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Ágrip 

Þrátt fyrir ótvírætt mikilvægi í mannlegu samfélagi hefur umfjöllunarefnið grín ekki hlotið mikla 

athygli innan heimspekinnar. Það sama má segja um þær siðfræðilegu spurningar sem vakna 

þegar siðferðilegt réttmæti gríns er tekið til athugunar. Í þessari ritgerð verður farið yfir helstu 

kenningar heimspekinnar um eðli og forsendur gríns, sömuleiðis verður grín skoðað út frá 

sálfræði- og atferlisfræðikenningum og siðfræðilegir þættir gríns rannsakaðir með þær kenningar 

að sjónarmiði. Leitað verður svara við spurningum um það hvort og þá hvenær grín getur talist 

siðferðilega ámælisvert út frá hugmyndum um félagslegar breytur og að endingu færð rök fyrir 

því að í gríni sé fólginn ákveðinn möguleiki til þroska og aukins víðsýnis.  
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Inngangur 

Í frumbernsku öðlast flestar manneskjur hæfileikann til að hlæja. Smábarn hlær gjarnan að 

geiflum og grettum foreldra sinna en síðan er hláturinn stór partur af mörgum þroskastigum 

barnsins þegar heimsmynd þess og sjálfsmeðvitund breytist og víkkar smátt og smátt. Hlátur og 

grín eru almennir þættir mannlegrar reynslu, óháð aldri og uppruna, trúar- og 

stjórnmálaskoðunum, kyni og kyngervi. Hæfileikinn til að grínast getur verið grundvallaratriði í 

tengslamyndun einstaklinga, úrvinnslu bæði smærri og stærri áfalla og svo er hlátur einfaldlega 

eitt af aðalsmerkjum þess að gaman sé. Að mega hlæja og grínast, hvort sem er með nánum 

vinum eða jafnvel ókunnugum þegar svo ber við virðast við fyrstu sýn vera grundvallar 

mannréttindi sem verja ætti til hins ýtrasta. 

En grín er ekki án vandkvæða. Manneskjur eiga það til að hlæja á kostnað hvor annarrar 

og flækjast málin töluvert þegar grínið fer að spila hlutverk innan þess ráðandi og óréttláta 

valdakerfis sem ræður lögum og lofum í flestum mannlegum samfélögum. Grín er reglulega 

notað sem valdatæki, hvort heldur sem er í persónulegum samskiptum einstaklinga eða í stærra 

og opinberara samhengi. Spurningum um það hvað má og hvað má ekki grínast með virðist oft 

erfitt að svara og er ekki að furða. Hlátur er oftast óvæntur og virkar ósjálfráður. Stundum 

kviknar hlátur af gríni sem við vitum varla sjálf hvers vegna er fyndið. Við þekkjum raunar sjálf 

eðli og orsakir hláturs að verulega takmörkuðu leyti. Rökræður um hvort eitthvað sé rétt eða 

rangt í gríni enda því sjaldnast á samkomulagi þar sem allir ganga sáttir frá borði. Þannig virðast 

umræður um siðferðislega réttlætingu gríns oftar en ekki enda í algjöru þroti þar sem 

ágreiningsaðilum gengur misvel að hlusta á rök og gagnrýna og endurskoða eigin afstöðu. 

Algengt er að slík átök eigi sér stað í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum þar sem annar póllinn 

kvartar yfir því að hafa ekki frelsi til þess að grínast að vild1 en hinn vill benda á að gríni fylgi 

ábyrgð og afstaða; grín á kostnað minnihlutahópa sé tjáning á ákveðinni afstöðu2.  

 
1 Haukur Örn Birgisson, „Rétthugsun eða röng,“ Bakþankar, Fréttablaðið, 2. mars 2021.  
 
„Engum má lengur gera grín að, því allir virðast allt í einu tilheyra einhverjum hópi sem þarfnast verndar. Ekkert má 
gagnrýna, ekki einu sinn í gríni, án þess að vegið sé að æru heilu þjóðfélagshópanna.“  
 
2 „Sakar Pétur Jóhann um rasisma og kvenfyrirlitningu,“ innsend umfjöllun, Morgunblaðið, 9. júní 2020, sótt þann 
25. mars 2021 á https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/06/09/sakar_petur_um_rasisma_og_kvenfyrirlitningu/. 
 
„Ég vil þakka Pétri Jóhanni, Birni Braga og Gillz fyrir þessa 12 sekúndna innsýn í heim fordóma, (menningarlegs) 
rasisma og kvenfyrirlitningar á Íslandi í dag,“ skrifar Sema Erla Serdar, aðgerðasinni og formaður Solaris, hjálpar-
samtaka fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi, í stöðuuppfærslu á Facebook.“  
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Markmið allra kenninga um grín hlýtur í grunninn að vera að útskýra hvers vegna 

ákveðin fyrirbæri eða atburði sé hægt að skilja sem fyndin og/eða hvers vegna ekki. Þar að auki 

er það svo hlutverk siðfræðinnar að finna hvort grín eigi sér einhver siðferðileg mörk og hver þau 

mörk þá eru. Hér á eftir verður fjallað um helstu heimspekikenningar um eðli og forsendur gríns 

og takmarkanir þeirra. Síðan verður farið yfir kenningu sem á rætur sínar að rekja til 

sálfræðinganna Peters McGraw og Caleb Warren og nefnist kenning um meinlaus brot (e. benign 

violation theory) og í því samhengi fjallað um þær fjöldamörgu félagslegu breytur sem hafa áhrif 

á það hvernig við skiljum og meðtökum grín. Að lokum verður farið yfir tvær ólíkar siðferðilegar 

nálganir á það hvort og þá hvenær grín getur talist siðferðilega ámælisvert, annars vegar 

kenningu Ronalds de Sousa um viðhorfslegt samþykki (e. attitudinal endorsement argument) og 

hinsvegar kenningu Aarons Smuts um áhrifamiðaða ábyrgð (e. effects-mediated responsibility 

theory).  

Spurningin sem hér verður leitast við að svara er: hvað get ég leyft mér að grínast með? 

Svarið við því er alltaf háð félagslegu samhengi mínu. Við þurfum að sætta okkur við að við 

getum ekki sagt hvað sem er við hvern sem er án þess að það hafi afleiðingar. Orð geta hæglega 

sært aðra einstaklinga og hópa, skaðað mannorð þeirra og ímynd. Sú staðreynd á alltaf trompa 

möguleika mína á stundargleði. Við viljum lifa sem ábyrgir einstaklingar og það krefst þess af 

okkur að við stígum varlega til jarðar, hlustum á ólík sjónarhorn og skiljum að félagsleg 

staðsetning okkar og afstaða er ólík annarra. Þegar við misstígum okkur er svo aftur gríðarlega 

mikilvægt að við hlustum á gagnrýni þegar hún kemur og gerum okkar allra besta til þess að læra 

af henni. Það er þó rétt að nefna að hér verður ekki talað fyrir grínlausu samfélagi heldur frekar 

samfélagi sem tekst á við mistök með opinni og gagnrýnni samræðu þar sem velferð heildarinnar 

er höfð að leiðarljósi. Sem siðferðisverur þurfum við á lífsleiðinni sífellt að taka ákvarðanir um 

hvernig við tölum og hvað við segjum. „Verkefni okkar allra er að skapa umhverfi sem krefst 

ekki ofurmannlegra dygða, krefst ekki óraunhæfs samráðs eða fær okkur til að vera eilíflega 

háð formlegum reglum þegar slíkar ákvarðanir eru teknar.“3  

 

 

 
 
3 „Henry Alexander,“ Henry Alexander Henrysson, (e.d.). Sótt þann 5. maí 2021 á https://www.henryalexander.is/  
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Helstu heimspekikenningar um grín 

 
Þrátt fyrir ótvírætt mikilvægi kímnigáfu og gríns í mannlegum samskiptum hefur þessi þáttur 

mannlífsins ekki tekið mikið pláss í heimspekirannsóknum í samanburði við önnur viðfangsefni.4 

Þó hafa heimspekingar gert ákveðnar tilraunir til þess að skilgreina grín og eru 

meginkenningarnar þrjár. Þær eru í fyrsta lagi yfirburðakenningin (e. superiority theory), í öðru 

lagi spennulosunarkenningin (e. relief theory) og í þriðja lagi misræmiskenningin (e. incongruity 

theory).5 Í þessum kafla verður farið í stuttu máli yfir hverja þeirra. 

 

Yfirburðakenningin  
 
Yfirburðakenningin (e. superiority theory) er líklega elsta og í sögulegu samhengi viðteknasta 

kenningin um grín og á hún rætur sínar að rekja aftur til Platons og Aristótelesar en síðar til 

vestrænnar heimspeki Thomasar Hobbes.6 Í sinni ströngustu mynd má útskýra 

yfirburðakenninguna með rökfærslunni: 

 
Einstakling E er skemmt af viðfangi V þá og aðeins þegar að E upplifir skyndilega 
yfirburði vegna V.7 

 
Í skemmstu máli heldur yfirburðakenningin því fram að fyndni eigi uppsprettu sína í athlægi, þar 

sem við metum viðfang skemmtunarinnar sem okkur óæðra.8 Það má því segja að kenningin lýsi 

fremur neikvæðri afstöðu til gríns. Kenningin leggur áherslu á að til að upplifa eitthvað sem 

fyndið og til þess að hlæja, þurfi einstaklingur að finna til yfirburða gagnvart öðrum einstaklingi 

eða eigin fyrra sjálfs, sem verður þá að athlægi.9 Samkvæmt Platóni gerir fólk sig að athlægi 

þegar það sýnir fram á blindni eða fávísi um eigin stöðu, ríkidæmi eða útlit en einungis ef 

viðkomandi er jafnframt nokkuð valdalaus. Þannig er okkur síður hlátur í huga þegar um 

valdamikinn einstakling ræðir, heldur frekar hatur, þar sem fávísi þess valdamikla er skaðleg 

öðrum.10 Á svipuðum nótum hélt Aristóteles því fram að grín væri ákveðið form misþyrmingar 

 
4 Luvell Anderson, „Racist Humor,” Philosophy Compass 10, nr. 8 (2015): 501-509, https://doi.org/10.1111/phc3.12240, bls. 
501. 
5 Sheila Lintott, „Superiority in Humor Theory,” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 74, nr. 4 (25. október, 2016): bls. 
347-358, https://doi.org/10.1111/jaac.12321, bls. 347. 
6 Lintott, „Superiority in Humor Theory,“ 347-348. 
7 Alan Roberts, „A Philosophy of Humour“ (Cham, Sviss: Springer Nature Switzerland AG, 2019), bls. 31. 
8 Alanr Roberts, „A Philosophy of Humour“ bls 29. 
9 Lintott, „Superiority in Humor Theory,“ bls. 348. 
10 Alan Roberts, „A Philosophy of Humour“, bls. 28. 
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því athlægi væri birtingarmynd ljótleika. Við hlæjum samkvæmt því að ljótleikanum í 

hlægilegum einstaklingum vegna gleðinnar sem við upplifum þegar við finnum fyrir yfirburðum 

okkar gagnvart þeim.11 Thomas Hobbes styrkti svo undirstöður kenningarinnar og hélt því fram 

að „[s]kyndilegur hróður væri sú ástríðufulla tilfinning sem ylli þeim geiflum er við nefnum 

hlátur[...]“12 og að það væri merki um hugleysi að neyðast til þess að leita uppi veikleika annarra 

til þess að fegra sig sjálfan á slíkan hátt.  

Yfirburðakenningin málar því upp fremur svarta mynd af gríni þar sem einasta kveikja 

hláturs er sjálfsánægja og fyrirlitning gagnvart öðrum og er sá sem hlær því gæddur býsna 

óákjósanlegum mannkostum. Það er engum blöðum um það að fletta að við eigum það til að 

hlæja að óförum annarra og eigum meira að segja orð yfir það í íslenskri tungu, þórðargleði (oft 

talað um sem schadenfreude úr þýsku). Það sem forsvarsmönnum yfirburðakenningarinnar 

yfirsást hinsvegar er meðal annars jákvæður ávinningur sem og annarskonar kveikjur hláturs og 

gríns. Hlátur er stórt skref í þroskaferli ungbarna og virðist erfitt að sjá hvernig skríkja og hlátur 

ómálga smábarns, sem varla hefur öðlast sjálfsmeðvitund, getur skrifast á yfirburðatilfinningu. 

Einnig kannast mörg við það að lenda í smávægilegu óhappi eða gera lítilvæg mistök og hlæja þá 

og þegar að okkur sjálfum. Það var til að mynda ekki vegna yfirburða minna sem ég hló þegar ég 

í hugsunarleysi settist inn í bíl og reyndi að kveikja á honum en komst svo að því að þetta var 

ekki bíllinn minn þegar ókunnug manneskja í aftursætinu spurði mig hver ég væri. Eins eigum 

við það til að hlæja að mikilsmetnum manneskjum. Svo dæmi sé tekið getur það aukið fyndni 

atburðar þegar einstaklingur sem almennt er metinn virðulegur og háttsettur á í hlut. Það eykur 

þannig mögulega fyndni ef það var kennari eða yfirmaður sem sullaði kaffibollanum sínum, 

kannski einmitt vegna þess að við gerum yfirleitt ráð fyrir því að þeir einstaklingar í slíkri stöðu 

beri með sér ákveðið óaðfinnanlegt yfirbragð. Slíkar uppákomur sem uppskera hlátur geta því 

alls ekki skrifast á eigin yfirburði þar sem metnir yfirburðir þess sem hlegið er að er einmitt 

uppspretta grínsins. 

 
11  Alan Roberts, „A Philosophy of Humour,“ bls. 29. 
12 John Morreall, “Philosophy of Humor,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2020), sótt 26. mars 2021, 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/humor.  

 
Mín þýðing: „Sudden glory, is the passion which makes those grimaces called laughter; and is caused either by some sudden act 
of their own, that pleases them“ 
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Yfirburðakenningin smættar allt grín niður í eina mögulega birtingarmynd þess þegar við 

vitum vel að forsendur gríns geta verið allt aðrar og fjölbreytilegri en skyndileg uppgötvun eigin 

yfirburða. Samkennd og mannleg tengsl geta svo dæmi sé tekið sannarlega verið uppspretta 

hláturs. 

 
Spennulosunarkenningin 
 
Spennulosunarkenningin (e. relief theory) er andsvar við yfirburðkenningunni og heldur því fram 

að grín sé losun andlegrar spennu. Í sinni bókstaflegustu merkingu má útlista hana með 

eftirfarandi rökfærslu: 
Einstakling E er skemmt af viðfangi V þá og aðeins þegar að E losar uppsafnaða  
taugaspennu vegna V.13 
 

Hún á upphaf sitt í kenningum Jarlsins af Shaftesbury sem segja að þegar að frjáls andi snjallra 

manna er hlekkjum bundinn finni hann aðrar leiðir til þess að frelsast undan þeim þvingunum og 

það með ýmiskonar gríni. Þetta þjóni bæði tilgangi útrásar og jafnframt hefnda gagnvart 

kúgurunum (Roberts, A.). Þannig er grín í augum Jarlsins af Shaftesbury aðferð þeirra kúguðu til 

þess að öðlast ákveðið frelsi þar sem andi þeirra er frjáls í sínu náttúrulega ástandi.  

 Félagsfræðingurinn og heimspekingurinn Herbert Spencer14 lýsti hlátri með vísan til 

flæðilíkans af taugakerfinu. Hans kenning var sú að taugaspenna flæddi um taugakerfið rétt eins 

og gufa um pípur miðstöðvaketils. Því meiri sem taugaspennan væri, því líklegra væri að hún 

líkamnaðist og þá með viðbrögðum og hreyfingu vöðva. Því meiri sem tilfinningarnar væru, því 

hærri væri taugaspennan og á ákveðnum spennupunkti væru vöðvahreyfingar óhjákvæmilegar. 

Vöðvahreyfingar væru því svipaðar og öryggisventill á téðum miðstöðvarkatli sem hleypir gufu 

út þegar þrýstingurinn hefur náð ákveðnu marki. Hlátur er ein gerð vöðvahreyfingar sem losar 

taugaspennu og samkvæmt Spencer, sú eina sem þjónar eingöngu þeim tilgangi15. Síðar skrifaði 

bandaríski heimspekingurinn John Dewey16 á svipuðum nótum og taldi hlátur vera af svipuðum 

spennulosandi meiði og það þegar við andvörpum af létti.  

 
13 Alan Roberts, „A Philosophy of Humour“, bls. 36. 
14 Harry Burrows Acton. „Herbert Spencer,“ Encyclopedia Britannica, 13 janúar 2021,  
https://www.britannica.com/biography/Herbert-Spencer. Sótt 26. mars 2021. 
15  John Morreall, „Philosophy of Humor“. 
16 James S. Gouinlock, "John Dewey". Encyclopedia Britannica, 17. desember, 2020, 
https://www.britannica.com/biography/John-Dewey. Sótt 27. mars, 2021. 
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 Öllu þekktari eru þó spennulosunarkenningar austurríska sálgreinisins Sigmunds Freud. Í 

skemmstu máli lýsir Freud þremur mismunandi orsökum hláturs; bröndurum (þý. Der Witz 

e.jokes), gamanleikjum (e. the comic) og kímnigáfu (e. humour). Samkvæmt Freud er hlátur 

losun á umfram taugaspennu sem einstaklingur hefur í aðdraganda safnað upp fyrir ákveðna 

sálræna áskorun eða viðfangsefni. Með bröndurum er sú spenna losuð sem hefði annars verið 

nýtt til að bæla kynferðislegar og fjandsamlegar tilfinningar. Slíkir brandarar eru til dæmis 

limrur, hefðbundnir skáldaðir brandarar og tilfallandi hnyttnar athugasemdir. Í gamanleiknum er 

umfram orka sem hefði átt að nýtast til að leysa vitsmunalega áskorun losuð. Dæmi um slíkan 

gamanleik eru trúðasýningar þar sem við hlæjum vegna þeirrar umfram orku sem basl trúðsins 

krefst í þeim aðgerðum sem krefðust lítillar orku hjá okkur sjálfum. Grínið felur hinsvegar í sér 

sparnað á tilfinningalegri orku í þeim aðstæðum sem líta við fyrstu sýn út fyrir að krefjast 

alvarlegra tilfinningalegra viðbragða en reynast svo léttvægar vegna einhverra óvæntra bendinga. 

Við losum í þeim aðstæðum með hlátri þá umfram orku sem annars hefði nýst til alvarlegra 

tilfinningalegra viðbragða. 17  

 Þó vissulega sé það staðreynd að hlátur og grín geti losað og losi iðulega um spennu þá 

þykir spennulosunarkenningin um húmor um margt úrelt.18 Kenningin setur taugaspennu sem 

grundvallarforsendu hláturs sem leiðir af sér að grín þurfi alltaf að hafa spennuaukandi 

aðdraganda. Það má þó eflaust færa fyrir því rök að spennulaus líkami sé líflaus líkami og því sé 

einhver spenna forsenda þess að við bregðumst yfir höfuð við á nokkurn hátt. Það breytir því þó 

ekki að spennulosunarkennunni tekst ekki að gefa tæmandi útskýringar á því hvað grín er né 

hvers vegna við hlæjum.  

 

  

 
17 Alan Roberts. „A Philosophy of Humour“, bls. 36-37 
18 John Morreall, „Philosophy of Humor“. 
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Misræmiskenningin 
 
Segja má að misræmiskenningin (e. incongruity theory) geri grein fyrir gríni í sem víðtækustum 

skilningi. Kenningin segir að forsendur gríns séu þær að við skynjum eitthvað misræmi eða 

eitthvað sem brýtur gegn hefðbundnum mynstrum skilnings okkar og væntinga19. Til einföldunar 

má útskýra kenninguna með eftirfarandi rökfærslu; 

 
Einstakling E er skemmt af viðfangi V ef og aðeins ef að E skynjar misræmi vegna V.20 

 

Fyrsta vísinn að misræmiskenningu má raunar rekja aftur til Aristótelesar þrátt fyrir að hann sé 

að mestu leyti tengdur við yfirburðakenningu um grín. Hann hélt því fram að besta leiðin til að 

framkalla hlátur hjá áheyrendum væri að segja eitthvað sem plantaði ákveðnum væntingum um 

hvað það væri sem næst á eftir kæmi en taka þá frásögnina eða brandarann í allt aðra og óvænta 

átt.21 Þannig felst misræmið í muninum á væntingum og úrlausn. Nærtækt dæmi um slíkt grín er 

örstuttur brandari úr uppistandinu Djókaín eftir Hugleik Dagsson; „[...] en fólk spyr mig stundum 

... hver ertu og hvað ertu að gera í herberginu mínu?“22 Brandarinn uppskar mikinn hlátur og má 

leiða líkur að því að skynjað misræmi áheyrenda á milli mögulegra ímyndaðra leiða til að botna 

upphaf setningarinnar „fólk spyr mig stundum...“ og þess sem grínistinn svo sagði hafi verið 

kveikjan af hlátrinum.  

 Misræmiskenningin á sér þónokkra fylgjendur í sögu heimspekinnar. Immanuel Kant 

skrifaði að allt það sem ætti að vekja upp hlátur yrði að hafa að bera einhverja fjarstæðu og að 

hlátur orsakaðist af skyndilegri umbreytingu yfirspenntra væntinga í ekki neitt.23 Schopenhauer 

lagði til að hlátur orsakaðist af misræmi á milli hugmyndasköpunnar (e. conceptualisation) og 

reynslu. Samkvæmt Schopenhauer miðar sértæk þekking að því að komast nærri (e. 

approximate) skynjun (e.sensory perception) rétt eins og mósaíkverk kemst nærri málverki. 

Sértæk þekking er því aldrei algjörlega hluturinn sjálfur en myndast við að ná sem nærtækastri 

eftirmynd hans. Við nálgumst hluti með skynjun og þessir hlutir öðlast hugtök með sértækri 

þekkingu. Þannig virka sértæk hugtök eins og nálganir við skynjaða hluti. Hlátur stafar þess 

 
19 Sama rit. 
20 Alan Roberts, „A Philosophy of Humour“, bls. 34. 
21 Aaron Smuts, “Humor,” Internet Encyclopedia of Philosophy, (University of Wisconsin-Madison) Sótt 26. mars, 2021 á 
https://iep.utm.edu/humor/. 
22 Hugleikur Dagsson, „Hugleikur Dagsson – Djókaín.“ Myndband 17:42, sótt 8. maí, 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=NuGPtHANq5k&ab_channel=HugleikurDagsson   
23 Alan Roberts, „A Philosophy of Humour“, bls. 32. 
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vegna af því að einstaklingur áttar sig á því þegar sértækri þekkingu mistekst að nálgast 

skynjun.24 Samkvæmt Schopenhauer hlæjum við semsagt þegar við verðum skyndilega vör við 

misræmi á milli hugtaks og skynjunnar sem eiga í hugum okkar að vera einn og sami hluturinn.25  

 Flokka má kenningar Henri Bergson um grín sem miræmiskenningar þar sem hann hélt 

því fram að hlátur stafaði af misræmi milli hugmyndafræði og reynslu. Samkvæmt Bergson getur 

einstaklingur séð heiminn í gegn um beina skynjun eða táknað hann í gegn um 

hugmyndafræðilega hugsun, sem svipar mjög til hugmynda Schopenhauers. Bergson segir að 

hugtök og hugmyndafræði sé nytsamleg við vísindalega líkanasmíð en bein skynjun henti betur 

fyrir reynslu líðandi stundar. Þegar þessar ólíku leiðir skilnings ruglast saman og hugmyndafræði 

er misbeitt á reynslu líðandi stundar leiðir það af sér að einhverju vélrænu er svo gott sem troðið 

yfir það sem lifandi er og eru þessar aðstæður, samkvæmt Bergson, orsök alls hláturs.26  Það er 

því ósveigjanleiki vélrænnar hugmyndafræði gagnvart því tilfallandi sem á sér stað innan líðandi 

stundar sem kemur okkur til að hlæja.  

 Þó það sé sannarlega rétt að skynjað misræmi sé oft uppspretta gríns þá er hlátur og 

skemmtun alls ekki nauðsynleg afleiðing þess. Okkur getur misboðið eða við getum upplifað 

tilfinningar eins og viðbjóð, reiði eða sorg þegar við skynjum misræmi. Misræmiskenningin 

útskýrir því einungis hvers vegna við upplifum uppákomur eða brandara stundum sem fyndna, en 

er ekki tæmandi skýring á öllu gríni. Það er því ljóslega eitthvað sem upp á vantar í 

misræmiskenningunni, einhverjar breytur eða viðbótarforsendur sem útskýra það hvers vegna við 

upplifum brandara, uppákomur og atburði stundum sem fyndna og stundum ekki.  

 Þrátt fyrir þessar þrjár megintilraunir heimspekinnar til þess að skilgreina grín og útskýra 

nauðsynlegar forsendur hláturs er engin þeirra tæmandi. Fyrir hverja og eina þeirra má finna 

aðstæður gríns sem ekki falla undir gefnar forsendur þeirra og skrifast það mögulega á það 

áhugaleysi sem heimspekin hefur sýnt kímnigáfu og húmor.  

 

  

 
24 Sama rit, bls. 33. 
25 John Morreall, „Philosophy of Humor“. 
26 Alan Roberts, „A Philosophy of Humour“, bls. 34. 
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Kenningin um meinlaus brot 

 

Fjórða kenningin sem kynnt verður hér er öllu nýlegri og á uppruna sinn ekki beint úr smiðjum 

heimspekinnar heldur úr málvísindum og sálfræði en byggir þó á öllum þeim kenningum sem hér 

hafa verið nefndar og fleiri til.  Málvísindamaðurinn Thomas Veatch setti árið 199827 fram 

kenningu um grín sem sálfræðingarnir Peter McGraw og Caleb Warren hafa síðar útfært sem 

kenningu um meinlaus brot (e. Benign Violation Theory). 28 McGraw stjórnar í samvinnu við 

Warren Rannsóknarstofu fyrir kímnigáfu (e. Humor Research Lab eða HuRL) við Háskólann í 

Colorado og er þar lögð áhersla á að nálgast grín út frá þverfaglegum sjónarmiðum og 

aðferðafræði þeirra vísindagreina er rannsaka tilfinningar, hegðun og dómgreind.29  

McGraw hafði stundað rannsóknir innan atferlishagfræði  þegar hann hnaut um spurningu 

sem hann hafði ekki íhugað áður.30 Hann var að halda fyrirlestur í Háskólanum í Tulane um 

hvernig siðferðislega vafasamar markaðsherferðir hjá trúarstofnunum og lyfjafyrirtækjum geta 

vakið upp andstyggð hjá fólki. Hann nefndi sérstaklega sögu af kirkju sem hugðist gefa einum 

heppnum safnaðarmeðlim Hummer H2 trukk en í stað þess að vekja upp andstyggð fóru 

áheyrendur fyrirlestursins að hlæja við frásögnina. Eitt viðstaddra spurði því hvers vegna meint 

andstyggð kæmi þeim til þess að hlæja og við því hafði McGraw engin svör en ákvað þó að finna 

þau. 31 Hann lagðist í rannsóknarvinnu og skoðaði helstu kenningar um grín en þótti engri þeirra 

takast fyllilega að útskýra fyrirbærið og nánast eins og fræðimenn hefðu dæmt það of flókið til 

þess að útskýra mætti það með einni kenningu. McGraw sætti sig ekki við þá niðurstöðu, 

vísindamenn væru flestir sammála um að önnur tilfinningaleg fyrirbæri eins og reiði og 

sektarkennd mætti útskýra á nokkuð einfaldan máta og það sama hlyti að eiga við um grín32. Það 

var þá sem hann rakst á Kenningu um grín (e. A Theory of Humor) eftir Thomas Veatch.33 

Veatch hafði heyrt brandara um miðjan 9. áratuginn sem honum fannst gríðarlega 

fyndinn en skildi ekki hvers vegna.  

 
27  Thomas C. Veatch, „A Theory of Humor,” Humor-International Journal of Humor Research 11, nr. 2 (1998): 161-216, sótt 1. 
apríl 2021, https://teaclub.e-lub.net/wp-content/uploads/2019/08/veatch.pdf  
28 Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ í The Humor Code: A Global Search for What Makes Things Funny, (New York, 
Simon & Schuster Paperbacks, 2015), bls. 9. 
29 Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ bls. 4. 
30 Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ bls. 5. 
31 Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ bls. 4-5. 
32 Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ bls. 8. 
33 Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ bls. 8. 
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Hvers vegna datt apinn úr tréinu?  

 Af því hann var dauður! 

 

Hann lagðist því í kenningasmíð og komst að því sem kalla mætti B+E kenninguna.34 

Veatch gefur sér þær frumforsendur að til sé ákveðið sálrænt ástand sem hefur tilhneygingu til að 

framkalla hlátur. Þetta sálræna ástand kallar hann „áskynjun gríns“ (e. humor perception). Til 

þess að komast í þetta sálræna ástand áskynjunar gríns þurfa að vera til staðar nauðsynleg og 

nægjanleg skilyrði og eru þau: 

 
B Skynjandinn (e. the perceiver) sér aðstæðurnar sem brot  (e. violation) á einhverskonar skuldbindingu á 

því hvernig eitthvað í aðstæðunum „á að vera“ – brotið er gegn huglægu siðalögmáli skynjandans. 

 

E Skynjandinn sér aðstæðurnar sem eðlilegar 

 

Samtími (e. Simultaneity) 

B og E eru til staðar í huga skynjandans í sömu andránni. 35 

 

Eða til einföldunar: áskynjun gríns á sér stað þegar allt virðist eðlilegt (E) en á sama tíma virðist 

eitthvað vera að (B). Þessi kenning virðist útskýra apabrandarann. Dauði apinn brýtur gegn 

huglægu siðalögmáli en á sama tíma er eðlilegt að dauður api falli úr tré.36  

Veatch villuprófaði kenninguna og skilyrðin virtust duga til þess að útskýra öll þau dæmi 

um grín sem hann gat fundið og árið 1998 birti hann niðurstöður sínar. Viðbrögðin létu þó standa 

á sér og var það ekki fyrr en McGraw uppgötvaði hugmyndir Veatch að þær fengu einhvern 

hljómgrunn. Þrátt fyrir afskiptaleysið sem Veatch hafði mætt var McGraw uppnuminn af 

kenningum hans og hóf því sjálfur, ásamt doktorsnemanum Caleb Warren, að prufukeyra B+E 

kenninguna og komst að því að með örlitlum lagfæringum héldi hún.37 Það sem þeir sáu að gengi 

ekki í öllum tilvikum upp í kenningu Veatch var hugtakið „eðlilegt“ (e. normal) því við hlæjum 

 
34  Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ bls. 8-9. 
35  Thomas C. Veatch, „A Theory of Humor,“ bls. 163-164. 
36  Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ bls. 9. 
37  Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ bls. 9. 
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stundum í tilvikum þar sem ekkert getur talist eðlilegt.  Þannig lögðu þeir fram kenninguna um 

meinlaus brot.38  

Kenningin um meinlaus brot (KGB) leggur til þrjár forsendur gríns. Í fyrsta lagi verður 

eitthvað eins og frásögn, brandari eða uppákoma að vera metið sem brot (e. violation), í öðru lagi 

verður eitthvað að vera metið meinlaust (e. benign) og í þriðja lagi verður þetta eitthvað að vera 

metið sem brot og meinlaust samtímis. Tilgátan felur í sér tvær skilgreiningar á misræmi sem 

nauðsynlegar fyrir grín: brot og hliðstöðu (e. juxtaposition). Tilgátan leggur hinsvegar til þrengri 

hugmyndafræði um misræmi en fyrri misræmiskenningar með því að leggja til að grín krefjist 

samtíma brotamats og hættuleysismats.39  

Til einföldunar er rétt að útskýra hugtökin meinlaust (e. benign) og brot (e. violation). Til 

þess að geta talist meinlaust þarf atburður að hafa litlar sem engar afleiðingar, það er metið 

ómikilvægt, er gott og/eða eðlilegt (miðað við það sem búist er við) eða er samþykkt, rétt eða 

rökrétt samkvæmt viðteknum félagslegum, menningarlegum, málfræðilegum eða rökfræðilegum 

gildum.40 Það sem er eingöngu meinlaust er eitt og sér ekki orsök gríns. McGraw tekur í Ted 

fyrirlestri frá árinu 201041 dæmi um meinlausan atburð; það að labba niður stiga án þess að detta. 

Það er ekkert fyndið, það er eðlilegt og hefur engar sérstakar afleiðingar. Brot vísar hinsvegar til 

einhvers sem brýtur gegn því viðtekna og þess sem búist er við. Það ógnar líkamlegu öryggi eða 

sjálfsmynd, er metið slæmt, rangt, óviðeigandi eða órökrétt og brýtur þannig gegn viðteknum 

félagslegum, menningarlegum, málfræðilegum eða rökfræðilegum gildum42. Rétt eins atburður 

sem eingöngu er metinn meinlaus þá er hreint brot heldur ekki orsök gríns. Það að labba niður 

stiga, detta og slasa sig er ekki fyndið. Við þurfum því þriðju forsenduna, hliðstöðu þess 

meinlausa og brots til þess að atburðurinn geti talist fyndinn, það er; að detta niður stiga en slasa 

sig ekki. Það meinlaust brot og hefur því möguleikann á því að vera fyndið. Einnig getur brot 

orðið meinlaust ef við stöndum fjarri því viðtekna gildi sem brotið snýr að, til dæmis ef einhver 

annar dettur niður stiga eða ef það henti okkur fyrir löngu síðan. 

Frumstæðasta og almennasta brotið er ógnin á líkamlegum skaða en brot einskorðast þó 

alls ekki við líkamlega ógn. Manneskjur eiga í samskiptum innan flókins félagslegs kerfis sem 

 
38 Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ bls. 9. 
39 Caleb Warren og A. Peter McGraw, „Differentiating What is Humorous From What is Not,“ Journal of Personality and Social 
Psychology, 110, nr.3 (2016): 407-430, sótt 4. apríl 2021 af http://dx.doi.org/10.1037/pspi0000041, bls. 410.  
40 Caleb Warren og A. Peter McGraw, „Differentiating What is Humorous from What is Not,“ bls. 411. 
41 TEDx Talks, „What makes things funny | Peter McGraw | TEDxBoulder,“ myndband 5:44 – 6:09, sótt þann 5. apríl 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=ysSgG5V-R3U&t=31s&ab_channel=TEDxTalks.  
42 Caleb Warren og A. Peter McGraw, „Differentiating What is Humorous from What is Not,“  bls. 410. 
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einkennist af ólíkum félagslegum gildum, hegðunar- og samskiptamynstrum og rökkerfum. Fólk 

tileinkar sér mynstur sinnar menningar og þannig öðlumst við skoðanir á því hver við erum 

(sjálfsmynd), hvernig skal hegða sér (félagsleg gildi), hvernig skal eiga í samskiptum (málfræði, 

reglur tungumála og samskiptaleg gildi) og hvernig skal hugsa (rökleg gildi). 43 Brot fela því ekki 

einungis í sér ógnun á líkamlegri velferð heldur einnig ógnun á sjálfsvitund og sömuleiðis 

storkun á þeim menningar- og persónubundnu gildum sem hver og einn hefur tileinkað sér. 

Stríðni, þjóðernisbrandarar og móðgunargrín teljast gjarnan til brota með því að ógna sjálfsmynd 

eða ímynd einstaklings eða hópa.44 Það veltur svo á því hvort brotin geti samtímis verið skilin 

sem meinlaus hvort þau uppskera hlátur eða ekki. KGB kveður því á um að til þess að eitthvað 

geti talist fyndið þurfi það að finna hinn gullna meðalveg á milli þess að brjóta gegn viðteknum 

gildum okkar og væntingum annars vegar og þess að vera skilið sem meinlaust hinsvegar45. 

 Einn áhugaverðasti þáttur KGB er að hún tekur sérstaklega til athugunar áhrif sálrænnar 

fjarlægðar á það hvort tiltekinn atburður, brandari eða annað áreiti sé skilið sem meinlaust eða 

skaðlegt46. Sálræn fjarlægð vísar til huglægs mats hvers og eins á því hvort eitthvað standi nálægt 

eða fjarri sjálfinu, hér og nú. Samkvæmt kenningunni dregur sálræn fjarlægð úr þeirri 

tilhneigingu fólks til að upplifa atburði eða áreiti sem ógnandi. Sálræn fjarlægð gerir fólk þannig 

líklegra til þess að meta hlutina óhlutstætt. Því meiri sálræna fjarlægð sem einstaklingur metur 

milli sjálfs síns og atburðar, frásagnar eða annars áreitis, því líklegri er viðkomandi til þess að 

meta það sem meinlaust. Kenningin telur fjórar víddir sálrænnar fjarlægðar og eru þær í fyrsta 

lagi fjarlægð í tíma (e. temporal distance) sem snýst um það hvort eitthvað gerðist fyrir stuttu eða 

löngu, í öðru lagi landfræðileg fjarlægð (e. geographical distance) sem ákvarðast af því hvort 

eitthvað sé líkamlega nærri eða langt í burtu, í þriðja lagi veruleiki (e. hypotheticality) þ.e. hvort 

eitthvað sé raunverulega að gerast, hafi raunverulega gerst eða sé ímyndun og í fjórða lagi 

félagsleg fjarlægð (e. social distance) sem snýst um það hvort eitthvað komi fyrir okkur sjálf eða 

aðra, eigi við einhvern ókunnugan eða einhvern sem stendur okkur nærri eða hvort eitthvað eigi 

við nærhóp (e. in-group) eða fjarhóp (e. out-group).47 

 
43 Caleb Warren og A. Peter McGraw, „Differentiating What is Humorous from What is Not,“  bls. 411 
44 Caleb Warren og A. Peter McGraw, „Differentiating What is Humorous from What is Not,“  bls. 411 
45 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ Frontiers 
in Psychology, (19. júní 2019): bls. 1, sótt 20. apríl á https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01380.    
46 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 1. 
47 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 2. 
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 Aukin sálræn fjarlægð felur samkvæmt KGB þannig í sér að minniháttar atburðir virðast 

minna fyndnir og alvarlegri atburðir meira fyndnir. Til dæmis er líklegt að við metum frásögn af 

minniháttar óhappi sem hendir einhverja okkur nákomna fyndnari en sambærilega frásögn af 

ókunnugum einstaklingum. Eins er ólíklegt að við sjáum hlægilegar hliðar á slysi sem gerðist í 

gær en möguleikinn á því eykst eftir því sem lengra líður frá alvarlegum atburði. Þannig spilar 

sálræn fjarlægð eða nálægð óneitanlega stórt hlutverk í því að finna hinn gullna meðalveg á milli 

þess að atburðir séu metnir sem meinlausir og brot.  

 Það sem gerir sálræna fjarlægð sérstaklega áhugaverða eru þær fjöldamörgu siðferðilegu 

spurningar sem vakna við slíka nálgun á grín. Mannlegt samfélag er margþætt og breyturnar sem 

hafa áhrif á skynjaða sálræna fjarlægð á milli einstaklinga eru bæði fjölbreyttar og flóknar. 

Komið verður nánar að þessu síðar í ritgerðinni. 
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Félagsleg fjarlægð 

 

Kenningunni um meinlaus brot virðist takast það ágætlega að útskýra hvers vegna einstaklingur 

getur skilið eitthvað sem fyndið eða ekki fyndið. Hinsvegar fjallar kenningin að mestu leyti um 

aðstæður þar sem fólk sammælist um fyndni eða ófyndni atburðar eða brandara48. Í KGB snýst 

„hinn gullni meðalvegur“ gríns um að bera kennsl á eitthvað sem brýtur gegn væntingum en er 

samtímis meinlaust, þ.e. að finna jafnvægið á milli sálrænnar fjarlægðar og alvarleika brotsins. 

Það er hinsvegar svo að þessi meðalvegur getur verið mjög misjafn á milli einstaklinga. Ólík 

sjónarhorn okkar hafa sannarlega heilmikið að segja um það hvort við metum aðstæður, atburði, 

brandara eða aðrar uppákomur sem meinlaus eða skaðleg. Þar sem grín og húmorískar aðstæður 

koma oftar en ekki við marga einstaklinga veltur hinn gullni meðalvegur á félagslegum breytum. 

Sálfræðingarnir Leo Kant og Elisabeth Norman hafa nefnt þessar takmarkanir KGB og telja 

kenningar um grín þurfi einmitt sérstaklega að gera grein fyrir því hvers vegna fólk sé stundum 

ósammála um hvort eitthvað sé fyndið eða ekki. Kenningin þarf því að leggja ríkari áherslu á þátt 

félagslegrar fjarlægðar, þ.e. breytur eins og félagslegt samhengi á milli einstaklinga, hópa, 

menningar, gilda og hlutverka, í skilningi og upplifun gríns.49 

Kant og Norman halda því fram að beita mætti kenningunni á fjölbreyttari aðstæður ef 

hún innihéldi þrjá viðbótarþætti. Í fyrsta lagi; aðgreiningu á milli þess sem segir brandara og 

þess sem heyrir brandara, í öðru lagi; að takast á við mögulegan valdamismun á milli þessara 

tveggja aðila og í þriðja lagi; viðurkenningu á áhrifum menningar á tengslin milli valdamismunar 

og gríns50. Til einföldunar snýst umræða þeirra Kant og Norman um aðstæður þar sem einhver 

segir af ásetningi brandara við aðra manneskju þar sem tilgangurinn er að finna hinn gullna 

meðalveg, bæði þess sem segir brandarann og þess sem heyrir hann og uppskera þar með hlátur 

eða í það minnsta skemmtun. Viðbót þeirra við KGB snýr ekki að hinum myrku hliðum gríns 

eins og vísvitandi niðurlægingum og persónuárásum.  

 

  

 
48 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 2. 
49 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 2. 
50 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 3-4. 
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Kant og Norman hafa bent á að kenningar um grín þurfi að greina félagslega fjarlægð á fjóra 

mismunandi vegu51;  

1. Félagsleg fjarlægð á milli þess sem heyrir brandara og brandarans sjálfs. 

2. Félagsleg fjarlægð á milli þess sem segir brandara og brandarans sjálfs. 

3. Félagsleg fjarlægð á milli þess sem segir brandara og þess sem heyrir. 

4. Hlutfallsleg félagsleg fjarlægð á milli þess sem segir brandara og þess sem heyrir hann 

við brandara. 

Allir þessir þættir hafa hlutverk í því að ákvarða hvort brandari sé skilinn sem fyndinn eða ekki. 

 

Félagsleg fjarlægð á milli þess sem heyrir brandara og brandarans sjálfs 
 

Sálræn fjarlægð á milli þess sem heyrir brandara og brandarans sjálf er sá þáttur sem KGB hefur 

veitt hvað mesta athygli. Þannig liggur það nokkuð skýrt fyrir að áheyrandi brandara getur 

upplifað sig nálægt eða fjarri viðfangsefni brandara, bæði í tíma eftir því hve langt er síðan 

umfjöllunarefnið átti sér stað og einnig landfræðilega eftir því hvort umfjöllunarefnið gerist í 

líkamlegri nálægð eða fjarlægð. Kant og Norman benda hinsvegar á að félagsleg fjarlægð sé ekki 

síður mikilvægur áhrifaþáttur í þessu samhengi. Þannig sé félagsleg fjarlægð við umfjöllunarefni 

þeirra brandara sem fjalla um einstakling eða hópa í beinu samræmi við félagslega fjarlægð þess 

sem heyrir brandara við þann einstakling eða þá hópa. Þannig mætti leiða líkur að því að sá sem 

heyrir brandara sem fjallar um fjarhóp eða einstakling sem stendur í félagslegri fjarlægð sé 

líklegri til þess að meta hann meinlausan og þar með fyndinn.52 

Félagsleg fjarlægð getur einnig verið áhrifaþáttur í bröndurum sem ekki vísa beint til 

ákveðinna hópa eða einstaklinga, því umfjöllunarefni getur snert á félagslegum hlutverkum, 

félagslegri sjálfsvitund, viðhorfum, menningarlegu atferli, gildismati og viðmiðum þess sem 

heyrir brandara. Í þannig tilfellum veltur félagsleg fjarlægð við umfjöllunarefni brandara á 

skuldbindingu eða hollustu einstaklings við þessa þætti. Dæmi um slíka félagslega fjarlægð mátti 

sjá í rannsókn frá árinu 1994 sem fjallaði um kynferðisbrandara á vinnustöðum sem komst að 

þeirri niðurstöðu að kynjamisréttisbrandarar voru álitnir fyndnari ef þeir fjölluðu ekki um eigið 

 
51 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 4. 
52 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 4. 
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kyn53. Þeir félagslegu og þjóðernislegu hópar og sú menning sem áheyrandi brandara tilheyrir 

getur rétt eins og kynjahlutverk, verkið mikilvægur áhrifaþáttur í skilningi gríns. 

 

Félagsleg fjarlægð á milli þess sem segir brandara og brandarans sjálfs 
 
Önnur tegund félagslegrar fjarlægðar sem nauðsynlegt er að gera grein fyrir í kenningum um grín 

er félagsleg fjarlægð á milli þess sem segir brandara og brandarans sjálfs eða öllu heldur hvort sá 

sem segir brandara sé metinn félagslega fjarlægur eða félagslega nálægur viðfangsefni 

brandarans. Sá sem segir brandara hefur vísast sinn eigin skilning á félagslegri staðsetningu sinni 

og er það líklegt til þess að hafa áhrif á hvað viðkomandi velur að grínast með. Hinsvegar er 

skilningur þess sem heyrir brandara á félagslegri fjarlægð þess sem segir hann líklegri til þess að 

hafa áhrif á hvernig viðkomandi metur ætlun eða markmið með frásögn brandarans.54  

Til eru fjöldamörg dæmi um slíkt grín þar sem metið félagslegt samhengi þess sem segir 

brandara skiptir sköpum í því hvort hann sé talinn fyndinn eða móðgandi, fordómafullur o.s.frv. 

Bandaríski grínistinn Sarah Silverman hefur reglulega tekið fyrir málefni gyðinga og gert á 

tíðum býsna ögrandi grín að ýmsu sem við kemur gyðingdómi. Það mætti segja að í krafti 

trúarlegs uppruna síns standi hún í félagslegri nálægð við slík umfjöllunarefni og því séu brot 

hennar líklegri til að vera metin sem meinlaus.55  Málum var þó öfugt háttað í Klaustursmálinu 

svokallaða þegar upptaka náðist af sex þingmönnum tveggja íslenskra stjórnmálaflokka á 

barnum Klaustri í nóvember 2018. Á upptökunum heyrast þingmennirnir skiptast á og hlæja hátt 

af andstyggilegum athugasemdum um samstarfskonur sínar og þjóðþekktar baráttukonur fyrir 

réttindum fatlaðra svo dæmi sé tekið.56 Þingmennirnir lýstu með athæfi sínu gengdarlausu 

skilningarleysi, bæði á ábyrgðarstöðu sinni sem kjörnir fulltrúar og einnig á stöðu og félagslegu 

samhengi fórnarlamba grínsins. Það verður því seint hægt að meta brot þeirra sem meinlaus. 

  

 
53 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 4 
54 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 4 
55 Saturday Night Live, „Sarah Silverman Monologue – Saturday Night Live,“ myndband 0:49 – 1:13, sótt 8. maí 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=tPzDqCE7Lc4&ab_channel=SaturdayNightLive.  
„Tonight is the end of the Jewish holiday Yom Kippur [...] and I just want to take this opportunity to say to all the Hasidic Jews 
out there; I promise you God will not mind if you wear a nice cotton blend this summer, you are being ridiculous!“  
56 Erla María Markúsdóttir, „Klaustursmálið: Atburðarásin frá upphafi,“ mbl.is (7. desember 2018) sótt 8. maí 2021 á 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/12/07/klaustursmalid_atburdarasin_fra_upphafi/   
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Félagsleg fjarlægð á milli þess sem segir og þess sem heyrir brandara 
 
Þriðji mikilvægi þátturinn sem nauðsynlegt er að gera grein fyrir er félagsleg fjarlægð á milli 

þessara tveggja aðilla, þess sem segir og þess sem heyrir brandara. Kant og Norman benda á að 

þessir aðilar geti hæglega haft ólíkan skilning á félagslegri fjarlægð sinni við hvorn annan. 

Þannig getur aðili metið sig í félagslegri nálægð við annan einstakling eða hóp, þ.e. upplifað 

skilning á og samsvörun við félagslegt samhengi þeirra en hinn aðilinn eða hópurinn metið sig 

eða viðkomandi í félagslegri fjarlægð, þ.e. ákveðið þekkingar- og samsvörunarleysi á félagslegu 

samhengi þeirra á milli. Ef aðilar eiga svo ekki í persónulegu sambandi er það mikilvægt hvort sá 

sem segir brandara sé kunnuglegur eða ókunnugur eða tilheyri fjarhópi eða nærhóp. 57 

 Valdamismunur virðist einnig vera mikilvæg breyta í þessu samhengi. Áðurnefnd 

rannsókn á kynferðisbröndurum á vinnustöðum fékk viðmælendur til að meta líkindi þess 

hvernig þau myndu upplifa kynferðislega- og kynjamisréttis brandara eftir því hvort sá sem 

brandarann segði væri yfirmaður eða samstarfsmaður. Niðurstöðurnar sýndu greinilega að 

einstaklingar væru mun líklegri til að upplifa slíka brandara sem kynferðislega áreitni ef þeir 

kæmu frá yfirmönnum frekar en samstarfsmönnum. Niðurstöður rannsókninnar gáfu því 

sterklega til greina að slík hegðun yfirmanns gagnvart starfsmanni væri alltaf áhættusöm, óháð 

því hver ætlun yfirmanns væri með frásögn brandara eða annarskonar hegðun58. 

 

Hlutfallsleg félagsleg fjarlægð á milli þess sem segir brandara, brandarans og þess 
sem heyrir hann 
 
Fjórða og síðasta greiningarleiðin á félagslegri fjarlægð sem Kant og Norman nefna er mikilvæg 

viðbót, því þau telja að ekki sé hægt að skilja hina þrjá þættina án víðara samhengis. Það er 

vegna þess að það hvort brandari sé skilinn sem meinlaust brot veltur að miklu leyti á 

hlutfallslegum fjarlægðum á milli allra þriggja fyrrnefndu þáttanna; þess sem segir brandarann, 

brandarans sjálfs og áheyranda. Þannig getur félagsleg fjarlægð á milli áheyranda og 

umfjöllunarefni brandara í hlutföllum við fjarlægð þess sem segir brandara og umfjöllunarefni 

brandara annað hvort mildað eða aukið hættumat brotsins. Þannig getur sami brandari bæði verið 

fyndinn og ófyndinn eftir því hver segir hann og hver heyrir hann. Ókunnugur karlmaður getur til 

 
57 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 4-5.  
58 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 5. 
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dæmis ekki búist við sömu viðbrögðum konu við brandara sem fjallar um kynferðisleg málefni 

og náin vinkona úr nærhópi hennar. Hlutfallsleg félagsleg fjarlægð (eða í því tilfelli nálægð) á 

milli vinkvenna og á milli hvorrar fyrir sig og brandarans er þannig líkleg til þess að milda brotið 

og eykur það um leið líkurnar á því að brotið sé metið meinlaust59.  

 Sömuleiðis getur persónulegt samband gert það að verkum að við ætlum einstaklingum 

frekar velvild og gefum þeim aukið svigrúm. Sem dæmi nefna Kant og Norman afa sem myndast 

við að segja brandara en notar við það hugtak sem þykir móðgandi og óviðeigandi í hugum yngri 

kynslóða. Við getum vel ímyndað okkur að í þeim aðstæðum myndum við eigna afanum 

velmeinandi ásetning og gerum líklegar ráð fyrir því að vegna fjarlægðar hans við tungutak 

ungdómsins gætum við þrátt fyrir það hlegið.60 

  

 
59 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 5. 
60 Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a Broader Social Context,“ bls. 5. 
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Siðfræðikenningar um grín 

 

Eins og Kant og Norman hafa sýnt fram á þarf að hafa ansi margar breytur í huga þegar fjallað er 

um forsendur gríns. Það er kannski þess vegna sem siðfræðingar og raunar flest fólk sem veltir 

slíkum málum fyrir sér á í nokkrum vandræðum með að fjalla um það hvort og þá hvenær grín 

geti talist siðferðilega ámælisvert. Það er sjaldnast nóg að skoða umfjöllunarefni brandarans eitt 

og sér heldur veltur siðferðilegt réttmæti gríns alltaf á því hver segir brandara, hver heyrir hann, 

hvenær hann er sagður, undir hvaða kringumstæðum og hvers vegna. Brandarar og hlátur virðast 

þannig hafa ákveðið eðli sem einkennist af stöðugum undantekningum sem gerir það ansi snúið 

að finna og skilgreina altæk siðalögmál sem ná yfir allt litróf gríns. Væri það ætlunarverk okkar 

að gerast fullkomlega siðleg í meðhöndlun okkar á gríni og bröndurum þyrftum við stöðugt að 

spyrja okkur; „hvað leyfist mér að grínast með, hér og nú í þessum aðstæðum vitandi það sem ég 

veit?“ Við vitum þó að það er ekki raunhæft að ætla að setja sjálfum okkur slíkar takmarkanir í 

okkar hversdagslífi. Grín verður til fyrirvaralaust, er oft sjálfsprottið og hið óvænta er iðulega 

það sem gerir uppákomur og brandara einmitt svo fyndna. Auk þess er „það sem við vitum“ 

takmörkunum háð og bundið við okkar eigin sjónarhorn, gildi og aðstæður og því gætu hæglega 

komið upp aðstæður þar sem við gerum mistök, hlaupum á okkur og grínumst á hátt sem fellur í 

grýttan jarðveg, móðgar, misbýður og særir jafnvel þó við fylgdum slíkum reglum. Eina örugga 

leiðin til þess að vera fullkomlega siðleg í meðhöndlun á gríni væri þá kannski að grínast bara 

alls ekki neitt. Tilveran væri þó einkar raunarleg ef við gætum ekki slegið á létta strengi, skemmt 

okkur og nýtt þá heilandi eiginleika sem geta svo sannarlega einkennt grín og hlátur.  

 Siðfræðin hefur gjarnan skoðað það hvort kímnigáfa geti haft eitthvað að segja um 

siðferðilegt ágæti okkar og þá hvort eitthvað sé til sem kallast geti siðlaus kímnigáfa. Í þessari 

ritgerð er gengið út frá því að allar hugsandi manneskjur geti á einhverjum tímapunktum gerst 

sekar um að hlæja og grínast með viðfangsefni sem í reynd eru ekkert gamanmál og sem við 

ættum ekkert að vera að grínast með. Þessi staðreynd virðist teppa samtalið á vissan hátt. Annar 

póllinn virðist gefa sér að við gerumst flest sek um að leika okkur að eldinum þegar kemur að 

gríni, það sé hættulegt og það sé fyndið og fyrst við gerum það öll sé það bara þannig sem við 

erum í eðli okkar og ekkert við því að gera. Andstæðar skoðanir eru svo þær sem benda réttilega 

á að neikvæðar afleiðingar niðrandi gríns geti verið þýðingarmiklar, þá sér í lagi þegar grínið 

beinist að jaðarhópum og undirskipuðum einstaklingum samfélagsins sem þurfa stöðugt að lifa 



 24 

við misrétti í sínu persónulega lífi. Hér verður því haldið fram að sú staðreynd að hver sem er 

grínist eða geti stundum grínast óvarlega og á særandi hátt þýði hvorki að við þurfum að hætta að 

grínast né að við fáum þar með grænt ljós á að grínast hugsunarlaust um hvað sem er, hvenær 

sem er, án þess að það hafi neinar afleiðingar. Við getum lært ýmislegt um okkur sjálf og 

samfélagið sem við búum í, einmitt þegar brandarar og grín hafa neikvæðar afleiðingar. Það að 

hlaupa á sig í gríni og fá fyrir það ávítur getur nefninlega, ef rétt er að staðið, víkkað 

sjóndeildarhring okkar og þar með aukið félagslega nálægð milli einstaklinga og hópa sem 

annars væru fjarlægir. Þannig getum við auk þess þroskast í meðhöndlun okkar á gríni og forðast 

það að grínast á siðferðilega vítaverðan hátt.  

Í þessum kafla verður farið yfir viðhorfsmiðaðar kenningar um grín (e. attitude-based 

theories) og þá sér í lagi kenningu um viðhorfslegt samþykki (e. attitudinal endorsement 

argument) eins og hún er sett fram af heimspekingnum Ronald de Sousa og gagnrýni 

heimspekingsins Aaron Smuts á þessa nálgun.61 Sjálfur talar Smuts fyrir kenningu um 

áhrifamiðaða ábyrgð (e. effects-mediated responsibility theory) sem heldur því fram að þyngsta 

siðferðilega gagnrýni sem hægt er að leggja á kímnigáfu okkar sé að hún gæti bent til 

einhverskonar vanrækslu eða aðgerðarleysis af okkar hálfu. Þessi vanræksla er eingöngu vítaverð 

ef hún veldur okkur sjálfum eða öðrum skaða.62 Smuts fjallar um siðferðilegt vægi þess að hlæja 

og rannsakar siðferðilega þýðingu þess að finnast brandarar fyndnir, þá sérstaklega brandarar 

sem almennt eru taldir tjá kynjamisrétti/kynfordóma (e.sexism) og/eða kynþáttafordóma. Honum 

er fyrst og fremst umhugað um fyrstu tvö af þremur stigum brandara-viðbragða sem eru: 

 

1. Að skilja brandara 

2. Að finnast brandari fyndinn 

3. Að hlæja að brandara63 

 

Smuts vill sýna fram á að helstu kenningar um hvenær rangt sé að hlæja séu einungis tálsýn. 

Engum þeirra hafi heppnast að útskýra hvað kímnigáfa þurfi að hafa að bera til þess að geta talist 

siðlaus. Flestar greiningar á gríni einblíni á skoðun persónuleika eða kurteisisviðmið og það 

 
61 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” Ethical Theory and Moral Practice 13, nr. 3 
(Febrúar 2009): 333-347, https://doi.org/10.1007/s10677-009-9203-5, bls. 333-334. 
62Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 334. 
63 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 334. 
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einfaldlega gangi ekki upp við að skilja siðferðilegt vægi kímnigáfu. Hann vill að við færum 

siðfræði gríns frá kurteisi og skynsemi yfir í áhrifamiðaða greiningu á því hvenær gæti talist 

rangt að hlæja.64 

 

Ronald de Sousa og kenningin um viðhorfslegt samþykki  
 

Ronald de Sousa hefur skoðað siðferðilegar víddir þess sem hann nefnir svívirðilegan hlátur (e. 

phthonic laughter) sem er hlátur sem sprettur af illvilja eða öfund. 65 Hann heldur því fram að 

það að finnast brandari með ámælisverðu umfjöllunarefni spaugsamur bendi til djúpstæðra 

siðlausra ályktanna að hálfu hlustandans.66 De Sousa talar fyrir kenningu um viðhorfslegt 

samþykki (e. attitudinal endorsement argument) og útlistar Smuts rökfærslu hans á eftirfarandi 

hátt: 

 

1. Að skilja brandara krefst meðvitundar um þær staðhæfingar sem hann reiðir sig á. 

2. Að skilja brandara þýðir ekki það sama og að finnast hann fyndinn. 

3. Ef þú hefur neikvæð viðhorf gagnvart þeim staðhæfingum sem brandari reiðir sig á mun 

brandarinn misheppnast og þér ekki finnast hann fyndinn. 

4. Þú getur ekki gert þér upp samþykki á fullyrðingum þannig að það endurlífgi brandara 

sem er þegar dauður fyrir þér   

5. Af þessum sökum hlýtur munurinn á því að skilja brandara annars vegar og finnast hann 

fyndinn hinsvegar að vera einhverskonar jákvætt viðhorf sem þú sannarlega hefur 

gagnvart þeim staðhæfingum sem nauðsynlegar eru til að skilja hann. 

6. Þar af leiðir að ef þér finnst kynfordómafullur brandari fyndinn og kynfordómafullar 

fullyrðingar eru nauðsynlegar til þess að skilja brandarann ertu í ljósi afstöðu þinnar með 

þessum fullyrðingum kynfordómafullur.67 

 

Til einföldunar þá er de Sousa að leggja fram þá fullyrðingu að til þess að finnast brandari sem 

almennt er talinn kynfordómafullur (e.sexist) fyndinn verði sá sem hann heyrir nauðsynlega að 

 
64 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 335. 
65 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 335. 
66 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 335-336. 
67 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 336. 
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vera sammála ákveðnum kynfordómafullum fullyrðingum. Hann fullyrðir ekki aðeins að 

kynfordómafull viðhorf auki skemmtun heldur að þau séu nauðsynleg68.  

De Sousa tekur sem dæmi eitthvað sem hann nefnir „brandara af óútþynntum viðbjóði“. 

Hér er réttast að vara við hættu á váhrifum (e. trigger warning) því meintur brandari er 

sannarlega andstyggilegur. Hann er svohljóðandi: „M. heimsækir íshokkíliðið. Þegar hún kemur 

til baka kvartar hún yfir því að henni hafi verið hópnauðgað... óskhyggja“.69 Smuts telur þetta 

dæmi um brandara ekki vel til þess fallið að hjálpa röksemdarfærslu de Sousa þar sem ekki sé 

hægt að álíta hann fyndinn á nokkurn hátt án markvissra endurbóta. En til þess að komast áfram í 

rökræðunni gefur hann sér að dæmið sé raunverulega brandari og að einhverjum gæti fundist 

hann fyndinn. Hér er þó rétt að árétta að sambærilegir brandarar eru sannarlega ekki óheyrðir og 

það þarf ekki að leita langt til þess að finna einstaklinga sem kunna að meta slíkan húmor. Farið 

verður nánar út í það síðar í ritgerðinni. De Sousa telur upp fjölda skoðana sem hann telur 

nauðsynlegar til þess að skilja og meðtaka brandarann. Til dæmis segir hann að við verðum að 

geta trúað því að „nauðgun sé ekkert nema afbrigði kynferðismaka“ og að „það sé í eðli sínu 

eitthvað hneykslanlegt við konu sem vill eða stundar mikið kynlíf“.70 De Sousa gefur sér að ekki 

sé hægt að reisa samþykki á ímyndun. Þar af leiðandi er raunverulegt samþykki á þeim 

skoðunum sem liggja að baki brandaranum nauðsynlegt til þess að hafa gaman af honum. Finnist 

einstaklingi brandarinn fyndinn er viðkomandi því nauðsynlega kynfordómafullur71.  

Smuts er ekki tilbúinn að samþykkja þessar niðurstöður de Sousa. Eins og áður kom fram 

telur hann dæmið sem de Sousa valdi ekki heppilegt því erfitt sé að sjá skýrt og greinilega hvað 

þyrfti til þess að einstaklingur sæi eitthvað fyndið við brandarann. Hann nefnir að 

umfjöllunarefnið nauðgun sé einfaldlega of sársaukafullt til þess að þjóna tilgangi einhverskonar 

grín-fyrirmyndar72. Burtséð frá því þá er hann aukinheldur ósammála niðurstöðum de Sousa, 

óháð því hvort brandarinn sé „óútþynntur viðbjóður“ eða ekki. Smuts bendir á að það að brandari 

sem feli í sér viðfangsefni sem sammælist eigin viðhorfum sé eitt og sér ekki nægjanlegt skilyrði 

til þess að finnast hann fyndinn og það sem meira er sé ekki ljóst að sameiginleg viðhorf hafi 

nokkur áhrif yfir höfuð.73  Hann nefnir í þessu samhengi brandara sem innihalda atriði sem 

 
68 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 338 
69 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 336 
70 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 336 
71 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 337 
72 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 337 
73 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 338. 
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einkennast af kynþáttafordómum. Hann spyr hvers vegna við skildum ætla að viðfangsefni sem 

almennt er talið fordómafullt stuðli að fyndni fordómafullra brandara í eyrum fordómafullra 

áheyrenda. Fordómafullur einstaklingur getur samkvæmt Smuts sammælst fordómafullri 

yfirlýsingu sem er undirskilin í fordómafullum brandara án þess að finnast hún fyndin. Smuts 

telur líklegra að uppbygging brandarans, vitsmunalegt misræmi eða eitthvað annað sem á eftir að 

uppgötva sé það sem útskýri fyndnina.74 Ef við gefum okkur að fordómafull afstaða sé forsenda 

þess að fordómafullur áheyrandi upplifi brandara sem stendur á fordómafullum undirstöðum sem 

fyndinn þyrftum við líka að geta snúið því við og segja að brandarar sem standa á siðferðilega 

lofsverðum undirstöðum krefjist þess af áheyranda að hann hafi siðferðilega lofsverðar skoðanir 

til þess að skilja og skynja brandarann sem fyndinn. Það sé þó engan veginn gefið að áheyrandi 

meti brandara sem fyndinn undir þeim kringumstæðum, heldur velti það alltaf á uppbyggingu 

brandarans fremur en siðferðilega ásættanlegu umfjöllunarefni hvort við einfaldlega kinkum kolli 

við samþykki okkar eða brestum í hlátur.75  

Smuts heldur því fram að kröftug andstaða okkar við forsendur eða undirskildar 

fullyrðingar brandara geti á stundum hindrað það að við hlæjum eða upplifum þá sem fyndna. Til 

þess þurfi að eiga sér stað hugræn forskilyrðing sem gerir okkur meðvitað kleift að meta 

brandara sem ófyndinn eða í það minnsta kæfa hlátur okkar vegna einhvers þáttar eða hugtaks 

sem fellur ekki að siðferðilegum viðmiðum okkar.76 Án þessara forskilyrðingar sé hinsvegar 

ekkert því til fyrirstöðu að við hlæjum að brandara óháð því hvort umfjöllunarefni hans 

sammælist siðferðislegum viðmiðum okkar eða ekki.77  Smuts stendur á þeirri skoðun að það að 

segja brandara, ýta undir brandara og hlæja að bröndurum séu allt athafnir með skýra 

siðferðilega merkingu – þær geta allar valdið skaða.78 Hinsvegar telur hann fullyrðinguna; að það 

eitt og sér að finnast brandari fyndinn sé siðferðilega ámælisvert, standa á östöðugum 

undirstöðum. Við gætum fundið aðrar ástæður til að draga siðgæði einstaklings í efa en það sé 

lítið sem styður þá fullyrðingu að einhverjar ákveðnar skoðanir ákvarði kímnigáfu einstaklings 

og hvað viðkomandi finnist fyndið.79  

 
74 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 338. 
75 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 338. 
76 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 340. 
77 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 340. 
78 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 346. 
79 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 345. 
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Smuts leggur því fram verulega skilyrta siðferðilega kröfu á kímnigáfu okkar sem hann 

nefnir áhrifamiðaða tilfinningalega ábyrgð (e. effects-mediated emotional responsibility); „að 

svo miklu leyti sem hlátur getur valdið skaða og að svo miklu leyti sem hlátur orsakast af 

kímnigáfu okkar og að svo miklu leyti sem kímingáfa okkar getur verið þjálfuð og mótuð getum 

við verið dregin til saka fyrir að finnast eitthvað fyndið.“80 Af þessu má leiða að ábyrgð okkar 

gagnvart kímnigáfu okkar og gríni geti aðeins leitt til saknæmrar misgjörðar ef kímnigáfan hefur 

eða er líkleg til að hafa í för með sér skaða gagnvart okkur sjálfum eða einhverjum öðrum. Að 

auki nefnir hann að jafnvel þó að hlátur yfir brandara sé greinilega skaðlegur geti hann samt í 

mesta lagi verið merki um vanrækslu eða mistök við að þjálfa sig nægjanlega til þess að takast á 

við vafasama hugræna skemmtun.81 Hann áréttar einnig að jafnvel þó saknæmi kímnigáfunnar sé 

svo takmarkað gæti það haft ákveðna ókosti í för með sér. Ef við ættum að vega og meta allar 

tilraunir til gríns til þess að forðast mögulegan skaðlegan hlátur hættum við á að breytast í 

húmorslausa leiðindapúka og mikið af því sem veitir okkur lífsgleði myndi þar með tapast.82  

 

Mistök í vitna viðurvist 
 

Það er nokkuð óljóst hverskonar lífsreglur Aaron Smuts er að mælast til að við leggjum sjálfum 

okkur í sambandi við eigin kímnigáfu og grín. Hann talar um að til þess að geta spornað gegn því 

að hlæja að brandara sem inniheldur undirskilin andstyggileg viðhorf þurfi að eiga sér stað 

vitsmunaleg forskilyrðing sem hindrar þá að brandarinn veki upp skemmtun og hlátur. 

Ábyrgðarleysið er þannig fólgið í því að meðtaka ekki þær upplýsingar sem ættu samkvæmt 

þessu að verka á okkur sem slíkar forskilyrðingar. Það er þannig væntanlega algjörlega persónu- 

og aðstæðubundið hverskonar möguleika á slíkri forskilyrðingu einstaklingar hafa í gegn um líf 

sitt haft – sumir hafa fengið tækifæri og hafa að bera félagslæsi sem gerir þeim kleift að skilja 

flókið félagslegt samhengi einstaklinga af ólíkum uppruna, alvarleika vissra atburða og 

lífsreynslu annarra á meðan aðrir hafa í reynd ekki að bera slíka kosti. Þannig er út frá forsendum 

Smuts virkilega erfitt að segja nokkurn skapaðan hlut um siðferðilegt ágæti einstaklinga út frá 

því hverju þeir hlæja að og grínast með – hvað vitum við nema þeir hafi einfaldlega aldrei heyrt 

 
80 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 345. 
81 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 346. 
82 Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” bls. 345. 
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annað en að nauðgun sé bara afbrigði kynferðismaka, að konur séu ýmsum slæmum kostum 

gæddar og að manneskjur af öðrum kynþáttum séu vissulega annars flokks fólks.  

 Þetta virðist þó engan veginn vera ásættanleg niðurstaða og nokkuð ljóst að við sem 

samfélag þurfum að gera talsvert meiri kröfur til samferðafólks okkar og okkar sjálfra til þess að 

geta lifað og starfað í sátt og samlyndi. Ábyrgðarleysið sem Smuts talar um og gerir raunar 

nokkuð lítið úr er nefninlega fólgið í félagslegri fjarlægð sem einstaklingar geta sjálfir í krafti 

yfirburða sinna ákveðið að hundsa, brúa ekki og viðhalda jafnvel. Það er langsamlega auðveldast 

að verða heimakær í sinni félagslegu stöðu ef hún er sterk, ef mótlætið er lítið, ef viðhorf 

samfélagsins gagnvart þér eru að jafnaði jákvæð og þér í vil. Það þýðir að einstaklingar geta 

fundið litla hvatningu til þess að sinna þeirri vinnu sem nauðsynleg er til þess að verða sér út um 

þá forskilyrðingu sem Smuts talar um. Hann virðist gefa sér það að langsamlega flestir hafi að 

bera einhverskonar grundvallar velsæmi og miðar það greinilega við sína eigin tilfinningu fyrir 

bröndurum sem fjalla um vafasöm viðfangsefni og hugsanlega þeirri reynslu sem hann hefur af 

fólki í sínu nærumhverfi. Þannig telur hann til dæmis ósennilegt að brandarinn sem de Sousa 

notar sem viðmið í sinni röksemdarfærslu geti verið metinn sem fyndinn af nokkrum manni. Það 

verður þó að teljast til ansi mikillar bjartsýni gagnvart mannkyni af hans hálfu því sá brandari er 

langt frá því að vera eini sinnar tegundar og krefst það alls ekki mikillar rannsóknarvinnu að 

finna dæmi um að einstaklingum finnist í lagi að gera grín að kynferðisofbeldi.  

 Í listgjörningi sínum Ef ég vildi heyra skoðun þína myndi ég fjarlægja límbandið (e. If I 

Wanted Your Opinion, I‘d Remove the Duct Tape) frá árinu 2016 les listakonan og lögmaðurinn 

Vanessa Place upp röð af bröndurum sem hafa að bera sama umfjöllunarefni og fyrrnefndur 

brandari sem de Sousa notar sem dæmi um siðlaust grín.83 Upprunalega hugmynd hennar með 

gjörning sínum var að staðsetja upplesturinn þannig að áheyrendur myndu gangsetja hvern 

brandarann á fætur öðrum með því að ganga í gegn um sýningarsal sem væri raunar langur 

gangur. Eina leiðin til þess að sleppa við að heyra brandara væri annað hvort að frjósa í 

sporunum eða hlaupa í burtu en þetta eru einmitt tvö algengustu viðbrögðin við áföllum þegar 

þau eiga sér stað. Hún segir að hún fái fjölbreytt viðbrögð við upplestri sínum.84 Sumir hefji 

áheyrnina með þá fyrirfram hugmynd að hlæja ekki að einum einasta brandara en heyri svo allt í 

 
83 Paige K. Bradley, „Vanessa Place on her work with rape jokes,“ Artforum, 4. apríl 2017. Sótt þann 8. maí 2021 á 
https://www.artforum.com/interviews/vanessa-place-on-her-work-with-rape-jokes-67539.  
84 Helen Holmes, „When Rape Jokes Are Performance Art, Is It OK to Laugh?,“ Observer, 14. nóvember 2011, sótt 
þann 8. maí 2021 á https://observer.com/2018/11/vanessa-place-new-book-rape-joke-performance-art/.  
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einu eitthvað sem vekur upp hlátur – aðrir hefja áheyrnina hlæjandi en svo fari einhver brandari 

yfir strikið og þá kárni gamanið. Þetta sýni að okkar eigin mörk geti jafnvel verið svolítið 

holótt.85 Það krefst ekki langrar leitar um veraldarvefinn til þess að finna brandarana sem Place 

notar í verki sínu inn á spjallborðum sem tileinkaðir eru gríni og á sölusíðunni amazon.com má 

finna til sölu stuttermabol með áletruninni If I Wanted your Opinion, I‘d Remove the Duct Tape. 

Fullyrðing Smuts um að engum geti þótt nauðgunarbrandarar fyndnir er því byggð á fremur 

ósannfærandi rökum.  

 Staðreyndin er þar af leiðandi sú að við sjálf og flestar aðrar manneskjur geta á stundum 

gerst sek um að hlæja og grínast með hluti sem geta vakið upp sárar tilfinningar, erfiðar 

endurminningar, móðgað, gert lítið úr og sært aðra.  Við getum með því gert lítið úr alvarlegum 

fyrirbærum, normalíserað neikvæð viðhorf og staðalímyndir jaðar- og minnihlutahópa og 

réttlætt, að minnsta kosti í orði, andstyggilega hegðun gagnvart þeim. Þessar alvarlegu 

afleiðingar gríns gera það að verkum að það nægir ekki að skýla sér á bak við það eitt að segja 

„þetta er bara grín“. Fyrir einstakling í jaðarhópi sem tekst statt og stöðugt á við aðstæður þar 

sem viðkomandi finnur fyrir kúgun, niðurlægingu og skaðlegri hegðun í sinn garð er að 

sjálfsögðu ekkert fyndið við það að heyra mannekju úr meirihlutahóp grínast með þessar erfiðu 

staðreyndir lífsins. 86 

 Spurningin er því; hvað getum við gert með þessar staðreyndir í huga? Tilhugsunin um að 

þurfa sífellt að gæta orða sinna getur virst niðurdrepandi og nánast ómögulegt verkefni, en þó 

viljum við svo gjarnan færa orðræðuna áfram til betri vegar. Fullyrðing mín er sú að það sé 

þroska- og námsferli að grínast. Ef við viljum grínast og hlæja, algjörlega óháð umfjöllunarefni 

grínsins, þurfum við einfaldlega að gera ráð fyrir því að grínið geti stundum misheppnast, verið 

særandi og meiðandi. Þegar við gerum slík mistök í vitna viðurvist og fáum fyrir það gagnrýni 

og ábendingar um hvað sé rangt við grín okkar og hvers vegna er það hinsvegar siðferðileg 

skylda okkar að hlusta á þær raddir og meðtaka það sem okkur er sagt með opnum hug. 

Siðferðilegu dómarnir snúast því að vissu leyti helst um viðbrögð okkar við gagnrýni þegar við 

gerumst uppvís að mistökum í gríni. Krafan verður að vera sú að við tökum mark á 

gagnrýnisröddum og viðurkennum það þegar við höfum farið yfir mörk einstaklinga eða hópa. 

 
85 Helen Holmes, „When Rape Jokes Are Performance Art, Is It OK to Laugh?,“. 
86 Merrie Bergmann, „How Many Feminists Does It Take to Make A Joke? Sexist Humor and What’s Wrong with 
It,“ Hypatia, 1. nr. 1 (Vor, 1986): 63-85, bls. 76 
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Mistakist okkur að meðtaka slíka gagnrýni erum við líkleg til þess að brjóta síendurtekið af 

okkur. Slíka manneskju er fátt hægt að kalla annað en eineltissegg og sannarlega hægt að segja 

að viðkomandi hegði sér á siðferðilega ámælisverðan hátt.  

Að sjálfsögðu er það sömuleiðis siðferðileg skylda okkar að vanda okkur í hvívetna og 

hafa það í huga að orð okkar hafa afleiðingar en staðreyndin er sú að jafnvel þó við gerum það 

getum við í hita leiksins gert mistök og það er þar sem tækifærin á þroska og lærdómi búa. Við 

slíkar aðstæður getur okkur nefninlega boðist að fá aukna innsýn inn í félagsleg sjónarhorn og 

persónubundna reynslu sem er ólík okkar eigin. Ef við tökumst á við þá hlið mannlífsins að mega 

grínast og hlæja, þeirri hlið sem oft einkennist af svo mikilli fegurð, ást og mannlegri tengingu, 

af  auðmýkt og hógværð höfum við sannarlega tækifæri til þess að kynnast hvort öðru betur, 

þvert á þau flóknu og ólíku félagslegu kerfi sem við búum í. Það krefst því ákveðins þroska og 

siðgæða að takast á við þá sem gera mistök í gríni af þolinmæði en festu, að standa við innsæi sitt 

og meiningar en sýna því jafnframt skilning að við höfum ekki öll sömu innsýn og eigum 

mislangt í land að verða siðferðilega ágætir grínarar. 
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Niðurlag 

Segja má með sanni að umfjöllunarefnið grín sé ekkert grín þegar greina á eðli þess og 

siðferðilegar hliðar. Við eigum það til að sitja föst í rökræðum sem virðast oft á tíðum krefjast 

þess af okkur að við tökum einhliða afstöðu með eða á móti bröndurum og þeim einstaklingum 

sem þá segja og af hlæja. Það er þó nokkuð ljóst að siðferðilegir dómar um grín og brandara eru 

háðir margvíslegum breytum og velta að miklu leyti á því félagslega samhengi sem grínið 

sprettur úr og á það jafnt við um umfjöllunarefni þess, þann sem það tjáir og þann sem það 

heyrir. Það er því verkefni hvers og eins að takast á við grín með það að leiðarljósi að íhuga 

félagslega stöðu sína og annarra, gæta að sér og viðurkenna mistök ef og þegar þau eiga sér stað. 

Einnig er það verkefni okkar allra að benda á þegar mistök eiga sér stað í gríni og sýna þannig í 

verki samstöðu með þeim sem annars myndu hljóta skaða af. Með slíkan leiðarvísi í farteskinu 

getum við hlegið og grínast en jafnframt þroskast og náð framförum sem einstaklingar og 

samfélag.   



 33 

Heimildaskrá 

Aaron Smuts, „Humor,“ Internet Encyclopedia of Philosophy (University of Wisconsin-
Madison) Sótt 26. mars, 2021 á https://iep.utm.edu/humor/. 

 
Aaron Smuts, „The Ethics of Humor: Can Your Sense of Humor Be Wrong?,” Ethical Theory 

and Moral Practice 13, nr. 3 (Febrúar 2009): 333-347, https://doi.org/10.1007/s10677-
009-9203-5. 

Alan Roberts, „A Philosophy of Humour“ (Cham, Sviss: Springer Nature Switzerland AG, 
2019). 

Caleb Warren og A. Peter McGraw, „Differentiating What is Humorous From What is Not,“ 
Journal of Personality and Social Psychology, 110, nr.3 (2016): 407-430. Sótt 4. apríl 
2021 af http://dx.doi.org/10.1037/pspi0000041. 

Erla María Markúsdóttir, „Klaustursmálið: Atburðarásin frá upphafi,“ mbl.is (7. desember 2018). 
Sótt 8. maí 2021 á 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/12/07/klaustursmalid_atburdarasin_fra_upphafi/   

Haukur Örn Birgisson, „Rétthugsun eða röng,“ Bakþankar, Fréttablaðið, 2. mars 2021. 

Harry Burrows Acton. „Herbert Spencer,“ Encyclopedia Britannica, síðast uppfært 13. janúar 
2021,  https://www.britannica.com/biography/Herbert-Spencer. Sótt 26. mars 2021. 

 
Helen Holmes, „When Rape Jokes Are Performance Art, Is It OK to Laugh?,“ Observer, 14. 

nóvember 2011, sótt þann 8. maí 2021 á https://observer.com/2018/11/vanessa-place-
new-book-rape-joke-performance-art/.  

 
„Henry Alexander,“ Henry Alexander Henrysson, (e.d.). Sótt þann 5. maí 2021 á 

https://www.henryalexander.is/  
 
Hugleikur Dagsson, „Hugleikur Dagsson – Djókaín.“ Myndband 17:42. Sótt 8. maí, 2021 á 

https://www.youtube.com/watch?v=NuGPtHANq5k&ab_channel=HugleikurDagsson   
 

James S. Gouinlock, "John Dewey". Encyclopedia Britannica, síðast uppfært 17. desember, 
2020, https://www.britannica.com/biography/John-Dewey. Sótt 27. mars, 2021. 

 
John Morreall, “Philosophy of Humor,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2020). Sótt 

26. mars 2021, https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/humor.  

Leo Kant og Elisabeth Norman, „You Must Be Joking! Power Assymetry, and Humor in a 
Broader Social Context,“ Frontiers in Psychology, (19. júní 2019): 1-10. Sótt 20. apríl á 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01380.    



 34 

Luvell Anderson, „Racist Humor,” Philosophy Compass 10, nr. 8 (2015): 501-509, 
https://doi.org/10.1111/phc3.12240.  

Merrie Bergmann, „How Many Feminists Does It Take to Make A Joke? Sexist Humor and 
What’s Wrong with It,“ Hypatia, 1. nr. 1 (Vor, 1986): 63-85. 

 
Paige K. Bradley, „Vanessa Place on her work with rape jokes,“ Artforum, 4. apríl 2017. Sótt 

þann 8. maí 2021 á https://www.artforum.com/interviews/vanessa-place-on-her-work-
with-rape-jokes-67539. 

 
Peter McGraw og Joel Warner, „Colorado,“ í The Humor Code: A Global Search for What 

Makes Things Funny, (New York, Simon & Schuster Paperbacks, 2015), bls. 9. 

„Sakar Pétur um rasisma og kvenfyrirlitningu,“ innsend umfjöllun, Morgunblaðið, 9. júní 2020. 
Sótt þann 25. mars 2021 á 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/06/09/sakar_petur_um_rasisma_og_kvenfyrirlitni
ngu/. 

Saturday Night Live, „Sarah Silverman Monologue – Saturday Night Live,“ myndband 0:49 – 
1:13, sótt 8. maí 2021 á 
https://www.youtube.com/watch?v=tPzDqCE7Lc4&ab_channel=SaturdayNightLive. 

Sheila Lintott, „Superiority in Humor Theory,” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 74, 
nr. 4 (25. október, 2016): bls. 347-358, https://doi.org/10.1111/jaac.12321. 

 
TEDx Talks, „What makes things funny | Peter McGraw | TEDxBoulder,“ myndband 5:44 – 

6:09, sótt þann 5. apríl 2021 á https://www.youtube.com/watch?v=ysSgG5V-
R3U&t=31s&ab_channel=TEDxTalks. 

 
 
Thomas C. Veatch, „A Theory of Humor,” Humor-International Journal of Humor Research 11, 

nr. 2 (1998): 161-216, sótt 1. apríl 2021 á https://teaclub.e-lub.net/wp-
content/uploads/2019/08/veatch.pdf  

 
 


