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Útdráttur 

Samfélagsmiðlar hafa gjörbreytt lífi fólks í nútímanum. Stór hluti lífs þeirra fer nú fram á 

Internetinu og samfélagsmiðlunum sem það hefur alið af sér. Í ritgerð þessari eru áhrif og 

notkun stefnumótaforritsins Grinder meðal íslenskra, samkynhneigðra karlmanna tekin 

til athugunar. Grinder er kynntur sem félags-kynferðislegur vettvangur fyrir 

samkynhneigða menn. Rannsókn er framkvæmd með kenninguna um notkun og ávinning 

(e. uses and gratifications) að leiðarljósi. Tuttugu prófílar eru teknir til skoðunar. 

Myndbirting og textabirting er greind til þess að greina ástæður notkunar og ávinnings 

sem notendur sækjast eftir og viðtöl við notendur Grinder veita frekari innsýn í 

reynsluheim notenda. Niðurstöður benda til þess að kynferðisleg tjáning sé í fyrirrúmi hjá 

íslenskum notendum Grinder,  í samspili við félagslega þætti. Rannsóknum er sérlega 

ábótavant á viðfangsefninu. 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Vægi 

ritgerðarinnar er 12 einingar (ECTS). Leiðbeinandi er Arnar Eggert Thoroddsen. Arnar á 

ómældar þakkir mínar fyrir auðsýndan velvilja, stuðning og hvatningu. Ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir hreinskilni og þor í svörum sínum og að gefa sér tíma til þess 

að taka þátt í verkefninu, en nafn ritgerðarinnar er fengið frá einum viðmælenda mínum. 

Anna Lotta Michaelsdóttir, Anna Sólveig Bjarnadóttir og Ásdís Guttormsdóttir eiga mínu 

bestu þakkir fyrir stuðning, ráðgjöf og ómetanlegan vinskap. Ég get ekki þakkað föður 

mínum og systrum mínum þremur fyrir að standa við bakið á mér í blíðu og stríðu og 

styðja mig með ráðum og dáðum. Síðast en allra síst vil ég þakka móður minni heitinni 

fyrir að hvetja mig til dáða í gegnum tíðinna og veita mér innblástur, fyrir að vera alltaf til 

staðar þegar tækifæri gafst og kveikja á kerti þegar svo var ekki.  
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Inngangur  

Það er ekki sögum of aukið að samfélag manna sé flókið. Mannfólkið hefur í gegnum 

aldanna rás þróast frá því að vera sundurleitur hópur einstaklinga sem ráfa um slétturnar, 

til þess að mynda þaulskipulögð og reglubundin samfélög nútímans. Það ber að forðast 

að líta á þessa þróun mannkynsins til betri og hagkvæmari vega sem sjálfsagða og 

náttúrulega, þvert á móti ber að líta hana sem ótrúlegt afrek annars stórmerkilegra 

lífvera. Þessi þróun er merkileg fyrir þær sakir að hún hefur verið dregin fram af hinni 

ótrúlega djúpstæðu en jafnframt sérstæðu þörf mannkynsins fyrir hið félagslega. 

Manninum, jafn fjölbreytilegum og margþættum sem hann kann að vera, hefur tekist 

skapa samfélög sem rúma margbreytileikann innan þess og veita fólki tækifæri til þess að 

haga lífi sínu í samræmi við eigin sannfæringu og samlyndi við aðra. Drifkraftur þessa 

breytinga hefur verið hið félagslega, þessi djúpstæða þörf fólks fyrir hvort annað. Hið 

félagslega hefur hins vegar ekki vald eitt og sér til þess að drífa áfram breytingar í 

samfélagi, þróun þess og viðhald. Allt slíkt er komið undir því að hið félagslega hafi 

grundvöll til þess að blómsta og geti verið tjáð. Þessi grundvöllur er samskipti. Samskipti 

eru blóðið í æðum samfélaga og hafa tækifæri fólks til samskipta við hvort annað alltaf 

verið í forgrunni og samskiptamátar þess hafa varðað leiðina hvað þróun samfélagsins 

snertir. Saga mannkynsins er í raun saga samskipta. 

Samskipti hafa tekið stökkbreytingum í gegnum tíðina og leitt inn róttækar breytingar 

á lifnaðarháttum fólks hverju sinni. Hið ritaða orð leysti upphaflega hið talaða orð af hólmi 

og gjörbreytti samskiptaháttum fólks og hefur þróunin verið stöðug síðan. Síðastliðnar 

tvær aldir hafa verið sérlega áhrifamiklar hvað þetta varðar og samfélög tekið 

stakkaskiptum, samhliða þróaðari iðnvæðingu. Útvörpun, sjónvörpun, tæknivæðing og 

gervihnattavæðing ólu af sér það tól sem átti eftir að gjörbylta lífi mannkynsins og 

samskiptaháttum þess, Internetið. Internetið hefur ekki látið nokkurn hluta 

nútímasamfélaga ósnortinn og er órjúfanlegur hlutur í lífi þegna þeirra, að minnsta kosti 

vestrænna samfélaga. Líf mannsins fer nú fram að stórum hluta á Internetinu. Það kann 

oft að virðast fólki allsráðandi og alltumlykjandi, oft með réttu. Internetið hefur í ætt við 

forvera þess, einnig þróast og alið af sér aðrar tækninýjungar. Þar ber helst á 
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samfélagsmiðlum sem fylgja fólki hvert sem er í vösum þeirra, fylgifiskar snjallasímanna 

sem þar búa. Það gefur augað leið að samspil Internetsins, samfélagsmiðla og 

snjallasímanna sem hýsa þá hafa gífurleg áhrif á líf fólks. Það liggur því mikið við að skilja 

hvernig hið félagslega, samskiptin og tæknin bæði nýtast og notast af þeim fjölbreyttum 

hópum sem mynda samfélag. 

Það er ætlun þessa texta sem hér fylgir að taka til athugunar einn slíkan hóp og notkun 

hans á ákveðnum samfélagsmiðli, nefnilega notkun samkynhneigðra karlmanna á 

samfélagsmiðlinum Grinder. Samkynhneigðir, sér í lagi samkynhneigðir karlmenn, hafa í 

gegnum áranna rás mætt miklum fordómum og sætt ofsóknum sökum kynhneigðar 

sinnar. Þetta hefur haft í för með sér að líf og kynlíf samkynheigðra karlmanna hefur verið 

afmarkað og sveipt bæði leynd og skömm. Samfélög samkynhneigðra höfðu því skapast 

sem eins konar menningarkimi (e. sub-culture) samhliða en jafnframt sérstætt almennu 

samfélagi. Ötul réttindabarátta samkynhneigðra undanfarna áratugi hefur hins vegar gert 

það að verkum að samkynhneigðir fóru að öðlast viðurkenningu í vestrænum samfélögum 

og samþætting samkynhneigðra inn í hið almenna samfélag er mjög langt á veg kominn 

víðast hvar á Vesturlöndum. Þessi samþætting er þó flóknari en kann að virðast í fyrstu 

þar sem menningarkiminn, sem áður var gagngert umráðasvæði samkynhneigðra, tók að 

þynnast út og verða óræðari.  

Tækninýjungar Internetsins hafa að mörgu leyti verið samstíga auknum réttindum 

samkynhneigðra undanfarna áratugi. Samkynhneigðir hafa nýtt sér tækifæri þess, svo 

sem samfélagsmiðla, til þess að komast í tæri við annað samkynhneigt fólk og tengjast 

samfélagi samkynhneigðra. Það ber að veita samkynhneigðum sérstaklega athygli þegar 

kemur að notkun samfélagsmiðla þar sem rannsóknir benda til þess að þeir séu með þeim 

fyrstu til þess að tileinka sér nýja samfélagsmiðla og noti þá meira heldur en 

gagnkynhneigðir (Gudelunas, 2012). Samkynhneigða mætti því nefna eins konar 

kanarífugla í námum Internetsins. Grinder er sá stærsti og fjölmennasti samfélagsmiðill 

sem gerir gagngert út á að vera fyrir samkynhneigða karlmenn. Grinder var stofnaður árið 

2009 og er stefnumóta-forrit (e. dating app) og vettvangur fyrir karlmenn sem stunda 

kynlíf með öðrum körlum til þess að kynnast og tala saman (Grinder.com). Rannsóknir á 

miðlinum hafa verið takmarkaðar og hafa hérlendis einfaldlega ekki verið gerðar. 

Ritgerðin munu því kynna niðurstöður athugunar höfundar á notkun íslenskra karlmanna 
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á Grinder. Rannsóknarspurningin sem höfð að leiðarljósi er hver notkun og ávinningur 

samkynhneigðra íslenskra karlmanna sé af Grinder. Kenningin um notkun og ávinning (e. 

uses and gratifications theory) hefur verið notuð með góðum árangri í rannsóknum á 

nýmiðlum (sjá Tong og Van de Wiele, 2014).  

Ritgerðin samanstendur af þremur hlutum. Fyrsti hluti er inngangskafli. Saga og tilurð 

samfélagsmiðlanotkunnar samkynhneigðra er rakin. Grinder er því næst kynntur til 

sögunna. Annar hluti er fræðilegur bakgrunnur. Kynntar eru fyrri rannsóknir á 

viðfangsefninu og snert á þó nokkrum flötum sem tengjast Grinder svo sem sjálfsmynd 

notenda, félags-kynferðislegt eðli Grinder og tíundað um kosti forritsins og galla. Þriðji 

hluti ritgerðarinnar samanstendur af rannsókn höfundar. Fyrst er kenningin um notkun 

og ávinning kynnt. Þar eftir er reifað um aðferðafræði og úrvinnslu gagna. Því næst 

niðurstöður rannsóknar kynntar. Rannsóknin tók til athugunar tuttugu prófíla íslenskra 

karla á Grinder. Textinn var þá greindur sem og myndbirting í anda rannsóknar Siibak 

(2007) og van Oosten et al. (2015) á myndbirtingu á samfélagsmiðlum. Viðtöl voru einnig 

tekin við notendur Grinder til þess að gefa betri mynd af ávinningi sem hlýst af notkun 

forritsins. Tilvitnanir í þau birtast í gegnum ritgerðina en gerð grein fyrir aðferðafræði í 

þriðja hluta. Lokaorð og umræða reka svo lestina þar sem textinn er gerður upp, 

annmarkar kynntir og reifað um frekari rannsóknir sem og framtíð samkynhneigðra á 

samfélagsmiðlum. Það er rétt að nefna hér í upphafi að höfundur er íslenskur, 

samkynhneigður karlmaður sem hefur notað Grinder á Íslandi.  

1.1 Saga notkunar samkynhneigðra af stefnumótasíðum 

Það er ekki úr vegi að hefja þessa umfjöllun með því að reifa á því hvernig samkynhneigðir 

karlmenn hafa áður notað Internetið til þess að tjá bæði kynhneigð sína og kynhegðun. 

Það er mikilvægt að skilja hverjir forverar Grinder hafa verið og hvernig þróunin hefur 

orðið á notkun stefnumótasíða- og forrita til þess aftur á móti að öðlast betri skilning á 

Grinder. Internetið, sem þó hafði reyndar verið til í þó nokkurn tíma, tók á flug snemma 

á tíunda áratugnum og átti aðeins eftir að sækja í sig veðrið (Kelly og Schwartz, 2013). Á 

tíunda áratugnum var almenningur ennþá að læra inn á Internetið, hvað það 

raunverulega var og hverjir væru raunverulegu möguleikarnir sem þar fólust. Það var 

snemma á tíunda áratugnum sem samkynhneigðir sáu að þar fólust miklir möguleikar til 

þess að tengjast og kynnast öðrum samkynhneigðum á hátt sem áður var óhugsanlegur. 
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Fyrsta vísbendingin um þetta voru svokallaðar spjallrásir (e. chat-rooms) á vefsíðum sem 

urðu vinsælar meðal samkynhneigðra, svo sem gay.com eða planetout.com. Þessar fyrstu 

spjallrásir voru tæknilega einfaldar, hópspjall þar sem notendur höfðu valmöguleikann á 

því að senda einkaskilaboð á annan notenda innan vefsíðunnar. Notendanöfn voru nær 

undantekningalaust dulnefni og mynd fylgdi ekki notendanafni. Reyndar voru skipti á 

myndum af erótískum toga óalgeng á Internetinu á þessum tíma, ekki síst fyrir tilstilli þess 

að stafrænar myndavélar og vefmyndavélar voru enn fátíðar. Það var þannig algengt að 

hitta fólk af Internetinu í raunheimum án þess að hafa séð mynd af þeim áður (Roth, 

2014). Þessar spjallrásir gerðu þó það að verkum að aukning varð á skiptum milli 

samkynhneigðra á Internetfantasíum og nettengdu kynlífi (e. cyber fantasy and cyber sex)  

(Grov et al., 2013). Rannsóknum á Internetnotkun samkynhneigðra sem snýr að 

kynhegðun var ábótavant á tíunda áratugnum. Það er þó nokkrar ástæður fyrir því. Til að 

mynda var óvissa meðal félagsvísindamanna um hvernig ætti að framkvæma rannsóknir 

á Internetinu, rannsóknir á netfíkn voru áberandi og áhersla var lögð á að komast því 

hvernig nota mætti Internetið til þess efla forvarnir gegn HIV/AIDS smitum hjá 

samkynhneigðum (Bull et al., 2001; Allie, 1995). Það er þó augljóst að aukning varð á því 

að samkynhneigðir karlmenn fóru að nota Internetið til þess að leita kynlífs og tjáningar 

á kynhegðun sinni á þessum fyrstu árum Internetsins. Þessi breyting hefur verið gífurleg 

fyrir marga samkynhneigða svo sem þá sem ekki voru opnir með kynhneigð sína eða þá 

sem bjuggu fjarri stærri borgum, sem hafa venjulega verið almennt víðsýnni en minni 

byggðarlög. 

Á fyrstu árum fyrsta áratugar þessarrar aldar urðu tæknilegar framfarir á Internetinu 

sem aftur leiddu til nýjunga á stefnumótasíðum og notkun á þeim. Innleiðing 

breiðbandstenginga frá módem-tengingum, WIFI-nettenging og betri tölvubúnaður 

breytti miklu hvað varðaði nethegðun fólks. Aðgangur varð auðveldari og fleiri fóru að 

sækja reglulega á Internetið. Það er á þessum árum sem vefsíður helgaðar 

samkynhneigðum mönnum fóru að spretta upp og ná vinsældum, síður eins og 

planetromeo.com og manhunt.com (Grov et al., 2013). Útbreiðsla stafrænna myndavéla 

gerði það að verkum að myndbirting fór að verða algengari. Síðurnar sem leiddu þessa 

þróun, svo sem planetromeo.com, voru því þannig uppbyggðar að notendur gerðu sína 

eigin prófíla. Þessir prófílar voru eins konar auglýsing fyrir viðkomandi þar sem 

einstaklingur sýndi mynd af sjálfum sér, gaf upp lýsingu og taldi upp áhugamál. 
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Heildstæðari mynd fór að birtast af notendum sem þó voru oftast einnig undir dulnefni. 

Aðrir notendur gátu þá rennt yfir prófílana sem birtust á síðunni og sent skilaboð á þá 

sem þeir töldu álitlega. Hópspjallið heyrði sögunni til og myndbirting fór að vera meira 

áberandi. Rannsóknir einblíndu þó enn að miklu leyti á forvarnastarf gegn HIV/AIDS þó að 

einhverjir rannsakendur hafi farið að líta frekar á viðfangsefnið út frá félagsfræðilegu 

sjónarhorni. Það sem helst ber á í rannsóknum frá þessum tíma er sú staðreynd að 

samkynhneigðir karlmenn sem kynntust maka sínum eða kynlífsfélögum á Internetinu 

fjölgaði gífurlega (Chiasson et al., 2007; Chaney og Dew, 2010). Stór rannsókn Bolding et 

al. (2007) meðal ungra samkynhneigðra manna í Bretlandi leiddi í ljós að aukning hafði 

orðið meðal þeirra sem kynntust fyrsta kynlífsfélaga sínum á Internetinu frá um tveimur 

prósentum upp í rúm 60 prósent. Það þykir því ljóst mikilvægi Internetsins fór stigvaxandi 

í lífi samkynhneigðra manna þegar kom að því að nálgast aðra samkynhneigða, sér í lagi 

hvað kynlíf og ástarsambönd varðar.  

Frá því á árunum 2007-2008 verða róttækar breytingar á Internet-notkun fólks og þar 

á meðal samkynhneigðra. Árið 2007 kemur út fyrsti Iphone-inn og öld snjallsímanna 

gengur í garð. Árið eftir eru snjallforrit (e. apps) kynnt til sögunnar (West og Mace, 2010). 

Snjallsímanir gjörbreyttu því hvernig fólk notaði Internetið. Internetið verður sífellt 

aðgengilegra og færanlegra, það fylgir manneskjunni hvert sem hún fer. Stærstu vefsíður 

heims fóru að gefa út útgáfu af þjónustu sinni á snjallforritum, svo sem Facebook og 

Youtube. Samfélagsmiðlar sem eru byggðar upp á snjallforritagrundvelli, svo sem 

Instagram og Snapchat, hafa náð ótrúlegum árangri og telja notendur sína í milljónum. 

Tinder er það stefnumótasnjallforrit, stofnsett árið 2012, sem hefur náð hvað mestum 

árangri og býður upp á þjónustu jafnt fyrir gagnkynhneigt fólk og samkynhneigt (Silva et 

al., 2019). Snjallforritið sem hefur náð hvað mestum árangri og er sérlega miðað af 

samkynhneigðum körlum er Grinder. Grinder var komið á laggirnar árið 2009 og er stærsti 

samfélagsmiðill fyrir samkynhneigða karlmenn í heimi (Grov et al., 2013). Í kjölfar Grinder 

hefur verið stofnað til fjölda stefnumótasnjallforrita fyrir samkynhneigða. Þannig má 

nefna Scruff sem er miðað að þrekvöxnum og loðnum karlmönnum, ReCon sem gerir út 

á karlmenn með ástríðu fyrir leðri og hið almenna stefnumóta app Hornet. Sífellt aðgengi, 

frekari myndbirting og jafnvel staðsetningartækni (e. GPS) hefur gert það að verkum að 

samkynhneigðir karlmenn geta nú fundið aðra sér líka hvar sem er og hvenær sem er. 

Rannsóknir á notkun samkynhneigðra karla á snjallforritum hafa verið takmarkaðar enda 
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oft flóknar. Þannig gera hraðfleygar tækniframfarir oft að verkum að niðurstaða 

rannsókna er úrelt þegar þær eru loks birtar. Það er þó helst Grinder sem hefur verið 

rannsakaður af þessum snjallforritum samkynhneigðra og er ýmissa grasa að kenna í 

athugunum sem gerðar hafa verið þar á. Athuganir hafa þannig snúið að notkunartíðni, 

kynhegðun, sjálfsmynd, HIV/AIDS forvörnum og tengslamyndun (sjá t.d. Brubaker et al., 

2014; Corriero og Tong, 2015). Þrátt fyrir fleiri rannsóknir hafi verið gerðar sem snúa að 

Grinder frekar en öðrum snjallforritum samkynhneigðra, er ekki um sérlega auðugan garð 

að grisja. Það er merkilegt fyrir þær sakir að hann er sá stærsti meðal snjallforrita fyrir 

samkynhneigða og því mikilvægt að öðlast frekari skilning á notkun Grinder, til þess aftur 

á móti að skilja upplifanir og túlkanir notenda á forritinu.  

1.2 Snjallforritið Grinder 

Grinder var stofnaður í mars árið 2009 af fyrirtækinu Nearby Buddy Finder. Fyrsta árið fór 

hægt af stað hjá snjallforritinu en hafði í árslok um 500 þúsund notendur. Árið 2018 töldu 

þeir sem notuðu forritið daglega nærlega fjórar milljónir og er það notað í tæplega tvö 

hundruð löndum heims (Grinder, 2018). Gaydar.net, sem var stærsta stefnumótasíðan á 

þeim tíma sem Grinder kom út, bliknaði í samanburði við nýja snjallforritið. Strax á þriðja 

ári í rekstri snjallforritsins voru notendur Grinder orðnir fleiri en á Gaydar (Cassidy og 

Wang, 2018). Það má því með fullvissu segja að Grinder er langstærsta snjallforritið sem 

er miðað að samkynhneigðum karlmönnum. Grinder er að mörgu leyti sett upp sem eins 

konar skyndikynna snjallforrit en er þó ekki markaðsett sem slíkt. Reglugerð Apple, sem 

stjórnar að mörgu leyti snjallforritamarkaðnum, leyfir ekki snjallforrit sem gera gagngert 

út á kynlíf (Roth, 2014). Grinder er því markaðsett sem snjallforrit sem gerir út á að veita 

félagslegt tengslanet (e. social networking) fyrir samkynhneigða, tvíkynhneigða og 

transmenn.  

Árið 2013 tilkynnti Grinder um útgáfu Grinder 2.0. Í nýju útgáfunni byggir notandi sinn 

eigin prófíl. Prófíllinn samanstendur af mynd, nýja útgáfan gerir kleift að hafa allt að fimm 

myndum, og nafni. Reglur Grinder banna að nekt, kynfæri eða ,,móðgandi‘‘ myndir séu 

notaðar á forritinu. Notandi getur þá skrifað texta sem birtist fyrir neðan myndina. Fyrir 

neðan textann birtast flokkar sem notandinn getur fyllt út. Þar getur notandinn sett inn 

hinar ýmsu upplýsingar svo sem hæð, þyngd, stöðu í kynlífi, aldur og tengingu við aðra 

samfélagsmiðla. Það verður fjallað nánar um þessa flokka seinna í ritgerðinni. 
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Opnunarmynd Grinder er svokallað net (e. grid) en þar birtast forsíðumyndir annarra 

notenda, nafn þeirra og hvort þeir séu tengdir forritinu eins og stendur. Netið eru þrír 

dálkar sem hýsa ferkantaðar myndir annarra notenda. Notendum er raðað í 

fjarlægðarröð, þar sem sá einstaklingur sem er næst notenda birtist efst í fyrsta dálki og 

sá næsti við hlið hans og svo framvegis. Grinder var fyrsta snjallforritið til þess að nota 

staðsetningatækni til þess að segja til um fjarlægð annarra notenda og er einn helsti 

þátturinn í  velgengni forritsins. Notendur geta svo opnað prófíla annarra með því að ýta 

á mynd þeirra og birtist þar stækkuð mynd ásamt aldri og nafni viðkomandi. Þar fyrir 

neðan birtist svo texti og flokkarnir fyrrnefndu. Notendur hafa möguleikann á því að 

senda öðrum einstaklingum skilaboð, bæði texta og myndir, í einkaskilaboðum sem eru 

aðeins sýnileg þeim tveimur. Þeir geta einnig ,,ýtt við´´ notendum (e. tap) og þeir fá þá 

tilkynningu um það eða merkt þá sem uppáhöld (e. favourite). Notendur fá þá tilkynningu 

um hvers kyn uppfærslur á prófíl uppáhalda sinna. Grinder er notendum ókeypis en hægt 

er að kaupa svokallaðan Grinder Xtra aðgang en notendur fá þá aðgang að fleiri prófílum. 

Þá er einnig hægt að kaupa Unlimited aðgang á Grinder. Hann veitir notendum tækifæri 

til þess að skoða ótakmarkaða prófíla, hverjir hafi skoðað eigin prófíl og fleiri eiginleika 

sem ekki eru í almennu útgáfunni.  
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2  Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Framsetning sjálfsins á Grinder 

Grinder er að mörgu leyti áhugaverður staður til þess að skoða frá félagsfræðilegu 

sjónarhorni sökum þess að hann býr að eiginlega á mörkum einkarýmis og opinbers rýmis. 

Þessi staða hans og sérstæðir eiginleikar, tæknileg uppsetning og sérstakur markhópur, 

setur framsetningu sjálfsins í forgrunn fyrir notendur forritsins. Framsetning sjálfsins 

hefur verið mikið skoðuð á samfélagsmiðlum með oft góðum árangri (Hogan, 2010). 

Rannsóknir á framsetningu sjálfsins byggja flestar á samnefndum kenningum Robert 

Goffman.  

Bandaríski félagsfræðingurinn Erving Goffman gaf út ef til vill eina þekktustu fræðibók 

félagsfræðinnar árið 1959, The Presentation of Self in Everyday Life. Þar kynnir hann 

hugmyndir sínar um hvernig fólk smíðar, setur fram og vinnur í sjálfi sínu í hversdagslífinu.  

Goffman reyndi að kynna niðurstöður rannsókna sinna á því hvernig fólk tjáir eigin sjálf í 

stöðugum samskiptum við aðra. Til þess að útskýra nálgun sína á viðfangsefnið tók hann 

sér til þrifa orðaforða úr leikhúsinu. Hann leit svo á að sjálfið væri aðeins til í, og viðheldist 

í, samskiptum við annað fólk. Sjálfið er því ekki fasti heldur eitthvað sem er í sífelldri 

hreyfingu og þróun. Goffman taldi þannig að líkja mætti einstaklingi við leikara (e. actor) 

á sviði (e. stage) sem væri sífellt með ákveðna frammistöðu (e. performance) fyrir 

áhorfendur (e. audience) sem miðaði að því að sýna alltaf fram á sitt besta sjálf (Goffman, 

2010). Svið þessi væru þannig tvískipt: framsvið (e. front stage), sem væri daglegt líf þar 

sem almennt samskipti færu fram og hin almenna frammistaða. Þar miðaðist 

frammistaða leikara af ákveðnum aðstæðum (e. setting) og notuðust við búninga og 

leikmuni (e. costumes and props). Baksvið (e. back-stage) er hins vegar svæði þar sem er 

afmarkað og þar getur leikarinn endurhugsað og unnið í frammistöðu sinni á sjálfinu 

(Posner, 1978) Leikarinn er þar með afslappaðri, gallar hans eru ekki jafnvel faldir og 

þangað hleypir hann ekki áhorfendum, nema örfáum sem hann treystir mjög vel. Komist 

einhver sem ekki var þangað sérlega boðinn inn á baksvið leikara, getur það valdið óöryggi 

og tilfinningalegu uppnámi. Frammistöður fólks eru oft fyrirfram gefnar, sem og búningar 

þeirra og leikmunir. Það er því leikaranna að halda frammstöðunum sem bestum og geta 

leikið þær rétt í ákveðnum aðstæðum fyrir rétta áhorfendur (Tseëlon, 1992).  
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Það er augljóst að Grinder virkar sem eins konar svið fyrir samkynhneigða karlmenn. 

Prófílar þeirra eru eins konar framsvið þar sem að notandinn reynir að kynna sem besta 

mynd af sér. Þetta á við um marga samfélagsmiðla en þó eru nokkrir hlutir sem eru 

sérstæðir Grinder. Í fyrsta lagi er myndbirting á Grinder sérlega mikilvæg. Rannsókn 

Blackwell et al. (2014) á áhrifastjórnun á Grinder leiddi í ljós að myndin sem viðkomandi 

hefur á prófíl sínum var langmikilvægasti þátturinn í ákvörðun annarra notenda að senda 

viðkomandi skilaboð. Myndir sem sýndu andlit viðkomandi voru taldar eftirsóknaverðasta 

og prófílar sem voru án mynda fengu mun færri skilaboð. Í öðru lagi má áhrifastjórnun 

myndbirtinga ekki vera slík að hún gefi upp of falska mynd af viðkomandi. Samskipti á 

Grinder miða að stórum hluta að því að hitta einhvern í raunheimum og sé of mikill munur 

á milli prófílsins og raunveruleikans, gæti það orðið til þess að fundurinn í raunheimum 

fari illa. Grinder hefur einnig færri eiginleika til áhrifastjórnunar. Instagram og Facebook 

hafa til að mynda fjölda eiginleika til þess að setja fram heildstæðari mynd af sjálfinu. Þar 

er til þrifa myndbirting, textabirting, fjöldi mynda, slóðir inn á aðra vefsíður og tenging við 

vini (Zhao et al., 2008). Eiginleikar Grinder miða hins vegar að kynferðislegri birtingu að 

mörgu leyti eins og augljóst er af flokkunum sem fylgja prófílum sem snúa að stöðu í kynlífi 

og kynferðislegum ættbálki (e. tribe). Í þriðja lagi er staðsetningareiginleiki Grinder í raun 

áhrifastjórnunartæki. Þannig tengjast margir notendur Grinder sig við forritið á svæðum 

sem þykja flott, til að mynda í listamannahverfi eða hverfi sem hefur orðspor sér fyrir 

skemmtanahald (Brown, 2008). Framsetning sjálfsins og áhrifastjórnun á Grinder er því 

vandmeðfarin list, hún er mjög mikilvæg en notendur hafa aftur á móti tiltölulega fá tól 

sér til handa.   

2.2 Frá götunni á Grinder  

Það hefur þó nokkuð verið skrifað um það sem nefnist afsvæðisvæðing (e. delocalization) 

samfélags samkynhneigðra í rannsóknum sem hafa fjallað um Grinder. Hugtakið vísar til 

þess að samfélag og menning samkynhneigðra hefur að stórum hluta færst frá 

raunheimum yfir á netheima (Miller, 2015). Fyrir tilkomu stefnumótasíða og snjallforrita 

svo sem Grinder, var samfélag samkynhneigðra bundinn við svokallaða hommabari, 

kaffihús væn samkynhneigðum eða hvers kyns samkomustöðum sem samkynhneigðir 

gátu sótt. Þessir staðir voru oft litnir hornauga af almennu samfélagi en voru aftur á móti 

gagngert umráðasvæði samkynhneigðra þar sem þeir gátu fengið ráð, tengst öðrum 
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samkynhneigðum og kynnst væntanlegum mökum (Miller, 2015). Þetta voru mjög 

mikilvæg svæði í ljósi þess að samkynhneigðir gátu ekki gengið að því vísu að fólk í 

almennu samfélagi myndi sýna þeim virðingu eða að maður á venjulegum bar sem 

samkynhneigður maður vildi ef til vill gefa undir fótinn, væri í raun samkynhneigður. Þetta 

er eitthvað sem er enn í huga margra samkynhneigða karlmanna í dag. Aðspurður hvort 

að hann reyni við stráka almennt niður í bæ frekar en á Grinder, svarar Aron: 

...Ég hef bara rosa lítið tekið þann séns. Ef ég er ekki á Gauknum, eða á Kiki, þú 

veist – ég er ekki að fara að reyna við einhvern á B5. Það er...ég meina, ég tala 

alveg við nýtt fólk og það hefur alveg gerst, ég meina, ég hef alveg ,,hook-að‘‘ 

up með fólki sem ég kynntist bara á Prikinu eða whatever en...já. En ég myndi 

ekki hafa ,,balls‘‘ í að fara bara og flirta á bar. 

                                                                                                                                   Aron (23)  

 Kynlíf samkynhneigðra, sem lengi hefur verið talið afbrigðilegt með einhverjum 

hætti, fór aftur á móti oft fram með öðrum hætti en hjá gagnkynhneigðum. 

Samkynhneigðir leituðu oft kynlífs á almannafæri svo sem í almenningsgörðum, 

almenningsklósettum eða á svokölluðum baðhúsum (Hillier og Harrison, 2007). Það var í 

raun skömmin sem fylgdi kynlífi samkynhneigðra sem rak þá í skuggana. Rannsókn Rosser 

et al. (2011) á viðhorfum samkynhneigðra karlmanna í sautján borgum í fjórtán 

mismunandi löndum er áhugaverð í þessu samhengi. Rannsókn hans leiddi í ljós að í öllum 

sautján borgum töldu viðmælendur hans að samfélag samkynhneigðra væri stærra á 

Internetinu heldur en í raunheimum þrátt fyrir að fjöldi samkynhneigðra væri talinn 

óbreyttur eða stærri. Ástæður þess voru taldar vera fleiri gagnkynhneigðir í hverfum sem 

áður voru gagngert samkynhneigð, minni fjöldi hommabara og klúbba, dræmari mæting 

á samkynhneigða viðburði og minni sýnileiki samfélags samkynhneigða. Þessar breytingar 

voru taldar stafa af auknum réttindum samkynhneigðra, minni fordómum og fjölbreyttara 

menningarlífi. Aðlögun samkynhneigðra að almennu samfélagi spilar þannig inn í 

afsvæðisvæðingu þeirra eigin. Grinder, sem stærsti samfélagsmiðill samkynhneigðra 

karlmanna, spilar því stórt hlutverk í þessu ferli. Á Íslandi er þessi afsvæðisvæðing frekar 

greinileg. Raunar hefur hér aldrei verið mjög sterk svæðisbundin menning 

samkynhneigðra, þannig hefur aldrei skapast neitt sérlegt samkynhneigt hverfi í Reykjavík 

og aðeins eru tveir hommabarir í borginni.  
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Þessi þróun er þó ekki endilega mjög slæm, þrátt fyrir að það séu skiptar skoðanir á 

ágæti hennar. Yfirfærsla margra hluta samkynhneigðs samfélags á samfélagsmiðla, sér í 

lagi Grinder, hefur haft ýmsar bætur í för með sér. Þannig benda fyrri rannsóknir til þess 

að margir samkynhneigðir menn upplifi Grinder sem öruggt svæði. Þar séu aðeins menn 

sem að laðist að öðrum mönnum sem veiti fólki öryggistilfinningu gagnvart kynhneigð 

sinni. Menn sem ekki hafa áður haft tækifæri til þess að sækja staði sem gerðir voru út 

fyrir samkynhneigða svo sem vegna ótta við fordóma eða vegna búsetu, hafa nú tækifæri 

til þess að komast í kynni við aðra samkynhneigða. Ungir menn sem eru að læra inn á 

kynhneigð sína virðast sækja inn á Grinder til þess að afla sér upplýsingar og kynna sér 

samfélag samkynhneigðra í öryggi eigin heimilis (Holt, 2011; Baams et al., 2011; Dodge, 

2014). Leiða má því líkur að því að notkun á Grinder sé að hluta bundin því að tilheyra 

samfélagi samkynhneigða. Það er því hagkvæmast þeim er tekur Grinder til skoðunar að 

líta á snjallforritið sem félags-kynferðislegan vettvang (e. socio-sexual platform).  

2.3  Grinder sem félags-kynferðislegur vettvangur 

Grinder er snjallforrit sem gerir út á kynlíf samkynhneigðra karla, á því er enginn vafi. 

Markaðssetning forritsins, myndbirting þess og jafnvel frásagnir karlmannanna sem nota 

það munu gera það hverjum manni augljóst. Þegar rýnt er nánar í Grinder og notkun 

samkynhneigðra karlmanna á forritinu er þó ýmislegt annað sem kemur upp úr dúrnum. 

Grinder er notaður til annars og meira heldur en bara skyndikynna. Hugtak Michel de 

Certeau um veiðiþjófnað (e. poaching) í notkun tækni- og menningarlegrar framleiðslu á 

nokkuð vel við. De Certeau lýsti því hvernig hópar í samfélaginu tóku tæknilega 

framleiðslu og aðlöguðu hana að sínum þörfum, það er þeir notuðu hana á skapandi vegu 

en ekki á þá vegu sem hún var endilega ætluð (sjá Pelletier et al., 2010).  

Rannsóknir á ástæðum notkunar samkynhneigða karlmanna á Grinder hafa leitt líkur 

að því að þær séu fjölbreytilegri en ætla mætti í fyrstu. Rannsókn Tong og Van de Wiele 

(2014) leiddi til að mynda í ljós sjö þemu sem viðmælendur þeirra töldu vera helstu 

ástæður fyrir notkun þeirra á Grinder: félagslyndi (e. socializing), skemmtun (e. 

entertainment), leit að maka (e. romantic partnership), að tilheyra félagslega (e. social 

inclusion), leið til þess að fá hól (e. ego boost) og að tilheyra samfélagi (e. belong to a 

community). Rice et al. (2012) komust að því í rannsókn sinni að tímaeyðsla (e. killing 

time) væri fyrsta ástæða viðmælenda sinna fyrir notkun en þar á eftir kæmi að eignast 
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vini, tengjast samkynhneigðu samfélagi, hitta fólk fyrir skyndikynna og loks finna maka. 

Aðrar rannsóknir hafa einnig komist að svipuðum niðurstöðum með megindlegri 

aðferðarfræði (Birnholtz et al, 2014; Gudelunas, 2012). Þetta gefur til kynna að Grinder 

sé sameiginlegur vettvangur margra notenda með oft mismunandi ástæður fyrir notkun. 

Félagslegar ástæður fyrir notkun samkynhneigðra karlmanna eru því til staðar. Þær hafa 

þó ekki fengið nægilegt svigrúm í flestum rannsóknum á snjallforritinu, sem einblína 

flestar á útkomu úr notkun en ekki ástæður fyrir henni.  

Félags- og kynferðislegt eðli Grinder felst einnig í því hvernig snjallforritinu tekst að 

sameina, með því að verka sem eins konar brú, raunheima og netheima. Hommabarirnir, 

baðhúsin og samkomustaðirnir voru annar og ótengdur heimur stefnumótasíðunum sem 

voru forverar Grinder. Grinder, sífellt aðgengilegur í snjallsímum notenda, gerir það að 

verkum að hið félag- og kynferðislega rými samkynhneigða mannsins er stækkað. 

Samkynhneigt samfélag verður færanlegt og menn geta alltaf leitað inn á Grinder til þess 

að sjá, fyrir tilstilli staðsetningatækninnar sem forritið býr yfir, hvort að einhverjir 

samkynhneigðir séu nærri notendanum. Þetta gerir það að verkum að rými sem eru 

yfirráðasvæði gagnkynhneigða að mestu leyti, geta orðið samkynhneigð fyrir einstaklingi 

í gegnum notkun á Grinder. Forritið getur einnig stuðlað að því að notandi komist í tæri 

við aðra samkynhneigða á nýjum stöðum annað hvort til þess að stofna til tengsla eða 

leita kynlífsfélaga, eins og kemur fram í máli Arons um notkun sína á Grinder:  

,,...en stundum líka bara til þess að skoða það. Sérstaklega ef maður er á nýjum 

stað þú veist, maður fer til Vestmannaeyja eða maður fer á Kótilettuna á 

Selfossi, þá er alltaf smá forvitni sko þú veist, alveg hmm nýr markaður!‘‘ 

Aron (23) 

Það er einnig mikilvægt þegar talað er um Grinder sem félags- og kynferðislegan 

vettvang að hafa í huga lifaðan raunveruleika mjög margra samkynhneigðra karlmanna. 

Kynhneigð samkynhneigðra karlmanna er einhver sá stærsti, ef ekki sá allra stærsti, 

áhrifavaldur á líf og lífsleið þeirra. Samkynhneigðir þurfa að takast á við bæði fyrirfram 

mótaðar hugmyndir samfélagsins um ,,rétta‘‘ kynhegðun og ,,rétta‘‘ karlmennsku þegar 

að þeir eru að átta sig á kynhneigð sinni. Þetta veldur þeim bæði kvíða og óþægindum. 

Þegar þeir hafa sæst við og opinberað kynhneigð sína verður hún nær sífellt í fararbroddi 

í lífi þeirra. Hún verður hluti persónuleika þeirra, hún verður lykill að vináttu við aðra 
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samkynhneigða, hún verður mælikvarði á hversu öðruvísi viðkomandi er og 

samkynhneigðir menn þurfa sífellt að vera að ,,koma út úr skápnum‘‘ (Davies, 2010; 

Crocco, 2001). Þetta kann að hljóma undarlega í eyrum gagnkynhneigðs fólks. 

Gagnkynhneigt fólk gengur að forréttindunum sem kynhneigð þeirra ber með sér sem 

vísum hlut, eðlilega svo í heterónormatívu samfélagi, og finnur ekki þörf til þess að tvítóna 

frekar um hana. Þetta er hins vegar raunveruleiki flestra samkynhneigðra karlmanna og 

því er ekki að furða að hið félagslega og hið kynferðislega myndi saman grundvöllinn sem 

Grinder byggir á.  

2.4  Félagslegir þættir sem áhrifavaldar á notkun  

Það er líkt með Grinder, eins og með alla samfélagsmiðla, að það eru félagslegir þættir 

sem geta haft áhrif á tegund og tíðni notkunar. Aldur er sérlega mikil áhrifaþáttur þegar 

kemur að þessu. Yngri notendur nota Grinder mun oftar en þeir sem eldri eru og eyða 

lengri tíma á forritinu í einu. Yngri notendur eru einnig líklegri til þess að gefa frekar upp 

persónulegar- og persónupplýsingar á Grinder (Fox og Warber, 2015). Rannsókn Baams 

et al. (2011) rennir stoðum undir það að aldur sé einn stærsti áhrifaþáttur á tegund og 

tíðni notkunar. Þau komust að því eldri notendur noti frekar samkynhneigða 

samfélagsmiðla til þess að leita að kynlífi á meðan yngri notendur leiti frekar eftir 

félagslegum stuðningi og tengsl við samfélag. Það er áhugavert að skoða svör Arons við 

spurningum sem tengjast aldri notenda á Grinder: 

,,Já, ég hef aldrei fengið þannig (typpamynd) beint frá Íslendingum á mínum 

aldri. Þannig annað hvort útlendingar á mínum aldri eða eldra íslenskt...og þá 

er ég að tala um alveg fertugt eða eitthvað.‘‘ 

Aldur er númer 1, 2 og 3. Af því að þú veist ég...ég er bara þannig, ég held mér 

svona...ég veit það ekki...plús mínus 6-7 ár. Þannig að mér finnst ekkert 

rosalega spennandi þegar 59 poppar upp sko. Og það eru rosalega margir sem 

bara sleppa því að setja aldur, þú veist, til þess að komast inn í...þú veist filter-

inn (innsk. höf: síuna sem takmarkar hvaða aldursbili notendur sem birtast eru 

á). 

Aron (23) 

Þessar fullyrðingar eru ekki úr lofti gripnar. Svör hans virðast samsvara því að eldri 

notendur séu frekar að leitast eftir kynlífi. Seinni fullyrðingin kemur ef til ekki á óvart, það 
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er að 23 ára gamall drengur hafi ekki kynferðislegan áhuga á 59 ára gömlum manni, en 

hún ýjar að því sem er oft til staðar í samfélagi samkynhneigðra og einnig á Grinder. 

Æskudýrkun og aldursfordómar virðast vera fremur algengir á Grinder (Robinson, 2015) 

og er ekki óalgengt að notendur annað hvort taki fram hvaða aldurshópar séu 

ásættanlegir eða stilli leitarsíuna þannig að hún sýni ekki notendur sem fara yfir ákveðið 

aldurshámark. Búseta er annar þáttur sem virðist hafa áhrif á tegund og tíðni notkunar á 

Grinder. Menn í sveitum eða minni byggðalögum virðast halda meira í hefðbundin 

karlmennskuhlutverk í framsetningu sinni á Grinder heldur en þeir sem búa í borgum. 

Borgarbúar setja meiri upplýsingar á prófíla sína heldur en þeir sem búa í sveit, leita frekar 

að skyndikynnum heldur en sveitungar og eyða meiri tíma á forritinu. Þeir sem búa ekki í  

borgum virðast setja minna af upplýsingum í prófíla sína og leita fremur að félagslegum 

tengslum heldur en borgarbúar. Þannig sé einnig frekara félagslegt taumhald á notendum 

utan borga. Rannsakendur telja til ástæðna fyrir þessu að líklegra er að fólk sem búi ekki 

í borgum tilheyri smærri samfélögum þar sem meiri líkur eru að rekast á kunningja eða 

vandamenn á forritinu (England, 2019; Hubbard et al., 2015). Minnihlutahópar á Grinder 

virðast nota forritið meira en aðrir og getur það stafað af því að þeir hafi færri tækifæri til 

þess að tjá kynhegðun sína og kynhneigð á öðrum vettvangi. Minnihlutahópar svo sem 

svartir, menn af latneskum uppruna og Asíubúar verða þrátt fyrir meiri notkun oft fyrir 

fordómum á Grinder (Shield, 2018). Þeir félagslegu þættir sem fram hafa komið í þessum 

kafla, undirstrika mikilvægi þess að rannsóknir á Grinder séu framkvæmdar með það fyrir 

augum að líta á forritið sem félags-kynferðislegan vettvang og afar mikilvægan 

samkynhneigðum karlmönnum sem slíkur. 

2.5  Líkamar samkynhneigðra karlmanna á Grinder  

Það er augljóst að hvernig manneskja lítur út hefur mikið að segja um hvernig 

viðkomandi notar Grinder og hvað hann fær út notkuninni. Það gefur því auga leið að 

myndin sem viðkomandi notar á Grinder-prófíl sínum, og líkaminn sem á henni býr, verður 

fókus punktur í upplifun notenda af Grinder. Stofnandi Grinder, Joel Simkai, hefur látið 

hafa eftir sér að hvernig menn líta út líkamlega sé einn mikilvægasti hluturinn á Grinder 

(Rosen, 2010). Það er því tilefni til þess að gefa því hvernig líkamar birtast og eru birtir á 

Grinder gaum vegna þess að hugmyndir samkynhneigðra karlmanna um hinn 

,,eftirsóknaverða‘‘ líkama eru oft sérstæðar og afmarkaðar. Eftirsóknarverðir líkamar eru 
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raunverulega félagsleg og menningarleg sköpun og líkömum er gefin ákveðin merking á 

ákveðnum tímum og á ákveðnum svæðum (Kregan, 2006). Merkingum sem líkömum eru 

oft áskipaðar verða til þess að sumir líkamar eru í hávegum hafðir og aðrir hafðir að háði. 

Þetta er sérstaklega áberandi innan samfélags samkynhneigðra, sem Grinder er hluti af, 

þar sem ungir og vöðvastæltir líkamar eru lofaðir á kostnað þeirra sem eldri eru, kvenlegir 

eða feitir (Filiault og Drummond, 2005; Whitesel, 2014). Samkynhneigðir menn dásama 

því frekar líkama sem eru ,,karlmannlegir‘‘ og vöðvastæltir. Phua (2007) heldur því fram 

að samkynhneigðir menn langi eftir því að verða sjálfir karlmannlegir og virka 

gagnkynhneigðir (e. straight acting). Þessi þráhyggja sem samkynhneigðir karlmenn hafa 

gagnvart slíkum líkamsbyggingum gerir það að verkum að kvenlegir eða feitir líkamar eru 

settir á lægri stall innan samfélags þeirra. ,,Fallegir‘‘ menn, það er vöðvastæltir og 

myndarlegir karlmenn, á Grinder virðast því öðlast eins konar vald innan samfélags 

samkynhneigðra og er ekki ástæða til þess að áætla að þessu sé háttað öðruvísi á Grinder. 

Páll útskýrir: 

,,...þetta er orðið svo auðvelt núna eða fattarðu mig? Eins og ég sagði með 

matseðilinn, ef þú ert góður kjötbiti þá geturðu bara farið og valið þér hvað 

sem er og það einhvern veginn verður auðveldara að bara blokka og ekki svara 

af því að þú veist...æ, fattarðu hvað ég meina?‘‘ 

                                                                                                                         Páll (30) 

Það er að skilja af orðum Páls að góðir kjötbitar, ,,fallegir karlmenn‘‘, hafi vald til þess 

að velja sér hvaða notenda sem er og að þeim sé einnig í vald sett án vandkvæða að 

hundsa aðra notendur. Þessi ofuráhersla á líkama og líkamstegund er einnig innbyggð inn 

í sjálft viðmót Grinder. Hæð og þyngd er mikilvægur þáttur sem kemur fram á prófíl 

notenda og flokkun í kynferðislega ættbálka (e. tribes) ýtir enn fremur undir flokkun 

líkama. Kynferðislegir ættbálkar er stereótýpísk röðun samkynhneigðra karlmanna í 

flokka sem byggir á útliti þeirra og líkamstegund, sem oft eru nefndir eftir dýrategundum. 

Þannig er til að mynda björn (e. bear) stór, feitlaginn eða vöðvastæltur og loðinn maður. 

Otur (e. otter) er maður í þokkalegu formi með eitthvað af líkamshárum. Úlfur (e. wolf) 

er ungur, vöðvastæltur maður með skegg sem er aggressívur. Líkamsbygging er þó ekki 

eini þátturinn sem þessi flokkur fer fram. ,,Twink‘‘ er grannur og smágerður maður sem 

er án líkamshára en verður að vera ungur til þess að falla í flokkinn. Enn fremur er 

kynþáttur manna í minnihlutahópum oft túlkaður sem flokkur, þannig eru svartir menn 
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einfaldlega túlkaðir sem svartir og asískir menn sem asískir. Fordómar gegn líkömum 

birtast þannig ekki einungis í líkamsbyggingu heldur einnig eftir aldri og kynþætti.  

Líkamar samkynhneigðra manna eru því sífellt undir eftirliti og samkynheigðir menn 

upplifa mikið, innra og ytra, álag til þess að samsvara ásættanlegum hugmyndum um 

líkama. Þetta er óvænt í samfélagi sem lengi hefur gert út á samþykki, sátt og 

umburðarlyndi. Þetta álag virðist hafa margar afleiðingar í för með sér fyrir 

samkynhneigða karlmenn en þeir eru undir sífelldu álagi frá ímyndum af vöðvastæltum 

líkömum í gegnum auglýsingar, sjónvarpsefni og klám. Samblanda þessa þátta og þessari 

ofuráherslu á hinn karlmannlega líkama hefur orðið til þess að óánægja með 

líkamsbyggingu og félagslegur kvíði vegna líkamstegundar er algengur meðal 

samkynhneigðra karlmanna (Duggan og McCreary, 2004). Þannig eru samkynhneigðir 

karlmenn líklegri en gagnkynhneigðir karlmenn til að fara í megrun, óttast það að fitna, 

vera óánægðir með líkama sinn, hafa minna sjálfstraust og eru líklegri til þess að þróa með 

sér átröskun (Kaminski et al., 2005). Það má leiða líkur að því karlmenn taki þetta álag 

með sér inn á Grinder. Grinder getur aftur á móti ýtt undir þetta með flokkun sinni á 

líkömum og getur gert myndbirtingu þar af leiðandi kvíðavaldandi fyrir notendur, að því 

leyti að þeir samsvari ,,réttri‘‘ líkamsmynd.  

2.6 Klám- og leikjavæðing á Grinder 

Það á til að gleymast í fræðilegri umfjöllun um snjallforrit sem eru miðuð að kynhegðun 

samkynhneigðra að minnast með alvöru á það sem fer þar fram. Félagslegir þættir og 

greining á notkun er mikilvæg en hún á það oft til að hvítþvo, viljandi eða óviljandi,  

samskipti á milli notenda. Raunin er sú að á milli notenda fer mikið kynferðislegt efni, 

typpamyndir eða annað klámfengið efni. Tziallas (2015) hefur skoðað þessa hlið Grinder 

náið. Hann telur árangur Grinder ekki vera bundinn við tækifæri notenda til þess að 

kynnast öðrum né endilega að sofa hjá öðrum notendum. Hann telur að árangurinn sé 

bundinn við það sem hann kallar leikjavæðingu og sjálf-klámvæðingu (e. gamification and 

self-pornazation). Notendur séu þannig bæði framleiðendur og neytendur þessa 

klámfengna efnis sem framleitt er. Þetta er ekki einstakt meðal samfélagsmiðla en hann 

telur árangur Grinder bundinn því að forritið búi yfir staðsetningartækni. Viðmælendur 

hans sögðu að það væri meira spennandi að fá erótískt efni sent á Grinder en á öðrum 

snjallforritum. Hann lætur líkur að því að þetta tilkomið vegna þess að nálægðin veiti 
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spennu um mögulega snertingu. Grinder er meira og annað en til að mynda klámsíða 

vegna þess að möguleikinn að erótíska spennan verði raungerð, er sífellt fyrir hendi.  

Annar þáttur sem hann telur mikilvægan í árangri Grinder er hvernig þessi erótíska 

spenna og almenn notkun af forritinu er sett upp í leikjaformi. Ef leikurinn er spilaður rétt, 

það er myndbirting og prófílluppsetning sé í lagi , hlýtur viðkomandi verðlaun í formi þess 

að einhver ýti við honum eða setur viðkomandi í uppáhald. Erótískar myndir sem notandi 

fær sendar eru til marks um góða frammistöðu í leiknum og færir honum aftur 

kynferðislegu spennuna sem fylgir nálægðinni. Þetta er áhugavert í ljósi þess að 

rannsóknir sem hafa athugað ástæður fyrir notkun benda iðulega til þess að skemmtun 

og leit að hrósi sem hluta fyrir notkun manna á Grinder (Brown et al., 2005). Þessi 

klámvæddi leikur getur þó snúist upp í andhverfu sína. Það er ekki óalgengt að 

samkynhneigðir karlmenn eyði reglulega Grinder forritinu og fyrir því eru hinar ýmsu 

ástæður. Rannsókn Brubaker et al. (2014) leiddi í ljós að ein helsta ástæða þess að 

samkynhneigðir notendur eyði Grinder forritinu sé að þeir séu þreyttir á því að vera 

hlutgerðir og hlutgera aðra á klámfenginn hátt, leiðist óvissan og leiðist ,,leikirnir‘‘ sem 

þarf að spila á forritinu. Klám-og leikjavæðing virðist þannig geta spilað bæði jákvætt og 

neikvætt hlutverk í augum notenda.  

2.7 Grinder á Íslandi 

Það hafa engar rannsóknir verið framkvæmdar á Grinder á Íslandi. Töluvert af 

rannsakendum, bæði í félagsfræði og kynjafræði, hafa tekið hina ýmsa þætti lífs 

samkynhneigðra og hinsegin fólks til athugunar en ekkert sem snýr beinlínis að 

samfélagsmiðlanotkun samkynhneigðra. Það er því af fáu að taka þegar kemur að notkun 

samkynhneigðra karlmanna á Íslandi á Grinder. Engar tölulegar upplýsingar eru tiltækar 

um fjölda notenda á Íslandi, tíðni notkunar, hvenær hún hófst né hvernig henni er háttað. 

Það liggur fyrir að Grinder er notaður á Íslandi og má leiða líkur að því að notkun forritsins 

sé nokkuð algeng í ljósi þess að um er að ræða stærsta snjallforrit sem miðað er að 

samkynhneigðum í heiminum. Þrátt fyrir þennan algjöra skort á fyrirliggjandi upplýsingum 

um notkun snjallforritsins á Íslandi má draga nokkrar ályktanir af erlendum rannsóknum.  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar í Bandaríkjunum á mismunandi notkun á Grinder milli 

borgarbúa og þeirra sem ekki búa í borg, miðað oftast við milljónaborgir (Hubbard et al., 

2015). Þar sem að Ísland er lítið samfélag, og samfélag samkynhneigðra á Íslandi enn 
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minna, er líklegt að notkun Grinder hérlendis sé svipaðri því sem fram kemur í minni 

byggðarlögum í erlendum rannsóknum. Þannig sé líklegt að færra sé um 

persónuupplýsingar á Grinder prófílum Íslendinga ef til vill vegna frekara félagslegs 

taumhalds vegna smæðar samfélagsins. 

Staðreyndin að samfélag samkynhneigðra á Íslandi sé lítið og samkomustaðir þeirra 

fáir, gæti einnig leitt til þess að íslenskir karlmenn noti frekar Grinder til þess að tengjast 

öðrum samkynhneigðum og leita kynlífsfélaga. Áður en kastljósinu er beint að rannsókn 

höfundar er þessu viðkomandi það sem fram kom í máli Arons, aðspurður hver munurinn 

væri að nota Grinder erlendis og á Íslandi: 

...En það eru aftur á móti líka miklu fleiri hommastaðir úti og þannig að...ég var 

kannski frekar að leita að því, fyrst það var til. Þannig mér finnst, hérna á 

Íslandi, þetta vera einhvern veginn meira svona nauðsyn... 

                                                                                                               Aron (23) 
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3 Notkun og ávinningur íslenskra karlmanna af Grinder 

3.1 Kenning um notkun og ávinning  

Kenningin um notkun og ávinning (e. uses and gratifications) var fyrst kynnt til sögunnar 

á fimmta áratug síðustu aldar og var þá notuð af þeim sem vildu rannsaka áhrif hinnar ný 

tilkomnu sjónvarpstækni. Katz et al. (1974) voru þó þeir fyrstu til þess að skilgreina og 

aðgerðabinda kenninguna. Þeir þrengdu skilgreininguna á kenningunni þannig að hægt 

væri að skoða notkun notenda á miðli og sál-og félagslegu þættina sem stuðluðu að þeirri 

notkun. Þeir skilgreindu kenninguna um notkun og ávinning sem athugun á sál-

félagslegum uppruna þarfa sem rækta væntingar til fjölmiðla og annarra miðla sem leiðir 

til mismunandi mynstra af notkun þessa miðla sem aftur leiðir til þarfa og ávinnings. 

Skilgreining Rubin (1985) er öllu einfaldri.  Hún segir kenninguna reyna að útskýra hlutverk 

hvers kyns miðla í lífi einstaklinga og þjóðfélaga frá sjónarhorni neytendans. Þessar 

skilgreiningar sem hafa verið til grunns í rannsóknum sem nýta sér þessa kenningar, eru 

frá sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar, langt fyrir tíma ný- og samfélagsmiðla. Þær 

hafa þó nýst vel í rannsóknum á nettengdum miðlum (sjá t.d. Jackson og Lillieker, 2007; 

Tustin, 2010). 

Kenningin skoðar tvenns konar tegundir af ávinningi, ávinnings leitað og fenginn ávinning 

(e. gratifications sought and gratifications obtained). Ávinningur sem er leitað er það sem 

notandi vonar og ætlast til að fá út notkun á miðlinum. Ávinningur fenginn er svo 

raunveruleg upplifun og reynsla notenda af miðli. Þessari aðferð hefur beitt í erlendum 

rannsóknum á Grinder notkun með áhugaverðum niðurstöðum. Rannsókn Tong og De 

Wiele (2014) komst að því að notendur nefndu helstu ástæður fyrir notkun sinni og 

fengins ávinnings vera leit að kynlífsfélaga (e. sexual partner), félagslyndi (e. socializing), 

skemmtun (e. entertainment), leit að maka (e. romantic partnership), að tilheyra 

félagslega (e. social inclusion), leið til þess að fá hól (e. ego boost) og að tilheyra samfélagi 

(e. belong to a community). Leit að kynlífsfélaga virtist vera helsta ástæðan sem og 

fenginn ávinningur. Rannsókn Miller (2015) á notkun og ávinnings leitað meðal Grinder 

notenda leiddi í ljós sjö flokka: öryggi (e. safety), stjórn (e. control), auðveldleika (e. 

easiness), aðgengi (e. accessibility), hreyfanleika (e. mobility), tengingu (e. connectivity) 

og fjölbreytileika (e. versatility). Það þykir því ljóst að ástæður notkunar, ávinnings leitað 
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og ávinningur fenginn er fjölbreytilegur og margþættur. Það er með þessu kenningarlega 

bakgrunn sem snúið er að rannsókn höfundar.  

3.2 Aðferðafræði og úrvinnsla 

Rannsókn höfundar fólst í því að taka til athugunar tuttugu (N=20) prófíla íslenskra 

karlmanna af Grinder. Höfundur notaði eigin aðgang að Grinder til þess að nálgast prófíla. 

Viðfangsefni voru valin af skipulögðu handahófi. Fyrsti prófíll í fyrstu röð var valinn, annar 

prófíll í annarri röð, þriðji í þriðju röð, fyrsti í fjórðu röð og svo framvegis. Þeir sem 

greinanlega voru ekki Íslendingar voru felldir úr úrtakinu. Tíu prófílar voru valdir í Háskóla 

Íslands og tíu á Hamraborg í Kópavogi. Þetta var gert vegna staðsetningartækni Grinder 

sem birtir notendur næst einstaklingi og stuðla þannig að því að úrtakið yrði fjölbreyttara 

og minnka líkur á því háskólanemar yrðu hlutfallslega yfirgnæfandi.  

Greining var tvíþætt. Annars vegar var myndbirting notenda greind með blandaðri 

aðferð og texti einnig í von um að gefa upplýsingar um ávinnings leitað. Flokkar sem teknir 

voru fram á prófílum voru einnig skoðaðir. Einföld tölfræði var loks unnin í Excel.  Við 

greiningu á myndbirtingu var rannsókn Siibak (2017) á myndbirtingu karlmanna á 

samfélagsmiðlum höfð að leiðarljósi ásamt rannsókn van Oosten et al. (2015) á 

kynferðislegri framsetningu sjálfs karlmanna á samfélagsmiðlum. Tveir flokkar 

myndbirtingar voru myndaðir á grundvelli þeirrar framsetningu sem kom fram á 

prófílunum: 

 

1) Félagslyndi/virkni: Viðkomandi brosir/ er vinalegur, er fullklæddur, fleiri en einn 

koma fram á myndinni, viðkomandi er á hreyfingu (íþrótt eða annarri) og er í virkri 

stöðu. 

2) Kynferðisleg framsetning: Viðkomandi sýnir bert hold, spennir vöðva, tælandi 

augnaráð, hallandi staða (liggur eða höfði beint niður), brosir ekki, andlit ekki 

sýnilegt en líkami sýnilegur.  

 

 

 

 



28 

Texti sem birtist á prófílunum var einnig þemagreindur. Rannsókn Tong og De Wiele 

(2014) var höfð að leiðarljósi og þemun sem þar komu fram sem ástæður notkunar voru 

notuð sem flokkar með nokkurri einföldun. Textinn var orðgreindur og birtust þar fjögur 

þemu sem samsvöruðu flokkuninni.  

1) Leit að kynlífsfélaga: Viðkomandi gefur til kynna kynferðislegan vilja, löngun eftir 

kynlífi eða skyndikynnum. 

2) Félagslyndi/samfélagsleit: Viðkomandi óskar eftir að kynnast vinum, auglýsir eftir 

skemmtanahaldi, lýsir áhugamálum. 

3) Skemmtun: Viðkomandi gefur til kynna að hann sé á Grinder til þess að njóta sín, 

eyða tíma eða ,,bara að skoða‘‘. 

4) Leit að maka: Viðkomandi gefur til kynna að hann vilji fara á stefnumót, kynnast 

rómantískum maka og vilji ekki stunda skyndikynni. 

Þegar greiningu á prófílum var lokið ákvað höfundur að taka viðtöl við nokkra 

notendur Grinder til þess að nálgast upplifun notenda af fengnum ávinning. Úrtakið var 

fengið með snjóboltaúrtaki. Höfundur auglýsti eftir þátttakendum á Facebook síðu sinni 

og fengust fjórir þátttakendur. Viðmælendum var kynnt verkefnið ásamt því að nafnleynd 

yrði gætt og að öllum gögnum yrði eytt eftir að höfundur hafði skrifað niður viðtölin sem 

voru tekin upp. Tveir þátttakendur höfðu samband við rannsakanda að loknu viðtali og 

báðu um að ekki yrði notað efnið sem frá þeim hafði komið. Endanlegt úrtak urðu því tveir 

opinberlega samkynhneigðir karlmenn (N=2), annar tuttugu og þriggja ára og hinn 

þrítugur. Annað viðtalið fór fram símleiðis þar sem viðkomandi var búsettur á 

landsbyggðinni og hitt á kaffihúsi í miðborg Reykjavíkur. Viðtölin tóku frá 40 mínútum upp 

í 70 mínútur. Viðtölin voru notuð í fræðilegum kafla þessa texta þegar þau þóttu lýsandi 

og renna stoðum undir fyrri kenningar. Viðtölin voru loks þemagreind. Viðtölin voru 

hálfopin rammaviðtöl þar sem spyrjandi spurði frekar út í svör ef tilefni var til.  
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3.3 Niðurstöður 

Það er áhugavert að byrja að skoða það sem kemur fram í undirflokkunum á prófílunum. 

Það er hægt að fylla inn í sautján flokka sem birtast undir prófíl notenda og þeir geta verið 

lýsandi fyrir ástæður notkunar viðkomandi.  

                         Tafla 1. Flokkar sem koma fram á prófílum notenda.                    

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1 sýnir fjölda þeirra sem annað hvort taka fram ákveðinn flokk eða ekki á prófíl 

sínum. Hæð er sá flokkur sem oftast fram en hæð er tekin fram á sautján prófílum af 

tuttugu. Þar á eftir koma aldur og hæð, en aldur og hæð kemur fyrir á 15 af 20 prófílum. 

Það er áhugavert að aldur, hæð og þyngd séu mest áberandi í þessum flokkum þar sem 

að þetta eru allt hlutir sem eru grunnþættir í hinum karlmannlega og eftirsóknaverða 

líkama samkynhneigðra: ungur, hávaxinn og grannur/vöðvastæltur (Whitesel, 2014). 

Líkamstegund, sambandstaða og staða í kynlífi eru einnig algengir flokkar til þess að koma 

fram á prófílum. Það vekur athygli að enginn notenda var með tengingu inn á Facebook-

síðu sína né Twitter, þar sem að fleiri upplýsingar um persónuleika viðkomandi mætti 

líklegast finna. Instagram er sá eini samfélagsmiðill sem einhverjir notendur (N=4) eru 

með tengdan við Grinder aðgang sinn og einnig sá eini sem gerir gagngert út 

myndbirtingu. Mikilvægi myndbirtingar fyrir notendur Grinder teygir þannig líka anga sína 

út frá sjálfu forritinu.  

Flokkur Kemur fram Kemur ekki fram 

Aldur 15 5 

Hæð 17 3 

Kyn 9 11 

Fornöfn notuð 6 14 

Þyngd 15 5 

Kynþáttur 8 12 

Líkamstegund 10 10 

Staða í kynlífi 13 7 

Ættflokkur 5 15 

Sambandstaða 13 7 

Leitar að 14 6 

HIV-status 11 9 

Dags. HIV-prófs 6 14 

Hittast á 1 19 

Vill erótískar mynd. 1 19 

Teng. á Instag. 4 16 

Teng. á Twitter 0 20 

Teng á Faceb. 0 20 
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Það voru aðeins þrír notendur af tuttugu sem ekki höfðu mynd á prófíl sínum. Sautján 

af prófílunum höfðu myndir og sumir fleira en eina. Langflestir voru með eina mynd 

(N=12), tveir voru með tvær myndir, tveir voru með fjórar og einn notandi var með fimm. 

Alls voru 28 myndir á 17 prófílum. Það vekur athygli að af þeim þremur sem voru með 

fjórar eða fleiri myndir á prófíl sínum voru að minnsta þrjár sem voru kynferðislegar. 

     Tafla 2. Fjöldi mynda sem eiginleikar komu fyrir.   

 

Eiginleiki 

Fjöldi mynda 

sem eiginleiki 

kemur fyrir á 

Viðkomandi brosir/vinalegur 10 

Fullklæddur 11 

Fleiri en einn á mynd 1 

Hreyfing (íþrótt eða annað) 3 

Virk staða 7 

Sýnilegt bert hold 17 

Spenntir vöðvar 10 

Tælandi augnaráð 9 

Hallandi staða (höfði beint niður) 12 

Brosir ekki 18 

Andlit ekki sýnil. en líkami sýnil. 9 

 

Tafla 2 sýnir fjölda mynda sem hver eiginleiki kemur fyrir. Það ber að hafa það í huga 

að fleiri en einn eiginleiki getur birst á einni og sömu myndinni og því eru tölurnar í 

töflunni hærri en fjöldi myndanna sjálfra. Það er þó ekki skörun á milli félagslynda 

flokksins og kynferðislega hópsins á nema einni mynd. Sá eiginleiki sem kemur oftast fyrir 

er að viðkomandi brosi ekki, eða átján sinnum. Það var ýmislegt sem gerði það að verkum 

að notendur brostu ekki, til að mynda voru einhverjir með stút á vörunum og aðrir voru 

með ákveðinn svip. Sýnilegt bert hold kom fyrir sautján sinnum og hallandi staða tólf 

sinnum. Kynferðisleg framsetning virðist vera í meirihluta hjá notendum en eiginleikar 
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sem flokkast til flokks kynferðislegrar framsetningar á myndunum komu fram samanlagt 

sjötíu og fimm sinnum en þeir sem falla undir félagslynda flokkinn aðeins þrjátíu og 

tvisvar.  

 Tafla 3. Skipting mynda milli flokka  

Flokkur Fjöldi mynda í flokki 

Félagslyndi/virkni 9 

Kynferðisleg framsetning 17 

Skörun 1 

Alls 28 

 

Tafla 3 sýnir hvernig fjöldi myndanna á prófílunum skiptist annars vegar í flokk sem 

sýnir fram á félagslyndi og hins vegar flokk sem sýnir fram kynferðislega framsetningu. 

Það er augljóst að stór meirihluti myndanna, eða 17 af 28 myndum, sýna kynferðislega 

framsetningu. Níu myndir þóttu tilheyra flokknum sem sýndi fram á félagslyndi eða virkni. 

Það var aðeins ein mynd þar eiginleikar flokkanna tveggja sköruðust en þar var einn 

notandinn brosandi, ber að ofan og liggjandi í rúmi. Það kemur ekki á óvart að kynferðisleg 

framsetning sé fremri hinni félagslyndu í ljósi kynferðislegar áherslu forritsins og áherslu 

á líkama (Blackwell et al., 2014). Myndirnar voru ekki sérlega grafískar sem töldust 

kynferðislegar. Algengt var að bol eða peysu væri lyft upp frá mitti að brjóstkassa eða að 

viðkomandi hnyklaði vöðvanna að baðhergisspegli, ber að ofan. Það er aftur á móti 

áhugavert að munurinn sé ekki stærri á milli flokkanna tveggja. Þær takmörkuðu ályktanir 

sem hægt er að draga af greiningu myndbirtingar einni, virðast þó ýja að því að það sé 

stoð fyrir því að Grinder sé raunverulega kynferðis- og félagslegur vettvangur.  
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Það var áhugavert að greina textann sem fylgdi prófílunum. Af prófílunum tuttugu 

voru þrettán notendur sem skrifuðu texta. Flokkunin var ekki auðveld þar sem að á 

sumum prófílunum komu fram fleiri en eitt sem viðkomandi var að leita að. Það var þó 

ráðið úr þeim prófílum með því að taka það sem mest bar á, oft var þessi áhersla kynnt 

með hástöfum eða afmarkaður með tjáknum (e. emoji).  

                                 Tafla 4. Áherslur í texta á prófílum. 

Áhersla í texta Fjöldi prófíla 

Leit að kynlífsfélaga 7 

Félagslyndi/samfélagsleit 3 

Skemmtun 1 

Leit að maka 2 

Alls 13 

 

Tafla 4 sýnir á hvað það er sem notandi leggur áherslu í texta sínum hafi hann birt 

texta á prófíl sínum. Leit að kynlífsfélaga nær yfir það að viðkomandi gefi til kynna 

kynferðislegan vilja, löngun eftir kynlífi eða skyndikynnum. Þetta var algengasta áherslan 

í textabirtingu en sjö notendur lögðu áherslu á þetta. Þetta birtist með ýmsum hætti. 

Sumir einfaldlega sögðu berum orðum að þeir væru einungis að leita eftir kynlífi og aðrir 

tóku til að mynda fram hvers konar kynlíf það var nákvæmlega sem þeir voru að leitast 

eftir. Nokkrir notuðu vel þekkta frasa innan Grinder til þess að koma þessu fram svo sem 

,,nsa‘‘ (e. no-strings-attached) sem vísar til kynlífs án skuldbindinga eða ,,looking for fun‘‘ 

sem vísar einfaldlega til skyndikynna. Tveir notendur sögðust vera að leita eftir manneskju 

til þess að fara á stefnumót með eða stofna til sambands en tóku jafnframt fram að þeir 

væru ekki að leitast eftir skyndikynnum. Þrír lýstu áhugamálum sínum og vildu stofna til 

vinasambanda með því að finna félaga til þess að sinna þeim með sér, svo sem hjólreiðum 

og klifri. Aðeins einn sagðist vera á Grinder til þess að eyða tíma. 

Þessi fjöldi sem raðar sér nokkurn veginn niður á sömu flokkana í myndbirtingunni, 

það er að flestir eru að leita kynlífs en nokkur fjöldi leitar einnig að félagslegum 

tengingum. Þetta er nokkurn veginn í takt við erlendar rannsóknir sem benda til þess að 

þrátt fyrir að kynlíf sé í forgrunni á Grinder, sé þar einnig félagslega þætti að finna (Tong 
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og De Wiele, 2014). Þrátt fyrir að hafa verið felldir undir fyrrnefnda flokka var áhugavert 

að sjá að þó nokkrir, fjórir notendur, tóku fram þak á aldri notenda sem þeir myndu hafa 

samskipti við. Þetta kallar aftur til aldursfordóma og æskudýrkunar sem hefur verið sýnt 

fram á í samfélagi samkynhneigða (Robinson, 2015).  Að lokum var merkilegt að allir þeir 

sem skrifuðu texta á Grinder, sem voru allir íslenskir, rituðu texta sinn á ensku. Það kann 

að vera að fjöldi erlendra ferðamanna kunni að leika hlutverk í þessari þróun.  

Viðtölin sem tekin voru reyndust afar lýsandi. Báðir viðmælendur rannsakanda voru 

ungir menn, tuttugu og þriggja og þrítugur, sem höfðu oft á tíðum mismunandi skoðanir 

og upplifanir af notkun Grinder. Aron (23) leitaði aðeins eftir því að tala við aðra Íslendinga 

á Grinder. Hann sagðist raunverulega vera að nota forritið til þess að kynnast manni sem 

hann gæti átt í sambandi við. Páll (30) sagðist þó sjaldan ef einhvern tímann hafa rætt við 

Íslending á Grinder og að hann leitaði meira eftir útlendingum. Hann taldi þetta vera 

hentugri leið til þess að geta stundað kynlíf án þess að því fylgdu eftirmálar, þar sem 

útlendingar stoppuðu oftast stutt á landinu. 

 Þemagreining viðtalanna bar ekki ávöxt sem erfiði. Þrátt fyrir að svör þeirra voru oft 

samstíga að mörgu leyti var ekki þema sem kom í ljós. Úrtakið endaði líka hreinlega með 

of fáum þátttakendum til þess að þemu færu að koma í ljós. Mismunurinn á milli svarenda 

var þó áhugaverður út af fyrir sig. Þannig sagðist Páll  vera nokkuð ánægður með 

heildarupplifun sína af forritinu. Jón sagði þó heildarupplifun sína vera aðallega 

frústrerandi, en hann taldi aðalástæðu sína vera að finna væntanlegan maka sem að gengi 

illa á Grinder. Hvorugur þeirra vildi kannast við að Grinder væri sérstaklega staður til þess 

að eignast vini en héldu því jafnframt báðir fram að hann væri hluti af samfélagi 

samkynhneigðra á Íslandi. Hann er mikilvægur sem slíkur því að það er á Grinder sem 

samkynhneigðir menn læra margt um ,,hvernig eigi að vera‘‘ samkynhneigður. David 

Halperin (2012) telur að samkynhneigð sé lærð, það er hvernig hún er framkvæmd. 

Samkynhneigðir menn þurfa að læra að vera samkynhneigðir frá öðrum samkynhneigðum 

í menningarlegum skilningi. Þetta lærdómsferli kemur fram í máli Arons þegar hann segir 

frá kómísku en lýsandi atviki á Grinder varðandi typpamyndir: 

Það  var nú reyndar frekar vandræðalegt, ég man þegar ég sendi í fyrsta sinn 

(typpamynd), ég var bara 17 eða eitthvað og hann var ekki harður, af því að ég 

hafði aldrei fengið og aldrei sent og ég fæ bara tilbaka: Já....umm...á hann ekki 
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að vera harður? Ég bara í einhverju svona National Geographic dæmi: hérna 

er limur karlmanns! 

Aron (23) 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að kynferðisleg framsetning er mikilvæg á 

Grinder. Notendur voru þannig líklegri til þess að sýna kynferðislega framsetningu á 

myndum á sínum heldur en félagslega og voru einnig líklegri til þess að vera leita að 

kynlífsfélögum í textanum sem þeir birtu á prófíl myndunum hjá þér. Notkun og ávinnings 

leitað á Grinder hjá íslenskum karlmönnum er því að mestu bundin við kynlíf. Það eru þó 

merki um að félagslegir þættir spila einnig þátt í notkun margra íslenskra karlmanna á 

Grinder. Sumir notendur, þó þeir voru færri en þeir sem flokkuðust undir kynferðislega 

framsetningu, gáfu til kynna að þeir væru að leita vinum eða langtímasamböndum. Þetta 

er í samræmi við erlendar rannsóknir sem hafa komist að svipaðri niðurstöðu (Tong og de 

Wiele, 2014). Það er ljóst af þeim fjölda sem hafði myndir miðaða við þann fjölda sem 

hafði texta á prófíl sínum að myndbirting er mikilvægari á Grinder en fólk tjáir sig frekar 

með myndum heldur en texta á samfélagsmiðlum, standi þeim val til boða (Siibak, 2007). 

Það þykir sýnt fram á það að líkami og líkamsbygging er sérlega mikilvæg í samfélagi 

samkynhneigðra og þar af leiðandi á Grinder. Staðreyndin að bert hold sé til sýnis á 

sautján myndum og að þyngd, hæð og aldur séu flokkarnir sem eru hvað oftast útfylltir á 

prófílum gefur til kynna að líkamar samkynhneigða karla séu í forgrunni á Grinder. 

Tegundir líkama eru metnir mismunandi að verðleikum og líkami hins unga, vöðvastælta 

manns er sérstaklega dásamaður meðal samkynhneigðra. Hár fjöldi þeirra sem bæði 

spenntu vöðva á mynd sinni og sýndu bert hold gefur til kynna að þessi ósk eftir 

eftirsóknaverða líkamanum sé einnig við lýði á Grinder á Íslandi. Það er raunverulega fátt 

sem gefur til kynna nokkurs konar sérstöðu notkunar íslenskra karlmanna á Grinder en 

það eru raunar samtímis fáar ástæður fyrir því að svo ætti að vera, nema þá helst smæð 

samfélags samkynhneigðra hérlendis. Helsta niðurstaðan sem hægt er að taka úr 

rannsókninni er að Grinder á Íslandi virðist frekar vera kynferðis- og félagslegur 

vettvangur fremur en félags-kynferðislegur. Þrátt fyrir að kynferðislegi þátturinn sé 

fyrirferðameiri en sá félagslegi, eru þeir óslítanlegir í lífi samkynhneigðra manna jafnt á 

Grinder sem og utan hans.  
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4 Umræður og lokaorð 

Það eru þó nokkrir annmarkar á þessari rannsókn. Í fyrsta lagi er úrtak prófílanna sem 

skoðaðir voru mjög lítið og var nálgast þá alla í Reykjavík. Fyrri rannsóknir hafa bent til 

mismunandi notkunar á milli borga og sveita, þrátt fyrir að oftast sé miðað við 

milljónaborgir, en slíkur munur er ekki tekinn hér til athugunar. Í öðru lagi er flokkun á 

myndbirtingu og texta hugarsmíð höfundar, þótt hún sé byggð á flokkun fyrri 

fræðimanna, og nær mögulega ekki að gefa skýra mynd af því sem fram kemur á 

prófílunum. Nákvæmari og víðfeðmari flokkun myndi geta af sér nákvæmari mynd. Í 

þriðja lagi getur athugun á prófílum einum aðeins gefið vísbendingu um ávinnings sem 

leitað er en getur ekkert fullyrt um fenginn ávinning. Til þess að öðlast þá þekkingu þarf 

bæði að taka prófílana til athugunar, fylgjast með notkun einstaklinga á Grinder ásamt því 

að taka viðtöl við þá. Viðtölin voru framkvæmd í rannsókninni voru oft á tíðum lýsandi 

fyrir persónulega reynslu viðmælenda af forritinu. Viðmælendur voru hins vegar aðeins 

tveir og því hafa viðtölin ekkert alhæfingagildi. 

Þrátt fyrir þessa annmarka er hér stigið fyrsta skref í átt sem er með öllu ókönnuð 

hérlendis. Rannsóknum er vægast sagt ábótavant. Það þykir sýnt fram á það að 

samkynhneigðir eru miklir, iðnir og oft brautryðjandi notendur samfélagsmiðla. Það býr 

því mikið þekkingarlegt gildi í því að rannsaka notkun þeirra á samfélags- og 

stefnumótaforritum sem myndi gagnast rannsóknum á notkun annarra hópa. 

Framtíðarrannsóknir ættu því að stefna að því að mæla bæði notkun og tíðni notkunar 

ásamt því að leita ávinnings sem fenginn er með viðtölum við notendur. Til þess að komast 

nær því hvort notkun íslenskra karlmanna búi yfir einhverjum sérkennum, er 

samanburðarrannsókn kjörin. Áhugavert væri til dæmis að miða notkun á Íslandi við 

erlendar stórborgir þar sem samskipti eru oftar en ekki ópersónulegri. Athugun á 

mismunandi notkun og ávinnings eftir aldri væri einnig afar fróðleg. Það er mikilvægt að 

veita minnihlutahópum athygli í rannsóknum í félagsvísindum. Sérkenni minnihlutahópa 

geta þannig oft verið lýsandi fyrir einkenni meirihlutahópa, undantekningin sem sannar 

regluna. 

 

_______________________________________ 

Guðmundur Jóhann Guðmundsson 
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