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Útdráttur 
Oft er talað um að Ísland sé hinsegin paradís, að smjör drjúpi af hverju strái á 

glimmerhjúpaðar derhúfur hommanna sem hér búa. Vissulega er staðan fremur góð miðað 

við á mörgum öðrum stöðum en það hefur ekki alltaf verið svo. Á sumum stöðum í 

heiminum liggur dauðarefsing við því að vera hommi og víða er tilvist trans fólks ekki 

viðurkend. Síðustu árin og áratugina hafa orðið miklar breytingar á viðhorfum til hinsegin 

fólks á Íslandi og raunar um heim allan. Í þessari ritgerð verður fjallað um það hvernig 

ímynd hommans hefur þróast frá árinu 1975 til ársins 2017. Þróunin verður sett í samhengi 

við kenningar um karlmennsku (e. masculinity) og mörkun (e. branding) ásamt rýni út frá 

sjónrænum og sögulegum þáttum. Þeir verða settir í samhengi við hugtökin hinsegin  

(e. queer) og gagnkynhneigð viðmið (e. heteronormativity). Í kjölfarið fylgja útskýringar á 

nokkrum lykilskilgreiningum. Fjallað um sögu hommans á Íslandi frá árinu 1975 og 

hvernig staða hans hefur tekið breytingum allt til dagsins í dag. Hugtakið hommi verður 

skoðað út frá því hvernig markaðsöflin tóku hommann upp á sína arma og hvers vegna 

hann varð svo girnilegur kandídat í stórtækan neytanda. Farið verður yfir það hvernig 

ímynd hommans var hreinsuð af öllu því sem gæti truflað fólk sem ekki tilheyrði hinsegin 

samfélaginu. Að lokum verður gerð tilraun til þess að setja í samhengi birtingamyndir 

hommans hér á landi og setja í samhengi við þær kenningar sem eru til umfjöllunar í 

ritgerðinni.  
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Inngangur  

Oft er talað um að Ísland sé hinsegin paradís, að smjör drjúpi af hverju strái á 

glimmerhjúpaðar derhúfur hommanna sem hér búa. Vissulega er staðan fremur góð miðað 

við á mörgum öðrum stöðum en það hefur ekki alltaf verið svo. Síðustu árin og áratugina 

hafa orðið miklar breytingar á viðhorfum til hinsegin fólks á Íslandi og raunar um heim 

allan. Því fer þó fjarri að staðan sé allstaðar jafn góð. Víða hefur til að mynda komið 

talsvert bakslag í baráttuna og sumstaðar hefur lítið þokast í rétta átt. Í sumum löndum 

liggur enn dauðarefsing við því að vera samkynhneigður og tilvist trans fólks er varla 

viðurkennd.1  

Fyrir nokkrum árum var ég á fundi þar sem saman var komið mikið af hinsegin 

fólki. Hér er óþarft að fara út í efni fundarins en eina athugasemd greip ég á lofti. Hún kom 

frá konu úti í sal sem fullyrti að „vörumerkið hinsegin [væri] ónýtt“. Athugasemdin hefur 

setið í mér allar götur síðan og oft hef ég velt vöngum yfir henni. Það var eitthvað við það 

að fella hóp fólks undir tiltekið vörumerki sem kom illa við mig.  

Sjálfur tilheyri ég mismunandi lögum samfélagsins. Þar ber fyrst að nefna að ég er 

hvítur karlmaður, ófatlaður og þar af leiðandi í miklum forréttindahópi. Að auki hef ég 

góðan aðgang að flestum þeim þáttum sem þykja eftirsóknarverðir: Fjárhagslegu öryggi, 

menntun og góðri búsetu. Sé mælikvarðinn þessi forréttindi má segja að ég búi við 

einhverjar þær bestu aðstæður sem bjóðast. Á móti kemur að ég er hommi sem lækkar mig 

mjög á skalanum almennt séð en innan hinsegin samfélagsins er það þó toppurinn. Því er 

staða mín frekar góð og geri ég mér fyllilega grein fyrir því. Ég ætla að skoða efni sem 

fjallar um þennan forréttindahóp, en í svo stuttri ritgerð sem þessari er mikilvægt að 

afmarka efnistökin sem mest og þess vegna valdi ég að skrifa um efni sem ég þekki vel á 

eigin skinni. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um það hvernig ímynd hommans hefur þróast frá 

árinu 1975 til ársins 2017. Þróunin verður sett í samhengi við kenningar um karlmennsku 

og mörkun ásamt rýni út frá sjónrænum og sögulegum þáttum. Ástæðan fyrir því að þetta 

tímabil varð fyrir valinu er sú að viðtal sem birtist árið 1975 við hommann og 

söngvaskáldið Hörð Torfason í tímaritinu Samúel hefur oft verið talið marka upphaf 

                                                
1 „RÚV.“ Í 76 ríkjum er samkynhneigð glæpur, 1. ágúst 2010, sótt 13. desember 2017 á http://ruv.is/frett/i-
 76-rikjum-er-samkynhneigd-glaepur. 
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baráttunnar hér á landi. 1. kafla mun ég ýta úr vör með umfjöllun um nokkrar 

grundvallarkenningar og -hugtök sem koma ítrekað fyrir í ritgerð þessari. Í kjölfarið fylgja 

útskýringar á nokkrum lykilskilgreiningum.  

Í 2. kafla verður fjallað um sögu hommans á Íslandi frá árinu 1975 og hvernig staða 

hans hefur tekið breytingum allt til dagsins í dag. 

Í 3. kafla fjalla ég um það hvernig hugtakið hommi (í sambland við hinsegin og 

lesbíur) hefur breyst á þessum sama tíma, skoða hvernig markaðsöflin tóku hommann upp 

á sína arma og reyni að svara því hvers vegna homminn er svo girnilegur kandídat í 

stórtækan neytanda. Farið er yfir það hvernig ímynd hommans var hreinsuð af öllu því sem 

gæti truflað fólk sem ekki tilheyrði hinsegin samfélaginu.   

Í 4. og síðasta kaflanum verður gerð tilraun til þess að setja í samhengi 

birtingamyndir hommans hér á landi og setja í samhengi við þær kenningar sem eru til 

umfjöllunar í ritgerðinni. Verður það í máli og myndum. 
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Skilgreiningar 

 

Hommi 

Samkynhneigður karlmaður, sem laðast kynferðislega að öðrum karlmönnum.2 

 

Staðalmynd (e. stereotype) 

„Staðalmyndir eru fyrirfram ákveðnar hugmyndir um útlit og/eða eiginleika fólks sem 

tilheyrir ákveðnum hópi eða stétt innan samfélagsins, eins og hvernig það á að hegða sér 

og hvaða störf eru við hæfi þess.“3 

 

Hommatákn (e. gay coding) 

Tákn sem talið er að hommar geti séð eða lesið út úr. Slíkum táknum er beitt bæði 

meðvitað og ómeðvitað. 

 

Kynverund (e. sexuality) 

Samnefnari alls þess sem kemur manneskjunni við sem kynveru.4 

 

 

 

 

 

                                                
2 „Merriam-Webster dictionary.“ Homosexuality, 10. Desember 2017, sótt 14. desember 2017 á 
 https://www.merriam-webster.com/dictionary/homosexual. 
3 Kynungabók, Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 
 Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir ritstýrðu, (Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
 2010), bls. 49. 
4 Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, „Kynverund, skilgreining á hugtakinu.“ Myndband, 5:52, 4. september 2014,   
 sótt 13. desember 2017 á http://www.landspitali.is/um-
 landspitala/sjonvarp/nanar/?itemid=92fad976-bfd5-11e3-a5c0-005056be0005&category=c7f62b9f-
 878b-11e5-9f3c-005056be0005. 
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1.   Hugmyndafræði og kenningar 

Áður en rýnt verður í sögu og ímynd hommans er mikilvægt að skilgreina þær 

meginkenningar sem beitt er í ritgerðinni og lúta að samkynhneigðum karlmönnum, 

markaðsöflum og karlmennsku. 

 

1.1. Karlmennska (e. masculinity) 

Samkvæmt grein Jóns Ingvars Kvaran, Faggi, tappi, lessa, feit eða heit, hefur mikill fjöldi 

fræðimanna á borð við Connell, Paechter og fleiri fjallað um karlmennsku frá hinum ýmsu 

hliðum. Fræðimenn þessir nálgast hugtakið flestir frá sjónarhorni félagslegrar 

mótunarhyggju en þar er lögð áhersla á að karlmennska og kvenleiki séu hugmyndir sem 

taka breytingum eftir tímabilum, aðstæðum hverju sinni og hinu félagslega samhengi.5 

Það sem verður að ríkjandi viðmiðum um karlmennsku og kvenleika hverju sinni 

ákvarðast af menningarsamfélögum, stofnunum og hópum; þá er átt við það útlit og þá 

hegðun er telst ríkjandi og sýnilegust á hverjum tíma. Hinir sem ekki tilheyra þeim hópi 

reyna að falla inn í rammann, finna sér fyrirmyndir og skilgreina karlmennsku og 

kvenleika út frá þeim.6 Árið 1995 kom út bókin Masculinities eftir Raewynn Connell er 

fjallar um þetta efni á breiðum grundvelli. Þar kemur meðal annars fram hugtakið ríkjandi 

karlmennska (e. hegemonic masculinity) og að innan þess sé að finna ákveðið stigveldi    

(e. hierarchy) karlmennskuhugmynda. Neðarlega í því stigveldi eru þeir karlmenn sem 

tilheyra jaðrinum, þar á meðal hommar.7 Ástæða þess að hommar eru svo neðarlega innan 

stigveldisins er að þeir sofa í flestum tilfellum hjá öðrum karlmönnum og hluti af því að 

vera sannur karlmaður er að sofa hjá konum og tileinka sér karlmannlega kyntjáningu. 

 

1.2. Gagnkynhneigð viðmið (e. heteronormativity) 

Samkvæmt Valocchi í grein Robinson frá árinu 2012, „Is this what equality looks like?”, 

eru gagnkynhneigð viðmið skilgreind sem „mengi eðlileika sem gerir gagnkynhneigð að 

því er virðist hið náttúrulega eða rétta og stillir samkynhneigð upp sem andstæðu hennar.“ 

Gagnkynhneigð viðmið gefa til kynna að kvenlegar konur og karlmannlegir karlar séu hið 

                                                
5 Jón Ingvar Kjaran, „Faggi, tappi, lessa, feit eða heit,“ Netla–Veftímarit um uppeldi og menntun, 
 Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 31. desember 2010, bls 2, sótt 13. desember 2017 á 
 http://netla.hi.is/greinar/2013/ryn/09_ryn_arsrit_2016.pdf. 
6 Jón Ingvar Kjaran, „Faggi, tappi, lessa, feit eða heit,“ bls 2. 
7  R. W. Connell, Masculinities, 2. útg. (Cambrigde: Polity Press, 1995), bls. 64. 
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eina mögulega.8 Jón Ingi Kjaran skrifar um skilgreiningu Suzanne Pharr frá árinu 2000 á 

gagnkynhneigðum viðmiðum, en henni telst til að þau séu fjórþætt:  

1) Gagnkynhneigð heimssýn;  
2) forréttindi og völd gagnkynhneigðra teljast eðlileg;  
3) kerfisbundin andúð – meðvituð og ómeðvituð – í garð hinsegin einstaklinga innan 
stofnana samfélagsins og  
4) ýtt er undir skyldubundna gagnkynhneigð. 

 

Samkvæmt Pharr er líka mikilvægt að skoða þessi viðmið með kerfisbundinni greiningu á 

samfélaginu. Þannig sé mögulegt að draga úr andúð gagnvart hinsegin fólki.9 Óþarft er að 

spyrja fólk nánar út í gagnkynhneigð þess enda er okkur innrætt hugmyndafræði hennar frá 

blautu barnsbeini. Gert er ráð fyrir gagnkynhneigð þar til annað kemur í ljós. 

Þessu skyld er hugmyndin um samkynhneigð viðmið (e. homonormativity). Þar er 

átt við það þegar hommar og lesbíur gangast við hinum gagnkynhneigðu gildum og 

venjum, til dæmis hjónabandi, einkvæni og kyngervisreglum. Þannig verða þau vart frávik 

frá gagnkynhneigðu samfélagi, fyrir utan það að laðast að sama kyni. Þetta kemur fram í 

„Is this what equality looks like?”, eftir Robinson og er þar vitnað í Lisu Duggan. Þeir sem 

gagnrýna þessa nálgun, samkvæmt Warner 1999 og Ahmed 2006 í sömu grein, segja að 

það að fylgja „beinu línunni“ auki rétt sumra en ýti öðrum sem ekki aðlagast eins vel enn 

lengra út á jaðarinn.10 Þetta geri upp á milli hópa og skipti þeim í raun í góða og vonda 

homma. Gagnkynhneigð viðmið eru allsráðandi í menningu okkar og gera ráð fyrir því að 

allir falli þar undir og séu gagnkynhneigðir. Viðmið þessi birtast á ýmsan máta, til dæmis í 

athugasemdum við unglinga á kynþroskaskeiði sem lúta að því hvort áhugi á „hinu 

kyninu“ sé kviknaður.11  

 

1.3. Aðlögun (e. assimilation) 

Með aðlögun er átt við það hversu vel tiltekinn hópur fellur að ríkjandi gildum og 

viðmiðum samfélagsins hverju sinni. Hópurinn tekur upp hegðun, atferli og framkomu 

þeirra sem hærra sitja í stigveldinu til að öðlast ákveðin réttindi eða stöðu. Í grein 

Robinson, „Is this what equality looks like?” er vitnað í umfjöllun Hequembourq og Arditi 
                                                
8 Brandon Andrew Robinson, „Is This What Equality Looks Like? How Assimilation Marginalizes the Dutch 
 LGBT Community.“ Sexuality Research and Social Policy, 2012, bls. 329. Sótt 13. desember 2017 á 
 DOI 10.1007/s13178-012-0084-3. 
9 Jón Ingvar Kjaran, „Faggi, tappi, lessa, feit eða heit,“ bls. 3. 
10 Robinson, „Is This What Equality Looks Like? How Assimilation Marginalizes the Dutch LGBT 
 Community.“ bls. 329. 
11 Auður Magndís Auðardóttir og Íris Ellenberger. „Hvað eru gagnkynhneigð viðmið?“ Hinsegin frá Ö–A, 
 sótt 13. desember 2017 á https://otila.is/vidhorf/stadlar/gagnkynhneigt-vidmid/. 
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1999 þar sem er undirstrikað að ekki sé endilega átt við algert samþykki á ríkjandi gildum, 

heldur aðlögun sem getur opnað rými og komið fólki í aðstöðu til að ýta á eftir þeim 

breytingum sem barist er fyrir. Með því að horfa á það sem sameinar, fremur en það sem 

sundrar, geta jaðarhópar gert tilkall til ákveðinna hluta sem þykja eftirsóknarverðir. Til 

dæmis má nefna að hollenskir kynhneigðarjaðarhópar fengu með þessari aðferð, að laga 

sig betur að samfélaginu, meiri lagaleg réttindi og skapaðist meira umburðarlyndi í 

samfélaginu.12 Það er þó auðvitað spurning hvort að réttlátt sé að þurfa að gefa eftir 

menningarleg fyrirbæri á borð við kynfrelsi og hinsegin rými til að öðlast sjálfsögð 

mannréttindi. 

 

1.4. Hinsegin (e. queer) 

Orðið hinsegin hefur fest sig í sessi sem regnhlífarhugtak yfir þá sem ekki eru 

gagnkynhneigðir eða sís-kynjaðir (e. cisgender) Að vera sís þýðir í rauninni að lifa í sátt 

við það kyn sem úthlutað var við fæðingu. Því hugtaki hefur iðulega verið stillt upp sem 

andstæðu þess að vera trans, sem eru þau sem ekki upplifa sig samkvæmt úthlutuðu kyni 

eða kynjum.13 Enska orðið queer þróaðist í kringum hreyfingar aktívista undir lok 20. aldar 

og er hinsegin tilraun til íslenskrar þýðingar.14 Hér er brýnt að taka fram að með notkun 

orðsins er ekki verið að setja upplifun og reynsluheim þessa breiða hóps í eina sæng til 

einföldunar, heldur að draga fram tilgang og markmið hinsegin fræðanna.15 Þó hefur örlað 

á þeirri gagnrýni að það skilgreini hópinn út frá gagnkynhneigð og tvíhyggju sem 

viðurkenni þá það kerfi sem hið eina rétta.16 

Hinsegin fræðum er ætlað að grafa undan þeim fyrirframgefnu gildum sem 

samfélagið ýtir að okkur, með breyttu hugarfari og pólitísktu andófi. Bandaríski 

kyngervisútlaginn Kate Bornstein segir að með því að skilgreina hinsegin sé komið tól er 

gerir fólki sem lifir á skjön við gagnkynhneigt skipulag kleift að marka sér rými, réttlæti og 
                                                
12 Robinson, „Is This What Equality Looks Like? How Assimilation Marginalizes the Dutch LGBT 
 Community.“ bls. 328. 
13 Íris Ellenberger og Svandís Anna Sigurðardóttir, „Glimmersprengjan sem ekki sprakk.“ Í Ritið, Eyja 
 Margrét Brynjarsdóttir og Björn þór Vilhjálmsson ritstýrðu, 191–199, (Reykjavík: 
 Hugvísindastofnun, 2014), bls. 191. 
14 Ásta Benediktsdóttir. „Hvað er queer? “ Astabenediktsdottir.wordpress.com.14. nóvember 2013, sót 13. 
 desember 2017 á https://astabenediktsdottir.wordpress.com/2013/11/14/hvaderqueer/. 
15 Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Ég myndi alltaf enda með einhverri stelpu.“ 
 Ráðstefnurit Netlu–Menntavika 2010, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 31. desember 2010, bls. 
 12, sótt 13. desember 2017 á http://netla.hi.is/menntakvika2010/017.pdf. 
16 Hilmar Hildar Magnússon, „Hinsegin orðræða: Smurning eða sandur í tannhjóli gagnkynhneigða 
 regluverksins.“ Samtokin78.is, sótt 13. desember 2017 á https://samtokin78.is/greinasafn/samfelag-
 og-saga/5804-hinsegin-oreraeea-smurning-eea-sandur-i-tannhjoli-gagnkynhneigea-regluverksins. 
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vinna gegn útilokun.17 Meðal þeirra hópa sem tilheyra hinsegin samfélagnu eru sam- og 

tvíkynhneigðir, pankynhneigðir (kynverund óháð kyni og kynvitund), BDSM-hneigðir, 

trans fólk og intersex fólk.18 Þó eru um það skiptar skoðanir hverjir tilheyra því hverju 

sinni. 
 

1.5. Mörkun (e. branding) 

Mark (e. brand) er loforð, stór hugmynd eða væntingar sem eru skapaðar í huga neytanda 

um ákveðna vöru, þjónustu eða fyrirtæki. Mörkun snýst um að búa til tilfinningalega 

tengingu. Fólk verður hugfangið af markinu, treystir því, þróar sterkt samband, kaupir 

vöruna og trúir yfirburðum þess.19 Mörkun lýsir sambandi á milli einstaklinga og 

samtaka.20  Það sem maður tengist oftast við mark er einhver ákveðinn hlutur eða 

vörumerki á borð við Apple, Pepsi og Nike. Þeir sem tengja við þessi vörumerki efast ekki 

um ágæti þeirra, nota þau í hvívetna og þau standast væntingar neytandans. Í þessu 

samhengi má líta á hinsegin sem nokkurskonar mark er felur í sér væntingar, tilfinningaleg 

tengsl og samband. 

2.   Saga hommans á Íslandi 1975–2017 

Það er mikilvægt að segja sögu hommans á Íslandi í samhengi við umfjöllunina. Hún gefur 

dýpri skilning á þeirri baráttu sem hefur verið háð síðustu áratugina.  

 

2.1. Hörður Torfason og Samtökin ´78 

Fyrsti homminn á Íslandi sem kom opinberlega fyrir sjónir landsmanna sem slíkur var 

tónlistarmaðurinn og leikarinn Hörður Torfason.21 Í viðtali við tímaritið Samúel á 

haustdögum árið 1975 sagði hann frá samkynhneigð sinni undir fyrirsögninni „Viðtal 

ársins“. Þrátt fyrir þennan mikla titil var fyrirsögninni í raun laumað á forsíðuna (sjá mynd 

1) þannig að ekki bar mikið á henni. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort það hafi verið 

                                                
17 Geir Svansson „Flögð og fögur skinn.“ Kynin tvö kynstrin öll, Jón Proppé ritstýrði, bls. 124–140, 
 (Reykjavík: Art.is, 1998), bls. 137. 
18 Íris Ellenberger og Svandís Anna Sigurðardóttir, „Glimmersprengjan sem ekki sprakk.“ bls. 191. 
19 Alina Wheeler, Designing Brand Identity, 1. útg. (Bandaríkin: John Wiley & sons, 2003) bls. 2. 
20 Nicholas Ind, Beyond Branding, 1. útg. (Bretland og Bandaríkin: Kogan Page, 2003) bls 3. 
21 Þorvaldur Kristinsson, „Að hasla sér völl.“ Samtokin78.is, 13. desember 2017 á 
 https://samtokin78.is/greinasafn/samfelag-og-saga/76-ad-hasla-ser-voll. 
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með ráðum gert og ef til vill í því augnamiði að hjálpa kaupendum blaðsins að fela lestur 

sinn á viðtalinu. 

 

 

(Mynd 1: Forsíða tímaritsins Samúels árið 1975) 

 

Því fer þó víðsfjarri að Hörður hafi verið fyrsti og eini homminn á Íslandi á þessum 

tíma, en áður „lifðu hommar og lesbíur skuggatilveru á Íslandi, sjálfsvitund þeirra var veik, 

þekkingin á eigin sögu og menningu hverfandi, en þau sem helst státuðu af 

sjálfsbjargarviðleitni lögðu upp í siglingu til að kynnast ævintýrum stórborganna. Margt af 

þessu fólki sneri aldrei aftur til Íslands.“22 Það sama varð uppi á teningnum hjá Herði. Í 

kjölfar viðtalsins í Samúel og viðbragða almennings, meðal annars morðhótana og 

ofbeldis, flúði Hörður land. Hann flutti til Kaupmannahafnar og kynntist þar starfsemi 

félagsins Kredsen af 1948 sem er sambærilegt Samtökunum ’78 og heitir í dag LGBT 

Danmark.23 

Samtökin ’78 voru stofnuð í maí árið 1978, þegar Hörður sneri aftur heim til 

Íslands.24 Öðru fremur var litið á samtökin sem hagsmunafélag homma og lesbía og spruttu 

                                                
22 Þorvaldur Kristinsson, „Brot úr sögu samkynhneigðra,“ Hinsegindagar.is, 13. desember 2017 á 
 http://hinsegindagar.is/fraedsla-og-frodleikur/brot-ur-sogu-samkynhneigdra/. 
23 „Welcome to LGBT Denmark.“ Lgbt.dk, 13. Desember 2017. http://lgbt.dk/english-2/. 
24  Þorvaldur Kristinsson, „Brot úr sögu samkynhneigðra.“ Hinsegindagar.is, 13. desember 2017 á 
 http://hinsegindagar.is/fraedsla-og-frodleikur/brot-ur-sogu-samkynhneigdra/. 
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þau upp úr félagsskapnum Iceland Hospitality sem hafði verið komið á fót þó nokkru 

áður.25  

 

2.2. HIV-faraldurinn 

Stofnun Samtakanna ’78 varð til þess að félagslíf homma og lesbía efldist til muna og fleiri 

komu úr felum.26 Á 9. áratugnum fór að bera á sjúkdómi sem lagðist þungt á 

hommasamfélagið. HIV/alnæmi var stimplað sem hommasjúkdómur en sú skilgreining olli 

miklum fordómum.27 Því fylgdi mikil skömm að veikjast, ofan í allt hatrið sem viðgekkst í 

samfélaginu. „Það var ekki fyrr en haustið 1986 sem alvaran blasti við. Þá var í 

Morgunblaðinu birt grein um útbreiðslu alnæmis hér á landi og tölurnar voru ógnvænlegar. 

Í ljós kom að 29 manns höfðu verið greindir með veiruna og 70% þeirra eða 20 manns 

voru hommar.“28 HIV-faraldurinn varð til þess að gera lesbíur sýnilegri í baráttunni. 

Margir baráttumenn úr röðum homma létust og konurnar tóku við og fylltu í skarðið sem 

hafði myndast.29 Þannig urðu miklar breytingar á hreyfingunni á fremur stuttum tíma. 

Dauðinn hafði tekið sinn toll og starfsemin var í raun í andaslitrunum. Þessari þróun var þó 

snúið rækilega við og starfsemin dafnaði á ný undir lok 9. áratugarins. Árið 1988 fengu 

Samtökin ’78 í fyrsta skipti styrk frá Reykjavíkurborg.30 Það var mikilvægur þáttur í 

baráttu samtakanna, því að með opinberum stuðningi var kominn betri grundvöllur fyrir 

rekstri þeirra og baráttumálin farin að ná til eyrna fleiri aðila. 

 

2.3. Réttarbót 

Margir áfangasigrar áttu sér stað næstu árin. Þrotlaus barátta fólksins sem stóð í stafni var 

farin að skila árangri. Megináherslan var á fjölskyldulífið og að nálgast hin hefðbundnu 

gagnkynhneigðu gildi sem mest. Árið 1992 var samþykkt þingsályktunartillaga um afnám 

misréttis gagnvart samkynhneigðum. Á þeim grundvelli var skipuð nefnd til að kanna 

stöðu samkynhneigðra á Íslandi. Hún sendi frá sér skýrslu sem varð svo til grundvallar 

þeim breytingum sem gerðar voru á löggjöfinni næstu árin á eftir. Fjórum árum síðar voru 

samþykkt lög um staðfesta samvist fólks af sama kyni, sem samsvaraði hjónabandi. Þó 
                                                
25 Höfundur óþekktur. „Við erum bara hýrir.“ Vikan, 28. September, 1978, bls. 15. Sótt 13. desember 2017 á 
 http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=299339&pageId=4486125&lang=is&q=Samt%F6kin%2078. 
26 Böðvar Björnsson, „Alnæmisfaraldurinn- þröngi vegurinn til sigurs.“ Afmælisrit Samtakanna ´78, bls. 45. 
 Sótt 13 desember 2017 á https://www.samtokin78.is/images/pdf/S78_afmaelisrit_2008.pdf. 
27 Sama heimild, bls. 45. 
28 Sama heimild, bls. 46. 
29 Sama heimild, bls. 48–49. 
30 Þorvaldur Kristinsson, „Að hasla sér völl.“ 
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voru hvorki ættleiðingar né tæknifrjóvganir leyfðar. Íslensku lögin, sem voru þau fjórðu af 

þessum toga á heimsvísu, gengu þó skrefinu lengra en gert hafði verið annars staðar og í 

þeim var gert ráð fyrir möguleika á sameiginlegri forsjá barna. Það var svo árið 2012 sem 

lögum um fjölskyldurétt var breytt þannig að hann væri jafn án tillits til kynhneigðar og 

talað um tvo einstaklinga í stað karls og konu.31 

3.   Hinseginvæni markaðurinn 

3.1 Hinseginvænt (e. gay-friendly) 

Síðustu árin hefur talsvert borið á hugtakinu hinseginvænt (e. gay-friendly) sem vísar 

meðal annars til þess hvernig vörur og þjónusta eru með ýmsum leiðum markaðsettar á 

sérstakan hátt fyrir homma og lesbíur. Mörg fyrirtæki og vörumerki hafa sýnt frumkvæði á 

þessu sviði og hugað að þörfum homma.32 Þau fyrirtæki sem lagt hafa áherslu á að laða til 

sín samkynhneigða neytendur hafa komist að því hvernig best er að miðla efni til þessa 

markhóps.33 

Dæmi um fyrirtæki sem hefur lagt vinnu í þessa aðferð og beitt henni er bandaríski 

gallabuxnaframleiðandinn Levi’s.  Í greininni „Exploring the importance of gay-

friendliness and its socialization influences“ frá 2006 er vitnað í fræðimanninn Steven M. 

Kates, en hann bendir á að Levi´s hafi hætt framleiðslu á búningum fyrir skátahreyfinguna í 

Bandaríkjunum þegar hún varð uppvís að því að mismuna meðlimum sínum á grundvelli 

kynhneigðar. Þetta var ákveðin yfirlýsing af hálfu Levi’s þar sem tekin var afstaða með 

hommasamfélaginu og fyrirtækið í raun hinseginvæddi sig að einhverju leyti.34 Hugtakið 

hinseginvænt felur í sér að fyrirtæki sýni það í verki að þau virði og takist á við þarfir 

hinsegin neytenda og starfsmanna.35 

 Margt bendir til þess að fjölmörg stórfyrirtæki reyni að leggja rækt við hinsegin 

kúnna. Listinn er langur og fyrirtæki á borð við Abercrombie & Fitch, American Express, 

American Airlines og Bank of America eru þeirra á meðal. Fyrirtækjum sem teljast 

                                                
31 Þorvaldur Kristinsson, „Áfangar í réttarbaráttunni.“ Samtokin78.is, sótt 13. desember 2017 á 
 https://www.samtokin78.is/greinasafn/afangar-i-rettindabarattunni. 
32 Nam-Hyun Um. „Exploring the Importance of Gay-friendliness and its Socialization Influences.“ Journal 
 of Marketing Communications, 2 (júní 2006): 79–94, bls. 80.   
33 Sama heimild, bls. 81. 
34 Sama heimild, bls. 82. 
35 Gillian W. Oakenfull, „What Matters: Factors Influencing Gay Consumers’ Evaluations of “Gay-Friendly” 
 Corporate Activities.“ Journal of Public Policy & Marketing, 32 (2013): 79–89, bls. 81. 
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hinseginvæn hefur fjölgað mjög mikið síðustu ár.36 Að auki hefur fjárfesting í auglýsingum 

í tímaritum er beinast sérstaklega að hommum aukist gríðarlega, eða þrisvar sinnum meira 

en í öðrum tímaritum.37  

Ímynd hommans hefur oft og tíðum verið lýst sem DINK (e. double income no 

kids), þar sem þeir eru frjálsir og hafa ekki um neitt að hugsa nema sjálfa sig.38 Þetta er 

lífseig hugmynd og mjög táknræn fyrir hinsegin samfélagið. Sjaldan er minnst á aðra hópa 

er tilheyra því, sem sýnir forréttindastöðu hommans berlega. 

 

3.2. Hommamarkaðurinn (e. gay market) 
Auglýsingar sem beinast sérstaklega að hommum komu fyrst fram á sjónarsviðið á seinni 

hluta síðustu aldar og hafa sem slíkar verið að þróast í um 30 ár. Nokkur fyrirtæki höfðu 

þegar á níunda áratugnum uppgötvað tækifærin sem í þessum auglýsingum fólust. Þetta 

voru aðallega áfengisframleiðendur, ferða- og tískufyrirtæki samkvæmt grein Hester og 

Gibson frá árinu 2007 sem birtist í „What matters: factors influencing gay consumer´s 

evaluations of “gay friendly”“ í Corporate Activities. Það var svo sænski 

húsgagnaframleiðandinn IKEA sem varð fyrsta fyrirtækið í heiminum til þess að sýna 

homma í sjónvarpsauglýsingu. En það var ekki fyrr en árið 1994,39 um sama leyti og hinn 

bandaríski rokksöngvari Kurt Cobain dó og þremur árum fyrir dauða Díönu prinsessu. Sá 

böggull fylgdi skammrifi að auglýsingin var ekki sýnd fyrr en eftir kl. 22:00 á kvöldin og 

samkvæmt leikstjóranum Patrick O´Neal var það með ráðum gert til að „ekki væri hægt að 

saka fyrirtækið um að vera að troða samkynhneigð ofan í kokið á börnum.“40 Á svipuðum 

tíma fóru hommar að birtast í sjónvarpsþáttum en þá oftast sem saklausar grínpersónur; 

mögulega einhver sem mátti hlæja að, stuggaði ekki við gildandi viðmiðum og festi frekar 

í sessi ríkjandi staðalmyndir. 

 Önnur hlið á því að fyrirtæki verða hinseginvænni er að veita hinsegin 

starfsmönnum vernd innan vinnustaðarins í formi sértækra aðgerða. Mörg fyrirtæki í 

Bandaríkjunum hafa markað sér stefnu sem bannar mismunun á vinnumarkaði á grundvelli 

kynhneigðar. Til að mynda buðu 83% af fyrirtækjum á lista tímaritsins Fortune árið 2008 
                                                
36 Nam-Hyun Um. „Symbols or icons in gay-themed ads: How to target gay audience.“ Journal of Marketing 

Communications, 21 (júní 2015): 393–407, bls. 393. 
37 Sama heimild, bls. 394. 
38 Katherine Sender, Business, not Politics-The Making of the Gay Market, 1. útg. (New York: Columbia 
 University Press, 2004), bls. 146. 
39 Gillian W. Oakenfull, „What Matters: Factors Influencing Gay Consumers’ Evaluations of “Gay-Friendly” 
 Corporate Activities.“, bls. 79. 
40 Katherine Sender, Business, not Politics-The Making of the Gay Market, bls. 118. 
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hommum og lesbíum sömu fríðindi (e. benefits) fyrir maka og þau buðu gagnkynhneigðum 

starfsmönnum sínum.41 Samhliða því að fyrirtæki hafa mótað sér innri stefnu með það að 

markmiði að minnka mismunun hafa, samkvæmt fræðikonunni Angelu Ragusa, orðið 

miklar breytingar á neysluvenjum hinsegin fólks á hinum almenna markaði á tímabilinu 

1980–2000.42 

  

3.3. Hommaneysla (e. gay consumerism) 

Fram kemur í rannsókn Gudelanas frá árinu 2011 á neysluvenjum homma og lesbía í 

nokkrum bandarískum borgum, samkvæmt greininni „What matters: factors influencing 

gay consumers’ evaluations of “gay-friendly”“ úr tímaritinu Corporate Activities, að þessir 

hópar séu meðvitaðir og hafi þekkingu á því hvar, hvernig og hvers vegna fyrirtæki hafi 

gert þau að markhópi. Þannig tóku eftir hinsegin myndmáli í almennum fjölmiðlum, 

óbeinum auglýsingum (e. product placement) í hinsegin sjónvarpsþáttum, kostun ótengdra 

aðila á hinsegin viðburðum og atvinnustefnu fyrirtækja gagnvart hinsegin fólki og því sem 

ekki var beint til þeirra. Fyrirtæki þurfa því að hafa í huga að ekki þýðir að setja hvað sem 

er fram í markaðsstefnu sinni.43 Neytendurnir eru oft og tíðum fremur vel upplýstir. 

Á síðustu árum hafa hommar átt ansi mikla hlutdeild í hinsegin markaðnum í formi 

kaupmáttar (e. spending power). Þá líta fyrirtæki sem stýra markaðnum á þá sem vænlegan 

og verðmætan kost til að hafa í sigtinu. Samkvæmt Tracy L. Tuten sem skrifar í Journal of 

Marketing Communications og vísar í Smith og Malone frá árinu 2003, líta þessi fyrirtæki í 

raun á homma sem hreina gullnámu. Það hefur sýnt sig að vörumerki sem sérstaklega er 

ætlað að höfða til samkynhneigðra neytenda njóta mikillar tryggðar þessa hóps. Á árunum 

1996–2006 þrefaldaðist til að mynda kostnaður við auglýsingar á Bandaríkjamarkaði sem 

beindust sérstaklega að samkynhneigðum, eða sem nemur 205% aukningu.44 Því má þó 

ekki gleyma að á sama tíma og kaupmáttur homma jókst urðu þeir sýnilegri og öðluðust 

meiri réttindi til jafns við gagnkynhneigða. 

Samfara sívaxandi hagnaði af hinsegin markaðnum og auknu aðgengi að honum 

hefur áhugi bæði fræðimanna og framleiðenda aukist. Sá áhugi beinist helst að því hvaða 

áhrif auglýsingar sem beint er að hinsegin neytendum hafa á þá, en ekki síður hvaða áhrif 

auglýsingarnar hafa á gagnkynhneigða neytendur. Auglýsendur er róa á þessi mið hafa 
                                                
41 Gillian W. Oakenfull, „What Matters: Factors Influencing Gay Consumers’ Evaluations of “Gay-Friendly” 
 Corporate Activities.“, bls. 79. 
42Sama heimild, bls. 80. 
43 Nam-Hyun Um. „ Symbols or icons in gay-themed ads: How to target gay audience.“ Bls. 394. 
44 Sama heimild, bls. 394. 
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gætt þess að nota tákn sem hafa menningarlega skírskotun, eitthvað sem útilokar ekki 

gagnkynhneigða neytendur.45 Þeir þurfa að huga að því að auglýsingarnar höfði til beggja 

hópa til að trufla ekki neinn og sýna ákveðna staðalmynd af hommanum sem ruggar ekki 

bátnum. Það að vera hommi er ekki alltaf sýnilegt og það sem þykir „hommalegt“ er ekki 

öllum augljóst. Við framleiðslu hommaauglýsinga þurfa því markaðsöflin að reiða sig á 

hommatákn (e. gay coding), staðalmyndir og dæmigerðar og algengar birtingarmyndir     

(e. typification).  

 

3.4. Hreinsun hommans 

Það tók hommann rúma tvo áratugi að ná forréttindastöðu innan hinsegin samfélagsins í 

Bandaríkjunum og í raun innan hins almenna samfélags. Það krafðist hins vegar fórna af 

ýmsum toga og góðrar ímyndarsköpunar. Hreinsa varð út allt sem gæti truflað þá sem ekki 

tilheyrðu hinsegin samfélaginu, eins og kynlífs- og lífstílstengda hluti.46  

Staðalmyndin sem varð til af hommanum var að hann væri huggulegur, vel til fara, 

í góðum efnum, hvítur, ófatlaður og grannur. Þannig hentaði hann sem best þeim 

fyrirtækjum sem notuðu hann til að selja vörur sínar. Jafnframt þarf að taka með í myndina 

hina ýmsu undirflokka hommakerfisins og sýna þá í sem bestu ljósi. Viðfangsefnið er því 

ekki einfalt og línan á milli þess að gera hið „hommalega“ sýnilegt og gera það of sýnilegt, 

án þess að skilja neinn út undan, er oft og tíðum mjög þunn47 (sjá mynd 2). Ósennilegt er 

þó að hægt sé að ná til allra í hvert sinn og líklega eru það iðulega þeir sömu sem lenda í 

markhópnum, hinir stilltu og „venjulegu“ hommar sem hafa yfir mestum 

ráðstöfunartekjum að ráða; ófatlaðir, myndarlegir, hvítir og ekki of „hommalegir“. O´Neal, 

sem leikstýrði IKEA-auglýsingunni frægu frá 1994, vildi hafa hommaparið sitt sem allra 

venjulegast:  

 
Við héldum að þetta væri frábært hjá okkur, að sýna þá saman að versla, og við tókum 
kynhneigðina alveg út úr dæminu. Þetta var bara par, hvaða par sem var, án þess að 
minnst væri á að þeir væru hommar, þeir komu ekki út úr skápnum og áttu að vera eins 
og þeir væru venjulegir, fullkomlega venjulegir.48 
 

 

                                                
45 Sama heimild, bls. 394. 
46 Katherine Sender, Business, not Politics-The Making of the Gay Market, bls. 122. 
47 Sama heimild, bls. 126. 
48 Sama heimild, bls. 126. 
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(Mynd 2: Hommarnir í auglýsingu IKEA frá árinu 1994) 

Þess háttar hugsun er mjög algeng og segir Katherine Sender í bók sinni Business not 

Politics að hommar séu oft sýndir í þessu ljósi, gjörsneyddir öllu sem kallast getur 

kynferðislegt, að þeir séu „kynsneyddir“ (e. desexualised).49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Sama heimild, bls. 126. 
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4.   Ímynd hommans í íslenskum fjölmiðlum árin 1975–2017 

Birtingarmyndir hommans í hérlendum fjölmiðlum hafa breyst á þeim 42 árum sem liðin 

eru síðan Hörður Torfason kom út úr skápnum í Samúel. Til að varpa ljósi á þær breytingar  

sem hafa orðið á ímyndinni verða skoðaðar ljósmyndir úr fjölmiðlum er spanna þetta 

tímabil. Aðferðin sem var notuð var sú að orðið hommi var slegið inn á vefsíðuna 

Tímarit.is og valdar myndir og umfjallanir sem tengjast ímynd, birtingarmynd, 

andrúmslofti og tilfinningu. Niðurstöðurnar sem komu upp voru nokkur þúsund og var 

ákveðið að velja myndir og greinar út frá sem breiðustum grunni, til þess að sýna sem 

fjölbreyttastasta mynd af viðfangsefninu. Á myndunum, sem birtust í dagblöðum og 

tímaritum, þá sem myndskreytingar við viðtöl eða auglýsingar. Þær myndir sem valdar 

voru sýna einstaklinga, pör og fjölskyldur. Stæstur hluti þeirra sem eru viðfang á 

ljósmyndunum eru hommar, en þó koma aðrir innan hinsegin samfélagsins fyrir. 

 

   
(Myndir 3 og 4) 

 

Fyrstu tvær myndirnar koma úr tímaritinu Vikunni og eru frá árinu 1978. Þar er viðtal við 

homma um líf hans og tilveru. Önnur myndin (sjá mynd 3) er á forsíðunni, þar stendur 

hann ásamt kærasta sínum og snýr baki í ljósmyndarann; vill enda ekki koma fram undir 

nafni í þessu viðtali vegan ótta við að verða fyrir aðkasti. Hann vísar til þess að einhverjir 

hommar hafi flúið land vegna kynhneigðar sinnar og ofsókna sem þeir hafa lent í. Hinar 

ljósmyndirnar í viðtalinu eru af sama meiði (sjá mynd 4). Þrátt fyrir það má líklega segja 

að viðtalið hafi sýnt þó nokkuð hugrekki á sínum tíma, bæði hjá viðmælanda og 

vikublaðinu. Munurinn á viðtalinu í Vikunni og við Hörð í Samúel er sá að hér sýnir 
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homminn ekki á sér andlitið og er óþekkjanlegur. Þetta rímar við það sem áður hefur fram 

komið fram í sögukaflanum, að á þessum tíma hafi barátta homma fyrir réttindum sínum 

og bættri ímynd verið hafin, en stutt á veg komin. Óttinn við útskúfun og ofbeldi var til 

staðar og hann lærði af reynslu Harðar. 

 

 

 
(Mynd 5) 

 

Árið 1987, á meðan HIV-faraldurinn var í algleymingi, birtist viðtal í Alþýðublaðinu við 

Þorvald Kristinsson, þáverandi formann Samtakanna ´78 (sjá mynd 5). Þar er svarthvít 

mynd af honum, fremur alvarlegum á svip, og fyrirsögnin er allt annað en jákvæð. Þetta 

endurspeglar ástandið í samfélagi homma á þeim tíma. Ímynd þeirra var ekki góð en 

ljósmyndin af Þorvaldi gefur það til kynna með yfirbragðinu að honum sé full alvara. 

Margir voru veikir og baráttuþrekið í lágmarki. Yfir stóð barátta fyrir auknum sýnileika og 

reynt var að berja á bak aftur fordóma í garð homma og HIV-smitaðra.  
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(Myndir 6 og 7) 

 

Þremur árum síðar, eða árið 1990, birtist grein í Pressunni og heitir „Hommarnir í 

Íslandssögunni“ (sjá mynd 6). Þar er notast við hefðbundna skrautskrift í fyrirsögninni sem 

mögulega gæti verið til þess að auka vægi greinarinnar. Ljósmyndin sem fylgir er svarthvít 

og af ungum manni sem er fáklæddur og situr í mjög kynferðislegri stellingu með fingurinn 

í munninum. Þetta er mögulega tilraun til þess að tengja hommann betur við karlmennsku 

og hetjurnar í Íslendingasögunum en stellingin og það að hann er orðinn kynferðislegt 

viðfang gerir hann allt annað en karlmannlegan. Útfrá kenningum um karlmennskuna er 

hann orðinn kvenlegur. Það er því þó nokkur þversögn í þessu og gæti gefið til kynna að 

baráttan sé í einhverri kreppu. Svipað myndmál er í lesandabréfi í Vikunni frá árinu 1992. 

Það ber yfirskriftina „Maðurinn minn er hommi“ og lýsir vanlíðan og örvæntingu konu 

sem er að takast á við það að eiginmaður hennar er samkynhneigður (sjá mynd 6).  Um það 

notar hún orð eins og kynvilla og afbrigðilegheit. Hún tekur fram að maðurinn sé samt 

mjög karlmannlegur. Myndin er af tveimur berum karlmönnum sem beygja sig hvor í sína 

áttina líkt og þeir séu að dansa og eru ákaflega vöðvastæltir. Mögulega er verið að sýna þá 

í kvenlegum stellingum til að undirstrika það að í raun sýna þeir ekki af sér sanna 

karlmennsku. Það rímar við karlmennskukenningarnar. Þegar karl er kvengerður, setur það 

hann niður. Það er ekkert nýtt að tengja homma við kynlíf og hvað þá afbrigðilegt kynlíf, 

það hefur alltaf verið hluti af ímyndinni og oft notað af fólki sem hefur fordóma í garð 

þeirra, til að setja þá niður, lítillækka og minnka valdið þeirra. Kannski þótti baráttan og 

sýnileikinn vera farinn að seilast full mikið í hið gagnkynhneigða rými.  
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(Myndir 6 og 7) 

 

Dæmi um hinseginvæna aðgerð má sjá á mynd sem fylgir viðtali við 

blómaskreytingakonuna Guðrúnu Sigurðardóttur á Egilsstöðum (sjá mynd 8). Það birtist í 

Morgunblaðinu árið 1996. Hún hefur búið til sérstakan blómvönd fyrir homma og lesbíur 

til að notast við þegar þau eru gefin saman. En viðtalið er tekið um svipað leyti og staðfest 

samvist samkynja para var samþykkt. Þarna er Guðrún að selja vöru sína merkta hommum, 

sennilega í góðri meiningu, en klárlega sem sölutrix. Hommar voru þarna orðinn ágætis 

markhópur fyrir blómaskreytingakonur. 

  

 

 
(Mynd 9) 

 

Þegar staðfesta samvistin var í höfn og krafan um rétt til barneigna jókst, birtist viðtal við 

fólk í dagblaðinu Tímanum (sjá mynd 9). Þar er rætt við þau um barneignir; ættleiðingar, 

tæknifrjóvganir og að ala upp börn sem samkynhneigðir einstaklingar. Viðtalið birtist árið 
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1999 og bar yfirskriftina „Uppeldi án fordóma“. Þarna er dæmi um það þegar hommar og 

lesbíur reyna að taka sér pláss í hinum gagnkynhneigða heimi, segjast vera ekki vera neitt 

öðruvísi en aðrir og séu barngóð í ofanálag. Það má auðveldlega tengja þetta við 

aðlögunarkenningar en samt sem áður er þetta fremur snúið að túlka. Að koma opinberlega 

fram á þessum tíma og krefjast þess að fá að vera eins og aðrir, benda á það að auðvitað 

geti samkynhneigðir alið upp börn eins og aðrir gæti hafa verið mjög róttækt. En það sem 

þau segja og sýna fellur mjög vel að viðmiðum gagnkynhneigðarinnar. Ljósmyndirnar sem 

fylgja eru hressilegar og vinalegar. Þannig er mögulegt að opna nýtt rými sem ekki var til 

staðar áður. 

 

 

 
(Mynd 10) 

 

Sýnileiki homma eykst með árunum og umfjöllunarefni og myndmál breytist örlítið. 

Jafnframt fækkar smám saman færslum á Tímarit.is undir leitarorðinu hommi. Myndmálið 

verður hversdagslegra og stíliseraðra. Ímyndin er að slípast til og verða aðgengilegri. 

Dæmi um það má finna í lífstílsblaðinu Fókus sem kom út í kringum aldamótin (sjá mynd 

11). Árið 2003 birtist stuttur pistill eftir ungan homma sem heitir Óli. Hann er ekki að tala 

beint um hluti sem tengjast samkynhneigð en nefnir í framhjáhlaupi að hann sé kallaður 

Óli hommi. Fyrirsögnin er „Minn hýri heimur“. Tilfinningin í kringum þessa mynd er létt 

og gæti verið túlkuð sem tákn um nýja tíma.  
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(Mynd 11) 

 

Á þessum árum var sjónvarpsstöðin Skjár einn á fullri ferð og í kringum Hinsegin daga 

árið 2004 birtist stutt viðtal í sama blaði við tvo unga stjórnendur dægurþáttarins 

„Hjartsláttar“ á Skjá einum (sjá mynd 11). Þar er talað við ungu hommana Erling Óttar 

Thoroddsen og Baldvin Kára Sveinbjörnsson um það að vera samkynhneigðir og koma út 

úr skápnum. Þeir eru léttir á að líta og virðast ágætis fyrirmyndir fyrir annað ungt fólk sem 

er að rykfalla inni í skápnum. Það virðist ekki vera neitt óyfirstíganlegt mál að vera hommi 

á þessum tíma og tilfinningin er létt og góð. Þeir virðast mjög sáttir og frambærilegir. 

Ímyndin sem þetta gefur er að hommum vegnar vel og þeir eru hvorki kynvæddir né 

niðursettir.  
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(Mynd 12) 

 

Í helgarblaði DV þessa sömu helgi kemur grein sem ber yfirskriftina „Auðvitað er kúl að 

vera hommi“ (sjá mynd 12). Þar er talað við fjöldann allan af hommum og lesbíum og er 

mjög greinilegt að sýnileikinn þessara hópa er orðinn mikill. Það er greinilega mikil 

uppsveifla í gangi og ímyndin orðin mjög sterk. Í greininni er talað um ýmsar hliðar 

samfélagsins, góðar og slæmar. Þó er tónninn fremur jákvæður en gagnrýninn. 

 

 

 
(Mynd 13) 

 

Annað dæmi um hinseginvæna aðgerð eru auglýsingar Landsbankans sem birtar eru í 

dagblöðum á Hinsegin dögum. Þar eru gerðar heilsíður sem óska hommum og lesbíum til 

hamingju með daginn, á seinni árum hefur verið rætt um hinsegin fólk. Ástæðan fyrir því 

er að þau skipta yfir í hinsegin á ákveðnum tímapunkti er sú að þannig nær landsbankinn til 

breiðari hóps. Það væri líka móðgandi fyrir hinsegin fólk í dag að vera ekki með í 

menginu. Árið 2005 birtist auglýsing sem tekin er á kaffihúsi og er þónokkuð stílfærð og 
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uppstillt (sjá mynd 13). Þar gefur á að líta hóp homma og lesbía sem gefa upp hvenær og 

hvort þau komu út úr skápnum. Þetta er dæmi um viðleitni til þess að sýna að hommar og 

lesbíur séu ekkert öðruvísi en aðrir og um leið bætir Landsbankinn ímynd sína. 

Ljósmyndin er mjög falleg og sýnir fjölbreyttan hóp innan þröngs ramma. 

 

 

 
(Mynd 14) 

 

Árið eftir má finna umfjöllun í DV, þar sem sætasti hommi landsins er valinn hópi 

álitsgjafa (sjá mynd 14). Myndirnar eru héðan og þaðan, líklega úr einkasöfnum og öðrum 

fjölmiðlum. Yfirskriftin er „Sætasti hommi landsins“ og er það áhugavert orðaval í ljósi 

hugmynda um karlmennsku. Sjaldan er talað um sæta karla og oftar eru þeir sagðir flottir, 

kynþokkafullir eða eftirsóttir. Einnig er áhugavert að álitsgjafahópurinn samanstendur 

einungis af konum. Það væri nær að hafa álitsgjafana homma, enda er verið að ræða 

homma. Þarna gæti verið einhver feimni í gangi eða jafnvel fair hommar sem væru eftir 

þegar búið væri að velja þá sætustu.  
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(Mynd 15) 

 

„Samkynhneigðir geta líka verið afburða íþróttafólk“ er titill viðtals í Fréttablaðinu við 

Hafdísi Erlu Hafsteinsdóttur og Vilhjálm Inga Vilhjálmsson árið 2009 um stofnun Styrmis, 

nýs íþróttafélags samkynhneigðra (sjá mynd 15). Þau tala um að það sé erfitt að vera 

samkynhneigður í ákveðnum íþróttagreinum og því sé félagsskapurinn ætlaður sem öruggt 

rými. Þrátt fyrir öll lagalegu réttindin og það sem hefur áunnist með baráttunni var það 

talið mikilvægt stofna slíkt félag. Það er umhugsunarefni og gæti gefið til kynna að staðan 

sé kannski ekki eins góð og hún lítur út fyrir að vera. Þrátt fyrir að ímyndin hafi hnikast til 

og viðmiðin orðin gagnkynhneigðari en áður fyrr, þá haldast þau samt óbreytt að þessu 

leitinu. Hommum líður illa í íþróttum og því þurfa þeir að taka til sinna ráða. 
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(Mynd 16) 

Síðustu ár hafa sést nokkrar auglýsingar og atvik sem má tengja beint við að gera fyrirtæki 

hinseginvænni. Til dæmis má nefna það þegar flugfélagið WOW air nefndi eina af 

flugvélum sínum TF GAY árið 2016 (sjá mynd 16).  Þannig hakar WOW air í hinsegin 

boxið og vonast sennilega til að fá stærri sneið af kökunni. Sama á við um lífstílsbúðin 

Epal þegar hún auglýsti vörur sínar með þekktum hommum úr þjóðlífinu (sjá mynd 17). 

Það var gert í kjölfar mikillar umræðu um forréttindi homma innan hinsegin samfélagsins 

og hvernig þeir standa almennt innan stigveldisins. Við þetta varð hugtakið Epalhommi til 

og ákveðin staðalmynd af hommanum sem vel efnuðum og smekklegum festi sig í sessi og 

hefur áhrif á ímyndina.  

 

 
(Mynd 17) 
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Niðurlag 

Það má með sanni segja að skrif þessi hafi verið þeysireið um heima og geima hommans. 

Allt frá því hvernig staðan var hér á landi um miðjan áttunda áratuginn, með viðkomu í 

fræðiheimum og svo til dagsins í dag. Það er búið að vera mjög skemmtilegt að skoða allt 

þetta gamla efni og ekki laust við að nokkur nostalgía hafi hreiðrað um sig hjá 

undirrituðum.  

 Það sem sterkast stendur uppúr eru yfirfærslurnar á fræðikenningunum á ímynd 

hommans, markaðsvæðingu hans og það hvernig fyrirtæki og vörumerki hafa nýtt sér 

baráttuna til eigin hagsbóta. Þar ber helst að nefna fyrirtæki sem merkja sig með hommum 

til að auka á markaðshlutdeild sína. Það eru til dæmis Levi´s gallafataframleiðandi, WOW 

air, Landsbankinn og lífstílsverslunin Epal. Þau hafa öll verið með puttann á púlsinum 

hvað varðar hinseginvæn viðskipti og ef marka má tölurnar frá Bandaríkjunum, er um 

stóran hóp viðskiptavina að ræða. Það kom fram að homminn heldur mikilli tryggð við 

fyrirtæki og vörumerki sem gera slíkt.  

 DINK er mér ofarlega í huga. Sterk homma ímynd sem hefur þróast síðustu ár í takt 

við aukinn sýnileika og þörf hommans til þess að ryðjast inn í hið gagnkynhneigða rými. 

En það er svo spurning hvort komi á undan, hænan eða eggið? Er þessi aukna 

markaðssetning til homma gerð til að skapa eftirspurn eftir ákveðnum vörumerkjum, eða 

skapa þessi ákveðnu vörumerki eftirspurnin hjá hommum? Mögulega gæti það verið leið 

homma til að tilheyra betur hinum gagnkynhneigðu viðmiðum. Ég ætla ekki að fullyrða 

neitt um það en það er ágætis heilafóður. 

 Ef maður skoðar sögu hommans, baráttuna og kröfu hans um aukin réttindi, 

virðingu, rými og sjálfsögð mannréttindi er ekki annað hægt en að taka ofan 

glimmerderhúfuna fyrir honum. Það er ekki hægt að setja sig í þessi spor. En sýnileikinn 

og það að bæta og endurskapa ímyndina hefur líkast til alltaf verið í fyrirrúmi. Það er klárt 

mál að hún hefur batnað stórkostlega með árunum, ef litið er til veraldlegra gæða og 

mannréttinda. Fyrstu myndirnar sem voru skoðaðar hér í lokakaflanum voru ekki beinlínis 

opnar og frjálsar. Þær voru hugrakkar og fyrsta skrefið í átt að breytingum.  

 Ímynd hommans hefur svo tekið beygjur og sveigjur og má sjá jákvæða þróun í 

uppbyggingu hennar með því að setja ljósmyndirnar svona saman. Sjálfstraustið hefur 

aukist til muna og vissan um eigið ágæti og að tilheyra samfélaginu hefur líkast til hjálpað 

til við það. Það er því mjög áhugavert að seinni árin hafa komið upp háværari kröfur 

hommans eins og með stofnun íþróttafélagsins Styrmis. Og í raun styður það ályktunina 
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um að sjálfstraustið sé meira, ímyndin betri og það að ætla sér aukið rými sé sjálfsagður 

hlutur.  

 Ímyndin er líka breytileg innan hommasamfélagsins. Þar er stigveldi sem virkar á 

sama hátt og annars staðar. Forréttindi eru mismunandi, fé og auður skapar völd! Breytur á 

borð við uppruna, fötlun og annað lækka homman á skala forréttindanna eins og aðra. 

Völdin geta skapað jaðarstetningu þeirra sem minna hafa. Það er ágætt að hafa það í huga. 

 

Það verður vonandi pláss fyrir meira rými enda er stutt í það að fólk olnbogi sig fram fyrir 

röðina, hvort heldur sem er gæslumenn karlmennskunnar eða forréttinda(epal)hommar. 

 

Þetta eru viðskipti, engin pólitík! 
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