2017: 6).  
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4 Samantekt og niðurstöður 

Hér á undan hef ég leitast við að varpa ljósi á það hvernig húmor getur verið notaður í 

umræðu tengdri jafnrétti og jafnréttisbaráttu. Farið hefur verið yfir helstu hugtök og 

kenningar um húmor og hvernig hægt er að nota hann á mismunandi hátt. Hlutverk 

húmorsins og þýðing hans í samtímaumræðu um jafnréttismál var svo skoðað nánar með 

því að fá upplifun þriggja kvenna inn í myndina. Eins og kom fram hér í upphafi ber þó að 

varast að yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar á allar konur en að sama skapi ættu 

þær að gefa okkur innsýn inn í það hvernig hægt er að nota  húmor og það sem þarf að 

hafa í huga þegar það er gert. Áður en ég tók viðtöl við viðmælendur mína hafði ég búist 

við því að mest myndu þær ræða um niðrandi húmor sem notaður væri til að gera lítið úr 

skoðunum femínista og annarra sem berjast fyrir jafnrétti. Það var þó ekki svo, heldur 

þvert á móti. Viðmælendur mínir nefndu það allar hvernig húmor nýttist til þess að benda 

á þann fáránleika sem oft felst í gagnrýni sem þær fá þegar þær mótmæla úreltum 

viðmiðum og gildum í samfélaginu. Þá felst notkun á húmor einna helst í að endurleika 

rými og orðræðu úr samfélaginu og ýkja skilaboðin eða nota þau með háð og kaldhæðni 

að vopni og draga þannig úr styrk þeirra skilaboða sem liggja að baki. Svör viðmælenda 

minna gefa því til kynna að þær telji húmorinn frekar geta verið valdeflandi í 

jafnréttisumræðunni heldur en hamlandi. Þau dæmi sem þær taka sýna að grínið gefi nýja 

fleti til að nálgast umræðuna og geri hana aðgengilegri og oft á tíðum auðskiljanlegri. 

 Umræða um jafnrétti felur það í sér að snert er á erfiðum og þungum málefnum á 

borð við kynbundið ofbeldi, fóstureyðingar og nauðganir. Þar fannst viðmælendum 

mínum húmor skipta miklu máli, eða öllu heldur hvernig framsetning hans væri. Að 

grínast með þessi málefni getur samkvæmt viðmælendum mínum verið til þess að losa 

um spennu, það verði þó að feta hinn gullna meðalveg til þess að grínið verði ekki til þess 

að gera lítið úr málefninu sjálfu eða upplifunum einstaklinga. Þá er það reynsluheimur 

þess sem grínið segir sem skiptir öllu máli. Ef rétt er að farið telja þær að húmorinn geti 

verið til þess að vinda ofan af ranghugmyndum og afbyggja karllæg gildi sem þær telja að 

birtist í umræðunni. Hins vegar telja þær að grínið geti verið niðrandi og smættandi ef 

rangt er að farið. Þeim finnst jafnréttisumræða að stærstum hluta fara fram á netinu og 

ræða þá aðallega um athugasemdakerfi á fréttamiðlum og á samfélagsmiðlum. 

Umræðuna segja þær geta verið skemmtilega og krefjandi en jafnframt þreytandi. Þegar 
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kemur að notkun á húmor á netinu, sérstaklega þegar kaldhæðni, getur verið erfitt að 

koma honum vel til skila og erfitt að tryggja að þau sem lesi nái fullkomlega inntakinu, því 

líkt og Brynja Huld bendir á þá er það oft raddbeiting og líkamstjáning sem gefur til kynna 

að um grín sé að ræða í samskiptum sem eiga sér stað augliti til auglitis. Það er því ekki 

málefnið sem skiptir mestu máli þegar skoðað er hvenær húmor er viðeigandi og hvenær 

hann er óviðeigandi heldur skiptir meira máli að skoða samhengið sem grínið er sett fram 

í, hverjir áheyrendurnir eru og í hvaða tilgangi grínið er sett fram. 

 Það sem er sérstaklega áhugavert í svörum viðmælenda minna er að þær tala um 

að húmor geti verið gott tæki til þess að gera femínisma aðgengilegri fyrir stærri hóp og 

fært fólk saman í gegnum grínið. Þær telja allar að grínið opni vettvang til þess að gera 

jafnréttisumræðu og þau vandamál sem femínistar benda á í samfélaginu skiljanlegri og 

þar með geri þeim sem berjast fyrir jafnrétti auðveldara fyrir að snúa viðhorfum fólks. 

Viðmælendur mínir töluðu minna um eiginlega formfasta brandara en ræddu þeim mun 

meira um hvernig húmor er notaður í daglegu tali á óskipulagðan hátt. Það er því ljóst að 

húmor gegnir margvíslegu hlutverki í jafnréttisumræðu. Hann er þó vandmeðfarinn og 

stefið í gegnum öll viðtölin er að mikilvægt sé að vera meðvituð um tilgang grínsins, 

nálgunina og síðast en ekki síst skiptir máli að hafa í huga sín eigin forréttindi, bakgrunn 

og reynsluheim og setja húmor fram í samræmi við það. Það er að minnsta kosti ljóst að 

húmor getur verið valdeflandi fremur en hamlandi í umræðu um málefni tengd jafnrétti.   

Það er því ljóst að húmor skipar stóran sess í umræðunni og getur verið mikilvægt 

tæki ef rétt er farið að. Í framhaldi af þessarri rannsókn væri áhugavert að gera stærri 

rannsókn sem ekki aðeins byggði á svörum fleiri viðmælenda heldur sem einnig tæki fyrir 

fleiri mismunabreytur á borð við fötlun, kynhneigð og kyngervi og skoða hvernig þessir 

hópar upplifa húmor í umræðu sem snertir jafnréttisbaráttu þeirra. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

5 Heimildir 

5.1 Ritaðar heimildir 

Bergson, H. (1956). Laughter. Í W. Sypher. (ritstjóri), Comedy (bls. 61-146). Baltimore: 
The John Hopkins University Press.  

Critchley, S. (2002). On Humour. Oxon: Routledge. 

Douglas, M. (1975). Implicit Meanings. London og Boston: Routledge & Kegan Paul.  

Dundes, A. (1987). Cracking Jokes. Berkeley: Ten Speed Press.  

Freud, S. (1989). Jokes and Their Relation to the Unconscious. New York: Norton.  

Hagstofa Íslands. (2014). Hagtíðindi: Ferðamál, samgöngur og upplýsingatækni (100. 
árg, 1. tbl). Reykjavík: Hagstofa Íslands. 

LaFrance, M. og Woodzicka, J.A. (1998). No Laughing Matter. Í J. K. Swim og C. Stangor 
(ritstjórar), Prejudice: The Target‘s Perspective (62-78). Kalifornía: Academic Press.  

Lampert, Martin D og Ervin-Tripp, Susan M. (1998). Exploring paradigms: The study of 
gender and sense of humor near the end of the 20th century. Í W. Ruch (ritstjóri), 
The Sense of Humor: Explorations of a Personality Charecteristic (231-270). Berlín: 
Mouton de Gruyter. 

Martin, Rod A. (2007). The Psychology of Humor: An Integrative Approach. Bandaríkin: 
Elsevier Academic Press. 

Morreall, J. (2009). Comic Relief: A comprehensive philosophy of humor. Chichester: 
Wiley-Blackwell. 

Oring, E. (1992). Jokes and their Relations. Kentucky: The University Press of Kentucky.  

Oring, E. (2003). Engaging Humor. Urbana og Chicago: University of Illinois Press.  

Sims, M.C., & Stephens, M. (2011). Living folklore: an introduction to the study of people 
and their traditions. Logan: Utah State University Press. 

Walby, Sylvia. (1990). Theorizing Patriarchy. Oxford: Blackwell. 

Yow, V.R. (2005). Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social 
Sciences. Walnut Creek: Altamira Press. 

Þorgerður Einarsdóttir. (2002). Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða: Um þáttaskil í 
íslenskri jafnréttisumræðu. Í Guðni Elíasson og Jón Ólafsson (ritstjórar), Ritið: 2/2002 
– Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands (9-36). Reykjavík: Háskólaútgáfan 



30 

 

5.2 Munnlegar heimildir 

AMH2017_1. (2017) Viðtal Önnu Margrétar Hrólfsdóttur við Steinunni Rögnvaldsdóttur 
9. janúar. Í vörslu höfundar. 

AMH2017_2. (2017) Viðtal Önnu Margrétar Hrólfsdóttur við Brynju Huld Óskarsdóttur 
11. janúar. Í vörslu höfundar.  

AMH2017_3. (2017) Viðtal Önnu Margrétar Hrólfsdóttur við Hildi Lilliendahl 
Viggósdóttur 23. janúar. Í vörslu höfundar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 


