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Úrdráttur  

 

Manneskjan er félagsvera og samfélög grundvallast á því að samskipti gangi vel og séu 

trúverðug. Félagsfræðingurinn Erving Goffman skoðaði táknræn samskipti og bjó til 

kenningar um hversdagleg samskipti. Hann taldi að samskipti einstaklinga væru í flestum 

tilfellum miðuð að því að beita áhrifum og koma að jákvæðri ímynd á sjálfum sér á 

framfæri, að fólki líki vel við sig. Góð leið til þess að stjórna viðhorfum annara er að biðjast 

afsökunar þegar að mistök hafa verið gerð. Þegar mistök eru opinber og gerð af 

opinberum persónum þarf að biðja opinberlega afsökunar til þess að ná stjórn á 

viðhorfum annara. Hér verður farið yfir fimm íslenskar og fimm bandarískar opinberar 

afsökunarbeiðnir og þær skoðaðar í samhengi við kenningar Erving Goffman um 

áhrifastjórnun og hvernig hin fullmótaða afsökunarbeiðni þarf að líta út. 

Karlmenskuhugmyndir og orðræða hverrar opinberu persónu fyrir sig eru metnar út frá 

fyrri rannsóknum um afsökunarbeiðnir, orðræðu afsökunarbeiðna og kannað hvort að 

kenningar um áhrifastjórnun komi heim og saman við þessar opinberu afsökunarbeiðnir.   

Kenningar Erving Goffman um áhrifastjórnun   og hvernig best sé að biðjast afsökunar á  

því að  gengið var gegn því sem að talið er eðlileg hegðun. Aðalniðurstöður 

rannsóknarinnar eru, að opinberar afsökunarbeiðnir geta verið misvel heppnaðar. 

Íslensku afsökunarbeiðnirnar sem skoðaðar voru birtust á Facebook. Af þeim var  

afsökunarbeiðni Gunnars Braga Sveinssonar hvað minnst í samræmi við fyrri kenningar 

og rannsóknir á afsökunarbeiðnum, auk þess á skjön við kenningar Ervings Goffman um 

fullmótaða afsökunarbeiðni. Hinsvegar var afsökunarbeiðni  Ástu Guðrúnar Helgadóttur í 

góðu samræmi við fyrri rannsóknir og telst vel heppnuð. Í Bandarísku 

afsökunarbeiðnunum sem teknar voru fyrir var afsökunarbeiðni Kevin Spacy lökust, því  

ábyrgð og einlægni vantaði. Afsökunarbeiðni Louis C.K. var hinvegar vel heppnuð og 

ítarleg. Afsökunarbeiðni hans var í samræmi við kenningar og rannsóknir þessarar greinar, 

varðandi hvað þarf að koma fram þegar beðið er afsökunar. 
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               Formáli 
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persónu hafa brugðist við því að mæta mótlæti og fannst opinberar afsökunarbeiðnir 
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 Inngangur  

Hér verður farið yfir hvernig opinberar afsökunarbeiðnir sem hafa verið settar fram á 

Íslandi eru frábrugðnar opinberum afsökunarbeiðnum settum fram í Bandaríkjunum. 

Félagsfræðilegar kenningar um tilgang og ástæður fyrir því að fólk biður afsökunar verða 

skoðaðar í samhengi við valdar afsökunarbeiðnir og eru rannsakaðar. Valdar voru fimm 

íslenskar afsökunarbeiðnir og fimm bandarískar.  Af þessum fimm eru tvær 

afsökunarbeiðnir frá konum og þrjár frá körlum í hvoru landi. Allar afsökunarbeiðnirnar 

komu fram á bilinu 2014-2019, þær voru annaðhvort birtar á samfélagsmiðlum eða 

sendar sem tilkynning til fjölmiðla.  Kenningar Erving Goffman um áhrifastjórnun og hvaða 

þættir þurfa að koma fram svo að afsökunarbeiðni gangi upp eru hafðar til hliðsjónar.  

Félagslegar athafnir móta samfélagið og einstaklinga. Afsökunarbeiðnir teljast mjög 

mótandi bæði fyrir fólkið sem að tekur við þeim en líka einstaklinginn sem að setur hana 

fram samkvæmt Goffman. Kenningar um áhrifastjórnun hafa með tímanum þróast og 

félagssálfræðilegar rannsóknir á samskiptum fólks í félagslegum raunveruleika bætt 

þekkingu okkar á því hvernig samskipti í samfélögum ganga fyrir sig.  Rannsóknir á 

orðræðu í afsökunarbeiðnum verða bornar saman við afsökunarbeiðnir sem valdar voru 

í rannsóknina og út frá kenningum áætlað hvaða afsökunarbeiðnir teljast líklegar að hafa 

náð ásettum árangri og hverjar ekki.  Samskipti á milli fólks í samfélaginu skapa skilning á 

aðstæðum og opinberar afsökunarbeiðnir geta breytt því hvernig við túlkum atvik sem að 

hafa gerst. Afsökunarbeiðnir sem að heppnast vel gefa opinbera aðilanum sem að baðst 

afsökunar, tækifæri að halda félagslegum völdum sínum. Vera túlkaður sem siðferðisleg 

manneskja, sem brýtur yfirleitt ekki á normum samfélagsins. Þær afsökunarbeiðnir sem 

að illa ganga geta leitt til en meira tjóns á félagslegum völdum einstaklingsins og hann 

getur verið túlkaður sem ófagmanlegur og fljótfær. Nýr félagslegur skilningur og 

staðreyndir verða þannig til um atvikið og hvernig viðhorf í kringum það eru túlkuð.      

 



8 

1 Kenningarlegur rammi  

1.1 Erving Goffman 

Erving Goffman var kanadískur félagsfræðingur sem skrifaði brautryðjandi bækur um 

táknræn samskipti á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Þekktasta bók hans er „The Presentation 

of Self in Everyday Life“. Goffman var  sjálfur ekki á þeirri skoðun að hann væri 

kenningasmiður í táknærnum samskiptum. Hann vildi meina, ef hann féll í einhvern flokk 

væri það helst félagssálfræði kenningar (Applerouth og Edles, 2017). Rannsóknaraðferðir 

Goffman voru oft með mannfræðilegum stíl þar sem að hann fylgdist með samfélaginu í 

kringum sig og dró ályktanir um umhverfi sitt og hversdagsleg samskipti í vestrænum 

heimi. Hann fór ekki að skoða venjur ættbálka í fjarlægum löndum eins og mannfræðingar 

gera oft á tíðum (Leary, 1996). 

 Goffman taldi að það væri hægt að komast að ýmsu með því að skoða hvernig fólk 

hagar sér á almannafæri. Hann taldi að félagslegar staðreyndir verða til út frá því hvernig 

við túlkum umhverfi okkar. Samkvæmt kenningum Goffman getum við að stjórnað því 

hvernig annað fólk kemur fram við okkur með því að koma þeim í skilning um það hver 

við erum. Þannig að einstaklingar þurfa að búa til ákveðna skilgreiningu á sjálfum sér 

passa að aðrir tileinki sér þennan sama skilning (Leary, 1996). 

Hann skoðaði allar félagslegar athafnir eins og þær gerast í leikhúsi, þar sem að 

einstaklingar taka upp ný hlutverk eftir því við hverju er búist af þeim hverju sinni 

(Battistella, 2014). Hann notaði myndlíkingar eins og framsvið og baksvið þar sem að 

samskipti á framsviði eru formleg og hlutverk einstaklinga mjög skýr. Til dæmis eins og 

þegar að við höldum veislu, er það okkar hlutverk að bjóða gesti velkomna og reyna að 

láta öllum líða vel á meðan hlutverk gesta er að spjalla við aðra gesti og bíða eftir að sagt 

er “gjörið þið svo vel“. Baksviðs samskipti eru mun afslappaðri og hlutverk ekki jafn skýr 

eins og samskipti við morgunverðarborð hjá fjölskyldu á sunnudagsmorgni (Applerouth 

og Edles, 2017). Goffman taldi að fólk geri sér til skoðanir um fólkið í kringum sig út frá 

því hvernig einstaklingarnir haga sér. Í nær öllum framsviðs samskiptum erum við að 

reyna að koma okkar bestu hliðum á framfæri og viljum að fólk túlki framkomu okkar á 

besta mögulega máta (Leary, 1996). Goffman kallaði þetta ferli „impression 
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management“ eða áhrifastjórnun þar sem að við reynum að koma eins vel fyrir í augum 

annara og við getum. Í hverri einustu félagslegu athöfn sem við framkvæmum reynum við 

að fá þá niðurstöðu að fólk túlki okkur eins og við viljum vera túlkuð (Newman og O’Brien, 

2008). 

 

1.2 Áhrifastjórnun  

 

Við reynum flest að haga okkur þannig að við komum vel fyrir sjónir í augum annara, sama 

þó svo okkur hafi verið kennt að hugsa ekki of mikið um það hvað öðrum finnst. Það skiptir 

máli að hvað öðrum finnst, því öll samskipti sem við eigum í við aðra stjórnast af því 

hvernig við sjáum aðra og hvernig aðrir sjá okkur hvort sem að sú mynd er rétt eða röng. 

Ef fólki væri alveg sama hvernig aðrir koma þeim fyrir sjónir gengi þeim frekar illa í því 

sem að það vill áorka (Leary, 1996).  

Við erum sífellt að reyna að lesa í fólk í kringum okkur og fólkið í kringum okkur er að 

reyna að lesa okkur. Við reynum að líta út eins og við höfum ákveðin völd og séum 

aðlagandi fólk (Newman og O’Brien, 2008). Félagsleg ímynd getur verið mjög viðkvæm og 

ef að neikvæðar upplýsingar um einstaklinginn koma á yfirborðið þarf hann að grípa til 

aðgerða til þess að reyna að bjarga ímynd sinni (Leary, 1996). Ef að framkoma er önnur á 

baksviði en á framsviði getur það leitt til þess að einstaklingur þarf að bjarga andliti sínu  

til þess að halda í ímyndina  sem að einstaklingurinn hefur komið upp meðal almennings 

(Kampf, 2009). Einstaklingurinn reynir alltaf að koma jákvæðri ímynd af sjálfum sér á 

framfæri, en það getur mistekist. Goffman kallaði það hugtak „face“ eða andlit. Okkur 

þykir mikilvægt að halda andliti í hvaða aðstæðum sem er. Við getum þá gripið til þess að 

nota afsökunarbeiðni til þess að halda andliti fyrir okkar eigin sjálfsálit og líka til þess að 

græða félagsleg sár sem við höfum skapað. Goffman taldi að afsökunarbeiðni væri athöfn 

þar sem að einstaklingur skiptir sjálfinu í tvennt. Það er annarsvegar hluti sem að tekur á 

sig sök og hins vegar hluti sem að tekur skref til baka og sýnir öðrum samúð. Svo er hægt 

að meta hvort einstaklingurinn sé þess verðugur að fá að koma aftur inn í hópinn 

(Battistella, 2014)  Goffman talar um það hvernig maður sýnir sjálfið og hvernig aðrir túlka 

sjálfið sem maður setur fram. Hann telur að afsökunarbeiðnir séu mjög mótandi félagsleg 

athöfn bæði hvað varðar manneskjuna sem biður afsökunar og manneskjuna sem að 
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tekur við henni. Að biðjast afsökunar er leið til áhrifastjórnunar. Þar hefur einn 

einstaklingur gert eitthvað sem annar hefur túlkað sem ranga hegðun og hann biðst 

afsökunar til þess að hin manneskjan skilji að hann brjóti yfirleitt ekki félagsleg norm, 

heldur hafi hann ruglast og það muni ekki koma fyrir aftur.  (Newman og O’Brien, 2008) 

Ef að eintaklingur biður strax afsökunar á því ef að eitthvað smáræði fer úrskeiðis þarf 

gerandinn yfirleitt ekki að taka á móti refsingu, eins og ef að þú rekst í einhvern og segir 

fyrirgefðu þá er það yfirleitt nóg og engum þarf að líða vandræðalega. Þar sést að þú sérð 

eftir því sem að þú gerðri og það þarf ekki að tengja þig við neikvæða hegðun almennt. 

Það er ætlast til að þeir sem að valda skaða biðjist afsökunar og ef að fólk gerir það ekki 

getur það leitt til þess að atvikið fái meiri athygli. Jafnvel ung börn kunna betur að meta 

þá sem að biðjast afsökunar heldur en þá sem að gera það ekki (Leary, 1996). Til þess að 

afsökunarbeiðni sé fullmótuð þarf ýmislegt að vera til staðar. Goffman vill meina að það 

sé óþægindi og skapraun einstaklingsins sem að biður afsökunar. Það þarf að viðurkenna 

hvað var gert rangt og sýna skilning á afleiðingum gjörða sinna. Það þarf að ganga gegn 

því sem var gert og leggja sig fram við það að hegða sér rétt í framtíðinni. Það verður að 

sýna fram á betrun og bjóða skaðabætur(Battistella, 2014). Opinberar afsökunarbeiðnir 

geta leitt til þess að almenningur treysti viðkomandi aftur og sjái hann sem siðferðislegan 

einstakling. En þegar að þær fara úrskeiðis getur fólk túlkað einstaklinginn sem óábyrgan, 

hvatvísan og skeytingalausan (Kampf,2009). Þeir sem að biðjast afsökunar með vandaða 

afsökunarbeiðni er frekar fyrirgefið. Þetta getur reynst skynsamlegt þó svo að atvikið sé 

ekki mjög alvarlegt, þannig að það virðist t.d. vera betra að ofgera afsökunarbeiðnina 

heldur en að vanagera hana (Leary, 1996).  Samfélagsmiðlar hafa skapað ný tækifæri fyrir 

áhrifastjórnun. Þar er ekki hægt að aðskilja vini og ættingja. Þar sjá allir sömu hlið á 

einstaklingum og því erfitt að koma frá sér þeim einkennum sem að hver og einn þekki 

þig sem. Samfélagsmiðlar hafa þannig flækt samskipti á fordæmalausan hátt (Newman 

og O’Brien, 2008) .  
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2 Fyrri rannsóknir 

2.1 Félagsleg staða og afsökunarbeiðnir 

John Wayne var leikari í vestrænum Hollywood kvikmyndum. Árið 1949 lék hann í 

kvikmyndinni „She Wore a Yellow Ribbon“ þar sem hann fór með hlutverk kapteins 

Nathan Brittel í riddaraliði sem berst gegn indíánum. Nathan Brittel er sterkur leiðtogi 

sem að kemst yfir margar hindranir og sigrar indíánana fyrir hönd Bandaríkjanna. „Aldrei 

biðjast fyrirgefningar“ er setning sem að Brittels segir þrisvar sinnum í myndinni og bendir 

á að það sé merki um veikleika. John Wayne var dáður í Bandaríkjunum og þessi hugmynd 

varð hluti af þeirri ímynd sem að John Wayne hafði í hugum Bandaríkjamanna (Battistella, 

2014). John Wayne vandaði ávallt vel valið á persónum sem hann lék og sagði að hann 

velji aðeins hlutverk ef að persónan fylgdi ákveðnum siðarreglum. Hann vildi aðeins leika 

persónur sem að voru „alvöru menn“, jafnvel þó þeir væru grimmir. Snemma á ferlinum 

sagði John Wayne að hann myndi aldrei gera neitt í kvikmynd sem að gæti niðurlægt 

karlmann í áhorefandasalnum (Levy, 2014). „John Wayne Code“ varð þannig til út frá 

þessum gömlu Hollywood kvikmyndum þar sem að karlmannsímyndin er mjög sterk og er 

tengd við að sjá ekki eftir neinu, sýna ekki samkennd og taka ekki ábyrgð á gjörðum sínum. 

John Wayne Code bendir til þess að það sé heldur ókarlmannlegt  að viðurkenna mistök 

sín eða biðja annað fólk fyrirgefningar, það sé merki um veikleika. Sumir vilja ekki biðjast 

afsökunar af því þeir vilja ekki viðurkenna að þeir hafi gert eitthvað rangt. Þar getur stolt 

spilað stórt hlutverk og fólk túlkar stöðu sína þannig að til þess að halda andlitinu sé betra 

að biðjast ekki afsökunar (Battistella, 2014). Að taka þátt í athæfi sem ógnar andliti 

einstaklingar getur verið áhættusamt fyrir félagsleg völd einstaklingsins (Kampf,2009).  

  Ástæður þess að biðjast afsökunar eru að einstaklingur finnur fyrir skömm, 

samviskubiti, óþægindum, langar til þess að gera það rétta í stöðunni, koma ástandinu í 

betri farveg og taka ábyrgð. Manneskjan  reynir samt oft á tíðum að þjóna sjálfum sér 

fyrst og fremst og því geta afsökunarbeiðnir komið illa út þegar að fólk reynir að forðast 

of mikla ábyrgð eða óþægindi. Við forðumst að koma út úr vandræðalegum aðstæðum 

sem veikari einstaklingurinn eða verða fyrir stöðu missi. Við gætum verið að telja okkur 

trú um að við gerðum ekkert rangt. Að horfast í augu við það að hafa gert eitthvað rangt 

krefst þess að maður líti í eigin barm, greini hegðun sína, hafi hugrekki og sýni þroska og 

sátt (Battistella, 2014). Að biðjast afsökunar getur falið í sér fórn á áhrifunum sem að 
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einstaklingur vill helst hafa á annað fólk. Að biðjast afsökunar opinberlega getur verið 

vandasamt þar sem að hægt er að efast um einlægni og áreiðanleika afsökunarbeiðninnar 

ef hún er ekki vandlega sett fram (Kampf,2009). Málvísindakonan Deborah Tannen bendir 

á það að afsökunarbeiðnir geta haft mismunandi tilgang eftir því hver biðst fyrirgefningar. 

Konur og karlar nota þær í mismunandi aðstæðum og til að ná ólíkum markmiðum. Konur 

nota orðið „fyrirgefðu“ frekar til þess að viðurkenna tilfinningar annara og sýna 

samkennd. Það þarf ekki að vera að þær séu í raun alltaf að biðjast afsökunar vegna þess 

að þær iðrast gjörða sinna heldur er tilgangurinn oft á tíðum frekar að koma jafnvægi á 

samskipti. Það hefur því oft verið sagt við konur að þær biðjist allt of mikið afsökunar eða 

að þær eigi að hætta því. Það getur einfaldlega verið misskilningur á milli talsmáta fólks. 

Þar sem að staðalímynd karlalægs talsmáta sýnir ekki mikla samkennd en kvenlegur 

talsmáti gerir það. Þannig að fólk sem er ekki vant að segja fyrirgefðu finnst það vera 

alvöru afsökunarbeiðni á meðan aðrir sem að sýna mikla samkennd í orðræðu sinni skilja 

„fyrirgefðu“ frekar sem tjáningu á samkennd (Tannen, 1995) Þeir sem að hafa meiri 

félagsleg völd eða góða félagslega stöðu geta fundið fyrir minni þörf til þess að biðjast 

afsökunar en þeir sem að hafa lítil völd. Nemi sem að skilar seint verkefni er líklegur til 

þess að biðjast afsökunar en kennari sem að skilar einkunnum seint er ekki jafn líklegur 

til þess að biðjast afsökunar (Battistella, 2014). 

Afsökunarbeiðnir eru félagslegar og siðferðislegar athafnir. Þær afsökunarbeiðnir 

sem að fara hvað best eru þær sem að leita sátta, þar sem sá seki reynir að endurbyggja 

sameiginleg gildi með þeim sem hann særði. Þar sem báðir aðilar halda sjálfsvirðingu 

sinni. Sá sem var móðgaður eða særður hefur fengið viðurkenningu á því sem átti stað og 

sá sem fór yfir strikið getur komið á jafnara umhverfi. Þegar afsökunarbeiðnir ganga ekki 

upp, var ekki komist að sátt eða niðurstöðu í málinu. Það getur gerst bæði þegar að fólk 

einfaldlega biðst ekki afsökunar eða afsökunarbeiðni þeirra er mjög léleg og sá sem átti 

að taka við henni getur ekki fyrirgefið (Battistella, 2014). 

2.2 Orðræðugreining afsökunarbeiðna 

Orðanotkun er mjög mikilvæg þegar beðið er afsökunar. Það getur myndað fjarlægð að 

segja „ég biðst afsökunar á mistökunum“ en afsökunarbeiðnin verður persónulegri ef að 

„ég biðst afsökunar að hafa kallað þig Bára“ þar sem útskýrt er hvað var gert rangt, það 

er þá ekkert hægt að misskilja á hverju er verið að biðjast afsökunar (Schiffrin, Tannen og 
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Hamilton,2001). Þegar „ef“ er notað í afsökunarbeiðnum geta þær verið mjög 

mismunandi túlkaðar. Þegar einhver segir „ ég biðst afsökunar ef ég móðgaði þig“  þá er 

það komið í hendur manneskjunnar sem að var móðguð að ákveða hvort að það sé verið 

að biðja hana afsökunar eða ekki og hvort að eitthvað vert þess að biðja afsökunar hafi 

komið fyrir. Þetta er þá afsökunarbeiðni sem hefur sett skilyrði hvort að hún sé í raun 

afsökunarbeiðni eða ekki (Battistella, 2014). Það verður að hafa í huga í 

afsökunarbeiðnum að nefna það sem rangt var gert.  Það eru nokkrir hlutir nægir ekki að 

nefna aðeins einn þeirra. Ekki er gott að hafa afsökunarbeiðnina mjög stutta. Það er 

yfirleitt ekki gott að halda áfram að verja hegðun sína þegar maður er að reyna að fá 

skilning eða fyrirgefningu. Afsökunarbeiðnir eiga ekki að vera of almennar, ekki segja 

fyrirgefðu fyrir allt sem ég hef gert og sagt.  Það hjálpar líka að segja hvernig framtíðin á 

að vera eða hvernig þú hefur breyst síðan mistökin áttu sér stað.    „Mér þykir leiðinlegt 

að athafnirnar voru misskildar“ vísar í að eintaklingnum þykir leiðinlegt að aðstæður séu 

núna séu breyttar, í stað þess að þykja fyrir því að hafa gert hlutinn (Schiffrin, Tannen og 

Hamilton, 2001). Í afsökunarbeiðnum reynir einstaklingurinn oft að útskýra af hverju 

atvikið gerðist. Þetta er gert til þess að auka líkurnar á því að aðrir sýni mistökunum 

skilning og þar að leiðir aukast líkurnar á því að atvikið verði fyrirgefið. Stundum leiðir 

þessi aðferð áhrifastjórnunar til þess að fólk fer að koma með afsakanir fyrir því sem 

gerðist, reyna þannig að draga úr ábyrgð á atvikinu. Sumir taka til þess að neita fyrir 

þátttöku í atvikinu og það gæti leitt til þess að einhverjir túlka einstaklinginn betur. Oft á 

tíðum er ekki hægt að neita sök og þá er algengt að fólk segist ekki hafa vitað betur og 

kenna fáfræði sinni um atvikið. Önnur leið til þess að afsaka gjörðir sínar er að milda 

aðstæður og benda á að það hafði ekki fulla stjórn á aðstæðum, eins og að vera í glasi eða 

undir miklu álagi. Sá sem að biður afsökunar getur líka bent á að ábyrgðin er dreifð og því 

ber sá seki ekki jafn mikla ábyrgð á því sem að gerðist og margir gætu haldið (Leary, 1996). 

Best er að forðast miklar afsakanir eða réttlætingar á hegðuninni. Ef að reynt er að forðast 

ábyrgð á athæfinu getur það komið í veg fyrir að afsökunarbeiðnin sé túlkuð sem einlæg 

(Kampf,2009). 
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3 Aðferðafræði  

Rannsóknaraðferðin er í eigindlegu formi orðræðugreiningar. Afsökunarbeiðnirnar eru 

þar á leiðandi bornar saman við kenningar Goffman um áhirfastjórnun og hvernig 

afsökunarbeiðnir geta náð tilætluðum árangri. Afsökunarbeiðnirnar sem teknar eru fyrir 

komu fram á fimm ára tímabili frá árunum 2014-2019. Þær eru allar gerðar af opinberum 

persónum og birtar á opinberum miðlum. Þær voru allar birtar skriflega annaðhvort á 

samfélagsmiðlum eða með tilkynningu sem að birtar voru í fjölmiðlum.  Lengd þeirra er 

frá 139 orðum til 502 orða.  

Orðræðugreiningunni er skipt í þemu eftir fyrri rannsóknum og kenningum sem 

gerðar hafa verið í rannsóknunum á afsökunarbeiðnum. Þemun eru merkingarfæðileg og 

unnin út frá því sem að kemur fram í afsökunarbeiðnum um leið og íslenskar og 

bandarískar afsökunarbeiðnir eru bornar saman. Þemun innan orðræðugreiningannar eru 

fimm. Fyrstu þrjú þemun fylgja kenningum Erving Goffman um hvernig fullmótuð 

afsökunarbeiðni eigi að vera. Lýsing á atburðum er fyrsta þemað og vísar það til þess að 

það sem úrskeiðis fór komi fram og skýrt sé hvað sér verið að biðjast afsökunar á. Þema 

númer tvö er skilningur á afleiðingum, það vísar til þess að sá sem biðst afsökunar sýnir 

skilning á því hvaða skaða gjörðir hans öllu. Þriðja þemað heitir að „ganga gegn athæfi 

sínu“, þannig sýnir sá sem að biðst afsökunar að honum finnist hegðun sín ekki eðlileg og 

mun ekki gerast aftur. Fjórða þemað er afsakanir sem koma oft fram í áhrifastjórnun, það 

er vandmeðfarið hversu mikið eigi að reyna að útskýra af hverju atvikið gerðist sem verið 

er að afsaka fyrir eða hversu lítið eigi að afsaka hegðun sína. Hlutfall kynja er jafnt í 

afsökunarbeiðnum frá báðum löndum og allar opinberu persónurnar hafa félagslegt vald 

þar sem að almenningur tekur mark á því sem að þessir einstaklingar segja. Einnig verða 

afsökunarbeiðnirnar bornar saman eftir löndum og athugað hvort að afsökunarbeiðnir 

íslenskra opinbera persóna séu frábrugðnar afsökunarbeiðnum opinberra bandarískara 

persónar.  
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4 Rannsókn/úrvinnsla 

Hér birtast afsökunarbeiðnirnar sem að valdar voru. Íslensku afsökunarbeiðnirnar eru frá 

þeim Ástu Guðrúnu Helgadóttur þingkonu, Birni Braga Arnarssyni skemmtikrafti, Agli 

Einarssyni skemmtikrafti, Gunnari Braga Sveinssyni þingmanni og Hildi Lilliendahl 

aðgerðasinna. Í kjölfarið birtast bandarísku afsökunarbeiðnirnar, þær eru frá Kevin Spacey 

leikara, Lenu Dunham þáttargerðar og leikkonu, Liam Neeson leikara, Lous C.K. 

skemmtikrafti og Megyn Kelly þáttastýru.     

4.1 Íslenskar afsökunarbeiðnir 

4.1.1 Afsökunarbeiðni Ástu Guðrúnar Helgadóttur 

Ásta Guðrún Helgadóttir þingkona Pírata kom fram í sjónvarpsþættinum Silfrið í febrúar 

2017. Þar var rætt í fasteignamarkaðinn og tækifæri ungmenna til að fjárfesta í húsnæði. 

Ásta talaði þá um að hún sæi ekki fram á að geta keypt sér íbúð fyrir þrítugt. Þessu 

ummæli vöktu athygli netverja þar sem að þeir töldu laun þingmanna vera há.  Ásta talaði 

um að hafa fengið útborgað 800.000 kr síðustu mánaðarmót. Hún birti í kjölfarið 

afsökunarbeiðni á Facebook síðu sinni (Freyr Gía Gunnarsson, 2017).  

Ég biðst afsökunar á þeim orðum sem ég lét falla í Silfrinu síðastliðinn 
sunnudag. Þetta var sagt í hugsunarleysi og það var aldrei ætlun mín á 
nokkurn hátt að setja mínar fjárhagslegu aðstæður að jöfnu við aðstæður 
annars ungs fólks á Íslandi. Ég geri mér auðvitað grein fyrir því að aðstæður 
mínar eru ekki sambærilegar við aðstæður fólks almennt á Íslandi og ég 
skil vel hvernig þessi ummæli þóttu óviðeigandi og jafnvel særandi. Það 
sem ég vildi koma á framfæri í Silfrinu síðastliðinn sunnudag en týndist í 
umræðu um mína eigin stöðu er að hækkanir á húsnæði hafa verið langt 
fram úr því sem ég bjóst við og ég vildi beina kastljósinu á stöðu ungs fólks, 
sem er jafnvel nýkomið úr námi og vinnumarkað, og hvernig í ósköpunum 
það á að geta fetað sig á leigu og húsnæðismarkaði við þessar aðstæður. 
Aðstæður sem ég upplifði fyrir ekki svo löngu síðan og tengi ennþá mikið 
við. 

Eitt af erindum mínum í stjórnmálum er að berjast fyrir bættum hag ungs 
fólks á Íslandi og ég vona að ég geti unnið til baka traust þessa hóps og 
haldið áfram að vinna að þeirra stóru hagsmunamálum. Ég læri af 
mistökum og geri betur næst. Því get ég lofað (Ásta Guðrún Helgadóttir, 
2017). 

4.1.2 Afsökunarbeiðni Björns Braga Arnarsonar  

Haustið 2018 fór í dreifingu myndband þar sem að sást í Björn Braga Arnarsson þreifa á 

óviðeigandi hátt á ungri konu sem seinna kom í ljós að var undir lögaldri. Myndbandið var 
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tekið upp á skyndibitastað á Akureyri. Myndbandið er sjö sekúndur og reitti marga sem 

sáu það til reiði og dreifðist mjög hratt um samfélagsmiðla. Það fór í dreifingu um helgi 

og næsta þriðjudag á eftir baðst Björn Bragi afsökunar á hegðun sinni á Facebook síðu 

sinni (Samúel Karl Ólason, 2018). 

Seint aðfaranótt sunnudags hitti ég stúlku sem ég þekkti ekki. Við áttum 
stutt samskipti og ég snerti hana á ósæmilegan hátt. Af þessu var tekið 
myndband sem er nú í dreifingu. 

Þessi hegðun mín var algjörlega óásættanleg og ég er miður mín yfir því að 
hafa hagað mér með þessum hætti. Það að ég hafi verið undir áhrifum 
áfengis er engin afsökun. 

Ég setti mig í samband við stúlkuna og fjölskyldu hennar fyrr í kvöld. Ég bað 
hana einlægrar afsökunar á framkomu minni. Ég gekk of langt og tek fulla 
ábyrgð á þessu atviki. 

Ég átti gott samtal við móður stúlkunnar. Hún sagði mér að fjölmiðlar 
hefðu reynt að ná sambandi við bæði sig og stúlkuna. Hún vildi koma á 
framfæri ósk um að þau yrðu látin í friði. Það vil ég líka gera. Ég ber alla 
ábyrgð hér (Björn Bragi Arnarsson, 2018). 

 

4.1.3 Afsökunarbeiðni Egils Einarssonar 

Egill Einarsson skemmtikraftur byrjaði feril sinn með því að blogga um allskyns hluti, en í 

seinni tíð hafa margar bloggfærslur hans vakið athygli fyrir að vera einstaklega dónalegar 

og þá oftar en ekki í garð kvenna. Hann nafngreindi íslenskar konur og talaði meðal annars 

um að þær „þyrftu lim og það strax“ og „það dugar ekkert annað en lágmark tveir harðir“. 

Þessi pistlaskrif áttu sér stað árið 2007 og Egill baðst afsökunar á þeim á Facebook tíu 

árum síðar (Sylvía Rut Sigfúsdóttir, 2017)  

Þegar ég byrjaði að blogga og skrifa pistla þá hafði ég mjög gaman af því að 
pirra og hneyksla. Ég í raun þreifst á því. Var duglegur að nafngreina þekkta 
einstaklinga í þjóðfélaginu. Ef þú ert þekkt persóna þá eru góðar líkur að 
þú hafir fengið að heyra það frá Gillzenegger á bloggi, bókum eða í pistlum. 
Markmiðið var nú samt aldrei að meiða fólk. Þeir sem þekkja mig vita að 
Gillzenegger metrómaður og skrif hans voru frekar ýkt útgáfa af Agli 
Einarsyni. Á þessum tíma fannst mér ég vera fáránlega fyndinn, comedy 
genius í rauninni. 

Mér finnst ekki jafn gaman að pirra fólk nú. Nema örsjaldan þegar ég 
pirra Liverpool stuðningsmenn á Twitter, en þeir eru með þykkan skráp og 
geta tekið því. 
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Ég byrjaði að blogga á netinu í janúar 2004. Ég skrifaði svo 61 pistil fyrir 
DV. Þann fyrsta 19. janúar 2005 og þann síðasta 3. ágúst 2006. Þolmörk 
fyrir gríni á þessum tíma voru allt önnur en nú. Í dag væri minni stemmning 
fyrir þessum pistlum, orðum það þannig. Ég dansaði oft á línunni í DV 
pistlunum og í einhverjum bloggfærslum fór ég gjörsamlega yfir strikið. 

Í hvert skipti sem ég sé þennan fræga 2007 pistil þá skammast ég mín. 
Ég er ekki stoltur af þessum skrifum. Þetta var líka ekki fyndið, bara gróft 
og særandi. Ég viðurkenni að ég hef oft haft gaman af grófum svörtum 
húmor, en þetta var ljótt, og ég sé mikið eftir þessu. Ég vil því enn og aftur 
biðja þessar konur afsökunar sem ég nafngreindi í þessum pistli. Ég veit 
ekki hvort það er einhver sárabót. Mér finnst ekkert fyndið við þennan 
pistil í dag, fæ bara hroll þegar ég sé hann. 

Þegar ég les gömul skrif þá hristi ég oft hausinn og hugsa, hvað var í 
gangi? Hver djöfullinn var að mér? Það er kannski jákvætt merki að maður 
sé búinn að þroskast eitthvað á þessum árum. Kv, Egill (Egill Einarsson, 
2017) 

 

4.1.4 Afsökunarbeiðni Gunnars Brag Sveinsonar 

Þann 28. nóvember birtu DV og Stundin hljóðupptökur af samtali sex þingmanna á 

barnum Klaustur. Það sem sagt var í þessum upptökum vakti mikla athygli meðal annars 

fyrir kvenfyrirlitningu. Samtalið áttu Sigmundur Davíð Guðlauksson, Gunnar Bragi 

Sveinson, Bergþór Ólason, Anna Kolbrún Árnadóttir, Karl Gauti Hjaltason og Ólafur 

Ísleifsson (Erla María Markhúsdóttir, 2018). Gunnar Bragi birti afsökunarbeiðni á 

Facebook síðu sinni 29.nóvember.  

Afsakið. 

Í síðustu viku fóru nokkrir vinir út að skemmta sér og hefðu átt að fara 
fyrr heim og haga sér betur. Fjölmiðlar hafa verið að fjalla um upptöku af 
samtölum sem féllu þetta kvöld og nótt. Ljóst er að ýmislegt miður fallegt 
og ósatt var sagt í ölæðinu sem biðjast þarf afsökunar á. Ég hef náð í nokkra 
þeirra sem ég tala um og beðið þá afsökunar á ummælum sem þeir eiga 
ekki skilið. þeim sem ég hef ekki náð á og ykkur kæru vinir bið ég afsökunar 
á hegðuninni. 

Við þurfum hins vegar að taka umræðu um það hvort þetta sé sú þróun 
sem við viljum að upptökur af samtölum fólks, hvort sem það er drukkið 
eða ekki, séu eðlilegar hvort sem við erum alþingismenn, viðskiptamenn, 
fjölmiðlamenn eða bara hjón að skemmta sér (Gunnar Bragi Sveinsson, 
2018).  
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4.1.5 Afsökunarbeiðni Hildar Lilliendahl  

Tónlistarkonan Hafdís Huld kom fram í fréttaskýringarþættinum Kastljós og sagði sögur 

af neteinelti sem hún varð fyrir á miðlinum bland.is á árunum 2009 og 2010. Hildur 

Lilliendahl sem tók þátt í eineltinu og kom fram undir notendanafninu NöttZ. Á bland.is 

greindi NöttZ frá því að sér hafi boðist skilaboð hvort hún myndi nauðga Hafdísi Huld með 

tjaldhæl og að henni gruni að Hafdís Huld sé með einhverskonar þroskaskerðingu. Hildur 

birti yfirlýsingu á Facebook síðu sinni árið 2014 (Jóhannes Stefánsson, 2014) 

 Á árunum 2005-2011 stundaði ég spjallborðið á þáverandi Barnalandi, 
síðar er.is og nú bland.is, af miklum krafti, hin síðari ár undir 
notandanafninu NöttZ. Undir því nafni lét ég falla svívirðingar og 
ofbeldishugmyndir gagnvart nafngreindu fólki. Tilvitnanir í þessi orð mín 
hafa nú ratað í fjölmiðla og vegna þeirra er margt fólk, og hefur verið, 
í sárum.  
 
Það er erfitt eða kannski ómögulegt að lýsa því hversu mikið ég skammast 
mín. Það er ekki hægt að svara fyrir þessa framkomu. Við öll þau sem ég 
hef sært og meitt vil ég segja fyrirgefðu. Við öll þau sem ég hef valdið 
vonbrigðum vil ég líka segja fyrirgefðu. Ég vil líka biðja fjölskylduna mína 
fyrirgefningar og vinnuveitendur mína, vini mína og samstarfsfólk á hinum 
ýmsu sviðum, stuðningsfólk mitt og samferðafólk. 
 
Ég hef lært og þroskast frá því að þessi orð féllu. Ég tala ekki svona lengur. 
Sem betur fer. Af reynslu síðastliðinna og komandi daga mun ég líka læra. 
Það breytir því þó ekki að orðin mín eru óafturkræf, skaðanum olli ég sjálf 
og ég mun aldrei hætta að skammast mín fyrir það. Fyrirgefiði, enn og 
aftur. Ég á mér ekki málsbætur. 
 
Hildur Lilliendahl Viggósdóttir ( Hildur Lillendahl Viggósdóttir, 2014.) 

 

Allar Íslensku afsökunarbeiðnirnar voru birtar á Facebook síðum einstaklingana. 

Tíminn sem líður milli þess að gjörðir einstaklingsins verða opinberar þar til að 

afsökunarbeiðnin er birt er allt frá einum degi og upp í tíu ár. Atvikin sem beðið er 

afsökunar á eru flest á kostnað kvenna eða fjögur af fimm atvikum, og beðið er afsökunar 

á því að hafa komið illa fram við konur á einn eða annan hátt. Það eru afsökunarbeiðnir 

Björns Braga, Hildar Lilliendahl, Egils Einarssonar og Gunnars Braga. Sú afsökunarbeiðni 



19 

sem sker sig úr er afsökunarbeiðni Ástu Guðrúnar þar sem að hún baðst afsökunar á því 

líkja aðstæðum sínum við aðstæður þeirra sem að hafa mun minna á milli handanna 

heldur en hún.  Afsökunarbeiðnir Björns Braga, Hildar og Gunnars Braga eru á því að 

baksviðhegðun varð ljós fyrir almenningi, en hjá Agli og Ástu Guðrúnu var það 

framsviðshegðun sem að mistókst og báðust þau afsökunar á henni.   

4.2 Bandarískar afsökunarbeiðnir 

4.2.1 Afsökunarbeiðni Kevin Spacey 

Í viðtali við Buzzfeed greindi leikarinn Anthony Rapp frá því að Kevin Spacey braut á 

honum kynferðislega þegar að hann var 14 ára. Báðir voru þeir með hlutverk í 

söngleiknum Rent í Torontó árið 1986. Rapp sagði að Spacey hafi boðið honum í teiti og 

Rapp hafi sofnað, um kvöldið lagði Spacey hann á rúmið sitt, klifraði upp á hann og byrjað 

að sækja kynferðislega á hann. Í mörg ár sagði Rapp engum frá því sem að gerðist þetta 

kvöld, en með aukinni velgengni og sýnileika Kevin Spacey jókst reiðinn og vonleysið sem 

að Rapp fann innra með sér. Eftir að viðtalið birtist deildi Spacey færslu á twitter (Vary, 

2017).  

 

Ég ber mikla virðingu og aðdáun fyrir Anthony Rapp sem leikara. Ég fyllist 
viðbjóði að heyra sögu hans. Ég hreinskilningslega man ekki eftir þessu 
atviki, það á að hafa gerst fyrir 30 árum. En ef ég hef hagað mér eins og 
hann lýsir skulda ég honum einlæga afsökunarbeiðni fyrir atburð sem að 
hefði verið mjög óviðeigandi drukkin hegðun og mér þykir leitt að hann hafi 
haft þessar tilfinningar sem að hann talar um að hafa borið með sér í öll 
þessi ár. 
  
Þessi saga hefur hvatt mig til þess að ræða aðra hluti í lífi mínu. Ég veit að 
það eru sögur þarna úti um mig og að sumar þeirra kveikna því að ég er 
varkár með mitt einkalíf. Eins og þeir sem eru næst mér vita þá hef ég í 
mínu lífi bæði verið í samböndum með konum og körlum. Ég hef elskað og 
átt rómaníska samfundi með körlum í gegnum allt mitt líf, ég valdi að lifa 
ekki sem samkynhneigður maður. Mig langar að takast á við þetta með 
hreinskilni og það byrjar með því að skoða mína eigin hegðun (Spacey, 
2017).     
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4.2.2 Afsökunarbeiðni Lena Dunham 

Lena Dunham birti yfirlýsingu ásamt samstarfskonu sinni við þáttagerðina Girls. Þar lýstu 

þær yfir stuðningi sínum á Murray Miller sem ásakaður hafði verið um kynferðislegt 

ofbeldi. Í yfirlýsingunni sem þær birtu 17.nóvember 2017 kom fram að vegna þess að þær 

þekktu Miller vel, vissu þær að þessi ásökun væri röng. Ásökunin væri því miður ein af 

þeim 3% ásakana sem að eru falskar,  þó svo að þeirra fyrsta viðbragð við svona ásökunum 

væri yfirleitt að trúa konunni. Lena birti hinsvegar afsökunarbeiðni daginn eftir á twitter 

síðu sinn þar sem að hún sér eftir að hafa tekið þátt á málinu (Birnbaum, 2017).   

   

Sem femínistar lifum við og deyjum með okkar pólitík, og að trúa konum 
er ákvörðun sem við tökum á hverjum degi þegar við vöknum. Þar af 
leiðandi hélt ég aldrei að ég myndi birta yfirlýsingu þar sem ég opinberlega 
styð einhvern sakaðan um kynferðislegt ofbeldi en einfeldnislega trúði ég 
því að það væri mikilvægt að deila mínu sjónarhorni á ástandi vinar míns 
þar sem það hefur þróast bakvið tjöldin á síðustu mánuðum. Ég skil nú að 
þetta var klárlega rangur tími til þess að koma fram með svona yfirlýsingu 
og mér þykir það leitt. Við höfum fengið að gjöf sterkar raddir og að láta í 
sér heyra höfum við sett þumalinn á vogina og það er rangt. Við sjáum eftir 
ákvörðuninni með öllu okkar megni.  

 

Hver einasta kona sem kemur fram á skilið fulla og algera áheyrn, og 
samband okkar við þann ásakaða ætti ekki að vera partur af jöfnunni sem 
notuð er þegar málið er skoðað. Hver einasta manneskja og hver einasti 
femínisti ætti að bera skyldu þess að hlusta á hana. Undir feðraveldinu er 
„ég trúi þér“ nauðsynlegt. Þar til okkur öllum er trúað er engum okkar 
trúað. Til allra kvenna sem við ollum vonbrigðum biðjumst við afsökunar.   
(Lena Dunham, 2017.)  

 

4.2.3 Afsökunarbeiðni Liam Neeson 

Liam Neeson gaf út tilkynningu með afsökunarbeiðni eftir að viðtal við hann birtist í 

„Britain´s Independent“. Þar talar hann um að hafa reynt að finna svartann mann til þess 

að drepa eftir að hann frétti að vinkona hans hafi orðið fyrir hrottalegri nauðgun og 

gerandinn var svartur maður. Liam talaði um þetta atvik þegar að hann var spurður 

hvernig hann kom sér í hugarástand til þess að leika faðir í hefndar hug í nýrri kvikmynd 

sem hann var að auglýsa. Þá minntist hann þess að hafa gengið um bæinn í von um að 

svartur maður gæfi Liam tilefni til þess að missa stjórna á sér svo að hann gæti hefnt 

vinkonu sinnar (Kroll, 2019).    
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Síðustu vikur hef ég verið að endurskoða og ræða við hóp af fólki sem var 
sært af hvatvísri endursögn minni af hrottafenginni nauðgun vinkonu 
minnar sem að gerðist fyrir nær 40 árum. Mínar óásættanlegur hugsanir 
og gjörðir á þeim tíma sem viðbragð við glæpnum. Hryllingurinn sem kom 
fyrir vinkonu mína kveikti hugsanir sem að sýna ekki manneskjuna sem ég 
er. Í tilraun minni til þess að skýra þessar hugsanir í dag fór kjarni málsins 
fram hjá mér og ég særði margt fólki, á tímum þar sem orð eru oft 
vopngerð og heil samfélög af saklausu fólki verða skotmörk athafna 
ofsareiði. Mér mistókst að átta mig á því að þetta snýst ekki um að réttlæta 
reiði mína til margra ára, þetta snýst um áhrifin sem að orð mín hafa í dag. 
Það var rangt að gera það sem ég gerði, ég gengst við því þó svo að ummæli 
mín endurspegla ekki á neinn hátt mínar sönnu tilfinningar eða mig sjálfan, 
þau voru særandi og sundrandi. Ég biðst innilegrar afsökunar. (Kroll, 2019) 

 

4.2.4 Afsökunarbeiðni Louis C.K. 

Louis C.K. er þekktur bandarískur grínisti, hann var sakaður um kynferðislegt ofbeldi í New 

York Times af fimm konum. Þær sögðu frá því hvernig hann bauð þeim upp á hótel 

herbergið sitt og afklæddist þar og byrjaði að fróa sér fyrir framan þær (France 2017). Í 

yfirlýsingu sem deilt var til fjölmiðla baðst Louis afsökunar.  

Ég vill ræða sögurnar sem fimm konur sögðu í New York Times, þær heita 
Abby, Rebecca, Dana og Juila sem fannst þær geta komið fram undir nafni 
en ein sem fannst hún ekki geta það.  
  
Þessar sögur eru sannar. Á þessum tíma sagði ég sjálfum mér að það sem 
ég gerði var í lagi af því ég sýndi aldrei konu typpið á mér nema spyrja fyrst, 
sem ég gerði. En það sem ég hef lært seinna á lífsleiðinn, of seint, er að 
þegar þú hefur vald yfir annarri manneskju, að spyrja hana hvort hún vilji 
sjá typpið þitt er ekki spurning. Fyrir þeim er það klípa. Ég hafði það vald 
yfir þessum konum að þær dáðu mig. Ég fór með þetta vald á óábyrgan 
hátt. Ég er fullur iðrunar vegna hegðunar minnar og ég hef reynt að læra af 
þeim og hlaupa frá þeim. Nú er ég meðvitaður um afleiðingar gjörða 
minna. Ég sá í gær umfang þess hvernig ég lét þessar konur sem að dáðu 
mig líða með sjálfan sig og varar um sig í kringum aðra menn sem að hefðu 
aldrei sett þær í þessa stöðu. Ég naut líka ávinnings af því að vera víða 
dáður í mínu og þeirra samfélagi, sem hefti þeim að segja sína sögu og olli 
þeim erfiðleikum því ef þær reyndu vildi fólk sem að lítur upp til mín ekki 
hlusta á þær. Það er ekkert í kringum þetta sem ég fyrirgef sjálfum mér 
fyrir. Ég þarf að sætta mig við hver ég er. Sem er ekkert miðað við það 
verkefni sem ég hef skilið þær eftir með. Ég vildi að ég hefði brugðist við 
aðdáun þeirra af mér með því að vera gott fordæmi sem karlmaður og 
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gefið þeim leiðsögn sem grínisti, þar með talið vegna þess að ég dáist að 
þeirra vinnu. 
   

Erfiðasta eftirsjáin til þess að lifa með er hvað þú hefur gert til þess að særa 
einhvern annan. Ég get varla gert mér í hugarlund umfang skaðans sem ég 
olli þeim. Það væri kærulaust að horfa fram hjá sársaukanum sem ég hef 
valdið fólkinu sem ég vinn með og hef unnið með sem að bæði persónulegt 
og faglegt líf þeirra hefur orðið fyrir áhrifum á þessu öllu, þar á meðal 
verkefni sem enn eru í framleiðslu: leikarar og starfsmenn í Better things, 
Basckets, The Cops, One mississippi og I Love Your Daddy. Ég harma það 
mikið að þessu hefur fylgt neikvæð athygli í garð umboðsmanns míns Dave 
Becky, sem aðeins reyndi að miðla málum sem ég olli. Ég hef ollið fólkinu á 
FX kvöl og erfiðleikum sem hafa gefið mér svo mikið. The Orchard sem gaf 
mér tækifæri í kvikmyndagerð. Hver einasti aðili sem hefur veðjað á mig í 
gegnum árin. Ég hef valdið fjölskyldu minni, vinum, börnum mínum og 
móður þeirra sársauka.  

 

Ég hef eytt mínum langa og langsama ferli í að segja og gera hvað sem mér 
sýnist. Ég mun núna taka skref til baka og eyða tíma í að hlusta. Takk fyrir 
lesningun („Louis C.K.’s full statement“, 2017).  

 

4.2.5 Afsökunarbeiðni Megyn Kelly 

Þáttastýran Megyn Kelly ræddi í þætti sínum Megyn Kelly Today um hvernig það þótti í 

lagi fyrr á tímum að mála andlit sitt til að líkjast manneskju af öðrum kynþætti. Hún lýsti 

því yfir að hún áttaði sig ekki á því hvað væri kynþáttahatur við þessa hegðun ef það væri 

gert af virðingu. Aðeins hvítt fólk sat við umræðuborðið og enginn nefndi særandi 

sögulegt gildi „black face“ í Bandaríkjunum. Megyn Kelly sendi bréf á alla samstarfsmenn 

sína vegna umæla sinna í sjónvarpsþætti sínum (Kludt, 2018).   

 
Kæru vinir og liðsfélagar- 

 

Eitt af frábæru hlutunum við starfið mitt er að ég fæ tækifæri til þess að tjá 
mig og heyra mikið af skoðunum. Í dag var einn af þessum dögum þar sem 
að hlusta vandlega á önnur sjónarmið, þar á meðal vina og vinnufélaga er 
að leiða til þess að ég endurskoði mín eigin viðhorf.  

 

Þegar að við áttum samtal við hringborðið fyrr í dag um þá umdeildu athöfn 
að mála andlit sitt í þeim tilgangi að líta út eins og annar kynþáttur sem 
hluti af hrekkjavökubúning, ég lagði til að það virðist vera í lagi ef það er 
gert á þessum hátíðisdegi þar sem að fólk hefur tækifæri að láta sig líta út 
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eins og annað fólk. Hin vel þekkta Diana Ross kom upp sem dæmi. Fyrir 
mér, hélt ég af hverju ætti það að vera umdeilt að einhver myndi klæðast 
upp sem Diana Ross til að líta úr fyrir að vera þessi ótrúlega kona sem leið 
til þess að heiðra og virða?  
    
Ég sé núna að svoleiðis hegðun er sannarlega röng og mér þykir þetta leitt. 
Saga blackface í okkar menningu er andstyggileg, sárin eru svo djúp.  
  
Ég hef aldrei verið rétttrúnaðar manneskja en ég skil að við þurfum að vera 
meira nærgætin nú á tímum. Sérstaklega þegar það kemur að kynþátta og 
þjóðarupprunamálum sem eru langt frá því að vera komin í sátt og hafa 
verið þungbær í pólitík okkar á síðustu árum. Nú er tími til að auka skilning, 
ást, næmni og virðingu. Ég vil líka vera hluti af því. Ég hlakka til að halda 
umræðunni áfram.  Það er mér heiður að vinna með ykkur öllum á hverjum 
degi.  
Ást, MK  (Robinson, 2018.) 

 

Bandarísku afsökunarbeiðnirnar eru yfirleitt birtar með yfirlýsingu sem send er til 

fjölmiðla, undantekningin er afsökunarbeiðni Lena Dunham sem að birti sína á Twitter 

síðu sinni. Afsökunarbeiðnir á hegðun í garð kvenna eru til staðar hér, þar sem að Louis C 

K biðst afsökunar á því að beita kynferðislegu ofbeldi og Lena Dunham biðst afsökunar að 

draga í efa frásögn konu um kynferðislegt ofbeldi í sinn garð af hendi vinar Lenu. 

Kynferðisofbeldi er líka í máli Kevin Spacey en hann biðst afsökunar ef að það sem hann 

er ásakaður um gerðist í raun og veru.  Tvær afsökunarbeiðnir snúa að kynþáttahatri þar 

sem að Liam Neesson og Megyn Kelly biðjast afsökunar á gjörðum sínum í garð svartra, 

Liam á því að hafa reynt að leita uppi svartan mann til þess að ganga í skrokk á og Megyn 

fyrir að sýna fáfræði með ummælum sínum um að vera í búning sem annar kynþáttur á 

hrekkja vöku. Basksviðs hegðun Louis C.K. og Kevin Spacey var dregin upp á yfirborðið og 

þeir fundu sig knúna til þess að ræða það opinberlega. Framsviðs hegðum Megyn Kelly, 

Lena Dunham og Liam Neeson kom þeim í vandræði þar vegna þess að það sem þau sögðu 

var túlkað sem ónærgætin hegðun.  
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5 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir þemun Lýsing á atburðum, skilningur á afleiðingum, ganga gegn 

athæfi sínu og afsakanir. Fyrstu þrjú þemun telur Erving Goffman að þurfi að vera til 

staðar þegar að afsökunarbeiðni er fullkláruð og líkleg til þess að ná þeim árangri sem að 

lagt er upp með þegar að beðist er afsökunar. Fjórða þemað skoðar afsakanir sem er tæki 

til áhrifastjórnunar en fín lína getur verið á milli þess að útskýra hegðun sína og að dreifa 

ábyrgð á atvikinu.  Orðræða opinberu afsökunarbeiðnanna er skoðuð og kannað hvort að 

það sem kemur fram, uppfylli þau skilyrði sem að fylgja hverju þema fyrir sig. í lokin er 

dregið saman hvaða afsökunarbeiðnir fylgja best kenningum um vel heppnaðar 

afsökunarbeiðnir og þær sem heppnast ekki jafn vel. Samfélagslegur veruleiki íslenskra 

og bandarískra persóna er ólíkur og því verður samanburður á afsökunarbeiðnum þar á 

milli einnig gerður.            

5.1 Orðræðugreining 

Afsökunarbeiðnunum er skipt í fjögur þemu. Heiti þemana eru Lýsing á atburðum, 

Skilningur á afleiðingum, Ganga gegn athæfi sínu og Afsakanir. Afsökunarbeiðnirnar eru 

orðræðugreindar og metið hvar þær lenda innan hvers þema fyrir sig.  

5.2 Lýsing á atburðum 

Lýsing á atburðum vísar til kenninga um að því nákvæmari sem að lýsingin á atvikinu er 

því persónulegri er afsökunarbeiðnin. Ef að einstaklingur myndar fjarlægð á milli sín og 

atviksins sem að hann er að biðjast afsökunar á er hægt að misskilja hvað er í raun og veru 

verið að tala um. Í afsökunarbeiðnum Gunnars Braga og Hildar Lilliendahl er ekki talað 

mjög nákvæmlega um það hvað var sagt sem að leiddi til þess að þau eru að biðjast 

afsökunar. Það bendir til þess að það sé verið að forðast að taka alveg fulla ábyrgð á því 

sem sagt var og þar að auki er ekki ljóst hvað þau eru nákvæmlega að biðjast afsökunar 

á. Samkvæmt kenningum um orðræðu í afsökunarbeiðnum er mikilvægt að það sem er 

verið að biðjast fyrirgefningar á sé ekki bara nefnt sem mistök, heldur hver mistökin voru. 

Það er mikilvægt til þess að það sé skýrt hvað á að fyrirgefa. Gunnar Bragi bendir á að 

ósannir og miður fallegir hlutir voru sagðir, en gefur ekki mjög skýra mynd af því hvað sagt 

var. Hildur Lilhendal útskýrir í sinni afsökunarbeiðni að hún sagði hluti sem voru 

ofbeldisfullir og svívirðilegir en segir ekki hvaða hlutir þetta voru eða að þeir hafi beinst 

að mestu leiti að einni manneskju. Egill Einarsson talar um að hafa farið yfir strikið í 
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bloggfærslum og verið duglegur að nafngreina þekkta einstaklinga, hann bendir 

sérstaklega á að tvær konur hafi verið teknar fyrir árið 2007 en nefnir ekki hvað hann sagði 

í raun og veru.  Ásta Guðrún lýsir því að hún hafi borið sína stöðu saman við annað ungt 

fólk og hvernig það sé ekki samanburðarhæft. Afsökunarbeiðni Björns Braga lýsir vel hvað 

átti sér stað og fyrir hvað hann vill biðjast afsökunar. Þannig kemur hann í veg fyrir allan 

misskilning um hvað gæti hafa átt sér stað í myndbandsupptökunni.  

Í bandarísku afsökunarbeinunum útskýrir Liam Neeson ekki vel hvað hann er að 

biðjast afsökunar á að hafa gert, Liam Neeson segir að hann hafi hugsað og sýnt 

óásættanlegar hugsanir og gjörðir sem viðbragð við glæp sem framin var gegn vinkonu 

hans. Afsökunarbeiðnirnar sem að nefna skýrt hvað fór úrskeiðis eru afsökunarbeiðnir 

Louis C.K. og Megyn Kelly. Í þeim benda þau á hvað þau gerðu rangt. Louis C.K. útskýrir 

hvernig hann beitti konur kynferðislegu ofbeldi, sem að leiðir til þess að sá sem að les 

afsökunarbeiðnina sér hvað hann er að biðja afsökunar á að hafa gert og því er mun 

persónulegri blær yfir afsökunarbeiðninni. Í yfirlýsingu Megyn Kelly endurtekur hún 

nánast það sem hún sagði um hrekkjavöku búninganna og því óþarfi að finna þær 

upplýsingar annars staðar. Goffman telur að afsökunarbeiðni sé ekki fullmótuð nema að 

það sem gert var rangt sé viðurkennt. Afsökunarbeiðnir Gunnars Braga, Hildar Lilendhal 

og Liam Neeson útskýra ekki nákvæmlega hvað verið er að biðjast afsökunar á. Í þessum 

þrem afsökunarbeiðnum er erfitt að fá heildarmynd á atvikin nema að leita sér ítarlegri 

upplýsinga utan afsökunarbeiðnanna sjálfra. Björn Bragi, Louis C.K. og Megyn Kelly 

útskýra hvað það var sem að þau gerðu rangt og hvaða hegðun þau eru að leitast eftir 

fyrirgefningu á.  

5.3 Skilningur á afleiðingum 

Það er mikilvægt að koma því til skila að sá sem biður afsökunar skilur að gjörður hans 

hafa afleiðingar og hverjar þessar afleiðingar eru. Það er til þess að fólkið sem að tekur 

við afsökunarbeiðninni breyti skilningi sínum á aðstæðum og persónum. Því er mikilvægt 

að sá sem að biður afsökunar skilji hvaða afleiðingar gjörðir hans hafa haft. Goffman telur 

það einnig vera lykilþátt í því að afsökunarbeiðnir gangi upp að sá sem biður afsökunar 

verður að skilja á hverju hann er að biðjast afsökunar og hvaða afleiðingar það sem hann 

gerði hafði. Hildur Lilendhal, Egill Einarsson og Ásta Guðrún nefna að tilfinningar hafi verið 

særðar með orðum þeirra. Ásta Guðrún bendir á að orð hennar voru særandi og það 
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bendir til þess að hún skilji afleiðingar þess hvað hún sagði. Egill Einarsson bendir á það í 

sinni afsökunarbeiðni að skrif hans voru særandi. Hildur Lilliendahl segir að afleiðing 

gjörða sinna er að hún særði og meiddi fólk. Björn Bragi nefnir ekki beinar afleiðinga 

gjörða sinna fyrir stúlkuna sem að hann snerti á óviðeigandi hátt. Hann bendir á að hún 

og fjölskylda hennar séu að fá óumbeiðna athygli og biðlar til fjölmiðla að láta þau í friði. 

Gunnar Bragi talar ekkert um afleiðingar orða sinna í afsökunarbeiðni sinni. 

Þær Bandarísku afsökunarbeiðnir sem að benda til skilnings gerandans á afleiðingum 

orða og atvika eru afsökunarbeiðnir Louis C.K. og Liam Neeson. Louis .C.K. fer mjög 

ýtarlega í afleiðingar sem að gjörðir hans höfðu bæði á fórnalömb sín og hvernig líf þeirra 

hefur breyst eftir að hann beitti þær kynferðislegu ofbeldi. Hann nefnir líka afleiðingarnar 

sem þetta hefur haft fyrir annað fólk sem að treysti honum faglega. Hann nefnir einnig  

að umfang skaðans sem að hann hefur valdið sé erfitt að gera sér í hugalund. Liam Neeson 

segir að orð hafi afleiðingar og að orð hans voru röng og saklaust fólk verði fyrir misrétti 

og gjörðir hans hafi ekki bætt þeirra stöðu. Orð hans voru særandi og sundrandi. 

Bandarísku afsökunarbeiðnirnar sem taka ekki á beinum afleiðingum gjörðanna  heldur 

almennt um afleiðingar í stærra samhengi eru Lena Dunham og Megyn Kelly. Lena 

Dunham talar ekki um beinar afleiðingar þess að konan sem að kom fram með sögu sína 

sem fórnarlamb kynferðislegs ofbeldis heldur talar hún almennt um afleiðingar sem að 

feminísk barátta verður fyrir ef konum er ekki trúað. Hún biðst afsökunar á að valda fólki 

vonbrigðum. Megyn Kelly segir í sinni afsökunarbeiðni að djúp sár séu enn til staðar vegna 

notkunar „black face“ í gegnum tíðina og almennt þarf fólk að sýna meiri nærgætni og 

virðingu. Kevin Spacey nefnir að Antony Rapp hafi þurft að bera ákveðnar tilfinningar í 

mörg ár en man ekki hvort að þær séu vegna einhvers sem hann gerði.  

Það er mjög mismunandi hversu mikla ábyrgð opinberu persónurnar taka á afleiðingum 

gjörða sinna. Algengast er að tala almennt um að hafa sært fólk en það eru fimm af tíu 

afsökunarbeiðnunum sem að benda á það. Hinar fimm afsökunarbeiðnirnar fara frá því 

að nefna engar afleiðingar t.d. í máli Gunnars Braga til þess að nefna persónulegar 

afleiðingar sem að einstaklingar urðu fyrir í framhaldi af athæfi opinbera aðilans eins og 

hjá Louis C.K.   
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5.4 Ganga gegn athæfi sínu  

Goffman telur að það sér ekki hægt að ná góðum árangri með afsökunarbeiðnum ef að 

það er ekki skírt að sá sem biður afsökunar sé ósammála hegðun sinni og segi frá því 

hvernig hann fordæmir það sem gert var og gengur gegn því í dag. Í Íslensku 

afsökunarbeiðnunum tekur Björn Bragi sterka afstöðu gegn hegðun sinni í myndbandinu 

og hann segir að hegðunin hafi verið óásættanleg. Ásta Guðrún segist gera sér fulla grein 

fyrir því að hennar staða sé ekki sambærileg við marga annarra í landinu og gengur þannig 

geng því sem að hún sagði í Silfrinu. Egill Einasson talar um að hafa farið yfir strikið, að 

hann sé ekki stoltur af þessum skrifum í dag, sér eftir þeim og fær hroll við að lesa gamla 

pistla sína í dag. Hildur bendir á að hún tali ekki á sama hátt í dag og hún gerði á bland.is 

og  hún geti ekki svarað fyrir framkomu sína á þessum miðlum. Gunnar Bragi gengur ekki 

mjög langt í því að ganga gegn athæfi sínu en segir að þeir hefðu átt að fara fyrr heim og 

haga sér betur. 

  Í bandarísku afsökunarbeiðnunum gengur Liam Neeson gegn hegðun sinni og segir 

að hún hafi verið röng og að orð hans endurspegli ekki þann mann sem að hann er í dag. 

Louis C.K. fordæmir hegðun sína og segist hafa farið illa með vald sitt. Megyn Kelly segir 

að hegðun sín hafi svo sannarlega verið röng og að hegðun almennt eigi að vera 

skilningsríkari en hennar. Lena Dunham segir að femínistar lifi og deyi með sinni pólitík og 

að hún hafi hagað sé gegn sinni betri sannfæringu þegar að hún gaf út tilkynningu þar sem 

að hún sagðist standa við bakið á vini sínum sem var sakaður um kynferðislegt ofbeldi. 

Kevin Spacey gengur gegn hegðuninni sem að Athony Rapp lýsir en hann er ekki viss um 

að hann hafi gert það sem að Antony Rapp segir að hann hafi gert. Það eru í raun allir sem 

að taka það fram að atvikið sem um ræðir sé rangt og er ekki hegðun sem þetta fólk muni 

sýna aftur. 

Allar afsökunarbeiðnirnar fylla í þessa kröfu um að ganga gegn athæfi sínu, sem að 

Goffman telur nauðsynlega til þess að fullmóta afsökunarbeiðni. Allar 

afsökunarbeiðnirnar vísa til þess að sá sem að biður afsökunar sjái að athæfið sé ekki við 

hæfi.    

5.5 Afsakanir 

Þegar að afsökunarbeiðnir eru notaðar sem áhrifastjórnun er algengt að fólk reyni að 

útskýra af hverju það gerði það sem það gerði. Það getur oft leitt til þess að fólk sýni 
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aðstæðum þeirra skilning og samúð og þar á leiðandi fyrirgefningu. Það er þó ekki gott að 

útskýra í of löngu máli af hverju atvikið gerðist því það getur endað á því að virðast sem 

afsökunarbeiðnin sé ekki einlæg. Í Íslensku afsökunarbeiðnunum reyna Björn Bragi og 

Hildur Lilliendahl ekki að útskýra hegðun sína né afsaka, þau segja bæði að ekkert afsaki 

hegðun þeirra. Útskýringar sem að vísa til þess að annað markmið hafi verið með 

hegðuninni heldur en það sem endaði á því að gerast var afsökunarbeiðni Ástu Guðrúnar. 

Ásta Guðrún sagði að það sem að hún hafi verið að reyna að gera var að beina athygli til 

hækkana á fasteignaverði og mikilvægi þess að bæta tækifæri ungs fólks til þess að kaupa 

sér húsnæði. En eitt hafi leitt að öðru og hún hafi týnst í umræðu um eigin stöðu. Egill 

Einarsson talar um að hafa ekki vitað betur þegar að þau gerðu sín mistök. Afsakanir Egils 

eru að hann hafi haft gaman að svörtum húmor og að tíðarandinn hafi verið annar. Mikið 

er um afsakanir og útskýringar í afsökunarbeiðni Gunnars Bragi og nefnir hann að ölæði 

hafi verið um kvöldið þegar hann og vinir hans fóru út að skemmta sér. Hann vill líka benda 

á að fólk þarf að velta fyrir sér hvort að upptökur af samtölum annars fólks sé eðlilegt. 

Hans afsökunarbeiðni er styst af þeim tíu sem teknar eru fyrir í þessari rannsókn en 

hlutfalslega mikið verið að afsaka eða benda í aðrar áttir í henni miðað við aðrar 

afsökunarbeiðnir.  

Í bandarísku afsökunarbeiðnunum eru Liam Neeson og Lena Dunham í þeim hópi sem 

að hafa ætlað sér einn hlut en annar hafi gerst með hegðun þeirra. Liam Neeson útskýrir 

hegðun sína með því að benda á að hann hafi verið að bregðast við alvarlegum glæp gegn 

vinkonu sinni og með samtölum við fólk í kringum sig hafi hann áttað sig á því hvað hegðun 

hans var röng. Lena Dunham segir að upphaflega hafi hún bara ætlað að verja vin sinn og 

fannst það mikilvægt. 

Louis C.K. bendir á að hann hafi hagað sé á óviðeigandi hátt á tíma þar sem að hann 

vissi ekki betur. Megyn Kelly bendir á að nú hafi hún heyrt fleiri sjónarmið sem að hafa 

leitt til þess að hún endurskoði viðhorf sín. Upphaflega hafi hún haldið að það væri hægt 

að sína virðingu með því að fara í búning svartrar manneskju, en í ljósi sögu þess athæfis 

sér hún að það er ekki í lagi. Kevin Spacey segist ekki muna eftir atvikinu sem að hann er 

sakaður um, en bendir á að hann hafi verið drukkinn þetta kvöld og að það hafi verið fyrir 

30 árum síðan. Sapcy kemur svo út úr skápnum og viðurkennir að hafa átt í 

ástarsamböndum með öðrum körlum í gegnum tíðina. það er áhugavert að velta því fyrir 

sér af hverju hann ákveður að bæta því við tilkynningu sína hvort að það hafi verið til þess 
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að fólk myndi frekar sýna honum skilning og fyrirgefningu. Hann hefur samt sem áður ekki 

lýst ábyrgð á atvikinu eða beðist beint afsökunar á því. Það er fín lína á milli þess að 

útskýra hvað átti sér stað og að afsaka það sem að átti sér stað. Opinberu persónurnar 

fara frá því að reyna ekkert að útskýra hvað áttir sér stað til þess að afsaka hegðun sína 

með því að beina athygli þeirra sem að tekur við afsökunarbeiðninni í aðra átt sem að 

tengist málinu ekki eins og í tilviki Kevin Spacey og Gunnars Braga.   

5.6 Misvel heppnaðar afsökunarbeiðnir 

Kenningar Erving Goffman um áhrifastjórnun eiga vel við efnið þar sem frjálsleg hegðun 

opinbera persóna á baksviðinu getur stangast á við framsviðshegðun þeirra og leitt til þess 

að túlkun almennings á þeim breytist. Kenningar um klassíska karlmennsku eiga þar af 

leiðandi ágætlega við þessar afsökunarbeiðnir sem að teknar eru fyrir hér þar sem að 

sumar afsökunarbeiðnir falla innan þeirra en aðrar gera það ekki.  Afsökunarbeiðni 

Gunnars Braga sýnir ekki skýrt hvað átti sér stað og hún gæti frekar verið tilraun til þess 

að taka stjórn á aðstæðum. Full ábyrgð er ekki tekin á því sem að gert var og afleiðingar 

ekki heldur viðurkenndar. Það gæti hafa verið betra fyrir hann að biðja ekki afsökunar þar 

sem að það sem að þarf að vera til staðar svo að afsökunarbeiðni sé fullmótuð samkvæmt 

Goffman þarf að sýna að einstaklingnum líði illa yfir því sem að gerðist, sjá hvaða 

afleiðingum hegðunin olli, ganga gegn því sem að gert var og sýna fram á að verða betri í 

framtíðinni. Afsökunarbeiðni Ástu Guðrúnar fer eftir öllum kröfum sem Erving Goffman 

setur á afsökunarbeiðni svo að hún getir verið fullmótuð. Hún bendir á hvað gerðist og að 

hún skilji að fólk sé sært vegna þess sem hún sagði. Einnig gengur gegn því sem að hún 

sagði og að lokum reynir hún að útskýra hegðun sína með því að benda á að markmið 

hennar var ekki að bera sig saman við aðra, en þannig voru orð hennar túlkuð.   

Afsökunarbeiðni Kevin Spacey fylgir módeli Erving Goffman ekki á neinn hátt þar sem að 

hann tekur ekki fulla ábyrgð á gjörðum sínum. Þar að auki hafa rannsóknir bent á að best 

sé að hafa lítið um afsakanir eða útskýringar á því sem fór úrskeiðis en hann einblínir á 

það í afsökunarbeiðnum sínum. Einlægni og áreiðanleiki afsökunarbeiðninnar hefur verið 

stofnað í hættu með því að fara rangt að, það getur hafa leitt til þess að hann sé túlkaður 

sem ófagmannlegur, skeytingarlaus og óábyrgur. Kevin Spacey var sá eini sem að setti 

skilyrði á sýna afsökunarbeiðni, hann sagði „ef að ég hef ég hef hagað mér eins og hann 

lýsir þá skulda ég honum einlæga afsökunarbeiðni“. Hann gefur því Anotny Rapp val um 
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hvort að hann sé að biðja afsökunar eða ekki og því erfitt að segja hvort að tilkynning 

Kevin Spacey sé í raun afsökunarbeiðni eða ávarp. Louis C.K. var líklega með 

afsökunarbeiðnina sem fylgir mest kenningum um vel heppnaða afsökunarbeiðni, hún var 

löng og ítarleg sem er yfirleitt merki um vandaða afsökunarbeiðni. Hann kemur inn á allt 

sem að Goffman telur að þurfi að vera til staðar þegar að afsökunarbeiðni er fullkláruð. 

Hann bendir á skapraun sína með því að segjast vera fullur iðrunar, hann segir hvað 

gerðist og nefnir erfiðleikana sem að konurnar hafa þurft að ganga í gegnum vegna þess 

sem að hann gerði. Hann gengur gegn hegðun sinn með því að bend á að hann hafi 

misnotað vald sitt og hann lofar betri tíð með því að segjast ætla að líta inn á við, vinna í 

sjálfum sér og draga sig til baka. 

5.7 Íslenskar og bandarískar afsökunarbeiðnir 

Félagslegur og samfélagslegur raunveruleiki er ólíkur á milli þessara bandarísku og 

íslensku opinberu persóna. Bandarísku persónurnar eru heimsþekktar og mun fleira fólk 

sem að fylgist með þeim. Þar á leiðandi eru mun fleiri sem að taka við og sjá opinberu 

afsökunarbeiðnir bandarísku persónanna. Íslensku opinberu einstaklingarnir eru ekki jafn 

vinsælir þar sem að markhópurinn sem að þeir ná til er mun minni. Félagsleg völd 

bandarísku einstaklinganna eru því mun meiri og fallið hærra fyrir orðspor þeirra ef að 

eitthvað fer úrskeiðis. Það er því líklegt fleira fólk sé í kringum bandarísku opinberu 

persónurnar til þess að ráðleggja þeim hvað sé best fyrir þau að gera í erfiðri stöðu. Ef að 

bandarískar opinberar persónur ákveða að koma með yfirlýsingu eða afsökunarbeiðni er 

líklegt hún beri það undir einhvern sem að vinnur fyrir sig áður en að hún sé birt.  

Í Bandaríkjunum er meiri spenna á milli kynþátta í menningunni heldur en á Íslandi 

og tvær afsökunarbeiðnir frá bandarískum persónum snúa að því. Það voru 

afsökunarbeiðnir Megyn Kelly og Liam Neeson þar sem að þau sögðu bæði hluti sem að 

voru ónærgætnir og gætu valdið meiri vanlíðan fyrir svart fólk í bandaríkjunum. Þar að 

auki hefur félagslegur raunveruleiki samkynhneigðra í bandaríkjunum verið mun erfiðari 

en á Íslandi og það gæti útskýrt af hverju Kvein Spasey fannst hann knúinn til þess að taka 

það fram að hann væri samkynhneigður í sinni afsökunarbeiðni þegar að málið sjálft 

snérist um kynferðislegt ofbeldi. Karlmennsku hugmyndir um að biðjast ekki afsökunar 

eru líklega líka flæktar í hana og því heppnast afsökunarbeiðnin ekki vel.  
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Íslensku afsökunarbeiðnirnar snúa allar að málum sem að sannannir fyrir því sem að gerist 

liggja fyrir, hvort sem að það er skrifað svart á hvítt, hljóð- eða myndabands- upptökur. 

Bandarísku afsökunarbeiðnirnar eru ekki allar með sannanir fyrir því sem að gerðist. Í 

þeim íslensku er því ekki hægt að vonast til að einhver vafi liggi á því hvort að umræddur 

aðili hafi tekið þátt í því sem að verið er að afsaka fyrir eða ekki. Íslensku 

afsökunarbeiðnirnar gætu því hafa verið birtar því að þeim fannst þau ekki hafa kost á 

öðru.  Afsökunarbeiðnir Íslendingana eru flestar fyrir hegðun sem að bitnaði á konum, 

það eru afsökunarbeiðnir Björn Braga, Egils Einarssonar, Gunnars Braga og Hildar 

Lilliendahl. Það gæti því verið merki um menningarlega spennu á Íslandi.        
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6 Lokaorð   

Það sem kom helst á óvart við þessa rannsókn opinberra afsökunarbeiðna þekktra  

persóna var hvað afsökunarbeiðnirnar eru margar ófullkomnar. Ég hefði haldi að ef að 

maður þyrfti að biðja almenning afsökunar að einhver vinna myndi fara í hvernig 

afsökunarbeiðni gengur upp.  Það er flókið mál að biðjast fyrirgefningar og sérstaklega 

mikilvægt ef að þú ert opinber persóna sem að fær tekjur eftir því hversu vinsæl þú ert. 

Það kom mér einnig á óvart að mikið af hneykslum sem að voru mér minnistæð var ekki 

beðið afsökunar á. Val þessara opinberu persónu um að biðjast afsökunar opinberlega 

þarf ekki endilega að sýna mikla eftirsjá eða skömm heldur getur tilgangur þeirra verið 

allt frá því að reyna að laga ímynd sína af sjálfhverfum ástæðum og reyna að fá aftur stjórn 

á aðstæðum. Félagslegar staðreyndir eru ekki alltaf réttar heldur snúast þær um túlkun 

fólks á aðstæðum, og því er erfitt að vita hversu mikið fólk sér í raun eftir því sem að það 

gerði eða hvort að það er einfaldlega gott í að beita áhrifastjórnun eða ekki.  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru að aðeins tíu afsökunarbeiðnir eru bornar saman 

og erfitt að alhæfa út frá því. Afsökunarbeiðnirnar voru valdar út frá því hvaða atvik voru 

minnisstæð í huga rannsakanda sem að getur leitt til þess að erfitt sé að rannsaka með 

óhlutdrægni. Einnig voru afsökunarbeiðnir fundnar með stikkorða leit á internetinu svo 

að allar opinberar afsökunarbeiðnir höfðu ekki sömu líkindi á því að lenda í rannsókninni. 

Ég hafði þó sérstaklega gaman af efninu sem að ég rannsakaði og finnst ég vera fær í 

flestan sjó þegar ég mun klúðra einhverju og þarf að biðjast afsökunar, hvað þá ef að ég 

þarf að gera það opinberlega.   

Ég hafði ekki færi á því að gera það hér en áhugavert væri að skoða afleiðingar 

opinbera afsökunarbeiðna, hverjir geta komið aftur í samfélagið, verið teknir í sátt og 

hverjir ekki. Einnig hefur það gerst að fólk markaðsetji sig út frá hneykslinu sem að það 

olli eins og Björn Bragi skírði uppistand sýningu sína „Björn Bragi Djöfulsson“ í framhaldi 

af sinni afsökunarbeiðni. Því væri áhugavert fá rannsóknir í sem að skoða þróun 

fyrirgefninga innan samfélaga.         
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