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Útdráttur 

 

Í þessari rannsókn er fjallað um samfélag BDSM iðkenda á Íslandi sem umlykjandi áhugamál 

(Serious leisure). Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem talað var við iðkendur 

BDSM á Íslandi og leitast við að varpa ljósi á þau hlutverk sem samfélag BDSM iðkenda hefur. 

Niðurstöður sína að BDSM er ekki aðeins kynferðislegt krydd heldur er það betur skilið sem 

ákveðinn sjálfsskilningur og áhugamál honum tengt. Hlutverk samfélagsins er fyrst og fremst 

að búa til vettvang þar sem fólk getur aflað sér þekkingar um og stundað BDSM á öruggan 

hátt auk þess sem það leitast við að vinna gegn fordómum og berjast fyrir aukinni 

viðurkenningu. 
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1 Inngangur  

1.1 Hvað er BDSM  

Í þessari rannsókn mun ég reyna að varpa ljósi á BDSM á Íslandi. Með þessu á ég við það 

samfélag sem skapast hefur í kringum iðkun BDSM og þau hlutverk sem það hefur fyrir þá 

sem iðka BDSM. Áður en haldið er lengra tel ég því rétt að fjalla um hugtakið BDSM, hvernig 

það er skilgreint og í hverju það felst. Í rannsókn þessari notast ég við þær skilgreiningar sem 

félagið BDSM á Íslandi hefur sett fram, þar sem rannsóknin snýst að miklu leiti um það félag.  

Skammstöfunin BDSM er yfirheiti sem nær yfir mjög breitt svið. Í því geta falist leðurlífstíll,  

sadómasókismi og hvers konar leikir þar sem unnið er með skynjun og valdatengsl. BDSM er í 

raun samþætting nokkurra annarra skammstafana sem innibera mikið af því sem falist getur í 

BDSM. Stafirnir BD standa fyrir orðin bondage og discipline sem er þýtt sem fjötrar og agi. 

Stafirnir DS standa fyrir dominance og submission eða drottnun og undirgefni. Það vísar í alla 

þá leiki þar sem valdatengsl og traust eru aðalatriðið. S og M stendur svo fyrir 

sadómasókisma sem vísar í erótískar athafnir sem snúast aðallega um að valda öðrum 

sársauka eða upplifa hann sjálfur með það að markmiði að upplifa nautn. Sadismi gengur út 

á að stjórna, þ.e. að fá ánægju út úr því að sýna vald sitt yfir öðrum eða valda þeim sársauka. 

Masókismi gengur út á undirgefni, þ.e. að fá ánægju út úr því að finna fyrir niðurlægingu eða 

sársauka, vera bundinn eða stjórnað á annan hátt af annari manneskju. Hér mun ég nota 

hugtökin drottnari og undirlægja. Drottnari er sá sem á yfirborðinu er við stjórnvölinn en 

undirlægja er sú manneskja sem stjórnað er eða beitt sársauka. Afar mikilvægt er að átta sig 

á því að BDSM snýst aldrei um að gera eitthvað sem einhver sem hlut á að máli vill ekki gera 

heldur að allir njóti þess sem á sér stað þó það sé gert með athöfnum sem margir tengja við 

ofbeldi. Þetta leiðir okkur því að hinum þremur undirstöðureglum BDSM sem oft eru í raun 

notaðar til að skilgreina hvað BDSM er og hvað það er ekki.  

Þetta eru öryggi, meðvitund og samþykki (safe, sane and consentual). Þetta eru hinar 

þrjár alþjóðlegu meginforsendur BDSM og ef þær eru ekki allar uppfylltar telst athöfnin ekki 

BDSM. Öryggi vísar í andlegt og líkamlegt öryggi allra sem taka þátt í athöfninni. Það getur 

falist í mörgum þáttum og á að tryggja að allt sem gert er valdi engum varanlegum skaða. 

Forsendan um meðvitund krefst þess að þeir sem taka þátt í BDSM athöfn séu meðvitaðir 

um það sem mun fara fram í athöfninni. Ef einhver efast um eitthvað sem fram á að fara á 
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ekki að gera það. Meðvitund inniber einnig þá kröfu að BDSM leikir séu ekki stundaðir undir 

áhrifum áfengis eða annara vímuefna sem oft geta valdið því að hinar tvær forsendurnar; 

samþykki og öryggi séu ekki uppfylltar. Þriðja forsendan er samþykki. Ótvírætt samþykki 

verður að vera fyrir öllu sem á að gera áður en og á meðan að athöfn stendur. Krafan er því 

sú að til að BDSM geti verið BDSM þurfa allar þessar þrjár forsendur að vera uppfylltar. 

Þannig skilgreinist BDSM sena eða athöfn í raun út frá þessum grunnatriðum samkvæmt 

BDSM á Íslandi og flestum öðrum félögum sem til eru í kringum BDSM. (BDSM á Íslandi, 

1998).  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er bæði sá formlegi félagsskapur sem skapast hefur í 

kringum BDSM og sá óformlegi, þ.e. grasrótin sem skapast hefur í kringum BDSM sem 

áhugamál þeirra sem það iðka. Markmiðið er að draga upp skýra mynd af því samfélagi sem 

skapast hefur í kringum BDSM og útskýra það út frá félagslegu sjónarhorni frekar en 

sálfræðilegu. Leitast verður við að skoða samfélagið í heild sinni og útskýra hvaða hlutverk 

það hefur fyrir fólk sem iðkar BDSM. Rannsóknin er eigindleg og byggir á viðtölum sem tekin 

voru við 3 aðila sem allir iðka BDSM og eru virkir þátttakendur í samfélaginu í kringum það. 

Hún byggir einnig á efni frá heimasíðu félagsins og af vefnum Fetlife sem er samfélagsvefur 

fyrir kinky fólk svipaður og Facebook. 

1.2 Persónuleg Staðsetning  

Í eigindlegri rannsókn sem þessari tel ég rétt að eyða nokkrum orðum til þess að útskýra 

þá staðsetningu sem ég sjálfur sem rannsakandi hef gagnvart viðfangsefni mínu. Áhugi minn 

fyrir því að skoða samfélag BDSM iðkenda sem áhugamál kviknaði þegar ég fylgdist með 

manneskju sem ég þekki uppgötva þennan félagsskap og gerast virkur meðlimur í honum. Þá 

samsömun gagnvart BDSM samfélaginu sem ég taldi mig sjá eiga sér stað get ég tengt mjög 

sterkt við úr eigin lífi. Ég tók mikinn þátt í starfi Ungmennadeildar Blindrafélagsins og 

samsamaði mig mjög sterkt með þeim félagsskap. Það hafði sterk jákvæð áhrif á mig að 

komast í kynni við fólk sem ég átti sameiginlega reynslu með og taldi ég mig geta séð svipað 

ferli eiga sér stað hjá vini mínum þegar hann hóf að taka þátt í BDSM senunni. Einnig fór ég 

að taka eftir því hvernig fólk talar oft á mjög svipaðan hátt um áhugamál sín. Mér er sérlega 

minnisstætt eitt atvik þar sem tveir af vinum mínum komu saman. Báðir höfðu þá nýlega eytt 

miklum peningum í áhugamál sín, annar í bækur um hlutverkaspil og hinn í, að hans sögn, 

mjög vandaðar bindigræjur. Það stolt sem mér fannst ég skynja hjá báðum aðilum fannst 
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mér áhugavert. Þetta fékk mig til þess að velta því fyrir mér hvort BDSM hefði verið skoðað 

sem áhugamál frekar en sálrænt frávik og hvort til væru kenningar sem útskýrðu þá 

eiginleika sem áhugamál hafa almennt. Ég hóf því í raun rannsóknina með það að leiðarljósi 

að skoða BDSM sem áhugamál og hefur það því mótað rannsóknina nokkuð.  

1.3 Pólitískt umhverfi BDSM  

Þó umræða um BDSM hafi ekki verið í sviðsljósinu um langt skeið á andstaða við iðkun 

BDSM athafna sér nokkra sögu. Sadismi og masókismi voru til langs tíma flokkaðar sem 

geðraskanir. Í DSM 5 kerfinu um flokkun geðraskana sem sálfræðingar og geðlæknar notast 

mikið við, eru kynferðislegur masókismi og kynferðislegur sadismi skilgreindar sem 

geðraskanir (American Psychiatric Association, (2013). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders, bls. 685). Skilgreiningunum hefur þó verið breytt nokkuð frá eldri útgáfu 

kerfisins DSM 4. (American Psychiatric Association, (1998). Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders). Í nýjustu útgáfunni er nokkuð skýrt tekið fram að ekki sé um geðröskun 

að ræða nema um sé að ræða hegðun sem veldur varanlegum skaða á þeim sem taka þátt 

eða að þessar hvatir valdi viðkomandi einstaklingi sálfræðilegum eða félagslegum 

erfiðleikum af öðru tagi (DSM-5, 2013, bls. 685-686). 

Einnig hafa komið fram ýmsar rannsóknir sem bent hafa á hugsanlegar hættulegar 

afleiðingar BDSM athafna. Ein tiltölulega nýleg rannsókn fjallar um dæmi þar sem tvær konur 

stunduðu leik sem endaði með dauða annarar þeirra. Rannsakendur draga fram önnur 

undirliggjandi vandamál þeirra t.d. misnotkun vímuefna og komast að þeirri niðurstöðu að 

BDSM leikir geti verið mjög hættulegir (Roma, Pazzelli, Pompili, Girardi, & Ferracuti, 2013). 

Samfélag BDSM iðkenda hefur talað sterklega gegn niðurstöðum sem þessum. Í raun eru 

hinar þrjár undirstöður BDSM leikja, öryggi, meðvitund og samþykki í sjálfu sér andsvar 

gagnvart niðurstöðum sem þessum þar sem þær gera kröfu um að allt sem eigi sér stað sé 

tryggt til hins ýtrasta til að koma í veg fyrir að raunverulegur skaði á þeim sem hlut eiga að 

máli eigi sér stað. Einnig hafa rannsóknir skoðað BDSM iðkun fólks í samhengi við misnotkun 

í barnæsku og aðrar erfiðar upplifanir (Southern, 2002). Iðkendur BDSM hafa einnig sýnt 

sterka andstöðu gagnvart slíkum rannsóknum og ekki af ástæðulausu. Barátta BDSM iðkenda 

er keimlík baráttu LGBT (Lesbian, gay , bisexual og transgender) fólks að mörgu leiti. LGBT 

fólk hefur líkt og BDSM fólk gegnum tíðina verið flokkað með geðröskun og reynt hefur verið 

að tengja kynhneigð þeirra við misnotkun (Weiss, 2008). Pólitísk barátta LGBT fólks hefur 
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snúist um það að fá viðurkenningu sem hluti af margbreytilegu samfélagi en ekki sjúklingar 

sem þarf að bjarga og hafa lagt áherslu á þær samfélagslegu hindranir sem til staðar eru á 

meðan samfélagið viðurkennir ekki kynhneigð þeirra (Weiss, 2008). Líkt og BDSM iðkun hefur 

samkynhneigð verið talin áhættuhegðun t.d. vegna alnæmis meðal samkynhneigðra (Weiss, 

2008). Það gildir í raun einu fyrir þá sem iðka BDSM hvernig hvatir og hugmyndir þeirra hafa 

orðið til. Meðan litið er á iðkun BDSM sem fyrst og fremst geðrænt vandamál getur BDSM 

samfélagið í raun ekki annað en andmælt rannsóknum sem tengja BDSM við misnotkun og 

erfiðar upplifanir. Pólitísk barátta BDSM iðkenda er því mjög lík þeirri baráttu sem LGBT fólk 

hefur þurft að heyja fyrir réttindum sínum og margir innan BDSM samfélagsins vilja auka 

tengingu BDSM við hinsegin hreyfinguna og skilgreina BDSM sem ákveðna kynhneigð frekar 

en einfaldlega leið til að krydda kynlífið sem er sú skoðun sem er almenn meðal fólks.  

Lagalegt umhverfi BDSM er nokkuð áhugavert. Á mörgum stöðum er það í raun ólöglegt 

að veita samþykki fyrir mörgum af þeim athöfnum sem iðkendur stunda svo sem flengingum. 

Í Bretlandi er lagalegt umhverfi þannig að ekki er hægt að veita samþykki fyrir 

líkamsmeiðingum af neinu tagi nema þær eigi sér stað í íþróttum. Í Bretlandi eru dæmi um 

að fólk sem stundar BDSM hafi verið dæmt fyrir það. Drottnarar hafa verið dæmdir fyrir 

líkamsárásir og undirlægjur fyrir aðstoð við líkamsárás á sig sjálfa (Chatterjee, 2012). Bent 

hefur verið á að lagaumhverfi þar sem BDSM er glæpavætt á þennan hátt styrki það viðhorf 

að iðkendur BDSM séu hjálparlaus fórnarlömb og hefur BDSM samfélagið í Bretlandi beitt 

þrýstingi til að breyta þessu umhverfi. 

Á Íslandi er lagaumhverfið frjálslegra. Samhvæmt grein 218 B almennra hegningarlaga má 

fella niður refsingu fyrir líkamsárás ef ljóst er að samþykki hafi legið fyrir. Það má þó ekki 

gera ef líkamsárásin telst alvarleg (Almenn hegningarlög, Gr. 218 B). Þær teljast þó enn vera 

líkamsárás þó ekki sé refsað fyrir þær og því í raun ólöglegt að beita aðra manneskju valdi á 

þann hátt sem gert er í BDSM athöfnum. 

Þó að BDSM iðkun mæti en nokkurri andstöðu í samfélaginu hefur þó ýmislegt breyst á 

síðastliðnum árum og má ætla að það sé að miklu leiti að þakka baráttu samfélagi BDSM 

iðkenda. Þó nokkuð hefur komið fram af rannsóknum sem líta á BDSM frá öðrum 

sjónarhornum en hefur verið gert. Iðkun BDSM hefur t.d. verið tengd við aukna lífshamingju 

(Hébert & Weaver, 2015) , minna stress og aukna kynferðislega ánægju (Newmahr, 2010b). 

Einnig hefur fólk sem í daglegu lífi sínu upplifir mikinn sársauka talað um BDSM sem leið til 
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þess að upplifa sársaukann á nýjan hátt og fá aðra og jákvæðari sýn á hann. Þannig á það 

auðveldara með að lifa með sársaukanum og dæmi eru um að fólk þurfi minna að reiða sig á 

verkjalyf (Caufman, Silverberg og Odette, 2003).  

1.4 BDSM sem umlykjandi áhugamál  

BDSM hefur eins og áður hefur komið fram mikið verið skoðað út frá sálfræðilegu 

sjónarhorni. Rannsóknir hafa beint sjónum sínum fyrst og fremst að einstaklingsbundnum 

upplifunum og oft litið á hegðun eins og bindingar, rassskellingar og valdaspil fyrst og fremst 

sem geðræn vandkvæði (Newmahr, 2010b). Staci Nehmar er ein þeirra fræðimanna sem 

hafa litið á iðkun sadómasókisma með samþykki, þ.e. BDSM senuna, frá öðru sjónarhorni 

(Newmahr, 2010b). Hún bendir á að BDSM leikir þurfi ekki alltaf að vera kynferðislegir í eðli 

sínu og í raun séu þeir það yfirleitt ekki á þeim sviðum sem má segja að heyri til opinbers 

BDSM. Opinber vettvangur BDSM eru leikpartí sem eru mjög algeng innan senunnar á 

mörgum stöðum og verður fjallað meira um síðar í þessari ritgerð.  

Newmahr leggur til að nálgast BDSM frá félagslegu sjónarhorni. Hún beinir sjónum sínum 

að þeim formgerðum sem eru til staðar í kringum fólkið sem iðkar BDSM. Hún byggir 

rannsóknir sínar á kenningum Robert Stebbins um umlykjandi áhugamál (Serious leisure). 

Umlykjandi áhugamál eru skilgreind sem áhugamál þar sem iðkendur þeirra leggja mikið af 

mörkum til þess að geta stundað áhugamálið. Umlykjandi áhugamál eru því áhugamál þar 

sem fólk þarf að eyða umtalsvert miklum tíma, peningum og mögulega afla sér fræðslu til 

þess að geta stundað áhugamálið og uppskorið ánægju af því. Gott dæmi um umlykjandi 

áhugamál er t.d. íþróttaiðkun afreksíþróttafólks. Ef íþróttaiðkun er komin á það stig að hún 

er í raun farin að hafa áhrif á líf fólks langt út fyrir þann tíma sem fer í það að stunda æfingar 

er hún orðin umlykjandi áhugamál. Það að fara í sund öðru hvoru eða spila fótbolta einu 

sinni í mánuði myndi ekki teljast sem umlykjandi áhugamál. Í stað þess eru slík áhugamál 

skilgreind sem tilfallandi áhugamál (casual leisure) (Newmahr, 2010b). Munurinn er sá að til 

að stunda tilfallandi áhugamál þarf ekki að afla sér mikillar þekkingar eða eyða miklum tíma 

til þess að geta fengið það sem ætlast er til út úr því sem gert er. Kynlíf í flestum tilfellum er 

því frekar tilfallandi áhugamál frekar en umlykjandi þar sem lítið þarf að aðhafast til að geta 

notið þess utan athafnarinnar sjálfrar.  

Newmahr talar um sex megineinkenni umlykjandi áhugamála, þau eru eftirfarandi:  
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1. Þörf fyrir áhugamálið, þ.e. áhugamálið er stundað jafnvel þó aðstæður séu þannig að 

erfitt er að koma því í kring.  

2. Áhugamálið er starfsferill. 

3. Nauðsynlegt er að afla sér þekkingar og hæfni til að geta stundað áhugamálið.  

4. Gróði er af áhugamálinu. Hann getur verið bæði félagslegur og persónulegur. 

5. Sterkur samfélagsandi ríkir meðal þeirra sem stunda áhugamálið. 

6. Persónuleg samsömun með áhugamálinu. 

Fyrir fólk sem iðkar BDSM verður senan oft mjög stór hluti af lífi þeirra og hefur jafnvel 

áhrif á samskipti þeirra við fólk utan hennar (Newmahr, 2010b). Þannig heldur fólk sig innan 

senunnar og gengur oft langt til þess að geta haldið áfram að vera hluti af henni. Þekking og 

hæfni eru einnig mjög mikilvægir þættir í því að iðka BDSM. Mikil ábyrgð hvílir á þeim sem 

eru í drottnunarhlutverki. Drottnarar þurfa að geta beitt leikföngum á öruggan hátt, kunnað 

að lesa í líkamstjáningu og önnur merki sem undirlægjur gefa og kunna að bregðast við ef 

eitthvað bregður út af. Þessari þekkingu er yfirleitt miðlað af reyndari iðkendum og er eitt af 

mikilvægustu hlutverkum þeirra. Undirlægjur þurfa þó einnig að búa yfir ákveðinni þekkingu 

þó hún sé ekki jafn formleg og sú hæfni sem drottnun krefst. Undirlægjur þurfa að geta tjáð 

sig skýrt og þekkt sín eigin takmörk til þess að athafnir gangi ekki of langt og séu ánægjulegar 

fyrir alla aðila. Undirlægjur þurfa einnig oft að læra að þekkja og skilja sínar eigin tilfinningar 

og samsama þær öðrum hlutum sjálfs þeirra. Þetta er t.d. oft mikilvægt fyrir konur sem þurfa 

að samsama tilfinningar sínar til undirgefni við femínisma. Einnig þurfa drottnarar að þekkja 

og læra á tilfinningar sínar gagnvart því að upplifa og framkvæma sadískar athafnir á öðru 

fólki. Sú söfnun þekkingar og reynslu sem á sér stað hjá iðkendum má skilja sem ákveðinn 

starfsferil. Oft er flókið óformlegt kerfi til staðar þar sem mikil virðing er borin fyrir þeim sem 

hafa iðkað BDSM í langan tíma og oft miðlar það fólk af þekkingu sinni til þeirra sem eru 

nýgræðingar (Newmahr, 2010a). 

Fjórði þátturinn sem Newmahr talar um er gróði eða jákvæðar afleiðingar iðkunar 

áhugamálsins. Hann getur verið margvíslegur. Hann getur meðal annars einfaldlega falist í 

því að eignast efnislega hluti sem eru þá tengdir áhugamálinu og eru notaðir til iðkunar þess. 

Gróðinn getur þó einnig falist í mun flóknari persónulegum og félagslegum þáttum. Margir 

tala um það félagsnet sem felst í því að vera hluti af samfélagi BDSM iðkenda og þá 

persónulegu útrás sem iðkunin veitir þeim. (Newmahr, 2010a). Einn þáttur sem sérstaklega 

vert er þó að nefna í samhengi við þann gróða sem iðkendur BDSM sækjast eftir er flæðið 
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(Flow) einnig oft nefnt Sub Space. Flæði er lýst sem eins konar meðvitundarstigi þar sem 

athöfnin fer að skipta öllu máli og ekkert annað kemst að í hugum þeirra sem ná því að 

komast í þetta ástand. Sálfræðingar og aðrir hafa rannsakað þetta ástand og er það ekki 

bundið eingöngu við BDSM. Íþróttamenn og aðrir sem stunda það að framkvæma eitthvað 

sem krefst mikillar athygli og er oftar en ekki líkamlega erfitt tala margir um þetta ástand þó 

það sé aðeins nefnt Sub Space meðal iðkenda BDSM. Það að komast í þetta ástand er talið 

mjög æskilegt af undirlægjum og mun verða meira rætt um það síðar (Newmahr, 2010a). 

 Síðustu þættirnir tveir sem skilgreina umlykjandi áhugamál eru samfélagsandi og 

persónuleg samsömun með áhugamálinu. Newmahr talar um það hversu náið og sterkt það 

samfélag sem hún skoðaði er. Iðkendur eru oft hluti af senunni og leita lítið út fyrir hana eftir 

vina eða ástarsamböndum og sterk samsömun með því að iðka BDSM er til staðar hjá 

flestum sem eru virkir í senunni (Newmahr, 2010b). Ekki er víst að þetta sé raunin um öll 

samfélög BDSM iðkenda en þó má ætla að þessum hópum svipi til hvers annars að litlu eða 

miklu leiti.  

Síðasti þátturinn, persónuleg samsömun gagnvart áhugamálinu tel ég afar áhugaverða. 

Hún ásamt samfélagsandanum er í raun það sem gerir samfélagið að samfélagi. Ætla má að 

þörfin fyrir persónulega samsömun sé jafnvel sterkari innan BDSM samfélaga heldur en í 

mörgum öðrum stöðum svo sem í íþróttaliðum. Ljóst er að mótstaða verður til þess að 

þjappa fólki saman (Ritzer, 2011) og því má ætla að þar sem BDSM hefur mætt mótspyrnu í 

samfélaginu og verið litið á það sem óeðlilega frávikshegðun kalli það á meiri persónulega 

samsömun og samstöðu milli þeirra sem leggja stund á það. 

Í rannsókn þessari notast ég mikið við þær kenningar sem Newmahr leggur fram við 

greiningu mína. BDSM er nokkuð flókið fyrirbæri og erfitt er að fá af því skýra mynd án þess 

að taka fleiri en eitt sjónarhorn með í reikninginn. Hin almenna skoðun er sú að BDSM sé 

fyrst og fremst leið fyrir fólk til að krydda kynlíf sitt eða geðrænt vandamál og þær 

rannsóknir sem fjalla um efnið hafa oftar en ekki litið á efnið frá þeim sjónarhornum. Sá 

skilningur að BDSM sé frekar umlykjandi áhugamál þar sem um er að ræða bæði óformlegan 

og formlegan félagskap fólks býður upp á að skoða efnið í allt öðru ljósi. Leitast er við hér að 

nýta kenninguna til þess að líta á BDSM og það samfélag sem skapast hefur í kringum iðkun 

þess í breiðara samhengi og leitast við að útskýra út frá henni.  
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2 Aðferð  

Aðferðin sem beitt er við rannsóknina er eigindleg en sú nálgun byggir ólíkt megindlegum 

rannsóknum á mjög nákvæmum gögnum yfirleitt frá tiltölulega fáum einstaklingum 

(Esterberg, 2002). Rannsóknin er ekki gerð til þess að prófa ákveðna fastmótaða tilgátu 

heldur var lagt upp með að skoða einfaldlega samfélag BDSM iðkenda á Íslandi og varpa ljósi 

á það hvernig það er byggt upp og hver hlutverk þess eru. Þannig er ekki um að ræða 

ákveðna kenningu sem prófuð er með tilgátum heldur verður hún í raun til við rannsóknina. 

Slíkt snið er oft nefnt grunduð kenning (Grounded theory) (Esterberg, 2002). Rannsóknin er 

svo sett í samhengi við aðrar rannsóknir á meðan og eftir að gögnum er safnað. Helstu kostir 

eigindlegra aðferða eru þeir að gögnin sem verða til geta verið mjög ítarleg og gefið mun 

nákvæmari mynd af viðfangsefninu en mögulegt er með megindlegum aðferðum. Auk þess 

verður rannsakandi sjálfur að því mælitæki sem beitt er og getur þetta verið bæði kostur og 

galli (Esterberg, 2002). Þar sem rannsakandi sjálfur er mælitækið gefst honum svigrúm til að 

beina rannsókninni inn á þá braut sem vekur áhuga hans á meðan rannsókn stendur. Þessu 

fylgir að eigindlegar rannsóknir verða óhjákvæmilega fyrir miklum áhrifum frá rannsakanda 

sjálfum. Því er mjög erfitt að tala um hlutleysi rannsakenda þegar kemur að eigindlegum 

rannsóknum þar sem persónulegar skoðanir og hugmyndir þeirra hljóta óhjákvæmilega að 

fléttast inn í þá túlkun sem verður til. Þannig er heldur ekki hægt að endurtaka eigindlegar 

rannsóknir á sama hátt og stundum er gert með megindlegar. 

Rannsóknin er hefðbundin viðtalsrannsókn þar sem notast er við hálfstöðluð viðtöl. 

Hálfstöðluð viðtöl byggjast á því að notast er við viðtalsramma sem oftast byggir á tiltölulega 

almennum spurningum um viðfangsefnið. Viðmælandanum er frjálst að svara með eigin 

orðum og reynt er að gefa honum svigrúm til að koma hugmyndum sínum og skoðunum á 

framfæri án þess að fara þó of langt út fyrir efnið. Talað var við 3 einstaklinga sem allir eru 

virkir þátttakendur í BDSM samfélaginu í Reykjavík. Um var að ræða 1 konu og 2 karlmenn. 

Beitt var snjóboltaaðferð til að mynda úrtakið. Hún byggist á því að í upphafi er einn 

lykilviðmælandi fundinn. Hann eða hún er svo beðin um að benda á fleiri aðila sem gætu 

tekið þátt í rannsókninni. Þessi aðferð er sérlega hentug þegar um er að ræða hópa sem eru 

jaðarsettir (Esterberg, 2002) og má ætla að hún hafi hentað vel fyrir þennan hóp þar sem 

hann er að miklu leiti dulinn og ætla má að opinberar auglýsingar eða aðrar viðlíka aðferðir 

við söfnun þátttakenda gætu reynst verri. Allir viðmælendur mínir virtust þó vera 
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tiltiltölulega viljugir að opna sig varðandi BDSM. Öll eru þau virkir þátttakendur í BDSM 

samfélaginu og má ætla að það hafi nokkur áhrif á viðhorf þeirra til þess að opna sig um þau 

mál. Rannsóknin er því takmörkuð að því leiti að hún veitir aðeins innsýn í viðhorf þeirra sem 

eru virkir þátttakendur í senunni en ekki þeirra sem stunda BDSM en standa utan hennar. 3 

viðtöl voru tekin við 3 einstaklinga. Fyrst var tekið upphafsviðtal eða pilot viðtal þar sem 

spurt var mjög opið um BDSM almennt. Í seinni viðtölum var notast við viðtalsramma þar 

sem spurt var um viðhorf viðmælenda til BDSM og samfélagsins sérstaklega.  

Greining gagna var framhvæmd með nokkuð hefðbundinni þemagreiningu en þó með 

nokkrum breytingum. Viðtöl við þátttakendur voru ekki afrituð að fullu heldur var unnið með 

hljóðupptökurnar sjálfar og þemagreiningin framkvæmd með því að skrifa niður punkta úr 

viðtölunum. Síðan var unnið áfram með punktana og upptökurnar og þemu dregin fram. Eina 

breytingin er því sú að viðtölin voru ekki afrituð á texta heldur voru þau greind út frá 

upptökunum sjálfum. Sú ákvörðun að gera þetta á þennan hátt var tekin á grundvelli þess að 

ég, rannsakandi er blindur og get þar af leiðandi ekki nýtt mér afritaðan texta á blaði heldur 

verð ég að notast við annað hvort punktaletur eða talgervil til að lesa afritaðan texta en 

hvorug þessara leiða gæti veitt mér þá yfirsýn sem afrituð blöð gera. 

Kosturinn við þetta er sá að raddblær og annað sem getur skipt máli heldur gildi sínu 

betur en í afrituðum texta þar sem erfitt getur reynst að skrifa hjá sér smáatriði um þessa 

hluti. Ókosturinn er hins vegar sá að heildræn yfirsýn yfir viðtalið er mögulega ekki jafn mikil 

og þegar um afritaðan texta er að ræða. 

 

3 Niðurstöður 

Niðurstöðum mínum skipti ég upp í nokkur þemu. Þemunum mætti svo frekar skipta niður 

í tvo meginflokka, annars vegar huglæg þemu, þ.e. þær hugmyndir sem iðkendur BDSM hafa 

um það hvað og hvernig BDSM sé og hins vegar samfélagsleg þ.e. þá þætti sem snúa beint að 

því hvaða hlutverkum samfélag BDSM iðkenda sinnir. Fyrst mun ég ræða huglægu þemun 

þar sem ég tel þau mynda þann grunn sem samfélagið byggir á til að mæta þeim þörfum sem 

eru til staðar meðal BDSM iðkenda. Fyrst vil ég þó tala stuttlega um þátttakendur mína.  
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3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókn minni voru aðeins þrjú talsins. Tveir karlmenn og ein kona. Öll 

eru þau virk innan senunnar og hafa tekið þátt í félagastarfinu sem á sér stað í kringum 

BDSM.  

Gunnar er karlmaður á sextugs aldri sem hefur stundað BDSM í mjög langan tíma. Hann 

uppgötvaði þennan hluta af sér ungur að aldri. „Þegar ég var 13 ára fór ég út í gæludýrabúð 

og keypti svona hundaól og ég hafði aldrei átt hund eða neitt gæludýr svoleiðis. Ég vissi bara 

að ég hafði áhuga á bindingum, þetta sko .. var ekkert sexual fyrir mér þá“. Hann er einn af 

upphafsmönnum BDSM samfélagsins hér á Íslandi og gat sagt mér mikið um það hvernig það 

varð til. Hann hefur greinilega oft tjáð sig um þessi málefni og veit hvað hann má segja og 

hvað ekki. Viðtalið við hann var mjög fróðlegt. Hann gætti þó orða sinna greinilega, enda 

vanur að ræða þessi mál. Gunnar skilgreinir sjálfan sig sem „Pansexual poly switch“ en það 

mætti þýða sem alkynhneigður og til í allt. 

Anna er kona á þrítugsaldri sem hefur verið virkur meðlimur í senunni í u.þ.b. 2 ár. Hún 

kynntist BDSM fyrst í gegnum samband sem hún átti í á unglingsárum en byrjaði svo að 

mæta á hittinga BDSM iðkenda og mæta í leikpartí fyrir aðeins fáum árum. Hún skilgreinir sig 

aðallega sem undirgefna en þó ekki að öllu leiti. 

Sigurgeir er karlmaður á þrítugs aldri. Hann hefur stundað BDSM í 6-7 ár og er aðallega 

drottnari. Hann kynntist senunni eftir að hann var beðinn um að hýða vinkonu sína og 

uppgötvaði þá að hann gat drottnað. Sigurgeir lítur á iðkun sína á BDSM sem hverja aðra 

kynhneigð.   

3.2 Traust og öryggi 

Eitt þeirra hugtaka sem sterkast komu fram hjá viðmælendum mínum er traust. Öll töluðu 

þau mikið um mikilvægi þess að þegar BDSM sé stundað ríki fullkomið traust milli þeirra aðila 

sem leika. Traust er grunnforsenda þess að samþykki og meðvitund geti verið til staðar. 

Traust er eitthvað sem er ekki til staðar frá fyrstu kynnum heldur verður að byggja það upp 

hægt og rólega. „Þetta er ekki eitthvað sem þú bara gerir með Jóni Jónsyni úti í bæ“ 

(Sigurgeir). Inn á traust kemur einnig virðing og tengsl milli fólks. Þegar fólk kynnist nýjum 

leikfélaga þarf að byggja upp traust og fólk þarf að læra að þekkja hvort annað. Fólk þarf að 

kunna að lesa í líkamstjáningu og þekkja takmörk sín og það gerist aðeins með aukinni 
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reynslu. Öryggi, bæði andlegt og líkamlegt er einnig gríðarlega mikilvægt og tengist umræðan 

um traust því. Til að leikir geti farið fram þarf mikinn undirbúning sem felst í samskiptum 

þeirra sem hlut eiga að máli. Gunnar talaði um að undirbúningur fyrir leiki gæti tekið mjög 

langan tíma jafnvel upp í fleiri vikur. Samfélagið þjónar ákveðnu hlutverki í þessum málum og 

þá sérstaklega leikpartíin. Fólk þarf að koma sér saman um það nákvæmlega hvað það ætlar 

að gera og hvað það er tilbúið til að gera. Oft eru notuð svokölluð öryggisorð (safe words) 

sem varúðarráðstöfun fyrir undirlægjuna til að stöðva leikinn ef þess þarf. Anna segir: 

„Kannski viltu geta sagt stopp en samt að það verði haldið áfram eða eitthvað en þú þarft 

samt eiginlega að hafa eitthvað ef það gerist eitthvað“ (Anna). Þannig er litið á öryggi sem 

algera grunnforsendu þess að athöfn geti átt sér stað og ekkert getur réttlætt það að fyllsta 

öryggis sé ekki gætt. Samfélagið gegnir nokkru hlutverki hvað það varðar að auðvelda fólki 

að tryggja öryggi og traust. Þá eru það sérstaklega leikpartíin sem þjóna því hlutverki eins 

fjallað er um hér á eftir. 

3.3 Leikir, áhöld og þekking  

„Ég á til dæmis 12 mismunandi svipur sem að ég nota. Sumar eru mjög léttar og sumar eru 

mjög þungar og svo er þarna bara allt spectrum á milli. Þetta er eins og penslar. Þú velur 

bara, já ég ætla að ná þessum áhrifum eða kannski þessum“ (Gunnar). Þessi tilvitnun er mjög 

gott dæmi um þá orðræðu sem oft kom fram hjá viðmælendum mínum um þá faglegu þætti 

sem snúa að því að leika. Samhvæmt kenningunni um umlykjandi áhugamál þarf að vera til 

staðar þörf til að sækja sérhæfða þekkingu. Sú þekking sem nauðsynlegt er að hafa í BDSM 

leikjum er af mörgum toga. Fagleg þekking sem snýr að því hvernig gæta eigi öryggis, hvernig 

eigi að beita BDSM leikföngum rétt og þannig að þau valdi þeim áhrifum sem sóst er eftir og 

hvernig á að bregðast við ef eitthvað bregður út af eru aðeins augljósustu birtingarmyndir 

þeirrar þekkingar sem iðkendur BDSM þurfa að afla sér. Það hvernig viðmælendur mínir 

ræða leikföng sín ber vott um sérhæfða þekkingu innan BDSM. Þessir þættir eru því nokkuð 

skyldir og koma einnig inn á þann persónulega gróða sem hlýst af því að iðka BDSM. Anna 

hafði þetta að segja um flengisvipu (flogger) sem hún hafði eignast nýlega.  „Þetta er bara 

þvílíkt gæðastöff. Hann er með svona, passar sig að hafa jafnvægispunktinn á réttum stað og 

þetta eru bara fallegar vörur sko. Ef þú ætlar þér að vera snobb með þetta þá ferðu ekkert í 

Adam og Evu sko. Þá ferðu til Jack‘s“ (Anna). Það er ákveðið stolt sem virðist koma fram 

þegar þau ræða um hluti sem mætti kannski lýsa sem gott BDSM. Gildir þá einu hvort um sé 
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að ræða marblett sem einhver fékk, sérstaklega vandaða svipu eða vel heppnaða flókna 

athöfn sem átti sér stað. Sá persónulegi gróði sem fólk fær út úr því að iðka BDSM getur 

verið margvíslegur. Allir viðmælendur mínir höfðu nokkuð mismunandi sögur að segja um 

það hvað þeim fannst þau fá út úr því að að stunda BDSM. Gunnar talaði mikið um leiki sem 

markmið í sjálfu sér. Hann talaði um BDSM athöfn sem ferðalag sem einstaklingar fara í 

saman og allt þurfi að vera hárrétt til þess að hlutirnir geti gengið upp eins og best verður á 

kosið.  

„Þú þarft að vera rétt upplagður sko. Streitustigið þarf að vera rétt og þú þarft að vera 

búinn að borða rétt næringarlega og það má ekki vera svona tónlist eða það þarf að vera rétt 

tónlist“ (Gunnar). Ekki er laust við að þessi tilvitnun minni á íþróttamann eða þjálfara að tala 

um undirbúning fyrir mikilvæga keppni. Ég tel að sú samlíking sé alls ekki fjarri lagi. Athöfnin 

sjálf verður að því sem stefnt er að og á að gera vel rétt eins og í íþróttakeppnum. Það eru þó 

fleiri hlutir sem fólk fær út úr því að stunda BDSM. Anna minntist á það að hún fengi mikla 

spennulosun út úr því að leika. „Til dæmis ef ég get ekki sofnað og er með Jóni þá fæ ég hann 

til að flengja mig í 10 mínútur og þá slaka ég á eftir það og sofna eins og barn“ (Anna). 

Sigurgeir sem aðallega drottnar yfir öðrum talaði um það hvað honum fyndist ánægjulegt að 

gera þessa hluti fyrir aðra en sagðist ekki fá beinlínis neitt út úr því sjálfur að t.d. flengja 

einhvern. Hann lýsir þessu svona: „Ég fæ rosalega mikið kick út úr því að skilja manneskju 

eftir og hún bara getur ekki hreyft sig. Hún er bara komin í dá, henni líður það vel .. og hún 

getur varla hugsað“ (Sigurgeir). Sá persónulegi gróði sem iðkendur fá út úr því að stunda 

BDSM er getur því verið margs konar. Hann getur falist í aukinni þekkingu og tækifærum til 

að nýta hana. Hann getur einnig falist í jákvæðum tengslum við aðra og því stolti sem felst í 

því að njóta virðingar annara.  

3.4 BDSM sem sjálfsskilningur   

Öll höfðu viðmælendur mínir sterka samsömun gagnvart BDSM samfélaginu. Þau upplifðu þó 

BDSM á nokkuð mismunandi hátt. Öll töluðu þau um að BDSM væri bæði kynferðislegt og 

ekki kynferðislegt en þó á mismunandi hátt. Sigurgeir sagði: „Fyrir mér er þetta bara eins og 

hver önnur kynhneigð .. og meðfylgjandi andlegt ástand“ (Sigurgeir). Það virðist ekki vera 

alveg skýrt hvort og hvenær BDSM er kynferðislegt og kemur það heim og saman við aðrar 

rannsóknir. Það virðist vera þannig að BDSM sé yfirleitt að einhverju leiti kynferðislegt en að 

það þurfi alls ekki að vera að öllu leiti þannig. Það er þó sérlega áhugavert hvernig BDSM 
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iðkendur skilgreina sig burt frá því sem þeir kalla vanillu kynlíf. Þá eiga þeir við kynlíf þar sem 

ekki er stundað BDSM á neinn hátt. Anna orðar þetta svona: „Slökkt ljósin trúboðinn undir 

sæng,  hahaha sem er ágætt líka. Nei ja, bara svona þeir sem eru ekki mikið fyrir, í myndi ég 

segja bara andstæðan við BDSM“ (Anna). Gunnar og Sigurgeir töluðu einnig um vanillukynlíf 

og lýstu því sem einhverju sem væri miklu verra en BDSM. Því verður ekki litið framhjá því að 

hversu kynferðislegt sem BDSM er virðist það þó alltaf hafa allavega einhverja tengingu við 

kynlíf þó svo að athafnir inniberi ekki það sem væri hægt að kalla hefðbundnar 

kynlífsathafnir.  

Það hvernig viðmælendur mínir uppgötvuðu BDSM hlutann af sér er nokkuð áhugavert að  

skoða í þessu samhengi. Anna sagðist t.d. hafa kynnst BDSM í sambandi sem hún hafði verið í 

en þó telur hún að hún hafi alltaf hallast að þessu á einhvern hátt.  

Já, allavega miðað við það sem ég hef heyrt og svona, hvað er verið að tala um við fólk að þá er fólk 
svona margir sem byrja í þessu ómeðvitað, eru ekkert í neinum leikjum en eru að hallast að þessu frá unga 
aldri sko, þú veist eins og bara hérna haha leikurinn löggu og bófa, þú veist maður var alveg að láta strákana 
ná sér alveg viljandi. Maður var ekkert að hlaupa neitt hratt í burtu (Anna).  

Gunnar talaði einnig um að hann hefði í raun fengið áhuga á bindingum og það hefði þá 

ekkert verið kynferðislegt í hans huga.  

Það er þó ekki þannig að þær hvatir sem beina fólki í átt að BDSM séu fastmótaðar og 

breytist ekkert þegar fólk kynnist heimi BDSM betur. Gunnar talaði um að margir kæmu inn í 

þetta sem undirlægjur en lærðu svo meira og gætu þá farið að drottna og skiptu jafnvel alveg 

yfir. Auk þess yrði fólk yfirleitt opnara fyrir fleiri hlutum eftir því sem það er búið að taka þátt 

lengur. Gunnar lýsti þessu svona: „Bíddu nú við hvað er að gerast. Ég hafði bara áhuga á 

flengingum en nú er ég farinn að tala um nálar og rafmagn og barsmíðar“ (Gunnar). Það er 

því ekki þannig að BDSM sé eingöngu fastmótuð kynhneigð heldur þróast þetta með fólki. 

Það er þó áhugavert að skoða pólitíska baráttu BDSM iðkenda í samhengi við þetta. Út á við 

sendir BDSM samfélagið þau skilaboð að rétt eins og hver annar þá séu þau einfaldlega eins 

og þau eru. Eins og talað var um í inngangi er þessi afstaða mjög svipuð þeirri afstöðu sem 

hinsegin hreyfingin hefur tekið með því að afneita því að miklu leiti að kynhneigð sé 

félagslega mótuð. Sigurgeir tók sterka afstöðu gagnvart þessu og tel ég að orð hans útskýri 

mjög vel þau pólitísku deilumál sem þarna koma fram og hvernig landið liggur í þessari 

baráttu. Spurt var um það hvað honum finndist um það að kynhneigð væri að einhverju leiti 

félagslega mótuð.  
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Það er bara hlutur sem að mér finnst bara vera absurd. Þetta er eins og að segja, bara með fullri 
virðingu, … uu að segja að þú getir mótað kynhneigð út frá samfélagslegu umhverfi er eins og að segja að þú 
getir smitað einhvern af samkynhneigð. Eins og að þú getir verið umkringdur af það mörgum 
samkynhneigðum einstaklingum að allt í einu bara klikkar eitthvað í hausnum á þér og þú ert allt í einu bara 
orðinn samkynhneigður. Bara lífið virkar ekki þannig. En …. Það er náttúrulega eitthvað í samfélaginu sem 
getur vakið áhuga. Það er náttlega eins og með flesta aðra kynhneigð, þá náttla uppgötvar fólk mikið af 
sínum kinkum og fetishum í gegnum klámið sko sem getur náttúrulega verið stór stór hættulegt. Jú jú .. það 
er örugglega einhver sem hefur horft á BDSM klám og jú jú. En það er ekki alveg það sama og þetta andlega 

ástand sko… Kannski er ég bara svona þröngsýnn, ég veit það ekki. (Sigurgeir)  

Sigurgeir talar þarna um anstöðu sína gagnvart því að kynhneigð geti verið félagslega 

mótuð. Hann getur þó ekki alveg neitað því að það séu vissulega þættir úti í samfélaginu sem 

geti haft áhrif á þetta. Ég tel þetta útskýra vel hvernig BDSM iðkendur verða í raun að gefa 

frá sér eina einfalda skoðun sem auðvelt er að nýta í baráttu fyrir aukinni viðurkenningu og 

minni fordómum. Að baki liggur þó flóknari skilningur á því samspili sem á sér stað.  

3.5 BDSM samfélagið  

Sá formlegi og óformlegi félagsskapur sem til er í kringum iðkendur BDSM á Íslandi skiptist 

í meginatriðum í þrjá þætti. Þeir eru: Hin formlegu félagasamtök BDSM á Íslandi, óformlegt 

samfélag grasrótar iðkenda BDSM sem oft er talað um sem senuna og svo það samfélag sem 

til er í gegnum internetið á vefsvæðinu www.fetlife.com. 

3.6 BDSM á Íslandi  

BDSM á Íslandi eru hin formlegu félagasamtök um BDSM. Gunnar sagði mér frá þeim og 

hvernig þau komu til.  

Samtökin voru stofnuð af Gunnari og tveimur öðrum mönnum sem allir höfðu kynnst 

BDSM og þekktu til samtaka um málefnið í öðrum löndum. Þá var ekki neinn vettvangur til á 

Íslandi fyrir fólk sem stundaði BDSM og stofnuðu þeir því BDSM á Íslandi árið 1996. Hlutverk 

þeirra samtaka er fyrst og fremst fræðsla og mótspyrna gegn fordómum. Félagið er því sá 

formlegi vettvangur þar sem barátta BDSM iðkenda fyrir viðurkenningu þeirra fer fram. 

Félagið vinnur meðal annars að því að koma á meira samstarfi við hinsegin hreyfinguna til að 

fá BDSM viðurkennt sem kynhneigð en ekki eingöngu áhugamál. Félagið stendur einnig fyrir 

fræðslu um ýmsa hluti sem snúa að iðkun BDSM. Allir viðmælendur mínir töluðu um þá 

brýnu nauðsyn sem er fyrir fræðslu um BDSM fyrir fólk sem hefur uppgötvað þessar hvatir 

hjá sér en kann t.d. ekki til verka við að stunda örugga leiki. Félagið sjálft hefur í seinni tíð 

reynt að færa sig burt frá því að skipuleggja partí og óformlega hittinga og einbeita sér þess í 

http://www.fetlife.com/


  

19 

stað að formlegum þáttum eins og samskiptum við opinbera aðila, fræðslu bæði út á við til 

samfélagsins og inn á við til iðkenda BDSM.  

 

3.7 Netsamfélagið  

Netsamfélagið á Fetlife vefnum er í raun sá vettvangur sem erfiðast er að fá að vita 

eitthvað um það fólk sem þar er virkt. Fetlife lýsir sér sem Facebook fyrir kinky fólk (heimild) 

og er tiltölulega stórt félagsnet þar sem ekki er einungis efni tengt BDSM heldur ýmsu öðru 

sem flokkast sem kinky. Samfélag Íslendinga sem iðka BDSM er þar með nokkuð stórt og 

kennir ýmissa grasa. Vefurinn sinnir mörgum hlutverkum. Þar má finna þræði þar sem fólk 

óskar eftir leikfélögum, myndir frá viðburðum, af marblettum, vel heppnuðum bindingum og 

ýmsu því sem fólk vill deila með öðrum sem hafa sama áhugasvið og það. Þar má einnig finna 

ýmis umræðuefni þar sem rætt er allt frá persónulegum upplifunum fólks af því að láta 

niðurlægja sig og til vangaveltna um það hvernig sé best að beita svipum þannig að sem 

mestur sársauki hljótist af án þess þó að það valdi varanlegum skaða. Netsamfélagið er 

yfirleitt það sem fólk finnur fyrst þegar það leitar sér að efni um BDSM. Það þjónar því 

nokkru hlutverki þegar kemur að fræðslu en þó virðist vera mikil þörf fyrir fræðslu sem á sér 

stað á annan hátt eins og með námskeiðum og verklegri fræðslu sem fer fram á öðrum 

vettvöngum. 

3.8 Munch spjallhittingar BDSM senunnar  

Munch kalla BDSM iðkendur á Íslandi þá óformlegu hittinga sem þau halda úti nokkrum 

sinnum í mánuði. Þetta er vettvangur þar sem bæði þeir sem eru áhugasamir um BDSM geta 

komið og kynnst nýju fólki en einnig sækja þeir sem lengur hafa verið inni í þessu í þessa 

hittinga. Allir viðmælendur mínir töluðu um það hve munchin hefðu verið miklvæg fyrir þau 

til að komast inn í þetta og uppgötva sig sem BDSM iðkendur. Þau töluðu um það hversu 

erfitt skref það getur verið að stíga fyrir marga að mynda fyrstu tengsl við þennan félagsskap. 

Sigurgeir lýsir því svona þegar hann kom á sitt fyrsta munch:  

„Ég til dæmis man það þegar ég var að fara á mitt fyrsta munch að ég hélt ég væri að fara 

að fá hjartaáfall, ég var svo hræddur ég var að fara einn út í .. einmitt .. einn blindaður út í 
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eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd um, og síðan hitti ég merkilegt nokk, fólk sem ég hafði 

þekkt til margra ára þarna og þá leið mér betur um þetta“ (Sigurgeir).  

Einnig töluðu viðmælendur mínir um það hve munchin hefðu gefið þeim mikinn stuðning 

og ánægju.  

Það eru þarna úti, .. aðallega ungt fólk sem að hefur uppgötvað sig, eða uppgötvað þetta og það veit ekki 
hvernig það á að fúnkera, og þá er mikilvægt að .. sérstaklega ungt fólk að það hafi aðra í kringum sig ekki 
bara öryggisnet, heldur bara svona .. já andlegan stuðning. Þú ert ekki eina manneskjan í heiminum, þú ert 
ekki viðrini þú ert hluti af stórum hópi fólks (Sigurgeir). 

Munchin eru því vettvangur þar sem grasrótin kemur saman og sækir styrk í samfélagið. 

Gunnar lýsir því hvernig upplifun það er að vera á munchi svona: „Það er ákveðið frelsi í því 

að geta talað við fólk sem segir, já fékkstu marblett í gær? Æðislegt!“ (Gunnar) 

Munchin tel ég gegna mjög mikilvægu hlutverki innan senunnar. Þau gera fólki kleift að 

mynda tengsl gegnum það að hafa sameiginlega reynslu og mynda þannig það sterka 

samfélag sem umlykur iðkendur BDSM. Þau þjóna einnig þeim tilgangi að opna leið fyrir nýtt 

fólk til þess að kynnast senunni með hætti sem er ekki of uggvekjandi þó vissulega geti það 

verið nógu uggvekjandi eins og dæma má af orðum Sigurgeirs. Ætla má að munchin þjóni 

mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að mynda persónulega samsömun iðkenda við BDSM 

og mynda þá samstöðu sem þarf til þess að geta haldið uppi þeirri pólitísku baráttu sem 

BDSM iðkendur standa í. 

3.9 Leikpartíin  

Leikpartí eru partí sem yfirleitt er staðið fyrir af grasrót þeirra sem iðka BDSM. Þetta eru partí 

sem ýmist eru opinber, þ.e. þau eru haldin á einhverjum opinberum stað og þeim sem taka 

þátt í senunni er frjálst að mæta eða lokuð partí sem geta þá átt sér stað inni á heimilum 

fólks. Þessi partí eru að því er ég tel eitt það mikilvægasta sem senan gerir. Þarna getur fólk 

komið og prufað ýmsa hluti í öruggu umhverfi, leikið við nýjan leikfélaga og aflað sér nýrrar 

þekkingar. Leikpartíin eru því í raun sá vettvangur þar sem hvað mest raunveruleg opinber 

iðkun BDSM fer fram. Í opinberum leikpartíum er yfirleitt aldrei stundað kynlíf með BDSM 

athöfnum. Bindingar og barsmíðar eru yfirleitt þær tegundir leikja sem hvað mest eru 

stundaðar þar. Algengt er að fólk noti partíin til þess að kynnast nýjum leikfélögum á öruggan 

hátt þar sem þau veita ákveðinn stuðning með fjöldanum. Gunnar lýsir hlutverki 

leikpartíanna svona:  
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Þetta er svolítið hugsað þannig að þetta sé öruggasti staðurinn til að vera á. Já, þetta er soldið hugsað 
sem öryggisventill. Hinn möguleikinn er að fara með einhverjum sem þú ert kannski búinn að kynnast 
eitthvað aðeins, .. þú ferð með honum heim og lætur binda þig niður í kjallara. Og enginn semsagt .. veit 
hvað er að gerast (Gunnar). 

Leikpartíin má því kannski túlka þannig að þau komi að einhverju leiti í stað fyrir það 

traust sem þarf að byggja upp milli leikfélaga. Það örygggi sem felst í því að leika á stað þar 

sem annað fólk getur gripið inn í gefur leikfélögum tækifæri til þess að kynnast og læra á 

hvort annað og nýta partíið sem eins konar staðgengil fyrir það traust sem ekki er búið að 

byggja upp. Partíin bjóða einnig upp á tækifæri fyrir fólk til þess að koma og læra tæknileg 

atriði af öðru reyndara fólki og prófa hluti sem það hefur ekki áður gert. 



  

22 

Umræður 

BDSM er flókið hugtak sem nær yfir þó nokkuð breitt róf athafna sem snúa að 

valdaskiptum milli tveggja eða fleiri aðila. Hinar þrjár grunnforsendur BDSM; öryggi, 

meðvitund og samþykki eru í raun það sem gerir BDSM að því sem það er og eru trygging 

fyrir því að ekki sé verið að beita ofbeldi. Sú andstaða sem BDSM iðkendur hafa orðið fyrir í 

samfélaginu er nokkuð áhugaverð og hefur hún mótað samfélag iðkenda BDSM nokkuð 

mikið. Hér hef ég leitast við að nálgast BDSM út frá víðara sjónarhorni en því að líta á BDSM 

sem eingöngu kynferðislega frávikshegðun. Sú nálgun að BDSM sé umlykjandi áhugamál 

býður, að því er ég tel, upp á skilning sem gerir það mögulegt að líta á BDSM í mun víðara 

samhengi. Niðurstöður mínar sýna fram á að BDSM sé í raun miklu meira en aðeins eitthvað 

sem fólk gerir til að krydda hjá sér kynlífið. Þó verður að hafa þann fyrirvara á að samfélag 

BDSM iðkenda er í raun bara einn hópur fólks sem hefur tekið sig saman og myndað ákveðið 

samfélag og persónulega samsömun við það. Erfiðara er að gera sér í hugarlund neitt um þá 

sem hugsanlega stunda BDSM athafnir en eru ekki hluti af þessu samfélagi. Ljóst er þó að 

BDSM senan hefur mikið að segja fyrir þá sem hana stunda og gegnir hún mörgum 

mismunandi hlutverkum fyrir meðlimi hennar. Hún gerir fólki meðal annars kleift að deila 

reynslu og þekkingu sem erfitt er að deila aðeins gegnum internetið þó netsamfélagið gegni 

vissulega nokkru hlutverki í þessu samhengi. Hún gerir fólki einnig kleift að vera í kringum 

aðra sem hafa eitthvað sameiginlegt með því og, þannig að fólk getur samsamað sig gagnvart 

því að iðka BdsM. Þetta myndar aftur þann vettvang sem þarf til þess að myndað formleg 

samtök sem þjóna því hlutverki að eyða fordómum og auka viðurkenningu BdSM í 

samfélaginu almennt.  

Sérstaklega er áhugaverð sú pólitíska staða sem BdsM hefur. Iðkun þess er fyrst og fremst 

séð sem leið til að drydda kynlífið eða einfaldlega bara óeðlileg hegðun og jafnvel 

ofbeldishegðun. Hreyfing BDsM iðkenda hafa gagnrýnt þetta og vill fyllkja sér í lið með 

hinsegin hreyfingunni sem hefur gegnum tíðina þurft að heigja baráttu gegn viðhorfum sem 

svipar mjög til þeirra sem BDsM hreyfingin berst gegn. Áhugavert væri að skoða sérstaklega 

þau viðhorf sem BdsM iðkendur hafa gagnvart kynhneigð og hvernig samspil þessara hluta 

hefur áhrif á sjálfsskilning þeirra og þær hugmyndir sem þau hafa um þann hóp sem þau 

tilheyra. Ljóst er að BDsM er flókið fyrirbæri sem hægt er að nálgast frá mörgum mismunandi 



  

23 

sjónarhornum bæði félagslegum og einstaklingslegum svo af nógu er að taka fyrir þá sem 

áhuga hafa fyrir því að rannsaka þetta viðfangsefni.  
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