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Útdráttur 

Hér á eftir verður skoðað það hvernig LGBT einstaklingar koma fram í 

fréttum íslenskra vefmiðla og hvort sé notast við sjónarhorn þeirra í 

umfjöllun um þau málefni sem tengjast þeim. Þær fréttir sem urðu fyrir 

valinu voru valdnar af handahófi af vefmiðlunum vísir.is, mbl.is og dv.is. 

Teknar voru tólf fréttir frá hverjum miðil frá árinu 2016 til september 

2017 sem að allar tengdust því efni sem fjallað er um. Notast verður við 

innrömmunarkenninguna við greiningu á þessum fréttum og verður 

sérstaklega fjallað um hinn sorglega ramma í umfjöllun um LGBT fólk 

hjá íslenskum vefmiðlum. 
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Inngangur 

 Hér á eftir verður fjallað um umfjöllun netmiðla íslensku fréttamiðlanna vísis, 

morgunblaðsins og DV um málefni sem tengjast lgbt einstaklingum. Skoðað verður hvernig þessir 

miðlar fjalla um viðfangsefnið, hver munurinn er á þeim og hvað þeir eiga sameiginlegt í nálgun 

sinni á efninu. Fjallað verður um fréttir á tímabilinu janúar 2016 til september 2017 og verða þemu í 

þessum fréttum skoðuð og athugað verður hvað þessir miðlar leggja mesta áherslu á. Fréttir voru 

valdnar af handahófi frá tímabilinu sem fjallað var um úr þeim fréttum sem að tengdust efninu og 

voru tólf fréttir valdnar frá hverjum miðli. Skoðað verður hvernig þær fréttir sem fjallað er um eru 

rammaðar inn og hvaða áhrif þessi innrömmun getur haft. Einnig verðuð skoðað hvaða sjónarhorn 

er notast við en athugað verður hversu margar af þessum fréttum um samfélag LGBT einstaklinga 

notast við sjónarhorn þeirra. Jákvæð umfjöllun um LGBT samfélagið í þessari rannsókn er 

skilgreind sem umfjöllun þar sem LGBT fólk kemur ekki illa út úr henni. Þær fréttir sem urðu fyrir 

valinu í þessari rannsókn er hægt að sjá í viðauka. Umfjöllun í fréttum um LGBT einstaklinga hefur 

orðið jákvæðari undanfarna áratugi, í takt við samskonar viðhorfsþróun í samfélaginu. 

 LGBT er skammstöfun fyrir „lesbian, gay, bi and trans” á ensku en sú skammstöfun á við 

um þann hóp sem talað er um í þessari rannsókn og því verður hún notuð þegar talað er um 

samkynhneigða, tvíkynhneigða og trans fólk. 

 

Umfjöllun í fréttum 

 Nýlega hefur áhugi þjóðfræðinga á að kanna þjóðfræðiefni með skoðun umfjöllunar 

fjölmiðla um ákveðin málefni aukist. Meira er horft á notagildi frétta, hvort sem þær eru í 

dagblöðum, sjónvarpsfréttum eða netmiðlum, sem endurspeglun á samfélagi okkar. 

 „Þjóðfræðingurinn Elliot Oring er einn þeirra sem hefur skoðað þetta og 

bendir hann meðal annars á þau vandamál sem þjóðfræðingar hafa staðið 

frammi fyrir að staðsetja og flokka sagnir í tegundaflokka. Oring bendir 

meðal annars á líkindi milli sagna og þess efnis sem birtist okkur í 

fjölmiðlum. Fréttir í dagblöðum hafa oftar en ekki sömu uppbyggingu og 

sagnir og sýna jafnframt mörkin á milli þeirra sem tilheyra jaðri 

samfélagsins og „okkur” ásamt því að hafa svipaða byggingu og sagnir. Það 

efni sem birtist í dagblöðum hvort sem það eru fréttir eða aðsent efni er oftar 

en ekki spegill samfélagsins, það sem brennur á fólki á hverjum tíma, þær 

sögur sem ganga í hefðinni rata á síður dagblaðanna og þær sögur sem eru 

vinsælastar meðal fólksins eru valdar úr og birtar.“  (Særún Lísa Birgisdóttir 

2014 bls. 40) 
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 Þegar talað var um LGBT einstaklinga í eldri fréttum var oft fjallað um tilveru þeirra sem 

„kynvillu” og var hún talin vera áhrif erlendrar menningu á íslenskt samfélag og á þessum tíma 

óttaðist fólk mikið öll erlend áhrif en Ísland var ennþá myndast sem fullvalda ríki. Þessi hugsun 

heldur áfram eftir seinni heimsstyrjöld og var umfjöllun fréttamiðla á tímanum eftir því. En sem 

betur fer hefur álit íslenskra fjölmiðla og íslensks samfélags á lgtb fólki breyst mikið síðan þá og 

hefur umfjöllun um þetta efni orðið mikið jákvæðari en þó er ennþá eitthvað um neikvæða 

umfjöllun í sumum heimshlutum en hvort að fréttaumfjöllun um LGBT fólk sé jákvæð eða neikvæð 

fer mikið eftir menningu landa og mismunandi svæða. Álit flestra á samkynhneigð og öðrum 

þáttum LGBT samfélagsins hefur breyst mikið með tímanum og hefur það oftast breyst til hins 

betra en breytingum í umfjöllun fréttamiðla um þetta efni má þakka fyrir hluta af þessum 

breytingum. 

  „Sanngjörn og nákvæm umfjöllun í fréttamiðlum hefur mikilvægt 

hlutverk í því að auka skilning og vitund fólks á LGBT fólki. En þrátt fyrir 

það mæta margir fréttamenn, ritstjórar og framleiðendur ennþá 

vandamálum í að fjalla um málefni LGBT einstaklinga í því flókna umhverfi 

sem er til staðar í dag. Umfjöllun um LGBT málefni í fjölmiðlum hefur aukist 

mikið, sem endurspeglar bæði aukinni fjölbreytni samfélagsins og auknum 

sýnileika fjölskyldna og sambanda LGBT fólks... ...Það er ennþá þörf fyrir 

fréttafólk að greina á milli mismunandi sjónarhorna á málefni LGBT 

einstaklinga og þeirrar ærumeiðandi orðræðu sem keyrir áfram fordóma og 

mismunun.“ (Ellis K. S. 2016 bls. 4) 

 Á meðan að neikvæðar athugasemdir geti verið umfjöllunarefni þá á ekki að nota þær til 

þess að veita "jafnvægi" í fréttum. En því miður sést ennþá mikið af orðræðu þeirra sem eru á móti 

tilveru LGBT einstaklinga og mikið af ónákvæmri umfjöllun um líf LGBT fólks á fréttum þar sem 

þessir hlutir eru gerðir lögmætir með fréttaumfjöllun í fjölmiðlum. Þetta efni lækkar gildi 

umfjölluninnar og gefur samfélaginu rangar hugmyndir þrátt fyrir að mikið af fréttafólki reyni sitt 

besta að ná sanngjarni og nákvæmri umfjöllun um þetta efni. Þegar meiri sjónarhorn fólks eru 

skoðuð, og þar á meðal sjónarhorn LGBT einstaklinga, þá fæst betri og nákvæmari mynd af 

samfélaginu en ef að aðeins væru skoðuð sjónarhorn ákveðins hóps af fólki og jákvæð birting 

LGBT fólks í fréttamiðlum hefur verið mikill hlutur af því að breyta viðhorfi samfélagsins til þeirra. 

 

Áhrif umfjöllunar og innrömmun 

 Umfjöllun í fréttum getur haft áhrif á það hvernig álit samfélagið hefur á umfjöllunarefninu 

en neikvæð umfjöllun getur breytt áliti þeirra til hins verra á meðan að jákvæð umfjöllun getur 

breytt því til hins betra. All tengist þetta hugmyndinni um fjölmiðlainrömmun eða „media framing” 
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en það hugtak snýst um frá hvaða sjónarhorni fréttir eru sagðar. Þó oft sé sagt að fréttir eigi að vera 

hlutlausar þá eru þær það oftast ekki enda er fréttaumfjöllun ekki endilega endurspeglun af 

raunveruleikanum, heldur endursögn af því sem hefur gerst frá ákveðnum sjónarhornum sem bera 

með sér ákveðin gildi með því að fjalla um ákveðið efni með ákveðnar heimildir frá ákveðnum 

sjónarhornum og með því kemur fram ákveðin sýn á samfélagið. 

 Í þessari rannsókn verður notast við innrömmunarkenninguna eða „frame theory” eins og 

hún heitir á ensku en kenningin kemur frá félagsfræðingnum Goffman. „Hugmynd Goffmans um 

ramma vísar til flokkunarkerfis sem leyfir okkur að staðsetja, skynja, auðkenna og merkja þau 

mörgu og fjölbreytnu fyrirbæri sem eru á vegi okkar í gegnum lífið.” (Deveroux E. 2007 bls. 135) Í 

stuttu máli þá eru rammar hvernig upplýsingar sjást og hvernig fólki er sýnt þessar upplýsingar. 

Mismunandi uppsprettur upplýsinga eins og til dæmis fréttamiðlar velja oft að ramma inn 

mismunandi hluti á mismunandi hátt sem fer eftir því hvaða sjónarhorn þeir hafa á það sem er verið 

að fjalla um eða hvaða mynd þeir vilji birta af því sem er fjallað um og getur þessi innrömmun 

breytt því hvernig áhorfendur, hlustendur eða lesendur sjái efnið. 

 „Oft þegar LGBT fólk er sýnt í fréttum er það annað hvort sýnt sem hópur 

af fólki sem þarfnast samþykkis í samfélagi okkar eða sem einstaklingar sem 

taka þátt í afbrigðilegri kynferðislegri hegðun. Þó að fyrra sjónarhornið sýni 

meiri samfélagslegar framfarir en það seinna sýna þau bæði hversu 

óeðlilegt það er í samfélagi okkar að vera ekki gagnkynhneigður með því að 

koma fram við LGBT fólk eins og eitthvað sem verður annað hvort að þola 

eða óttast á meðan þessi umfjöllun segir ekkert um forréttindi 

gagnkynhneigðra í samfélaginu. Í báðum þessum aðstæðum, samþykki eða 

höfnun, þá er vald ráðandi hópsins haldið við.” (Greene 2013 bls. 11) 

Innrömmunarkenningin hjálpar okkur að skilja þær leiðir sem að fréttafólk notast við til þess 

að sýna gildi sín í því sem þau skapa og skrifa. Að velja hvað á að fjalla um, hversu mikilvæg 

umfjöllunin er gerð með til dæmis notkunar stærð fyrirsagnar eða lengd umfjöllunar í 

sjónvarpsfréttum, vali á þeim orðaforða, myndum, hljóði og öðru efni sem er notast við í umfjöllun 

sýnir það sem fréttafólki finnst vera mikilvægast í umfjöllun sinni um efnið. Þessir hlutir eiga allir 

hlut í því að ramma inn fréttaumfjöllun og þar með að hafa áhrif á skoðanir og sýn hlustenda eða 

lesenda á fréttaefnið og merkingu þess efnis. 

 „Ross sýnir það að innrömmun fjölmiðla hefur mest vald þegar fjölmiðlar 

lýsa fólki, stöðum eða málefnum sem við höfum engar beinar upplýsingar 

um. Fjölmiðlainnrömmun hefur mest áhrif þegar hún hjálpar okkur með það 

að túlka og skilja það sem við þekkjum ekki. Römmunin sem við sjáum í 

fjölmiðlum skaffar okkur sniðmót fyrir sjón okkar af því óþekkta og 

minnihlutahópum í samfélagi okkar... Rammar beina fólki til þess að skapa 
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sína eigin merkingu sem fer lengra en orðin og myndirnar á blaðsíðunni eða 

sjónvarpsskjánum. “  (Moritz 2010 bls. 322) 

 „Rammar breyta frásögnum fjölmiðla með því að stinga upp á tengslum á 

milli mismunandi frásagna í fréttum, tengsl fréttaumfjöllunar við hvernig 

samfélagið telur að heimurinn virki og hvernig að sögur eigi að enda. 

Innrömmun frétta tengir atburði dagsins við okkar persónulegu og 

félagslegu sögu og einnig við þær myndir og staðalímyndir sem við notumst 

við til þess að mynda okkar sýn af raunveruleikanum. Á þann hátt hjálpar 

innrömmun fjölmiðla við það að mynda umræðuna í samfélaginu.“  (Moritz 

2010 bls. 322) 

 Ef að umfjöllun um LGBT einstaklinga heldur svona áfram þá heldur það áfram að vera 

eðlilegur hluti af samfélagi okkar. Einnig heldur það áfram að vera eðlilegur hluti af því hvernig við 

komum fram við LGBT fólk að þau þarfnist samþykkis samfélagsins til þess eins að vera til í 

samfélagi gagnkynhneigðra. 

 „Alveg eins og kynhneigð LGBT einstaklinga fær meiri athugun en aðrir 

hlutar af lífi þeirra þá er hægt að sjá annan mun á því hvernig 

fréttaumfjöllun kemur fram við þau og gagnkynhneigt fólk. Í fyrsta lagi er 

fréttaumfjöllun um gagnkynhneigða sem eru einhvernskonar fórnarlömb 

oftast lengri og gefin meiri forgang en þegar fjallað er um LGBT fórnarlömb. 

Einnig leggja fjölmiðlar oft áherslu á muninn á milli „þeim” og „okkur” 

þegar þeir tala um hluti sem skilja að LGBT fólk og gagnkynhneigt fólk. 

Jákvæðari umfjöllun um LGBT einstaklinga kemur oft frá stórum borgum 

sem hafa stór samtök sem passa upp á réttindi þeirra á meðan að minni, 

íhaldssamari borgir fjalla ekki eins vel um þetta efni. En þó að umfjöllun um 

LGBT einstaklinga einkennist oft af samúð og umburðarlyndi þá breytir það 

ekki hvernig umfjölluninni er rammað inn á gagnkynhneigðan 

hátt.“  (Greene 2013 bls. 11) 

 Einnig skiptir máli hvaða sjónarhorn er notast við í fréttaumfjöllun en mismunandi 

sjónarhorn geta breytt því hvernig almenningur túlkar umfjöllunina og getur litað fréttaflutninginn á 

ákveðinn hátt sem þarf ekki endilega að vera gert viljandi en þó er oft ekki notast við LGBT 

sjónarhorn í fréttaflutningi um LGBT fólk. 

 „Á meðan að hommar og lesbíur, næstum því alltaf sýnd sem pör, sjást oft 

í fréttaflutningi þá fá þau sjaldan tækifæri til þess að setja sínar skoðanir og 

sjónarhorn á framfæri um þau mál sem sem eru mikilvæg samfélagi þeirra. 

Umræðan var aðallega hefðbundin gagnkynhneigð sjónarhorn sem halda því 

áfram að gefa ráðandi og oft andstæðum sjónarhornum fjölmiðlavöld.” 

(Moscowitz 2010 bls. 36) 
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 Umfjöllun í fréttum um glæpi sem framdir eru á móti LGBT einstaklingum notast oft við 

það sem kallað er „tragic framing” eða sorglega innrömmun. Það hugtak þýðir að fórnarlamb 

glæpsins er sýnt í sorgmæddu eða hryggilegu ljósi sem þýðir það að sektarkennd almennings yfir 

atvikinu er ýtt yfir á annaðhvort þá sem frömdu glæpinn eða samfélagið sjálft í stað þess að finna 

orsök atviksins. Þessi innrömmun er þá notuð til þess að reyna að ljúka við umfjöllun málsins á 

yfirborðskenndan og fljótan hátt svo að sektarkennd þeirra sem tilheyra ráðandi hópnum í 

samfélaginu hverfi í stað þess að gera eitthvað í atvikinu eða að reyna það að finna af hverju það 

gerðist. Þetta gerir það líklegra að þau félagslegu vandamál sem sköpuðu sorglega atvikið sem 

fjallað er um séu hunsuð. 

 „Vísindamenn eins og til dæmis Jenness og Broad (1994) hafa sagt það 

að á meðan að samfélagið telur hómófóbíu vera uppsprettu fordóma á móti 

LGBT fólki í staðinn fyrir karlrembu gagnkynhneigðra (e. Heterosexism) þá 

munu þeir erfiðleikar sem þau standa á móti ekki hverfa. Riggs og Patterson 

(2009) segja einnig það að á meðan að birting á LGBT einstaklingum eru 

fátíðar, sýna ekki fjölbreytileika LGBT fólks og tala ekki um það hversu mikið 

samfélagið telur gagnkynhneigð vera það eðlilega á meðan að annað er talið 

vera ekki eðlilegt þá mun ofbeldi á móti LGBT fólki halda áfram.“  (Greene 

2013 bls. 12-13) 

 Þýðir þetta þá að í staðinn fyrir það að samfélagið þurfi að horfa í eigin barm og játa það að 

samfélagið sjálft eigi hlut í því að þessir fordómar eigi sér stað hér þá er ábyrgðinni á því ýtt 

eingöngu yfir á þá einstaklinga sem að frömdu atvikið sjálft og samfélagið horfir framhjá orsök 

fordómanna. 

 „Þemun um umburðarlyndi og samþykki geta einnig stuðlað að því að 

horfa fram hjá fordómum til LGBT einstaklinga. Margar greinar tala um það 

að þola og samþykkja samkynhneigða og á meðan að það lítur vel út þá 

halda yfirráð gagnkynhneigðarinnar í nútímasamfélagi okkar áfram án þess 

að nokkru sé spurt. Gagnkynhneigðir njóta meiri forréttinda heldur en 

samkynhneigðir; samfélagslegu hefðirnar sem að gagnast gagnkynhneigðum 

hjálpa oft að styðja við fordóma í samfélaginu. Að biðja um umburðarlyndi, 

samþykki og minnkun á fordómum breytir ekki því hvernig samkynhneigðir 

eru séðir í samfélaginu og hversu erfiðara það er fyrir þá í samfélagi okkar 

bæði í almennum aðstæðum og hjá samfélagslegum stofunum.“ (Greene 

2013 bls. 44) 
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 Jafnvel þó að beðið væri um meiri réttindi fyrir LGBT einstaklinga í þeirri rannsókn sem að 

Greene fjallar um hér á undan þá var aldrei talað um það hversu mikið væri af  fordómum í garð 

þeirra. Flestar af þeim greinum sem að fjölluðu um þessi þemu höfðu engin dæmi um það hvernig 

væri hægt að breyta því hvernig samfélagið er, í staðinn lögðu þær aðeins fram "meðvitund" um 

LGBT einstaklinga. Að vekja meiri meðvitund um málefni LGBT einstaklinga er hugsanlega gert af 

góðum ásetningi en það gerir þó ekki mikið í því að berjast á móti þeim fordómum sem þeir þurfa 

að eiga við í samfélagi okkar. Þessi umfjöllun virðist eiga að halda við því ástandi sem er nú þegar 

við í dag í staðinn fyrir að breyta og bæta samfélagið. 

 Innrömmun í fréttaumfjöllun er mjög mikilvægur hlutur sem getur breytt því hvernig 

áhorfendur eða lesendur sjá þau málefni sem valið er að fjalla um og er þess virði að skoða vel og 

vandlega. Það sem fjölmiðlar velja að leggja áherslu á að fjalla um í fréttum og það sem þeir velja 

að leggja minni áherslu á getur breytt miklu í fréttum og þar með getur það breytt miklu í samfélagi 

okkar en mikill hluti fólks fær eingöngu upplýsingar um ákveðna hluti samfélagsins frá 

fréttaumfjöllun og þá sérstaklega um minnihlutahópa í samfélaginu eins og til dæmis LGBT fólk og 

samfélag þeirra. Þar með getur umfjöllun um þessa hópa haft áhrif á stöðu þeirra í samfélagi okkar 

og það hvernig annað fólk kemur fram við þá. Hvernig fjölmiðlar koma fram við og fjalla um 

minnihlutahópa eins og til dæmis LGBT samfélagið sýnir það hvernig þessir fjölmiðlar, þeir sem 

starfa hjá þeim og þeir sem eiga fjölmiðlana koma fram við þá minnihlutahópa sem fjallað er um. 

Hvað er valið að fjalla um og hvað er valið að hunsa sýnir hvað þessir miðlar reyna að leggja 

áherslu á og hvað þeim finnst ekki vera jafn mikilvægt að tala um. 

Rannsókn og aðferðafræði 

 Teknir voru þrír netmiðlar, vísir.is, mbl.is og dv.is, og voru skoðaðar fréttir frá þeim sem 

tengdust eða fjölluðu um LGBT einstaklinga frá byrjun 2016 til september 2017. Fréttirnar sem 

fjallað er um voru valdnar af handahófi frá því tímabili sem fjallað er um og má sjá þær tólf fréttir 

sem komu frá hverjum miðli í viðauka. Umfjöllun um viðfangsefnið var skoðuð og næst var borið 

saman hvað þessir netmiðlar gerðu svipað og einnig hver munurinn var á umfjöllun þeirra um efnið. 

Umfjöllun þeirra um LGBT einstaklinga var svo greind, skoðað var hvað fjallað var um og hverju 

var sleppt að fjalla um. Einnig var skoðað hversu margar fréttir um LGBT samfélagið notuðust við 

sjónarhorn LGBT einstaklinga og hversu margar notuðust við sjónarhorn fólks fyrir utan samfélag 

þeirra. 
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Umfjöllun MBL.is 

 Alls voru tólf greinar skoðaðar frá netmiðlinum mbl.is. Umfjöllun um LGBT einstaklinga á 

netmiðli Morgunblaðsins var að mestu leiti jákvæð í garð LGBT einstaklinga og voru fréttir sem 

komu frá Íslandi aðallega jákvæðar fréttir á meðan að þær sem komu erlendis frá voru neikvæðari. 

Sem dæmi um það mætti nefna það að fjallað var um hvernig samkynhneigð er ennþá neikvæð í 

mörgum hlutum heimsins og þegar fjallað var um hvernig LGBT fólk í Tsjetsjeniu hefur verið myrt. 

 „Lögreglan í Tsjetsjeníu hvetur foreldra til að myrða samkynhneigða syni 

sína, samkvæmt vitnisburði manns sem var í haldi í fangabúðum homma og 

tvíkynhneigðra karla í rússneska sjálfsstjórnarlýðveldinu. Yfirvöld hafa sagt 

foreldrunum að „ganga í málið” annars muni þau grípa til sinna ráða. 

Undanfarnar vikur hafa karlar sem grunaðir eru um samkynhneigð verið 

kerfisbundið sviptir frelsi, pyntaðir og drepnir. „Við höfum alltaf verið 

ofsóttir en það hefur ekki verið neitt í líkingu við þetta” sagði maðurinn sem 

var í haldi. Núna handtaka þeir alla. Þeir drepa fólk, þeir gera það sem þeim 

dettur í hug. Þeir segja „annað hvort gerir þú það eða við gerum það.“  Þeir 

tala um að fólk hreinsi heiður fjölskyldunnar,“ bætti maðurinn við.“ (Pasha-

Robinson L. 2017) 

 Þessi umfjöllun sem fór hér á undan var tekin af Morgunblaðinu frá öðrum fjölmiðli, vefsiðu 

dagblaðsins The Independent, en við umfjöllun um aðstæður LGBT einstaklinga í öðrum löndum en 

Íslandi var oft notast við erlenda fjölmiðla. Eina fréttin sem gæti talist vera slæmar fréttir fyrir 

LGBT fólk á Íslandi af þeim sem varð fyrir valinu frá mbl.is var umfjöllun um að það eru ennþá 

fordómar í samfélagi Íslands en fjallað var um það í grein Kristins Inga Jónssonar frá árinu 2016 um 

viðtal morgunblaðsins við Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

 „Einnig er mikilvægt að tengja réttindabaráttu hinsegin fólks við 

mannréttindabaráttu og vera mjög skýr í málflutningi og segja að réttindi 

hinsegin fólks séu í raun ekkert annað en mannréttindi, 

grundvallarmannréttindi sem ber að virða. Þó að samkynhneigðir hafa nú 

full lagaleg réttindi, þau sömu og gagnkynhneiðir, þá gildi það sama ekki um 

aðra hópa hinsegin fólks. 

Þar er mikið verk óunnið að mati Baldurs. Jafnframt þurfi að bæta 

félagslega stöðu samkynhneigðra, en í því sambandi minnist Baldur 

sérstaklega á íþróttahreyfinguna og menntakerfið. „Íþróttahreyfingin dregur 

að mínu mati enn þá lappirnar hvað þetta varðar. Hún tekur ekki fullan þátt, 

eins og víða erlendis, í því að vinna gegn fordómum gagnvart hommum og 

lesbíum innan sinna vébanda. Það á líka eftir að vinna heilmikla vinnu innan 

menntakerfisins.  
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Bara að það sé hinn sjálfsagðasti hlutur að tala um samkynhneigð þar eins 

og að tala um gagnkynhneigð” nefnir Baldur.“ (Kristinn Ingi Jónsson 2016) 

 Alls voru tólf greinar skoðaðar frá þessu tímabili og leit umfjöllun um þær greinar sem 

komu frá Íslandi vel út í garð LGBT einstaklinga. Frá þessari umfjöllun var hægt að sjá að Íslenskt 

samfélag kemur vel fram við LGBT fólk og þau koma vel út í þeim fréttum sem var skoðað. Þau 

réttindi sem að þau hafa hér á landi eru betri en þau eru í öðrum heimshlutum.Umfjöllun um mál 

sem koma erlendis frá líta ekki eins vel út fyrir LGBT einstaklinga en eins og kom fram áður er 

mikið fjallað um morð á LGBT fólki, aðallega frá Tsjetsjeniu en þeir atburðir sem fjallað var um í 

þeim fréttum áttu sér stað á sama tíma og fréttirnar voru valdnar. LGBT einstaklingarnir sjálfir 

koma ekki illa út úr þessum fréttum en það er samt fjallað um þau sem fórnarlömb sem á að vernda. 

Tsjetsjenía var ekki eina landið sem fjallað var um í þessu samhengi en fordómar eru einnig til í 

vestur Evrópu eins og kom fram í frétt sem skoðuð var en þar kom fram að samkynhneigðir eru 

ennþá á sakaskrá.  Þrátt fyrir að margir þeirra sem hefur verið refsað fyrir samkynhneigð séu enn á 

sakaskrá ýmisa landa þá er verið að taka þessi „brot” af sakaskrám þeirra eins og kemur hér fram í 

frétt um Þýskaland. 

 „Dómsmálaráðherra landsins, Heimo Maas, hefur lagt fram frumvarp 

sem á að þurrka þessa „glæpi” af sakaskrá viðkomandi karlmanna auk þess 

sem greiða á þeim skaðabætur. Nú hefur flokkur Græningja á þýska þinginu 

kastað sér inn í baráttuna. „Risavaxinn blett á réttarríkinu,” kalla þingmenn 

flokksins málið og reyna ásamt dómsmálaráðherranum að ná samstöðu allra 

flokka um málið á þinginu.“ (Mbl 2016) 

 Einnig er samkynhneigð einnig ólögleg í mörgum hlutum heimsins en samkvæmt umfjöllun 

mbl er ástandið verst í austurhluta heimsins. 

 „Þetta kemur fram í nýrri skýrslu International Lesbian, Gay, Bixexual, 

Trans and Intersex Association (ILGA). Ástandið er verst í Suður- og Austur-

Afríku, Mið-Austurlöndum og Suður-Asíu en einna best í Vestur-Evrópu. 

Dauðarefsing vegna samkynhneigðar er enn við lýði í Íran, Súdan, Sádi 

Arabíu og Jemen, þar sem notast er við sjaríalög. Þá er hún einnig viðhöfð á 

svæðum í Sómalíu og norðurhluta Nígeríu. Í tveimur öðrum löndum, 

Sýrlandi og Írak, er dauðarefsing framkvæmd af öðrum en yfirvöldum, þ.a. 

samtökum á borð við Ríki íslams, sem hreinlega myrðir hinsegin 

fólk.”(mbl.is 2017) 

 

 Samkvæmt þessari skýrslu sem fjallað var um eiga hinsegin fólk í fimm öðrum ríkjum hættu 

á því að verða tekið af lífi vegna kynhneigðar sinnar og eru þessi ríki Pakistan, Afganistan, 

Sameinuðu arabísku furstadæmin, Katar og Máritanía. En þrátt fyrir það að lögin á þessum svæðum 
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kveði á um dauðarefsingu finnast þess ekki lengur dæmi að þessum lögum sé framfylgt þegar um er 

að ræða kynlíf milli tveggja fullorðinna einstaklinga sem fer fram bakvið luktar dyr, með samþykki 

beggja samkvæmt umfjöllun morgunblaðsins. 

 Aðallega er fjallað um málefni samkynhneigðra en lítið er talað um málefni annara hluta 

LGBT samfélagsins í greinunum sem urðu fyrir valinu. Þrátt fyrir það var tekið viðtal við Öldu 

Villiljós sem er formaður Trans Íslands og einnig stofnandi Kynsegin Íslands þar sem hún talar um 

hugtakið kynsegin og kynsegin fólk sem hefur ekki verið fjallað um mikið í fréttum áður. 

 „Þetta er náttúrulega kannski frekar nýtt í augum flestra þótt þetta sé 

gamalt hugtak. En það er samt að koma rosalega mikil félagsleg vitneskja 

og eiginlega bara merkilega margir sem hafa heyrt um þetta og hafa heyrt 

um fornafnið hán og hafa einhverja hugmynd, sem er náttúrulega bara 

frábært segir Alda. Hán segir að þótt margt hafi áunnist í baráttu kynsegin 

fólks hér á landi standi enn ýmislegt útaf, til að mynda vanti upp á lagaleg 

réttindi kynsegin fólks... ...Víðast hvar í kerfinu sem og í samfélaginu sé 

aðeins gert ráð fyrir annað hvort kvenkyni eða karlkyni. „Þetta fer alveg 

niður í þetta litla. Maður sé að fylla út eyðublað eða taka próf á netinu eða 

skrá sig inn á vefsíðu eða eitthvað, þá er rosalega oft spurt hvort þú sért karl 

eða kona og þá er bara annað hvort“ Segir Alda. Aðspurð hvort viðhorf og 

viðmót samfélagsins í garð kynsegin fólks hafi batnað segir Alda svo 

vera.“ (Elín Margrét Böðvarsdóttir 2017) 

 Fréttaumfjöllun þar sem LGBT einstaklingar eru ekki rammaðir sem fórnarlömb komu þó 

aðallega út í kring um hinsegin daga á Íslandi en á öðrum tímum ársins var mikið minna um 

umfjöllun þar sem fjallað var um LGBT fólk eins og fjallað er um flest annað fólk sem eðlilegan 

hluta af samfélaginu. Þegar sjónarhorn sem notast var við í umfjöllun mbl var skoðað kom í ljós að 

fimm af þeim tólf greinum sem skoðaðar voru notuðust við sjónarhorn LGBT einstaklinga eða 

aðeins 41% alls og það að notast lítið við sjónarhorn og raddir LGBT einstaklinga í umfjöllun um 

samfélag og málefni þeirra hefur áhrif á það hvernig umfjöllunin sjálf er sett fram og þar með 

hvernig hún hefur áhrif á samfélagið. 

 

Umfjöllun Vísir.is 

 Umfjöllun um LGBT einstaklinga á netmiðlinum vísir.is var svipuð og hjá morgunblaðinu 

en aðalmálin sem fjallað var um voru pride gangan árið 2017 og morðin í Tsjetsjeniu. Einnig var 

fjallað um samkynhneigða í íþróttum á Englandi og aðkomu bdsm sambands Íslands að pride 

göngunni. Alls voru tólf fréttir skoðaðar frá sama tímabili og fréttirnar frá mbl.is og skoðað var 

hevrnig fjallað var um LGBT einstaklinga. Ein frétt sem kom innanlands að sagði frá neikvæðri 



 14 

upplifun LGBT einstaklinga en var sú grein um það hvernig trans fólk er sjúkdómsvætt í 

heilbrigðiskerfi Íslands þar sme talað var við Uglu Stefaníu Kristjönudóttur. 

 „Ugla bendir á að hvergi annars staðar í heilbrigðiskerfinu sé fólki gert 

að haga sér á ákveðinn hátt til að „sanna” að það eigi rétt á ákveðinni 

þjónustu. „Það helsta sem kom í ljós var að trans fólkið sem ég ræddi við 

þeim fannst þau þurfa að setja upp einhvers konar leikrit eða leika einhvers 

konar skýrt kynhlutverk til að fá almennilega þjónustu. Ef þau gerðu það 

ekki þá upplifðu þau og óttuðust um að þeim yrði neitað um þjónustu eða 

það yrði hægt á þeirra ferli eða það myndi ógna þeirra ferli eða vegferð í 

heilbrigðiskerfinu.“ Ugla segir að ekki séu nægilega skýrar verklagsreglur 

um kynleiðréttingarferlið hér á landi. Hún segir að það eina sem komi fram í 

verklagsreglum teymis landspítalans sé að greining og mat hjá sálfræðingi í 

minnst sex mánuði. Þar sé metið hvort fólk sé tilbúið að hefja 

hormónameðferð.“ (Hulda Hólmkelsdóttir 2017) 

 Einnig var fjallað um það að félag eykynhneigðra, einstaklinga sem að aðlaðast 

kynferðislega að engum, tekur í fyrsta sinn þátt í hinsegin dögum á Íslandi í gleðigöngunni 2017 í 

viðtali við Gyðu Bjarkardóttur, meðlim félagsins. 

 „Félag eikynhneigðra á Íslandi (Asexual á Íslandi) mun í fyrsta sinn taka 

þátt í gleðigöngunni á morgun. Eikynhneigðir eru einstaklingar sem laðast 

ekki kynferðislega að öðru fólki.Gyða Bjarkadóttir, meðlimur Asexual á 

Íslandi, segir að með þessu vilji félagið auka sýnileika. „Að vera asexual er 

að vera einstaklingur sem laðast lítið eða ekkert kynferðislega að öðrum. En 

þetta eru einstaklingar sem leita samt oft að rómantískum samböndum,“ segir 

Gyða í samtali við fréttastofu.“ (Hulda Hólmkellsdóttir 2017) 

 Umfjöllun um LGBT einstaklinga var alls góð og samkvæmt þeim eiga LGBT einstaklingar 

við lítið af vandamálum að stríða í Íslensku samfélagi fyrir utan það sem kom fram í greininni sem 

minnst var á hér að ofan. Fréttir sem komu erlendis frá voru ekki eins neikvæðar og þær sem komu 

út hjá Morgunblaðinu en á meðan að það var ennþá til staðar umfjöllunin um morð á LGBT 

einstaklingum vegna fordóma þá var einnig fjallað um að það ættu að vera fleiri samkynhneigðir í 

fótbolta í Englandi í tveim greinum eftir Henry Birgi Gunnarsson. Var þetta hluti af þeim mjög fáu 

greinum sem komu erlendis frá og fjölluðu ekki um að LGBT einstaklingar væru fórnarlömb 

ofbeldis. 

 „Greg Clarke, formaður enska knattspyrnusambandsins, segir að því 

miður gangi honum ekkert að draga samkynhneigða fótboltakarla til sín í 

viðtöl. Á þeim níu mánuðum sem Clarke hefur verið formaður hefur hann 

látið málefni samkynhneigðra knattspyrnumanna sig varða. Clarke vill sjá 

hommana þora að stíga skrefið og brjóta múrana í boltanum.“ (Henry Birgir 
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Gunnarsson 2017) 

 „ BBC Gerði könnun á meðal stuðningsmanna knattspyrnuliða í 

Englandi, Skotlandi og Wales um hvort þeir yrðu sáttir við að þeirra lið 

myndi semja við samkynhneigðan leikmann. Alls svöruðu 82 prósent því til 

að þeim myndi ekki finnast neitt vera að því að hommi spilaði í þeirra liði. 8 

Prósent þeir sem svöruðu sögðu aftur á móti að þeir myndu hætta að horfa á 

liðið sitt ef það semdi við samkynhneigðan leikmann. Í síðustu viku sagði 

formaður enska knattspyrnusambandsins, Greg Clarke, að hann ætlaði sér 

að fara varlega í að hvetja fótboltamenn að koma út úr skápnum því 

viðkomandi aðilar ættu von á miklum skít úr stúkunni. Clarke sagðist 

skammast sín fyrir að til væru leikmenn sem teldu það ekki vera óhætt að 

koma út úr skápnum í dag. Hann hefur lofað því að taka hart á öllum 

fordómum í garð samkynhneigðra í boltanum.“ (Henry Birgir Gunnarsson 

2017) 

 Eins og kom fram í umfjöllun morgunblaðsins þá kom flest umfjöllun um LGBT fólk þar 

sem þau voru ekki römmuð sem fórnarlömb erlendis út í kring um hinsegin daga á Íslandi en aðra 

daga eru LGBT einstaklingar mjög lítið í fréttunum. Mikið minna var fjallað um neikvæðar 

upplifanir LGBT fólks erlendis hjá vísi en hjá hinum tveim miðlunum en aðallega urðu morðin í 

Tsjetsjeníu fyrir valinu sem umfjöllunarefni um þessi mál í grein Sunnu Kristínar Hilmarsdóttur um 

upplifanir samkynhneigðs manns sem að náði þess að flýja frá pyntingum sínum þar á landi. 

 „„Stundum voru þeir að reyna að fá upplýsingar frá mér en stundum voru 

þeir bara að skemmta sér... Þeir kölluðu okkur dýr, sögðu að við værum ekki 

manneskjur og að við myndum deyja þarna inni.“ Þetta er brot úr viðtali 

breska dagblaðsins The Guardian við Adam, samkynhneigðan mann frá 

Téténíu, sem var í haldi yfirvalda vegna kynhneigðar sinnar og sætti 

pyntingum. Hann mátti þola raflost og barsmíðar á meðan ókvæðisorðum 

var hreytt í hann fyrir að vera samkynhneigður. Mennirnir sem níddust á 

honum vildu fá upplýsingar um fleiri samkynhneigða menn í Téténíu en það 

er sjálfsstjórnarhérað í Rússlandi. Frásögn Adams styður við fréttir sem hafa 

borist frá Téténíu undanfarið um að yfirvöld í héraðinu séu í herferð gegn 

samkynhneigðum sem þar búa. Talið er að jafnvel hundruð manna hafi verið 

handteknir vegna kynhneigðar sinnar og að minnsta kosti þrír dáið í 

ofsóknunum.“ (Sunna Kristín Hilmarsdóttir 2017) 
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 Þegar sjónarhorn sem notast var við í umfjöllun vísis var skoðað kom í ljós að sjö af þeim 

tólf greinum sem skoðaðar voru notuðust við sjónarhorn LGBT einstaklinga eða um það bil 58% 

samtals. Rétt yfir helmingur greinanna sem urðu fyrir valinu notuðust við sjónarhorn LGBT 

einstaklinga sem að litar umfjöllun miðilsins. Aðeins greinar sem að komu frá Íslandi notuðust við 

þetta sjónarhorn en greinar sem að komu erlendis frá voru eingöngu sjónarhorn utan frá samfélagi 

LGBT fólks. 

 

Umfjöllun DV.is 

 Alls voru tólf fréttir skoðaðar á rannsóknartímabilinu og það sem var aðallega fjallað um var 

hversu mikið samfélagið er á móti LGBT fólki og einnig voru nokkrar fréttir þar sem 

samkynhneigðir komu illa út, til dæmis var talað um sýfilisfaraldur á meðal samkynhneigðra á 

Íslandi þar sem talað var við Helgu Baldvinsdóttur Bjargardóttur, framkvæmdastjóra samtakanna 

78. Umfjöllun um LGBT einstaklinga á vefmiðli DV var minni en hún var á morgunblaðinu og á 

vísi. Umfjöllunin var að mestu leiti jákvæð í garð þeirra en þó var mikið um það að LGBT 

einstaklingar voru rammaðir sem fórnarlömb og mikið minna var um fréttir sem fjölluðu ekki um 

fólk sem er á móti LGBT fólki. 

 „Helga tekur undir með Þórólfi og segir líklegt að hommar séu sennilega 

of værukærir. „Það er ekki þannig að þú getur tekið pillu við öllu. Það er 

fólk sem svarar ekki lyfjameðferð. Þetta getur haft alvarlegar afleiðingar í 

för með sér. Við höfum sofnað á verðinum hvað varðar fyrirbyggjandi 

aðgerðir. Við hjá Samtökunum reynum alltaf að hafa ókeypis smokka í boði, 

svo það sé ekki hindrun fyrir fólk," segir Helga. Hún segir mikilvægt að auka 

aðgengi að smokkum á Íslandi. „Það ættu að vera smokkasjálfsalar á 

skemmtistöðum og annars staðar þar sem líklegt er að kynlíf sé í 

uppsiglingu. Við erum enn þá með skömm tengda því að kaupa smokka. Þeir 

sem muna eftir HIV-faraldrinum þá er himinn og haf á milli þess að fólk sé 

að pæla í þessu núna miðað við þá. Það er engin umræða um það,“ segir 

Helga.“ 

 Erlendis frá voru einnig fréttir þar sem LGBT einstaklingar komu út sem fórnarlömb og 

fjallað var um neikvæðar upplifanir og fordóma sem komu ekki frá Íslandi. Sem dæmi um svona 

umfjöllun frá DV má nefna frétt um sértrúarsöfnuð í Bandaríkjunum sem skipuleggur ofbeldi á móti 

samkynhneigðum. 

 „ Í næstu viku hefjast réttarhöld yfir fimm meðlimum sértrúarsafnaðar 

sem misþyrmdu fyrrum meðlimi eftir bænastund. Tilgangurinn var sá að 

„lemja samkynhneigð úr“ manninum sem var aðeins 19 ára gamall. 

Matthew Fenner gekk í sértrúarsöfnuðinn Word of Faith Fellowship í 
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borginni Spindale í Norður-Karónlínufylki ásamt móður sinni og bróður árið 

2010. Hann hrökklaðist hinsvegar úr söfnuðinum eftir að yfir tuttugu 

meðlimir misþyrmdu honum í nokkrar klukkustundir eftir bænastund þann 

27.janúar 2013. Samkvæmt rannsókn Associated Press eru meðlimir 

safnaðarins, sem telur um 750 manns í Bandaríkjun, reglulega 

„hreinsaðir“ með því að vera barðir, kyrktir og grýtt í veggi og gólf. Þessar 

misþyrmingar eiga að losa meðlimi við sína „innri djöfla“. Þetta gekk 

Fenner í gegnum auk þess sem árásarmennirnir öskruðu á hann samfleytt á 

meðan ofbeldinu stóð." (Ritstjórar DV 2017) 

 DV fjallaði mikið um hluti sem að hinir fréttamiðlarnir sem urðu fyrir valinu fjölluðu ekki 

um og einnig sleppti DV að fjalla um mikið sem að mbl og vísir fjölluðu um og sem dæmi um það 

 má nefna gleðigönguna árið 2017 en mikið minna var talað um hana hjá DV. Annar hlutur sem að 

skilur umfjöllun DV frá hinum miðlunum sem fjallað er um hér er að einnig er fjallað um fólk sem 

er á móti LGBT einstaklingum hér á Íslandi en til dæmis talað var við útvarpsmanninn Ívar 

Haldórsson um áhorf hans til samfélags LGBT fólks. 

 „ Útvarpsmaðurinn Ívar Halldórsson er ekki þekktur fyrir að liggja á 

skoðunum sínum en í nýjum pistli sem birtist í Fréttablaðinu talar hann gegn 

samkynhneigð. Hann hefur áður fordæmt fóstureyðingar og íslenska 

veitingastaði. Ívar byrjar pistil sinn á því að það sé mikilvægt að fleiri en ein 

skoðun fái að vera leyfileg í umræðunni, að því gefnu að persónulegar 

skoðanir séu tjáðar friðsamlega. „ Talandi um skoðanir finnst mér sjálfum 

ákveðin upphefð samkynhneigðar hafa farið smátt og smátt úr böndunum; 

regnboga-yfirlýsingar á almenningsvögnum, djarfir erótískir búningar og 

misvísandi skilaboð og tilvísanir í frjálst og ögrandi kynlíf í gleðigöngum 

finnast mér ekki eiga heima fyrir framan alla aldurshópa. Þetta er bara 

eitthvað sem stríðir gegn minni siðferðiskennd, þótt ég viti að mörgum finnist 

mín afstaða kannski úr takti við tíðarandann. En þó eru margir sem virðast 

skilja hvað ég á við," skrifar Ívar.“ (Ritstjórn DV 2017) 

 Einnig var fjallað um erlenda ofsatrúarmenn sem komu hingað til Íslands til þess að predika 

á móti stöðu LGBT fólks á Íslandi. 

 „„Ég er viss um að við höfum náð til einhverra af þessum 

krökkum,“ segir Angela. Simon segir að þrátt fyrir að stór hluti Íslendinga 

séu trúleysingjar hafi hann fundið fyrir jákvæðum viðbrögðum við trúboði 

þeirra Angelu. Við erum ástrík, segir Angela. „Við dæmum ekki fólk, en guð 

mun dæma okkur öll þess vegna er mikilvægt að falla ekki fyrir 

freistingum.“ Angela og Simon hafa áhyggjur af því að trúleysi íslenskra 

unglinga geri þau berskjölduð gagnvart freistingum eins og áfengisdrykkju 
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og samkynhneigð sem þau segja að sé ófyrirgefanleg synd. Angela og Simon 

vilja bjarga þessum unglingum þó það kosti að vera ágeng eða að lögreglan 

handtaki þau. „Guð vill að við þrýstum á þessa krakka, að þau viti að okkur 

er alvara,“ segir Simon um atvikið á Klambratúni." (Ritstjórn DV 2016) 

 Umfjöllun DV um þetta efni sýnir það að hómófóbía er ennþá til á íslandi en hinir 

netmiðlarnir sem var fjallað um fjölluðu mikið minna um það þegar það gerðist hér á landi og 

aðallega var aðeins fjallað um það þegar það gerðist erlendis. Hugsanlegar ástæður fyrir því er að 

annaðhvort vita hinir miðlarnir ekki af þessu, þeim finnst þetta ekki vera nógu mikilvægt til þess að 

fjalla um eða hugsanlega vilja hinir miðlarnir halda vitneskju um þessi málefni niðri.Einnig var 

fjallað um vandamál LGBT einstaklinga erlendis en DV talaði mikið minna um það mál en aðrir 

miðlar og einbeitti sér meira að málefnum hér á landi. 

 Þegar sjónarhorn sem notast var við í umfjöllun DV var skoðað kom í ljós að aðeins þrjár af 

þeim tólf greinum sem skoðaðar voru notuðust við sjónarhorn LGBT einstaklinga eða 25% samtals 

og litar þetta umfjöllunina sem að talar aðallega um mál LGBT einstaklinga frá sjónarhorni sem er 

utan fyrir samfélag þeirra á meðan að orð þeirra sjálfra heyrast mikið minna en orð 

gagnkynhneigðra. 

Almennt um umfjöllun 

 Það sem þessir þrír miðlar gerðu sameiginlegt var að LGBT einstaklingar komu oftast vel út 

úr umfjöllun þeirra og var aldrei talað vel um fólk sem var á móti þeim. Þrátt fyrir það þá sést hér 

að umfjöllun um slæma meðferð LGBT einstaklinga í fréttunum hér notast við hinn svokallaða 

„sorglega ramma” en þýðir það að sektarkennd lesanda er færð yfir á aðra í stað þess sem að 

upprunalega olli glæpnum, ráðandi hluta samfélagsins sjálfs. Fréttaumfjöllunin einbeitir sér þá að 

þeim einstaklingum sem að frömdu atvikið í stað þess að einbeita sér að fjalla um af hverju það var 

framið. Þeir sem framkvæmdu glæpinn eru þá aðeins sagðir vera slæmir og þeim er refsað en horft 

er fram hjá ástæðunum af hverju glæpurinn var framinn og hvernig samfélagið sjálft getur átt hlut í 

því. Þannig þurfa bæði lesendur og þeir sem skrifa umfjöllunina ekki að horfast í augu við það að 

þau eru hugsanlega hluti af þeim ráðandi hluta samfélagsins sem að olli atvikinu sem er verið að 

fjalla um. 

 Einnig var umfjöllun hjá öllum þrem miðlunum eins þegar kom að tímasetningu en fréttir 

sem að tengdust LGBT einstaklingum og réttindum þeirra komu aðallega út í kring um hinsegin 

daga á Íslandi en mjög lítið var um fréttir sem tengdust þeim afganginn af árinu. Einu fréttirnar sem 

að tengdust LGBT samfélaginu sem að komu ekki út á hinsegin dögum voru aðallega um morð og 

fordóma og þá aðallega erlendis. Þetta lítur út eins og að þessir miðlar fjalli aðeins um LGBT 

samfélagið hér á Íslandi þegar það er ætlast til þess að þeir geri það en annars er því sleppt og 

frétunum einbeitt að erlendum atburðum. Sem dæmi um efni sem að allir þrír miðlarnir fjölluðu um 
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var aðild BDSM sambands Íslands að gleðigöngunni 2016 og 2017 og aðild þeirra að samtökunum 

78 en bæði var fjallað um og talað við fólk sem var með og á móti því. Sem dæmi um bæði þessi 

sjónarhorn má nefna viðtal  við Hildu Eir Bolladóttur sem er á móti aðild þeirra og viðtal við Maríu 

Helgu Bolladóttur sem er ekki á móti aðild þeirra en bæði þessi viðtöl voru tekin af DV. 

 „Hildur Eir Bolladóttir, sóknarprestur Akureyrarkirkju, segir BDSM ekki 

eiga heima í Samtökunum 78. Hún segir að verið sé að rugla saman kynórum 

og kynhneigð. „Hér er verið að jaðarsetja samkynhneigð með því að láta 

hana í flokk með BDSM og það er óþolandi afturför frá öllum þeim stórum 

sigrum sem hafa unnist á undanförnum árum,” segir Hildur í færslu sem hún 

birti um málið á Facebook-síðu sinni í dag. Eins og greint hefur verið frá 

hefur BDSM-félagið fengið aðild að Samtökunum 78 en það var samþykkt 

með naumum meirihluta í atkvæðagreiðslu á fundi samtakanna um helgina. 

„Burtséð frá því hvað mér finnst persónulega um BDSM þá skil ég ekki hvers 

vegna verið er að rugla þessum tveimur hlutum saman þ.e. kynhneigð og 

kynórum,” segir Hildur og bætir við að lokum: „ Kynhneigð er allt annað en 

kynórar.”” (Jóhann Skúli Björnsson 2016) 

Og er María ekki sammála þessu en hún segir annað um þetta málefni. 

 „„Hlutverk Samtakanna ‘78 hefur breyst og þróast með samfélaginu. 

Samfélagsstaða hinsegin fólks er allt önnur í dag en þegar félagið hóf göngu 

sína sem félag homma og lesbía. Félagið sinnir nú fleiri hópum og hefur 

fjölbreyttara hlutverk, sem þjónustumiðstöð, málsvari, félagsmiðstöð og 

miðpunktur tengslanets hinsegin félaga.”... ...„ Enginn getur skilgreint 

kynhneigð eða kynvitund einstaklings nema einstaklingurinn sjálfur.”” 

(Ragnheiður Eiríksdóttir 2016) 

 Sem dæmi um erlent efni sem að allir þrír miðlarnir fjölluðu um er til dæmis morðin á 

samkynhneigðum í Tsjetsjeníu en birtust þau í neikvæðu ljósi hjá öllum þrem miðlunum og var 

notast við umfjöllun erlendra fjölmiðla við mesta umfjöllun um þetta efni. Mjög lítið var um 

jákvæðar fréttir sem tengdust LGBT einstaklingum sem komu erlendis frá.  

En aftur á móti gerðu þeir einnig ýmislegt sem skildu umfjöllun sína frá hvor öðrum. Til 

dæmis var lögð mismunandi áhersla á mismunandi efni eftir því hvað miðlunum þremur fannst 

mikilvægast að fjalla um. Sem dæmi um það má nefna að vísir og mbl fjölluðu mikið meira um 

gleðigönguna og hinsegin daga árin 2016 og 2017 á því tímabili sem að varð fyrir valinu á meðan 

að umfjöllun DV á þessu tímabili var minni og einkenndist aðallega að neikvæðum upplifunum 

LGBT einstaklinga. En þrátt fyrir það fjölluðu mbl og vísir líka um neikvæðar upplifanir og 

neikvæða framkomu við LGBT fólk.  
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Umfjöllun um neikvæðar upplifanir LGBT einstaklinga og fólk sem er á móti þeim eru 

aðallega fréttir sem koma erlendis frá eins og til dæmis umfjöllun um fjöldamorðin í Tsjetsjeníu en 

mjög lítið er fjallað um það á Íslandi. 

 Þegar orðalag fréttaflutnings á öllum þrem miðlunum var skoðað kom í ljós að mjög lítið var 

fjallað um tvíkynhneigða og trans fólk miðað við aðra en er það oft kallað „bisexual erasure” og 

„trans erasure” þegar umfjöllun um LGBT einstaklinga á aðallega við samkynhneigða en hunsar oft 

tilvist annara í LGBT samfélaginu vegna þess að þeir einstaklingar sem eru samkynhneigðir eru oft 

meira samþykktir af samfélaginu en annað fólk sem er ekki gagnkynhneigt, jafnvel í svæðum og 

samfélögum þar sem samkynhneigðir njóta réttinda sem eru mjög svipuð þeirra sem 

gagnkynhneigðir einstaklingar njóta. En þrátt fyrir það að tvíkynhneigðir og transfólk hafi að mesta 

lagi verið í bakgrunni þessarar fréttaumfjöllunar komu ekki fram þær neikvæðu staðalímyndir sem 

oft sjást í umfjöllun um þessa hópa. 

 „Ennþá meira þreytandi er sú stanslausa þörf fyrir því að tala á móti 

þeim neikvæðu staðalímyndum sem geta orðið svo miklar að þær geta neitað 

tilveru okkar algjörlega. Til dæmis er algeng gagnrýni að einhver sem telur 

sig vera tvíkynhneigðan sé í alvöru ruglaður og aðeins að fara í gegnum 

tímabil í lífi sínu á leið sinni til „alvöru” kynhneigðar. Bæði þessi og margar 

aðrar niðurlægjandi forsendur um tvíkynhneigða gegnumsýra flesta umræðu 

um tvíkynhneigð. Á þessum mikilvæga tíma í sögu réttinda LGBT fólks þá er 

mikilvægt að tvíkynhneigðir séu ekki gerðir ósýnilegir í bardaganum á móti 

fordómum.” (Marcus C. N. 2015 bls. 297) 

 Þrátt fyrir að tvíkynhneigðir hafi spilað mikilvæg hlutverk í þróun réttinda LGBT fólks þá 

hafa þeir oftast gert það á bak við tjöldin þar sem þeir eru ekki séðir. Þá er einnig oftast gert ráð 

fyrir því að þeir séu annaðhvort samkynhneigðir eða gagnkynhneigðir nema að þeir séu viljugir til 

þess að koma út úr skápnum oft til þess að leiðrétta falskar forsendur sem samfélagið hefur um þá. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

 Það sem við getum séð frá því sem skoðað var að fréttaflutningur á þessum þrem netmiðlum 

um LGBT einstaklinga er að umfjöllun um LGBT fólk er oftast jákvæð í garð þeirra og mikill 

stuðningur er til staðar hjá þessum fjölmiðlum til þeirra. Aðallega var fjallað um jákvæð mál LGBT 

einstaklinga hér á landi en þegar fjallað var um mál þeirra erlendis var oftar horft á neikvæðari mál 

eins og fordóma. 

 Ufjöllun um málefni LGBT einstaklinga kom aðallega fram á ákveðnum tímum en flest 

umfjöllunin kom út í kring um hinsegin daga í Reykjavík ef hún snérist ekki um fordóma eða 

ofbeldi á móti LGBT fólki í útlöndum. Hugsanleg ástæða fyrir því gæti verið að ekki neitt gerist í 

samfélagi LGBT fólks sem að þessir miðlar telja vera fréttnæmt á tímum öðrum en þessum sem 
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fjallað er um eða mögulega fjalla þessir miðlar eingöngu um málefni LGBT samfélagsins þegar fólk 

ætlast til þess að þeir geri það, þegar sérstakir hátíðisdagar koma upp hér á landi eða þegar LGBT 

fólk verður fyrir fordómum eða ofbeldi. 

 Annað sem má minnast aftur á er að þegar talað var um málefni LGBT einstaklinga þá var 

aðallega minnst á samkynhneigða á meðan að sleppt var að tala um hina hluti samfélagsins sem 

minna er talað um í flestri þeirri umfjöllun sem var skoðuð. En á meðan að mikið minna var talað 

um tvíkynhneigða og málefni trans fólks þá þarf það endilega ekki að vera út af því að þessir miðlar 

séu á móti þessum hópum en ekki var fjallað um þá á neikvæðan hátt. En þrátt fyrir það er fólki sem 

er ekki samkynhneigt en samt ekki gagnkynhneigt oft gleymt í umræðunni um málefni LGBT 

einstaklinga og samfélags þeirra. Eins og kom fram áður þá koma ekki fram þær neikvæðu 

staðalímyndir sem koma oft fram í umfjöllun um tvíkynhneigða eða trans fólk í þessari umfjöllun. 

 „Yoshino setur fram nokkrar útskýringar fyrir útilokun tvíkynhneigðra (e. 

Bisexual erasure). En þær eiga það sameiginlegt að útilokun tvíkynhneigðra 

er útkoma þess að bæði gagnkynhneigðir og samkynhneigðir vilja varðveita 

það að aðeins séu til tvær kynhneigðir en þeir telji það að tvíkynhneigð sé 

ógn við þá vegna þess að hún er breytileg. Yoshino brýtur niður ástæðurnar 

fyrir útilokun tvíkynhneigðra í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn er það að þeir sem 

kæfa umræðu um það að tvíkynhneigð sé möguleiki gera það vegna þess að 

þeir óttast það að ef tvíkynhneigð er séð sem eðlileg þá geta samkynhneigð 

og gagnkynhneigð ekki verið séð sem „sjálfgefin” sjálfsmynd. Í öðru lagi 

segir hann það að þeim finnst þeir vera hótað af heimi þar sem kyn er ekki 

lengur það sem ræður aðallega hvort að fólk laðast að hvor öðru. Að lokum 

tengja sumir tvíkynhneigð við hættur eins og HIV.” (Marcus C. N. 2015 bls. 

303-304) 

Sjónarhornin sem var notast við voru aðallega ekki sjónarhorn LGBT einstaklinga, heldur 

var  meirihluti þeirra fyrir utan LGBT samfélagið en þó var eitthvað um sjónarhorn inna frá. En 

þrátt fyrir það að sjónarhornin sem notast var við voru aðallega ekki hluti af LGBT samfélaginu þá 

voru þau oftast ekki mótfallin því. Þau sjónarhorn sem að voru á móti LGBT einstaklingum voru 

einnig ekki sýnd í góðu ljósi sem að sýnir stuðning við LGBT samfélagið í þeirri fréttaumfjöllun 

sem skoðað var. Alls voru 15 af þeim 36 greinum sem voru skoðaðar sem að notuðust við 

sjónarhorn LGBT fólks eða um það bil 40% alls og sýnir það ekki er notast mikið við sjónarhorn 

LGBT einstaklinga í fréttum sem tengjast þeim og samfélagi þeirra, frekar eru raddir og sjónarhorn 

gagnkynhneigðra aðallega í sviðsljósinu sem að litar umfjöllunina. Ef að hlutfallið hefði verið hærra 

hefði þessi umfjöllun mögulega verið sett fram á annan hátt og lagt áherslu á önnur málefni í þeim 

fréttum þar sem LGBT samfélagið og einstaklingar koma við sögu. 
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 En umfjöllun um neikvæða atburði í garð LGBT einstaklinga tengist oft þeim sorglega 

ramma eða „tragic frame” eins og kom áður fram og snýst hann um það að leggja alla ábyrgð á 

neikvæðri hegðun á fáa einstaklinga frekar en að einbeita sér að orsök hegðunarinnar sem er 

samfélagið sjálft og hvernig það hefur þau áhrif á einstaklinga að þessi neikvæða hegðun verður 

líklegari. Samkvæmt þessari umfjöllun sem hefur komið fram hér á undan eru LGBT einstaklingar 

annaðhvort fórnarlömb ofbeldisfulls fólks með fordóma á móti þeim ef þau eru frá löndum öðrum 

en Íslandi og ef þau eru frá Íslandi þá er alls ekkert að í lífi þeirra sem er þess virði að fjalla um 

samkvæmt flestri umfjöllun um þetta efni. Einnig eru, samkvæmt miklum hluta af þessari umfjöllun 

sem kom hér á undan, engar ástæðurn gefnar fyrir því að fólk hefur eitthvað á móti LGBT fólki en 

ekki er snert á hugsanlegum ástæðum fordóma þeirra og hvernig samfélagið sem þau búa í hefur 

mögulega haft áhrif á það. Þessi umfjöllun sýnir það hvaða efni þessir fjölmiðlar velja að leggja 

mesta áherslu á og hvaða efni þeir velja að tala ekki um annað hvort þeim finnst það ekki vera 

mikilvægt og fréttvænt efni eða þeir vita einfaldlega ekki af því. Þetta sýnir einnig hvernig þeir sem 

að stjórna þessum fjölmiðlum finnst um LGBT samfélagið og hvernig mynd af því samfélagi þeir 

vilja birta landinu. En umfjöllun þessara fjölmiðla um það sem kemur fyrir LGBT einstaklinga 

erlendis þarf ekki alltaf að endurspegla álit þessara fjölmiðla á þeim en flest sú umfjöllun sem fjallar 

um það efni er oftast tekin frá erlendum fjölmiðlum sem eru þá búnir að ramma inn þeirra eigin 

umfjöllun. Lítill skilningur fyrir öðrum hópum en samkynhneigðum innan LGBT hópsins er 

staðreynd hjá Íslenskum fjölmiðlum og þannig verður umfjöllun um hópinn einsleit. 

 „Hvort að fólk sé þess virði að fá samúð í samfélagi okkar samkvæmt 

Loseke (2003) fer eftir því hvort að þau teljist vera siðferðilega rétt (e. 

Moral), hvort þau teljist þurfa hjálp eða ef þau eru í erfiðum aðstæðum. Að 

ákveða hvort að einhver sé þess virði að fá samúð frá samfélaginu fer einnig 

eftir því hvort að þann einstakling á að kalla fórnarlamb einhvers. Ef fólk 

stenst það "próf" þá munu þau ekki hafa ábyrgð á því neikvæða ástandi sem 

þau eru í. Til dæmis, ef samkynhneigður unglingur væri lagður í einelti þá 

fer það eftir hvort að hann eða hún er séð/ur sem siðferðislega rétt/ur, hvort 

að hann/hún þurfi hjálp eða hvort að hann/hún sé í erfiðu ástandi. Hversu 

siðferðilega réttur samkynhneigður unglingur þyrfti að vera í samfélagi 

okkar til þess að fá samúð væri gott að skilja í síbreytilegri menningu 

nútímans.” (Greene 2013 bls. 13) 

 LGBT einstaklingar sem lenda í þeim voðaverkum sem þessi fréttaumfjöllun lýsir fá samúð í 

henni og vakin er vitund á þeim aðstæðum sem þeir eru í en það er allt sem er gert. Ekkert er talað 

um hugsanleg orsök þessara hræðilegu atburða eða hvernig hægt væri að koma í veg fyrir að þeir 

haldi áfram en hugsanlega finnst þeim sem stjórna þessum miðlum eða þeim sem skrifa fyrir þessa 

miðla að það sé ekki hlutverk fjölmiðla að fræða samfélagið um þessi málefni. 
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Lokaorð 

 Umfjöllun um málefni og sjónarhorn fólks sem er hluti af LGBT samfélaginu er mikilvæg í 

samfélagi okkar en þessi umfjöllun getur haft áhrif á það hvernig samfélagið bregst við þeim. 

Einnig er mikilvægt fyrir fólk sem er hluti af LGBT samfélaginu að sjá sjónarhorn annara sem eru 

hluti af því og þá sérstaklega yngra fólk. Hvernig LGBT einstaklingar birtast í fjölmiðlum og 

hvernig sú umfjöllun er römmuð inn og höndluð af fjölmiðlum getur haft mikil áhrif á það hvernig 

LGBT einstaklingar líta á sjálfa sig og hvernig samfélagið lítur á þá. Mikið af fólki hefur engin 

samskipti við samfélag LGBT fólks og fær vitneskju sína af því eingöngu frá fréttaumfjöllun í 

sjónvarpi, dagblöðum eða í netmiðlum og það gerir hana ennþá mikilvægari þegar hún getur haft 

áhrif á álit mikils hluta samfélagsins á stórum hóp af fólki. 

 Hvernig fréttaumfjöllun um svona málefni er römmuð inn getur verið mjög mikilvægt og 

getur einnig kallað fram breytingar í því hvernig samfélagið bregst við þeim málefnum sem að 

fjallað er um. Ef að samkynhneigðir og annað LGBT fólk eru alltaf sýnd sem fórnarlömb fordóma 

þá er möguleg hætta á því að það verði hugsanlega normalíserað sem eðlilegur hlutur af því að 

„svona er þetta bara” og „svona hefur þetta alltaf verið”. Hægt væri að bæta þessa umfjöllun með 

því að skoða það hver orsök fordóma fólks er í staðinn fyrir að eingöngu vekja meðvitund um það 

að fordómarnir séu til og misþyrming eigi sér stað en mikill hluti af fréttaumfjöllun um þetta efni 

virðist snúast um að sýna hversu hræðilegt það er fyrir LGBT fólk í útlöndum og hversu mikið betra 

það sé fyrir þau hér á landi. Eins og kom fram mjög lítið í þeirri umfjöllun sem var fjallað um hér 

þá eru ennþá til fordómar á Íslandi og að neita því að þeir séu til er ekki gott, heldur þarf að taka á 

þeim og fjalla um orsakir þeirra til þess að samfélag okkar geti á endanum losað sig við þá. 

 Mögulegar leiðir til þess að halda þessari rannsókn áfram væru að halda áfram að skoða 

fréttaumfjöllun um þetta efni og skoða það hvernig hún breytist með tímanum. Gott væri 

hugsanlega að skoða það hvernig hlutfall sjónarhorna sem notast er við breytist, hvernig 

innrömmun fréttanna breytist og hvernig magn umfjöllunar og hlutfall á milli innlendra og erlendra 

frétta um viðfangsefnið breytist með tímanum ef þá að það verður einhver breyting. Einnig væri 

gott að skoða það hvernig fordómar á móti LGBT einstaklingum eru á Íslandi og hvernig er fjallað 

um þá í fréttum, hvort að fréttir fjalli aðeins um þá fordómafullu einstaklinga sem eru á móti LGBT 

fólki eða hvort að þær muni fjalla um uppsprettu fordómanna í samfélagi okkar og hvernig sé hægt 

að breyta því til hins betra. Hægt væri að skoða hvernig fleiri miðlar en þessir þrír fjalli um þessi 

mál, hvernig sjónarhorn þeir notist við og hvernig umfjöllun þeirra breytist með tímanum. Einnig 

væri hægt að skoða meira en bara netmiðla, til dæmis dagblaðaumfjöllun og sjónvarpsfréttir og 

skoða svo hvernig umfjöllun hefur verið og hvernig hún hefur haldið áfram í þessum fréttamiðlum. 

Annar möguleiki væri að einbeita sér að ákveðnu efni, til dæmis að fjalla eingöngu um einelti sem 

LGBT unglingar lenda í sem fjallað er um og hvernig fréttir velja að fjalla um það, hvernig það efni 
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sé rammað inn, hvaða áhrif samfélagið hefur á þá umfjöllun og hvaða hugsanlegu áhrif það getur 

haft á samfélagið. Hugsanlega væri líka hægt að skoða annað en bara fréttaumfjöllun eins og 

mögulega birtingu í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum en birting LGBT samfélagsins í fjölmiðlum 

öðrum en fréttum getur einnig haft mikil áhrif. 

 „Sama hvaðan fréttir koma þá er sagt að þær eigi marga hluti 

sameiginlegt og fjalla sjónvarpsfréttir að mesta lagi um ofbeldi og 

hörmungar. En þau félagslegu norm um LGBT einstaklinga og málefni þeirra 

eru mismunandi eftir menningarheimum og þetta hefur miklar afleiðingar 

fyrir fréttaumfjöllun og menntalega umfjöllun. Þegar horft er á framtíðina í 

báðum þessum svæðum þá held ég því fram að ekki sé til nein alhliða 

umræða um LGBT fólk. Sem dæmi má nefna í Bandaríkjunum þar sem 

meirihluti þeirrar umfjöllunar, bæði í fréttum og í fræðilegri umfjöllun, snýst 

aðallega að samkynhneigðum karlmönnum sem eru hvítir, frá borgum og með 

efnahagslega yfirburði. Lesbíur, tvíkynhneigðir og transfólk sem eru oftast 

með mjög öðruvísi málefni en samkynhneigðir karlar eiga mjög lítinn hlut í 

fréttaumfjöllun í Bandaríkjunum. Það sama má segja um LGBT einstaklinga 

sem eru ekki hvítir. Sem fjölmiðlafræðingar þurfum við að skoða þá 

fjölbreytni sem er til í samfélögum okkar yfir húðlit, stétt, aldur, landsvæði og 

trú.” (Moritz M. 2010 bls. 326) 

 Enn og aftur segi ég það að umfjöllun um málefni sem tengjast LGBT einstaklingum er 

mikilvæg fyrir samfélagið sem við búum í og með góðri og nákvæmari umfjöllun í fréttum geta þau 

á endanum orðið samþykktur af öllum sem hluti af samfélagi okkar. Ef engin umfjöllun um þessi 

málefni finnst hjá fjölmiðlum þá mun mikill hluti samfélagsins einfaldlega ekki vita af þeim. Þau 

munu þá enda á því að vera hunsuð af mörgum sem gætu hugsanlega hjálpað með að breyta því 

hvernig samfélagið lítur á þessi málefni. Með nákvæmri og góðri umfjöllun geta fréttamiðlar tekið á 

fordómum og ranghugmyndum um minnihlutahópa í Íslensku samfélagi og vonandi, ef það heldur 

áfram, muni þeir hlutir hverfa. Í dag velja fjölmiðlar það að viðhalda því hvernig samfélagi okkar er 

í dag í stað þess að hjálpa með það að gera eitthvað í málefnum LGBT fólks eins og að kanna til 

dæmis uppsprettur fordóma í samfélaginu. Umfjöllun um LGBT einstaklinga í fjölmiðlum og þar á 

meðal fréttaumfjöllun hefur áhrif á það hvernig samfélagið lítur á þá og er út af því mikilvægt að fá 

rétta mynd af þeim og að sjá hluti frá þeirra sjónarhorni. 
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http://www.dv.is/frettir/2017/5/15/syfilisfaraldur-medal-islenskra-homma-CK9SIC/ 

 

Fyrsti samkynhneigði karakterinn í Disney mynd birtist í fríðu og dýrinu 

http://www.dv.is/menning/2017/3/3/fyrsti-samkynhneigdi-karakterinn-i-disney-mynd-birtist-i-fridu-

og-dyrinu/ 

 

Hrópaði að íbúar hnífsdals færu til helvítis. Öfgatrúarmaðurinn Símon mættur aftur til leiks. 

http://www.dv.is/frettir/2016/11/23/hropadi-ad-ibuar-hnifsdals-faeru-til-helvitis-ofgatruarmadurinn-

simon-maettur-aftur-til-leiks/ 

 

 

 

Hvað svo sem þau voru með planað getur ekki verið mikilvægara en orð Guðs. 

http://www.dv.is/folk/2016/10/8/hvad-svo-sem-thau-voru-med-planad-getur-ekki-verid-

mikilvaegara-en-ord-guds/ 
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Átökin í Samtökunum '78 

http://www.dv.is/frettir/2016/9/9/atokin-i-samtokunum-78/ 

 

Verið að jarðsetja samkynhneigð með því að láta hana í flokk með BDSM 

http://www.dv.is/frettir/2016/3/7/verid-ad-jadarsetja-samkynhneigd-med-thvi-ad-lata-hana-i-flokk-

med-bdsm/ 

 

Vafasamar raflostmeðferðir afhjúpaðar. Sagðar geta læknað samkynhneigð 

http://www.dv.is/frettir/2015/11/10/vafasamar-raflostsmedferdir-afhjupadar-sagdar-geta-laeknad-

samkynhneigd/ 

 

Var sagt upp störfum út af samkynhneigð. Fóru með faldar myndavélar í atvinnuviðtal. 

http://www.dv.is/folk/2015/8/5/var-sagt-upp-storfum-ut-af-samkynhneigd-foru-med-faldar-

myndavelar-i-atvinnuvidtal/ 

 

Samkynhneigð ungmenni í mikilli sjálfsvígshættu og lenda oft í einelti. 

http://www.dv.is/frettir/2015/5/1/samkynhneigd-ungmenni-i-mikilli-sjalfsvigshaettu-og-lenda-oft-i-

einelti/ 


