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Úrdráttur 
 

Markmiðið með verkefni þessu er að skoða umfjöllun um samkynhneigða í 

íslenskum prentmiðli. Til að setja þá umfjöllun í samhengi er farið yfir sögu 

samkynhneigðra á Íslandi og réttindabaráttu þeirra. Löggjöf sem snýr að 

samkynhneigðum er skoðuð í sögulegu ljósi, sem og siðareglur fjölmiðla. Stuðst 

er við félagsfræðilegar kenningar um frávik (e. deviance) sem vísar til hegðunar 

eða atferlis sem gengur þvert á þær reglur sem gilda í samfélaginu. Hugtakið 

siðafár (e. moral panic) er skilgreint sem aðstæður þar sem samfélagsleg gildi 

eru talin í hættu og eru nokkur siðafár skoðuð og greind í rannsókninni. Til 

viðmiðunar er rannsókn Þóru Bjarkar Hjartardóttur, Baráttan um orðin (2005) 

þar sem hún fjallar um baráttu samkynhneigðra um að hafa áhrif á hvaða orð eru 

notuð um samkynhneigð.  

  Í rannsókninni er einblínt á Morgunblaðið og aðferð 

innihaldsgreiningar beitt. Rannsóknin er því annars vegar megindleg þar sem 

tölulegar upplýsingar um orðanotkun á tímabilinu 1920-2006 eru fengnar og 

metnar. Hins vegar er hún eigindleg þar sem orðræðan á tímabilinu 1960-2010 

er skoðuð og greind. Niðurstöður sína að orðanotkun hefur tekið stakkskiptum á 

þeim áratugum sem skoðaðir voru, segja má að hún hafi farið frá kynvillu til 

kynhneigðar. Umræða um samkynhneigða fór að aukast á sjöunda ártugnum og 

sú aukning hefur verið stöðug. Siðafárin sem skoðuð voru sýna hvernig 

umræðan um samkynhneigða breytist og að hvaða leyti siðafár stuðla að 

breytingum. Gildishlaðin orð hafa vikið fyrir orðunum sem samkynhneigðir 

börðust fyrir. Hins vegar er baráttan um orðið ekki unnin. Enn er deilt um orðið 

hjónaband og þrátt fyrir að samkynhneigðir hafi sömu réttindi og 

gagnkynhneigðir þá grundvallast hjúskaparstofnun þeirra á tveimur lagabálkum. 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to investigate how topics about homosexuals are 

covered in an Icelandic print-media. I look at the history of homosexuals in 

Iceland and their fight for equal rights. The law concerning homosexuals is 

discussed from historical point of view and also the moral code of the media. I 

use sociological theories on deviance that have to do with behavior that goes 

against the rules of the society. The concept of moral panic is defined as 

circumstances where social values are considered to be endangered and some of 

them are defined in the project. As a comparison I use a research by Þóra B. 

Hjartardóttir, The Battle of words (Baráttan um orðin), that deals with how 

homosexuals fought to have influence on which words were used for 

homosexuality. 

  In the project I focus on the newspaper Morgunblaðið and the use of 

words during the period when discussion on homosexuals increased in the 

1960´s and to our day. The research is on one hand quantitative where statistical 

information on the use of words in the period 1920 – 2006 are produced and 

evaluated. On the other hand it is a qualitative study where the use of words in 

the period 1960 – 2010 is defined in a discourse analysis.  

  The conclusion shows that the use of words has changed completely as 

well as the discourse. The moral panic I focused on indicates that the discussion 

has changed. Words laden with value have disappeared and the words 

homosexuals favored are now in use. But the battle for words is not over. Still 

there are disputes about the word matrimony and although homosexuals have the 

same legal rights as heterosexuals the law on marriage is based on two separated 

law codes. 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er lögð fram sem fræðilegur hluti meistaraprófs í blaða-og 

fréttamennsku við Háskóla Íslands. Verkefnið er 30 einingar í heild sinni, 

fræðilegur hluti gildir 15 einingar og verklegur hluti 15 einingar. Leiðbeinandi 

minn við fræðilega hlutann var Gyða Margrét Pétursdóttir, doktor í kynjafræði 
en við verklega hlutann var leiðbeinandinn Guðmundur Gunnarsson.  

 

Ég vil sérstaklega fá að þakka þeim Þorvaldi Kristinssyni og Lárusi Ara 

Knútssyni hjá Samtökunum ´78 fyrir veitta aðstoð, liðlegheit og afnot af 

bókasafni og vinnuaðstöðu í húsnæði Samtakanna ´78.  

 

Einnig eiga Þorbjörn Broddason og Ragnar Karlsson þakkir skildar fyrir 

hjálpsemi og greiðvirkni.  

 

Að lokum vil ég þakka Gyðu Margréti fyrir góðar leiðbeiningar og hvatningu. 
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1. Inngangur 

Fjölmiðlar eru mikilvægur þáttur í okkar daglega lífi. Þeir flytja okkur fréttir frá 

okkar nánasta umhverfi sem og fjarlægum stöðum. Það er hlutverk þeirra að 

upplýsa og fræða og við gerum þá kröfu að þeir segi satt og rétt frá á hlutlausan 

hátt. Þeir eru mikilvægir í lýðræðislegu þjóðfélagi þar sem þeir hafa fengið það 

hlutverk að vera fjórða valdið. Hér er vísað til þess að þeir eru viðbót við hina 

hefbundnu ríkisskiptingu valds; löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. 

Með fjórða valdinu er átt við að fjölmiðlar eiga að veita hinum þremur 

valdastofnunum aðhald (Þorbjörn Broddason, 2005). 

  Það má segja að fjölmiðlar hafi einnig annars konar vald en það er 

valdið til að hafa áhrif á skoðanamyndun almennings. Ritstjórar velja hvað er 

fréttnæmt, hvernig fjallað er um viðkomandi efni og almenningur myndar sér 

skoðun út frá því. Þar sem fjölmiðlar geta ekki sagt frá öllu sem gerist má segja 

að fréttaval þeirra og þar með fréttaflutningur geti aldrei verið fullkomlega 

hlutlaus. 

  Fjölmiðlar og þá sérstaklega prentmiðlar eru hins vegar einnig miðill 

fyrir skoðanir almennings því í blöðunum birtast innsendar greinar frá lesendum. 

Fjölmiðlar eru því vettvangur fyrir rödd fólksins, fyrir ólík sjónarmið og 

opinbera umræðu sem er mikilvægt í lýðræðislegu þjóðfélagi. En hefur þetta 

alltaf verið raunin á Íslandi? Hefur rödd allra samfélagshópa fengið að hljóma í 

fjölmiðlum? Hefur umfjöllun um mismunandi hópa ávallt verið sanngjörn og án 

mismununar? Það sem er jafnvel enn mikilvægara; hvernig hefur verið rætt um 

þessa hópa í fjölmiðlum og hverjar eru afleiðingar þess? 

  Í þessu verkefni hef ég ákveðið að skoða umfjöllun um samkynhneigða 

í íslenskum prentmiðli. Samkynhneigðir hafa oft og tíðum háð erfiða baráttu 

fyrir jafnrétti og jafnvel tilverurétti og hefur baráttan að miklu leyti farið fram í 

fjölmiðlum.  Neiðkvæð umfjöllun í fjölmiðlum var Þrándur í götu þeirrar baráttu 

en hins vegar voru fjölmiðlarnir einnig vettvangur fyrir samkynhneigða til að 

koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Ég ákvað því að skoða hvernig umfjöllun 
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um samkynhneigða hefur verið í íslenskum prentmiðli og rannsaka hvernig hún 

hefur breyst.  

   

1.1 Markmið rannsóknar og fræðilegt sjónarhorn 

Þar sem samkynhneigðir hafa verið álitnir frávik frá samfélagslegu normi valdi 

ég að beita félagsfræðilegu sjónarhorni í rannsókn minni. Hugtakið frávik (e. 

deviance) er skilgreint af Becker (1963) og vísar til hegðunar eða atferlis sem 

gengur þvert á þær reglur sem gilda í samfélaginu. Með þetta í huga valdi ég að 

gera orðræðugreiningu á umfjöllun um samkynhneigða í prentmiðli og hafði til 

hliðsjónar rannsókn Þóru Bjarkar Hjartardóttur Baráttan um orðin (2005). Þar 

fjallar hún um breytingar sem hafa orðið á orðanotkun um samkynhneigða á 

Íslandi. Titill rannsóknar hennar vísar í þá baráttu sem samkynhneigðir háðu til 

að fá að halda þeim orðum yfir samkynhneigð sem þeir völdu sjálfir. Til þess að 

geta betur gert mér grein fyrir hvernig orðræðan hafði breyst gerði ég einnig 

megindlega greiningu þar sem ég tók saman tölulegar upplýsingar um orð sem 

notuð hafa verið um samkynhneigða.  

  Markmiðið með rannsókn minni er að skoða og greina þá orðræðu sem 

hefur verið í prentmiðlum um samkynhneigða og reyna að komast að því hvort 

baráttan um orðin hafi skilað sér. Rannsóknarspurning mín er því: Hvað 

einkennir orðræðuna nú þegar baráttan um orðin er unnin? Til þess að geta 

rannsakað það þarf einnig að svara eftirfarandi spurningum: 

 

-Á hvaða hátt endurspeglast réttindabarátta samkynhneigðra á síðum 

Morgunblaðsins? 

-Hvernig hefur umfjöllun um samkynhneigða þróast á tímabilinu 1920-2005 

með tilliti til magns? 

-Hvert er hlutverk fjölmiðla í mótun og/eða viðhaldi orðræðu? 

-Hver er tilgangur siðafára, þegar kemur að samkynhneigðum, og til hvers 

leiða þau? 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla mun ég byrja á að greina frá sögu samkynhneigðra hér á landi og 

baráttu þeirra. Sú barátta hefur breyst frá því að sannfæra samfélagið um 

tilverurétt þeirra yfir í það að krefjast bættrar löggjafar. Ég mun skoða þá 

löggjöf sem sett hefur verið og viðkemur samkynhneigðum. Einnig mun ég 

fjalla um fjölmiðla og hlutverk þeirra í réttindabaráttu samkynhneigðra. Ég mun 

kynna hugtakið siðfár (e. moral panic) sem var sett fram af félagsfræðingnum 

Stanley Cohen árið 1972 (Critcher, 2008) og loks fjalla um rannsókn Þóru 

Bjarkar Hjartardóttur (2005), Baráttan um orðin. 

  Þriðji kafli fjallar um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Ég 

útskýri sjónarhorn rannsóknarinnar og aðferðafræðina sem ég valdi að nota við 

rannsóknina. Að auki kynni ég rannsóknarsniðið, gögnin sem ég aflaði og að 

lokum fjalla ég um staðsetningu mína sem rannsakanda í þessu verkefni.  

  Í fjórða kafla kynni ég niðurstöðurnar sem ég fékk við það að að safna 

saman tölulegum upplýsingum og rannsaka orðræðuna, greini þær og tengi við 

þær kenningar sem ég fjalla um í öðrum kafla.  

  Í fimmta kafla fer ég nánar í niðurstöðurnar og dreg ályktanir úr frá 

þeim.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Þar sem ég fjalla um orðræðu um samkynhneigða í fjölmiðlum og þær 

breytingar sem orðið hafa á henni, er vert að fara stuttlega yfir baráttu 

samkynhneigðra í sögulegu ljósi. Í þessum kafla verður fjallað um stöðu 

samkynhneigðra á Íslandi í dag, baráttu þeirra fyrir siðferðilegum og lagalegum 

réttindum og hvaða lög hafa verið sett til að jafna rétt þeirra. Ég mun skoða 

hlutverk fjölmiðla í nútíma lýðræðislegu samfélagi og hvaða áhrif fjölmiðlarnir 

hafa á almenningsálit og skoðanir. Ég skoða annars vegar þau lög sem sett hafa 

verið um fjölmiðla og hins vegar siðareglur miðlanna.   

  Í síðari hluta kaflans ræði ég um hugtakið siðafár (e. moral panic)1

 

 

sem ég mun máta við orðræðugreiningu mína um samkynhneigða. Til 

viðmiðunar mun ég skýra frá grein Þóru Bjarkar Hjartardóttur, Baráttan um 

orðin (2005) sem birtist í Íslenskt mál og almenn málfræði. Þar fjallar Þóra 

Björk um baráttu um orðanotkun yfir samkynhneigð og hvað hefur breyst í 

sambandi við notkunarsvið orðanna og hvað olli þeim breytingum. 

2.1 Samkynhneigð á Íslandi  

Samkynhneigð hefur ávallt fylgt mannkyninu þó hún hafi ekki verið sýnileg 

lengi vel. Hún var fordæmd, það var litið á hana sem óeðli langt fram á 20. öld 

og samkynhneigðir lifðu í þögn og felum. Hugtakið kom fyrst fram í 

læknisfræði árið 1870 en ekkert orð var til yfir samkynhneigð á Íslandi fyrr en 

orðið kynvilla birtist árið 1922.  Það var í grein um nýjungar í læknisfræði sem 

birtist í Skírni. Lítið er um heimildir um samkynhneigða á Íslandi á fyrri hluta 

síðustu aldar og lifðu hommar og lesbíur í þögninni með veika sjálfsmynd og 

litla þekkingu á eigin menningu og sögu (Þorvaldur Kristinsson, e.d.b). 

                                                 
1 Þegar til kom að finna íslenskt heiti yfir moral panic kom í ljós að það hafði ekki verið 
íslenskað.  Ég leitaði því til Þorbjörns Broddasonar, prófessors í félagsfræði við Háskóla Íslands 
sem lagði til að ég notaði orðið siðafár en það vísar bæði í siðferði og fjölmiðla, sbr. 
fjölmiðlafár.  Ég á Þorbirni miklar þakkir fyrir aðstoðina. 
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  Ástæðan fyrir ósýnileika samkynhneigðra á Íslandi er, að mati 

Þorgerðar Þorvaldsdóttur (2007), sú staðreynd að Íslendingar voru afar fámennir 

framan af og lifðu í litlum dreifbýlissamfélögum. Þorgerður segir að rannsóknir 

á samkynhneigð bendi til að sýnileiki hennar aukist með þróun 

þéttbýlismyndunar, með tilkomu launaðrar vinnu og iðnaðarsamfélags. Í 

fámenninu verður hver og einn einstaklingur meira áberandi og því meiri líkur á 

að allt samfélagið viti af hverju fráviki. Það var því fámennið á Íslandi sem 

stuðlaði að ósýnileika samkynhneigðra þar sem margir kusu að halda 

samkynhneigð sinni leyndri. Margir leituðu því út fyrir landsteinana til að geta 

lifað opinberlega sem samkynhneigðir.  Þar sem engin stórborg var á Íslandi þar 

sem hægt var að vera minna áberandi brugðu margir á það ráð að flytja til dæmis 

til Kaupmannahafnar, London eða New York. (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2007) 

  Segja má að það hafi orðið kaflaskil í baráttu samkynhneigðra um 

miðja síðustu öld þegar minnihlutahópar, svo sem blökkumenn og menntaðar 

miðstéttarkonur í Bandaríkjunum og Evrópu byrjuðu að leita að sjálfskilningi og 

berjast fyrir auknum réttindum. Barátta þessara hópa og aðgerðir höfðu áhrif á 

baráttu samkynhneigðra sem tileinkuðu sér aðferðir og röksemdafærslur þeirra 

og yfirfærðu á sinn eigin veruleika. (Þorvaldur Kristinsson, e.d.b) 

  Miklar hræringar voru í samfélagi samkynhneigðra á þessum árum um 

allan hinn vestræna heim en frægust eru götuátökin á milli lögreglu og homma í 

New York árið 1969 sem eru sögð marka upphaf nýrra tíma fyrir 

samkynhneigða á Vesturlöndum. Sjö árum seinna var fyrsti félagsskapur 

samkynhneigðra stofnaður á Íslandi. Þetta var óformlegur félagsskapur 

stofnaður af Guðmundi Sveinbjörnssyni, Reyni Má Einarssyni og Veturliða 

Guðnasyni sem kölluðu hann Iceland Hospitality. Markmið hans var að efla 

félagsskap og vináttu íslenskra homma við samkynhneigða í öðrum löndum. 

(Þorvaldur Kristinsson, 2003)   

  Vegna þessara hræringa í þjóðfélaginu urðu samkynhneigðir æ meira 

áberandi í þjóðfélaginu en af því leiddi sýnilegri andúð og fjandskapur í þeirra 

garð.  Þorvaldur Kristinsson lýsir því svo að hommar og lesbíur hafi brugðist við 

þessari andúð með því að sparka frá sér og að það sé í því sparki sem saga 

samkynhneigðra verður til. (Þorvaldur Kristinsson, e.d.b) 
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  Fyrstu formlegu samtök samkynhneigðra á Íslandi voru svo stofnuð 

árið 1978.  Sá sem var í forsvari fyrir stofnun Samtakanna ´78 var Hörður 

Torfason en í fyrstu stefnuskrá samtakanna segir:  

 
Við lesbíur og hommar á Íslandi viljum miðla þekkingu til hómósexúal einstaklinga 

og efla með þeim skilning þeirra á sjálfum sér og treysta afstöðu þeirra til sjálfs sín.  

Við viljum miðla þekkingu á málefnum okkar til alls samfélagsins svo að það öðlist 

skiling á þeim og á því að við erum eðlilegur hluti af samfélaginu. Við viljum njóta 

fyllstu réttinda, siðferðilegra og lagalegra án nokkurs manngreinarálits, en förum 

ekki fram á nein forréttindi. (Þorvaldur Kristinsson, 2003)  
 

Sjá má að tilgangur samtakanna var því annars vegar að berjast fyrir jafnrétti 

lesbía og homma á öllum sviðum samfélagsins.  Hins vegar átti það að vera 

vettvangur fyrir samkynhneigða til að skapa sér sjálfsvitund og samkennd með 

öðrum í sömu sporum.  Samtökin hafa unnið að þessum markmiðum allar götur 

síðan (Þorvaldur Kristinsson, 2003). 

  Með þessu var sú þögn sem samkynhneigðir höfðu lifað við rofin en 

stofnun samtakanna vakti töluverða athygli í fjölmiðlum landsins. Þetta voru 

erfiðir tíma og samfélagsumræðan var ekki hliðholl samkynhneigðum.  Félagið 

óx þó jafnt og þétt og þeim fjölgaði sem voru tilbúnir til að viðurkenna 

samkynhneigð sína og tala um það opinberlega.  Með sterkum vilja og einurð 

vann félagið samþykki og jafnvel viðurkenningu samfélagsins (Þorvaldur 

Kristinsson, 2003).   

  Starf félagsins á níunda áratugnum snerist að miklu leyti um baráttuna 

við alnæmi2

  Í fyrstu stefnuskrá Samtakanna ´78 er eingöngu rætt um homma og 

lesbíur. Í dag nær félagið utan um breiðari hóp og heitir Samtökin´78 félag 

hinsegin fólks á Íslandi. Hinsegin er regnhlífarhugtak sem nær yfir 

 og þeim fordómum sem beindust að samkynhneigðum í kjölfarið.  

Tíundi áratugurinn einkenndist af þeirri baráttu að ná sömu lagalegu réttindum 

sem höfðu áunnist á hinum Norðurlöndunum. (Þorvaldur Kristinsson, 2003)  

Rætt verður nánar um lagalega stöðu samkynhneigðra á Íslandi í dag og þróun 

hennar síðar í kaflanum.  

                                                 
2 Alnæmi er sjúkdómur sem HIV veiran veldur. Ég hef þó ákveðið að nota orðið alnæmi um 
bæði sjúkdóm og veiru í umfjöllun minni. Það er gert til að einfalda umfjöllunina þar sem ég 
geri ekki greinamun á því hvort hér sé um að ræða sjúkdóminn, manneskju sem er smituð af 
veirunni eða manneskju með sjúkdóminn á lokastigi. 
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samkynhneigða, tvíkynhneigða og transgender fólk og hefur hugtakið fest í sessi 

hér landi.  Í því sambandi má nefna hinu árlegu Hinsegin daga og Hinsegin 

bíódaga og að ekki síst Hinsegin fræði sem kennd eru við Háskóla Íslands. 

Stefnumál Samtakanna ´78 í dag eru á sömu nótum og hin upphaflegu en í 

stefnuskránni segir að markmið samtakanna séu að: 

 
• skapa hinsegin fólki félagslegan og menningarlegan vettvang og styrkja þannig 

sjálfsvitund þess, samkennd og samstöðu um sérkenni sín. 

• vinna að baráttumálum hinsegin fólks, svo og fræðslu um reynslu þess og sérkenni, 

eftir þeim leiðum sem árangursríkastar þykja hverju sinni svo sem á vettvangi 

löggjafarvalds, í opinberu fræðslukerfi og í fjölmiðlum. 

• eiga samstarf við sambærileg samtök, hópa og áhugafólk hérlendis og erlendis sem 

stefna að sömu markmiðum; styðja önnur félagsamtök, sem vinna að mannréttindum, 

og afla stuðnings þeirra. (Samtökin 78, 2009b) 
 

Ekki er lengur tekið fram að Samtökin ´78 vinni að því að auka skilning 

samfélagsins á málefnum samkynhneigðra og að þeir verði eðlilegur hluti af 

samfélaginu. Líklega stafar það af því að samfélagið hefur gert sér grein fyrir 

því að samkynhneigð er vissulega eðlilegur hluti þess.   

  Baráttumál samkynhneigðra síðustu ára hafa því æ minna einkennst af 

því að sannfæra samfélagið um tilverurétt sinn. Það sem einnkennir baráttuna í 

dag er krafan um bætta löggjöf sem enn er ekki fullkomlega unnin. Þó að margt 

hafi áunnist síðustu áratugina er enn þarft að krefja um úrbætur í þeim efnum.  

  

2.2 Löggjöfin 

Þegar íslensk löggjöf sem varðar samkynhneigð er skoðuð sést að hún skiptist í 

raun í tvö tímabil. Í hinu fyrra gengu lögin út á að lögð var refsing við mökum 

tveggja einstaklinga af sama kyni. Seinna, þegar mannréttindabarátta 

samkynhneigðra var komin vel á veg, snerist þetta við og voru þá sett 

lagaákvæði sem áttu að vernda rétt samkynhneigðra.  

  Sé stiklað á stóru í sögu íslenskra laga má sjá að í Grágás, 

lögskýringabók Íslendinga frá þjóðveldisöld (árin 1117-1271), segir að 

kynferðislegt samband tveggja einstaklinga af sama kyni sé álitið svívirðilegt. 

Þar eru nefnd þrjú orð sem notuð voru yfir kynferðislegt samband á milli tveggja 



 15 

karlmanna.  Þetta eru orðin ragur, stroðinn og sorðinn og í Grágás var lögð hörð 

refsing við því að nota þessi orð um annan mann. Notkun þessara orða var 

alvarleg móðgun og var refsingin útlegð. (Þorgerður Þorvalsdóttir, 2007) 

  Stóridómur, sem gilti frá 1564 til 1838, listaði upp kynferðislegar 

athafnir sem voru bannaðar og þungar refsingar lagðar við, dauðadómur við 

þeim alvarlegustu.  Þar á meðal var kynferðislegt samband milli ættingja og 

þeirra sem voru tengdir á annan hátt. Í Stóradómi var þó ekkert um samband 

einstaklinga af sama kyni. (Þorgerður Þorvalsdóttir, 2007) 

  Dönsk hegningarlög tóku við af Stóradómi árið 1838 en árið 1869 tóku 

gildi á Íslandi hin fyrstu heildstæðu hegningarlög. Þau voru að danskri 

fyrirmynd en þar er lögð refsing við mökum tveggja einstaklinga af sama kyni 

án tillits til aldurs þeirra eða samþykkis.  Í 178. grein hegningarlaganna segir 

„Samræði gegn náttúrulegu eðli varðar betrunarhúsvistun.“ (Alþingistíðindi, 

1869)  

  Árið 1924 var Guðmundur Sigurjónsson, frægur íþróttamaður, dæmdur 

fyrir brot á 178. grein hegningarlaganna.  Hann játaði að hafa stundað kynlíf 

með karlmönnum um árabil og var dæmdur til 8 mánaða betrunarvistar. Þetta 

var í eina skiptið sem dæmt var eftir 178. grein laganna sem giltu til ársins 1940. 

(Þorvaldur Kristinsson, e.d.a) 

  Ísland varð annað Norðurlandanna til að afnema refsingu við mökum 

tveggja einstaklinga af sama kyni þegar Alþingi samþykkti ný hegningarlög, nr. 

19/1940.  Í kaflanum Skírlífsbrot er kveðið á um að kynmök karls og konu séu 

nú refsilaus ef bæði eru orðin 16 ára.  Það var sakarefni fyrir karlmanninn væri 

hann eldri en konan yngri.  Ef um einstaklinga af sama kyni var að ræða þá var 

samræðisaldurinn 18 ára en ef annar aðilinn var yngri en samræðisaldur sagði til 

um, átti sá eldri allt að þriggja ára fangelsisvist yfir höfði sér.   

  Í þingsályktunartillögu3

                                                 
3 Þingsályktanir eru viljayfirlýsingar þingsins er hafa ekki lagagildi.  Tillögur til 
ríkisstjórnarinnar um að beita sér fyrir tilteknum málum, þar á meðal að sjá um framkvæmd 
verkefnis, undirbúa löggjöf eða rannsaka ákveðið mál. Aðferð þingmanna til að koma 
stefnumálum sínum á framfæri. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007, bls. 172) 

 sem lögð var fram á Alþingi árið 1985 var lagt 

til að afnema misrétti gagnvart samkynhneigðum.  Einnig var lagt til að skipuð 

yrði nefnd sem kanna ætti stöðu homma og lesbía á Íslandi og koma með 

tillögur um úrbætur.  Ekkert varð úr því að slík nefnd yrði skipuð. 
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  Í hegningarlögunum var heiti kaflans um Skírlífsbrot breytt í 

Kynferðisbrot (nr. 40) árið 1992 og samtímis er samræðisaldurinn lækkaður í 14 

ár. Ekki er lengur gerður greinamunur á gagnkynhneigðum og samkynhneigðum 

og því er öll mismunum gagnvart samkynhneigðum með tilliti til 

samræðisaldurs felld úr lögum. (Þorvaldur Kristinsson, e.d.a)  

  Róttækar breytingar, lagalegri stöðu samkynhneigðra til bóta, urðu árið 

1992.  Þá var á ný borin fram þingsályktunartillaga þess efnis að afnema misrétti 

gagnvart samkynhneigðum. Tillagan var samþykkt á Alþingi og ári seinna 

skipaði forsætisráðherra nefnd til að kanna stöðu samkynhneigðra á Íslandi.  

Nefndin skilaði frá sér ýtarlegri skýrslu árið 1994 sem var mikilvægur 

undirbúningur fyrir þá löggjafarvinnu sem var framundan (Forsætisráðuneytið, 

2004).   

  Það var svo árið 1996 sem orðalagi í 233. grein Almennra 

hegningarlaga (nr. 19/1940) var breytt.  Þar stóð áður „Hver sá sem með háði, 

rógi, smánun, ógnun eða á annan hátt ræðst opinberlega á hóp manna vegna 

kynþáttar eða trúarbragða, sæti sektum eða fangelsi allt að 2 árum“.  Auk 

orðanna „kynþáttar eða trúarbragða“ var „kynhneigðar“ bætt við.     

  Sama ár er fólki af sama kyni einnig leyft að staðfesta samvist sína.  Þó 

er einungis borgaralegum vígslumanni heimilt að staðfesta samvist 

samkynhneigðra. Með Lögum um staðfesta samvist (nr. 87/1996) er staðfest 

samvist samkynhneigðra jafngild hjónabandi gagnkynhneigðra að undanskilinni 

hjónavígslunni og aðgangi að ættleiðingum og tæknifrjóvgunum. Ísland var 

fjórða ríkið til að samþykkja lög um staðfesta samvist en gekk þó skrefinu 

lengra en hin Norðurlöndin því í íslensku lögunum er sá möguleiki að aðilar í 

staðfestri samvist fari með sameiginlega forsjá.   

  Árið 2003 var enn á ný borin fram þingsályktunartillaga þess efnis að 

skipa nefnd til að kanna réttarstöðu samkynhneigðra. Nefndin skilaði af sér áliti 

árið 2004 sem varð grunnur að frumvarpi sem lagt var fram á Alþingi árið 2005.  

Í því fólst að fjölskylduréttur skildi vera óháður kynhneigð.  Í kjölfarið voru 

samþykkt Lög um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu 

samkynhneigðra (nr. 65/2006) þar sem samkynhneigðum var veittur sami réttur 

og öðrum til að skrá óvígða sambúð hjá Hagstofu, til ættleiðinga og 

tæknifrjóvgunar (Sýslumannafélag Íslands, 2010)   
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  Lög um breytingu á lögum um staðfesta samvist (nr. 55/2008) gengu í 

gildi í júní 2008 en með þeim er prestum og öðrum forstöðumönnum skráðra 

trúarfélaga, sem hafa vígsluheimild, heimilt að staðfesta samvist. Munurinn á 

hjónabandi og staðfestri samvist er sá að um þessi atriði gilda tvenn lög.  

Hjúskaparlögin (nr. 31/1993) gilda um hjúskap karls og konu en í Lögum um 

staðfesta samvist (nr. 87/1996) segir að tveir einstaklingar af sama kyni geti 

stofnað til staðfestrar samvistar.   

  Í ársskýrslu Samtakanna ´78 segir að þó réttindabarátta 

samkynhneigðra sé langt á veg komin og síðustu lögin sem samþykkt voru 

marki enn eitt skrefið í þá átt að afnema alla lagalega mismunun þá sé ekkert 

sem réttlætir að hjúskaparstofnun grundvallist á tveimur lagabálkum. Ísland 

verði að feta í spor annarra landa sem hafa gengið alla leið og hafa ein 

hjúskaparlög óháð kynhneigð (Samtökin ´78, 2009a). 

  Sjá má að barátta samkynhneigðra hefur farið frá því að vera barátta 

fyrir tilverurétti sínum í það að fá sömu lagalegu réttindi og aðrir þegnar 

samfélagsins.  Sú barátta hefur verið löng og ströng og í raun sér ekki enn fyrir 

endann á henni. Það er ekki einungis á vettvangi laga sem baráttan hefur verið 

háð.  Sú viðurkenning samfélagsins sem samkynhneigðir hafa náð í gegn með 

vilja og einurð hefur að mestu farið fram með umræðum í fjölmiðlum. 

   

2.3 Hlutverk fjölmiðlanna í baráttunni 

Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á almenningsálit og skoðanir og eru einnig tæki þar 

sem þjóðfélagsumræðan fer fram að mestu leyti. Þeir hafa því verið mikilvægur 

hlekkur í baráttu samkynhneigðra því þar hafa mismunandi sjónarhorn og 

skoðanir fengið að birtast. En hafa þeir alltaf verið hliðhollir samkynhneigðum? 

Það verður nánar rætt um í kafla fjögur en hér verðu fjallað um lög og siðareglur 

íslenskra fjölmiðla. 

  Fram til ársins 2009 voru tveir mismunandi lagabálkar sem náðu yfir 

fjölmiðla landsins. Annars vegar voru það Útvarpslög (nr. 53/2000) sem náðu 

yfir  ljósvakamiðlana en hins vegar voru það Prentlögin (nr. 57/1956) sem náðu 

yfir prentmiðla. Haustið 2009 lagði menntamálaráðherra fram drög af frumvarpi 

til laga um fjölmiðla (Menntamálaráðuneytið, 2009). Með þeim á að sameina og 

samræma reglurnar og þetta er því í fyrsta skipti sem stefnt er að því að setja 
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heildarlöggjöf um fjölmiðla og starfsemi þeirra hér á landi. Drögin voru birt á 

heimasíðu ráðuneytisins en þar gat almenningur sagt skoðun sína á þeim og 

komið með tillögur að breytingum  

  Í útvarpslögunum og prentlögunum var ekki tekið fram að bann væri 

við því að mismuna fólki á ýmsum grundvelli. Það er því fyrst í frumvarpinu frá 

2009 (Menntamálaráðuneytið, 2009) þar sem það er tekið fram.  Í 27. grein 

frumvarpsins sem nefnist Bann við hatursáróðri segir:   

 
Í fjölmiðlum er óheimilt að kynda undir hatri á grundvelli kynþáttar, kynferðis, 

kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðernis, stjórnmálaskoðana eða menningarlegrar, 

efnahagslegrar eða félagslegrar stöðu í samfélaginu. 

 

Ef frumvarpið verður samþykkt í óbreyttri mynd, mun það því varða við lög að 

birta hatursáróður í miðlunum eða mismuna á grundvelli kynhneigðar.   

  Í 1. grein frumvarpsins er rætt um tjáningarfrelsið en það er eitt af 

mikilvægustu réttindum sem við búum við í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þar segir:  

 
Markmið laga þessara er að stuðla að tjáningarfrelsi, frelsi til upplýsinga, 

fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun sem og að efla vernd neytenda á 

þeim vettvangi. Markmið laganna er jafnframt að koma á fót samræmdu regluverki á 

vettvangi fjölmiðlunar óháð því miðlunarformi sem notað er. 

 

Ef litið er á greinarnar tvær, með samkynhneigð í huga, þar sem önnur tryggir 

frelsi hvers manns til að tjá sig og hin bannar hatursáróður, þá má segja að hér 

stangist tvö sjónarmið á. Tjáningarfrelsið er talið einn af hornsteinum 

lýðræðislegs þjóðfélags en þó eru settar reglur um hvað blaðamenn mega skrifa. 

Hvað stendur þá í vegi fyrir því að fólk skrifi án tillits til þess hvort það sé að 

ganga á rétt annarra?  Til dæmis með niðrandi skrifum um samkynhneigða. Til 

að koma í veg fyrir það hefur Blaðamannafélag Íslands sett siðareglur sem 

blaðamönnum ber að fara eftir. Á sama hátt hefur hver og einn miðill sett sér 

sínar eigin vinnureglur.  

  Siðareglur Blaðamannafélags Íslands (1991) eru tiltölulega fáar og 

almennar og í þeim hvergi nefnt að blaðamenn megi ekki mismuna fólki eða 

hópi fólks í fréttaflutningi eða því sem birtist í prentmiðlunum. Í minnisblaði um 

endurskoðun siðareglnanna, vegna aðalfundar Blaðamannafélags Íslands (2008),  
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14. apríl 2008 kemur fram að nefndin telur heppilegt að hafa siðareglurnar áfram 

fáar og almennar.  Það hafi komið til greina að gera þær ítarlegri og nákvæmari, 

til dæmis með fyrirmælum um bann við mismunun.  Það sé hins vegar ljóst að 

hver og einn miðill hefur útfært sínar eigin reglur þar sem þetta er tekið fram 

(Blaðamannafélag Íslands, 2008).4

  Í vinnureglum Morgunblaðsins eru viðmiðunarreglur um starfshætti 

ritstjórnar blaðsins.  Þar segir: „Blaðamaður skal ætíð gæta þess að misvirða 

ekki viðmælendur á grundvelli, kyns, kynþáttar, kynhneigðar, þjóðernis, trúar 

eða annars konar bakgrunns, til dæmis með orðavali, framkomu eða öðrum 

hætti“. 

  

  Í starfsreglum Fréttablaðsins segir að „Starfsfólk ritstjórnar forðast 

efnistök sem stríða gegn lögum um fjölmæli5

  Ljósvakamiðlarnir hafa einnig sínar siðareglur en hjá Ríkisútvarpinu er 

regla númer 5 (Ríkisútvarpið,e.d.) svohljóðandi: „Frétta-og dagskrárgerðarmenn 

mega ekki mismuna eða hvetja til fordóma, til dæmis á grundvelli kynþáttar, 

kynferðis, þjóðernis, trúar eða kynhneigðar“.  Siðareglur 365 miðla ehf. ná yfir 

alla miðla félagsins en þær eru engu að síður ekki þær sömu og starfsreglur 

Fréttablaðsins. Í siðareglum félagsins segir að bera skuli virðingu fyrir þeim 

landslögum sem umfjöllunarefni eða nálgun þess getur átt við hverju sinni. Þar 

“ en ekki tekið skýrt fram að 

blaðamenn megi ekki mismuna fólki eða hópum. Þar er liður sem nefnist 

Einkamál og segir að ekki eigi að birta upplýsingar um „einkahagi fólks, svo 

sem um kynhegðun þess, lyfjanotkun, vímuefnanotkun og félagsleg og 

fjárhagleg vandamál, nema viðkomandi aðilar séu opinberar persónur eða vilji 

sjálfir skýra mál sitt á vegum fjölmiðla“.  Í liðnum Orðaval segir „Ekki eru 

notuð móðgandi eða niðrandi orð eða blótsyrði utan beinnar ræðu nema 

málsefnið kalli beinlínis á slíkt“. Nær sömu starfsreglur eru hjá DV fyrir utan 

liðinn um fjölmæli.   

                                                 
4 Haft var samband við miðlana í gegnum tölvupóst og óskað upplýsinga um hvenær siðareglur 
voru settar, hvort tekið væri fram að ekki mætti mismuna á grundvelli kynhneigðar, hvenær sú 
regla hefði þá verið sett inn og hvort ástæða þætti til að hafa það í siðareglum miðilsins. 
Ríkisútvarpið gaf þau svör að reglurnar væru í endurskoðun. Frá DV fengust þau svör að 
núverandi siðareglur séu frá 2009. Önnur svör fengust ekki fyrir utan þau frá Morgunblaðinu en 
gerð verður grein fyrir þeim í fjórða kafla. 
5 Samkvæmt íslenskri orðabók er fjölmæli: 1. illmæli, rógur. 2. ærumeiðing, árás á sjálfsvirðingu 
manns eða virðingu annarra fyrir honum (Íslensk orðabók, 2002). 
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með skuli vera taldar til að mynda reglur um friðhelgi einkalífs og reglur um 

meiðyrði.  

  Af þessu má sjá að það er munur á hversu afgerandi siðareglur 

miðlanna eru í sambandi við bann á mismunun vegna kynhneigðar en 

vinnureglur Morgunblaðsins eru afdráttalausar í því tilliti. Sérstakur áhugi minn 

á þeim er tilkominn af því að síðar í ritgerðinni mun ég skoða umfjöllun um 

samkynhneigðra í Morgunblaðinu á ákveðnum tímabilum. Til þess að geta gert 

betur grein fyrir þeirri umræðu mun ég í næsta kafla skoða nokkrar kenningar 

félagsfræðinnar um samkynhneigð auk umfjöllunar um siðafár.  

 

2.4 Siðafár 
Hugtakið siðafár (e. moral panic) hefur verið notað í félagsvísindum um nokkurt 

skeið en það var Stanley Cohen sem skilgreindi það fyrst árið 1972.  Hugtakið 

kom fram í bók hans Folk Devils and Moral Panic en þar er það skilgreint sem 

aðstæður þar sem samfélagsleg gildi eru talin í hættu. Það geta verið atvik, 

skilyrði, persónur eða hópur af fólki sem eru skilgreind sem ógn við samfélagið 

og hagsmuni þess. Cohen lýsir því einnig hvernig fjölmiðlar eigi stóran þátt í að 

skilgreina og móta þessa ógn og þar með að blása hana upp. Hann byggði 

hugtakið á eldri hugtökum félagsfræðinnar, svo sem frávikum.  (Critcher, 2008) 

  Ástæðan fyrir því að Cohen setti fram hugtakið er sú að hann var 

áhugamaður um æskumenningu og hvernig litið var á æskulýðinn á þeim tíma 

sem ógn við skipulag samfélagsins.  Á þessum tíma var mikil spenna á milli 

tveggja unglingahópa í Bretlandi og Cohen rannsakaði hvernig fjölmiðlar höfðu 

ýkt fréttir af þessum átökum. Hann notaði hugtakið til að lýsa viðbrögðum 

fjölmiðlanna, almennings og fulltrúa hins opinbera við unglingaátökunum. 

(Critcher, 2008)  

  Cohen (Critcher, 2008) studdist við kenningar félagsfræðinnar um 

frávik.  Áður höfðu hefbundnar kenningar reynt að skilgreina frávik og af hverju 

þau mynduðust. Þeir sem rannsaka samskipti fólks (e. interactionists) héldu því 

fram að hegðun frávika væri ekki eðlislæg hegðun og tekið væri á slíkri hegðun 

mismunandi eftir tíma og stað.  Hvað er það þá sem ákveður frávikin? 

  Howard S. Becker (1963) kom fyrst fram með stimplunarkenninguna 

sem segir að frávik séu skilgreind af meirihlutanum í samfélaginu og 
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sjálfsvitund frávika verður því til við samskipti við „hina“.  Frávikin tileinka sér 

svo þessa nýju sjálfsmynd sem þeim er gefin og fara að haga sér samkvæmt 

henni (Becker, 1963). Þegar Cohen fór að rannsaka hegðun og átök unglinganna 

vildi hann sannreyna stimplunarkenninguna. Hann komst að því að það voru 

ekki einungis unglingarnir sem höguðu sér samkvæmt nýju sjálfsmyndinni sem 

þeim hafði verið gefin heldur sá hann greinileg mynstur í því hvernig samfélagið 

brást við frávikunum. Þar með var hann kominn með hugmyndina að siðafári. 

Hann gaf sér það að slíkt mynstur kæmi í ljós í öðrum tilvikum sem hægt er að 

skilgreina sem siðafár og setti fram atburðarrás siðafárs. Hana má sjá síðar í 

þessum kafla. (Critcher, 2008)  

  Fleiri svið hafa verið skoðuð með siðafár í huga en Critcher segir að 

það séu sjö svið sem hafi þó einkum verið skoðuð á þann hátt en það eru: 

alnæmi, misnotkun á börnum, eiturlyf, innflytjendamál, ofbeldi í fjölmiðlum, 

ofbeldi á götum úti og unglingavandamál. (Critcher, 2008)  

  Samkvæmt Kenneth Thompson (1998) eru fimm stig siðafársins ef 

skoðuð er kenning Cohens: 

 
1. Eitthvað eða einhver er skilgreindur sem hætta gagnvart hagsmunum og gildum 

samfélagsins. 

2. Hættan er matreidd í fjölmiðlum á einfaldan hátt. 

3. Áhyggjur almennings magnast. 

4. Viðbrögð yfirvalda eða álitsgjafa eru sett fram. 

5. Skelfingin dofnar út eða útkoman verður breyting á samfélaginu. (Thompson 

1998, bls. 8) 

 

Það er ekki hræðslan um að veraldlegir hlutir séu í hættu heldur sjálfar reglur 

samfélagsins eða hluti þess sem er talinn mikilvægur. Hættan og illvirkjarnir 

sem koma henni af stað nefnir Cohen þjóðarskelfa (e. folk devils) og vekja þeir 

upp sterka réttlætiskennd samfélagsins. Sú réttlætiskennd vekur upp kröfu um að 

snúið verði aftur til hefðbundinna samfélagslegra gilda. (Thompson, 1998)  

Samfélagsleg gildi byggja meðal annars á gagnkynhneigða forræðinu og þeirri 

skoðun að hjónaband á milli karls og konu sé ein af helstu undirstöðum 

samfélagsins. Breytingar á því geta haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar á þróun 

mannlífsins.  
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  Cohen skilgreinir fjóra aðila/orsakavalda sem eru ábyrgir fyrir og 

vinna saman að því að koma siðafári af stað.  Það eru: fjölmiðlar, siðgæðisverðir 

samfélagsins (e. moral entrepreneurs), eftirlisaðilar (e. control culture) og 

almenningur.   Fjölmiðlarnir eru mikilvægasti þátturinn í þessu samstarfi. Þeir 

eru upphafsaðilarnir í að skilgreina frávikin og atburðina sem vekja athygli og 

áhyggjur. Hann segir þó að það sé ekki hægt að lýsa þessu sem samanteknum 

ráðum hjá miðlunum heldur er þetta hefðbundið hlutverk fjölmiðlanna; að 

einblína á atvik og fólk sem skekur samfélagsleg gildi. Það er hægt að líta á 

fjölmiðlana sem virka þátttakendur í siðafári en oftar eru þeir þó óvirkir, það er 

að segja, þeir eru tæki til að miðla skoðunum og fullyrðingum samfélagsins. 

(Critcher, 2008) Þeir eru því beggja vegna borðsins; þeir eru bæði uppspretta 

siðafársins sem og miðill fyrir skoðanir almennings. (Drottner, 1992) 

  Annar orsakavaldurinn eru siðgæðisverðir samfélagsins en það eru 

einstaklingar eða hópar sem berjast gegn siðlausri og hættulegri hegðun. Hér er 

meðal annars hægt að nefna presta eða forstöðumenn annarra trúfélaga.  Þeir 

sem tilheyra hópi eftirlitsaðila, þriðji orsakavaldurinn eru þeir sem hafa 

einhverskonar vald í samfélaginu; lögreglan, dómstólar og stjórnmálamenn.   

  Samvinna þáttanna þriggja leiðir svo til þess að sá fjórði, almenningur, 

myndar sér skoðanir en umræða meðal almennings var eitt af því sem Cohen tók 

fyrir í rannsókn sinni. (Critcher 2008) Það er því samspil þessa fjögurra þátta 

sem skilgreina vandamálið en ráða einnig bót á því. 

  Afleiðingar siðafára eru í flestum tilfellum breytingar á lögum eða 

reglum samfélagsins.  Cohen segir að siðafár eigi sér stað af þeirri ástæðu að þau 

staðfesta siðferðisleg gildi samfélagsins. Samfélög framleiða siðafár 

síendurtekið til þess eins að fordæma þau; þegar siðferðinu í samfélaginu er 

ógnað, brjótast út siðafár sem verða til þess að breytingar eiga sér stað og gildin 

eru staðfest. 

  Í bók Erich Goode og Nachman Ben-Yehuda Moral Panics: The Social 

Construction of Deviance (1994) er siðafár Cohens skoðað. Þeir eru sammála 

Cohen um að siðafár séu síendurtekin í nútíma samfélagi og hafi lögfræðilegar 

eða samfélagslegar breytingar í för með sér. Þau endurskapa megingildi 

samfélagsins. Það sem skilur að kenningar þeirra Goode og Ben-Yehuda annars 

vegar og Cohen hins vegar er hvernig þeir líta á hlutverk fjölmiðla í siðafári. 

Cohen leit svo á að fjölmiðlar væru mikilvægir í að skapa siðafár en Goode og 
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Ben-Yehuda líta svo á að fjölmiðlarnir séu óvirkir.  Þeir eru vettvangur fyrir 

skoðanir annarra.   

  Goode og Ben-Yehuda (1994) velta því einnig fyrir sér hvað gerist 

þegar siðfár deyr út.  Þeir segja að það sé jafn mikilvægt að skoða það eins og að 

skoða áhrif þess. Hefur siðafár raunveruleg langtímaáhrif á samfélagið eða 

fuðrar það upp og gleymist? Það fer eftir þvi hver styrkleiki þess er, en hversu 

smávægilegt það virðist þá skilur það alltaf eftir sig áhrif á einhvern hátt.  Þegar 

áhrif siðafárs eru rannsökuð verður að skoða þau út frá langtíma sjónarhorni.  

Það er ekki hægt að skoða þau sem einstæðan og stakan atburð heldur sem 

samfélagslegt ferli.  Siðafár er því mikilvægur hlekkur í því ferli sem 

samfélagsleg breyting er. 

  Kenning Cohens um siðafár birtist fyrst árið 1972 en bók þeirrra 

Goode og Ben-Yehuda var gefin út árið 1994.  Í janúar 2009 birtist svo grein 

eftir Ben-Yehuda þar sem hann endurskoðar fyrri skrif um siðafár.  Hann bendir 

á að í upphafi hafi því ekki verið veitt athygli að frávikin gætu verið virk í 

hlutverki sínu sem þjóðarskelfar. Það hafi ekki verið litið á það sem möguleika 

að frávikin gætu haft áhrif á stöðu sína eða þá sjálfsmynd sem búin var til fyrir 

þau.  Seinna hafi verið farið að veita frávikum athygli sem virkum þátttakendum 

og rannsakendur hófu að skoða hvernig, hvar og hvenær þjóðarskelfar veittu 

viðnám og hvaða afleiðingar það hafði.   

  Annað sem Ben-Yehuda (2009) skoðar í grein sinni er hvaða áhrif það 

hafi á kenningar um siðafár að samfélög eru ört að breytast og verða æ 

fjölmenningarlegri. Hvað verður um siðafár þegar siðferðið sjálft er í stöðugri 

endurskoðun?  Hann segir að þetta gæti reynst flóknara en það leiðir þó ekki til 

þess að siðafárum fækki eða þau lognist út af og hverfi algjörlega.  Afleiðingar 

fjölmenningarsamfélagsins eru hins vegar þær að siðafárin verði minni. 

Upphafsmenn þeirra koma úr mismunandi áttum og reyna að vinna mismunandi 

menningarhópa á sitt band. Því enn er það hlutverk siðafárs að viðhalda 

sérstökum siðferðilegum skilningi. 

  Jeffrey Weeks (Thompson, 1998) tekur í sama streng og segir að það 

hafi orðið þrjár mikilvægar hugarfarsbreytingar hjá síðustu kynslóð; breyting á 

siðferðilegum viðhorfum, viðhorf til trúar og hegðunar séu orðin frjálslyndari og 

meiri vilji til að líta á félagslegan, menningarlegan og kynferðislegan 

fjölbreytileika með opnum hug.   



 24 

  Ben-Yehuda (2009) tekur fram að það sé nú ljóst að hugtakið siðafár 

(e.moral panic) hafi ekkert með skelfingu (e. panic) að gera. Hugtakið lýsir ekki 

hræðslu, flótta, óðagoti eða öðrum orðum sem tengjast skelfingu. Hann lýsir 

þessu svo: 

 
Siðafár einkennist af ræðum, predikunum, samningaviðræðum, röksemdum, 

umræðum, réttarstöðum, reglugerðum, löggjöfum, viðhorfum og fleira í þeim dúr 

sem miða að siðferðilegum málefnum. (Ben-Yehuda, 2009, bls.2)6

 
 

Fræðimenn rannsaka nú hvernig og hvar vitsmunaleg svið fólks 

(veruleikaskynjun) eru mótuð og hvaða orðræðu það notar til móta sýn sína á 

heiminum; orðræðan sem hefur síðan áhrif á hegðun þess (Ben-Yehuda, 2009). Í 

þriðja kafla verður fjallað um orðræðugreiningu en nú beinum við sjónum okkar 

að þeim orðum sem notuð hafa verið um samkynhneigða á Íslandi. 

   

2.5 Baráttan um orðin 

Ýmis orð hafa verið notuð um samkynhneigð í áranna rás og má þar nefna; 

kynvillingur, öfuguggi, hómósexúal, öfugur, attaníossi, sódó, hýr, hinsegin, 

sódómíti, lessa, álfur, gay, kynhvarfur, samkynhneigður, hommi og lesbía. (Þóra 

Björk Hjartardóttir, 2005) Sum þessara orða eru afar gildishlaðin og talin 

óviðeigandi í dag en í greininni Baráttan um orðin skoðar Þóra Björk breytingar 

á notkunarsviði þessara orða. Hún einblínir að mestu á orðin hommi og lesbía og 

fjallar um hvernig merking og notkun orðanna hefur breyst úr því að vera 

gildishlaðin slanguryrði í það að verða almennt hlutlaus orð.  

  Útgangspunktur Þóru Bjarkar er atvik sem átti sér stað árið 1981 en þá 

reyndu Samtökin ´78 að fá birta tilkynningu í Ríkisútvarpinu sem var 

svohljóðandi: ,,Hommar og lesbíur, munið fundinn í safnaðarheimili 

Langholtskirkju í kvöld. Samtökin ’78.“ (Þóra Björk Hjartardóttir, 2005 bls. 84) 

Samtökunum var neitað um að tilkynningin yrði lesin. Ástæðan var ekki sú að 

Ríkisútvarpið legði bann við tilkynningum frá Samtökunum ´78 heldur var 

ástæðan sú að orðin hommi og lesbía þóttu óviðeigandi. Ef orðin tvö yrðu tekin 

                                                 
6 Moral panics are characterized by speeches, sermons, preaching, negotiations, arguments, 
debates, legislation, law enforcement priorities, agenda setting and the like, all focused on the 
moral issues. (Ben-Yehuda, 2009, bls.2) 
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út og kynhvarfi eða kynvillingur yrðu sett í staðinn var ekkert því til fyrirstöðu 

að tilkynningin yrði lesin í útvarpinu. (Þóra Björk Hjartardóttir, 2005) 

  Þessu vildu samkynhneigðir ekki una. Orðin kynvilla og kynhverfa 

voru orð sem Orðanefnd Kennaraháskólans hafði búið til og vildi koma á 

framfæri. Samkynhneigðir vildu hins vegar stjórna því sjálfir hvað orð voru 

notuð um þá. Svipaða þróun mátti sjá hjá öðrum minnihlutahópum sem reyndu 

að breyta orðanotkun með því að skipta út gildishlöðnum orðum, það er að segja 

að nota þá aðferð að finna „nýmyndun orða sem komi í stað niðrandi og 

meiðandi orða sem mismuna á einhvern hátt eða fela í sér frávik“ (Þóra Björk 

Hjartardóttir, 2005 bls. 98). Hér má nefna kvennréttindabaráttuna og baráttu 

blökkumanna í Bandaríkjunum (Þóra Björk Hjartardóttir, 2005). 

  Í stað þess að búa til ný orð fóru samkynhneigðir þá leið að taka 

gildishlöðnu orðin, nota þau sjálfir og þar með gera þau skaðlaus. Með því sneru 

þeir vopnin úr höndum andstæðingsins og færðu orðin inn í almenna og 

opinbera umræðu (Þóra Björk Hjartardóttir, 2005). 

  Snúum okkur aftur að orðunum sem listuð voru í upphafi kaflans. Þóra 

Björk ræðir um það hvernig nokkur af þeim orðum kalli ekki einungis fram 

ákveðna mynd í hugum fólks heldur veki einnig í sumum tilfellum sterk 

viðbrögð.  Hún segir ástæðuna fyrir þessu vera að merkingarmið orðanna snerti 

viðkvæmt svið en einmitt á slíkum sviðum þrífast fordómar. Mörg orðanna sýni 

það með því hve gildishlaðin þau eru og hvernig fólk veigrar sér við að nota 

þau. Viðbrögð við þessum orðum eru því samfélagsleg. Þau orð sem eru 

slanguryrði og slettur vekja hins vegar málsamfélagsleg viðbrögð þar sem þau 

eru talin verri eða ljótari orð.  Í þessum tilfellum er það form orðsins sem vekur 

upp viðbrögð fólks.   

  Þóra Björk útskýrir þetta betur með því að flokka orð í fjóra flokka en 

skiptir þeim einnig eftir formi og merkingarmiði: 

 

   1  2  3  4 

Form:   hlutlaust ljótt            hlutlaust ljótt 

Merkingarmið:   hlutlaust hlutlaust ljótt  ljótt 

(Þóra Björk Hjartardóttir, 2005 bls. 86) 
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Í fyrsta flokknum eru almenn hlutlaus orð og hér er mest allur orðaforði 

tungumálsins. Sum orðanna hafa jákvæða eða neikvæða merkingu án þess að 

vekja sterk viðbrögð hjá fólki. Sem dæmi um þau eru: ómenni, ríkur, bjór og 

brandari. Orðin í öðrum flokki eru sambærileg við þau í fyrsta flokki að því 

leyti að merkingarmiðið er það sama.  Hins vegar eru þau illa séð að forminu til 

þar sem þau eru slangur eða slettur: drullusokkur, múraður, öllari og djók.  

  Þriðji flokkurinn samanstendur af orðum sem telja má að séu hlutlaus 

og þau þykja nothæf nú á tímum: alnæmi, gyðingur, þroskaheftur, 

samkynhneigður. Einnig er merkingamið þeirra varasamt eða ljótt. Í fjórða 

flokki er svo slanguryrði og slettur sem eru mjög gildishlaðin. Þau orð þykja 

ekki við hæfi og greina sig þannig frá sambærilegum orðum í þriðja flokki: eids, 

júði, fáviti og öfuguggi. Í þessum flokki eru orðin ekki aðeins „ljót“ með 

merkingarmið í huga heldur einnig í forminu.  Þar eru ljótustu orðin.  

  Þóra Björk segir að orð geti færst á milli flokka við það að 

samfélagsleg viðhorf breytist. Umræðan um viðkvæmt svið, til dæmis 

samkynhneigð, opnast og bannhelgin hverfur af því smátt og smátt. 

 
Umræðan verður hreinni og beinni og orðin eru ekki lengur til að óttast, þau hafa 

misst ógnarmátt sin. Merkingarmið þeirra breytist úr því að vera ljótt í það að verða 

hlutlaust. (Þóra Björk Hjartardóttir, 2005 bls. 89)  

 

Orð sem notuð eru um ákveðin viðkvæm svið eru oft neikvæð, niðrandi og lýsa 

viðhorfum fólks um frávik, sem ég ræddi um fyrr í ritgerðinni. Til að sporna við 

þessu er oft brugðið á það ráð að beita málstýringu. Eitt af birtingarformum 

málstýringar er endurnýjun orða um ýmsa þjóðfélagshópa en þar má glögglega 

sjá hugmyndina um jafnrétti þegnanna; jafnrétti þar sem lítillækkandi og 

útilokandi orðanotkun er ekki liðin. Þóra Björk segir að málstýring af þessu tagi 

sé einkanlega áberandi í samfélögum þar sem jafnrétti er haft í hávegum. 

  Sterkustu öflin sem hafa áhrif á orðanotkun fólks hafa lengst af verið 

opinberir aðilar, fjölmiðlar og faghópar. Minnihlutahópar hafa þó í auknum 

mæli látið til sín taka og unnið að því að breyta gildishlöðnum orðum. Það er 

hluti af réttindabaráttu þeirra sem gengur út á að fá að skilgreina sig sjálfir sem 

hluti af fjölbreytilegu samfélagi en ekki sem frávik (Þóra Björk Hjartardóttir, 

2005). 
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  Mismunandi álit er á málstýringu af þessu tagi. Annars vegar er sú 

hugmynd að með tilkomu nýrra orða hverfi ekki hið ljóta merkingarmið. Nýju 

orðin hljóta á endanum sömu örlög og þau gömlu því þó orðin séu endurnýjuð 

þá breytir það ekki viðhorfum samfélagsins til minnihlutahópanna sem reynt er 

að vernda. Hins vegar er það hugmyndin að með nýjum orðum sé hægt að breyta 

hugsunarhætti og viðhorfum fólks til minnihlutahópanna; að tungumálið hafi 

áhrif á veruleikaskynjun fólks.  

  Þá komum við aftur að orðunum sem samkynhneigðir börðust sjálfir 

fyrir að fá að nota. Orðin hommi og lesbía fóru fyrir brjóstið á almenningi og 

hinu opinbera þar sem þau voru álitin gildishlaðin slanguryrði og höfðu yfir sér 

neikvæðan blæ. Þau voru því flokkuð í fjórða flokk (sjá bls. 25); ljótleiki þeirra 

var fólginn bæði í merkingarmiði og formi. 

  Samkynhneigðir voru ósammála þessu.  Með kröfu sinni um að fá að 

nota orðin hommi og lesbía reyndu þeir að breyta merkingu og notkunarsviði 

orðanna og þar með færa þau úr fjórða í fyrsta flokk. Þau orð sem til að mynda 

Orðanefnd Kennaraháskóla Íslands lagði til árið 1986 voru kynhverfa 

(samkynhneigð),hómi og lespa. Baráttan á milli þessara aðila snerist um það 

hverjir eiga að stjórna málþróuninni; eru það fulltrúar hins opinbera eða 

minnihlutahóparnir sjálfir? Barátta samkynhneigðra um orðin vannst á endanum 

þrátt fyrir tilraunir fulltrúa opinberra aðila til að hafa vitið fyrir þeim (Þóra Björk 

Hjartardóttir, 2005). 

  Þóra Björk skoðar einnig þróun orðanna og stöðu þeirra nú á tímum. 

Hún notast við Gagnasöfn Orðabókar Háskóla Íslands og allar þrjár útgáfur 

Íslenskrar Orðabókar. Hún kemst að því að orðin hommi, lesbía og 

samkynhneigð eru þau orð sem eru aðallega notuð nú til dags; þau hafa breyst í 

hlutlaus orð. Kynhverfa, kynhvarfi og kynhvörf voru kynnt inn í tungumálið sem 

nýyrði en náðu þó aldrei útbreiðslu að neinu marki. Sömu sögu er að segja af 

hómi og lespa. Kynvillingur og kynvilla voru hinsvegar ríkjandi í orðræðunni um 

samkynhneigða meginhluta 20. aldar en samkvæmt Þóru Björk hefur dregið 

verulega úr notkun þeirra.   

  Í niðurstöðum Þóru Bjarkar kemur fram að þó að samkynhneigðir hafi 

náð að færa orðin hommi og lesbía úr fjórða flokki þá efast hún um að þau eigi 

heima í flokki eitt. Hún segir að þau hafi vissulega breyst í hlutlaus, viðurkennd 

orð sem hægt er að nota við allar aðstæður en merkingarmið þeirra ekki 
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fullkomlega hlutlaust. Samkynhneigð er enn viðkvæmt svið, jafnvel þó að 

umræðan hafi opnast mikið (Þóra Björk Hjartardóttir, 2005). 

  Af þessu má sjá að orðanotkun um samkynhneigða hefur breyst á 

undanförnum áratugum og samkvæmt grein Þóru Bjarkar ættu þau orð sem 

notuð eru í dag að vera almenn og hlutlaus. Hún segir að greina megi „þróun í 

notkun orðanna frá því að vera niðrandi orð til hlutlausra orða þegar komið er 

fram á níunda áratug 20. aldar“ (Þóra Björk Hjartardóttir, 2005 bls. 109). En 

hvernig er þessu farið í fjölmiðlum landsins? Hefur orðræðan og orðanotkunin 

breyst? Hefur baráttan um orðin skilað sér þangað? Í næsta kafla fjalla ég um 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar á prentmiðli.  
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3. Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar  

Í þessum kafla mun ég segja frá rannsókn minni, hvernig ég framkvæmdi 

hana, hvaða aðferðum ég beitti og hvaða gagna ég aflaði. 

   

3.1 Sjónarhorn rannsóknar 

Sjónarhornið sem beitt var í rannsókninni er félagsfræðilegt en ég kaus að skoða 

orðræðuna um samkynhneigða út frá hugtakinu frávik (e. deviance). Þegar 

fræðimenn í félagsvísindum ræða um frávik eiga þeir við frávik frá félagslegum 

normum eða reglum sem settar eru af samfélaginu, það er að segja sú hegðun 

eða athæfi sem gengur þvert á þær reglur sem gilda í samfélaginu. Einnig er átt 

við frávik frá gildandi lögum í samfélaginu.  Félagsfræðingar hafa lengi reynt að 

skýra af hverju sumir samfélagsþegnar bregða út af hinum settu reglum eða 

normum samfélagsins.  Dæmi um frávik frá félagslegum reglum eru 

barnaníðingar, þjófar, morðingjar, þeir sem fremja sjálfsmorð, 

vandræðaunglingar, samkynhneigðir og svo mætti lengi telja. Frávik eru til í 

öllum samfélögum en eru þó misjöfn og mishart tekið á þeim eftir samfélögum 

(Becker, 1963). Frávik eru þó að flestra mati ekki alslæm og Durkheim (1999) 

segir að þau séu nauðsynleg hverju samfélagi.  Hann segir að ekki séu til þau 

samfélög þar sem enginn sker sig úr; þar sem það eru engir „hinir“. Frávik eru 

því nauðsynleg til að viðhalda og endurnýja samfélagsleg gildi. 

  Becker flokkar samkynhneigða með glæpmönnum og hann segir að öll 

samfélög setji sér reglur um hvaða hegðun er rétt og röng.  Þeir sem brjóta 

þessar reglur eru álitnir útlagar eða utangarðs (e. outsiders). Reglurnar geta bæði 

verið formlegar; lögin sem eru í landinu og óformlegar; óskrifaðar reglur 

samfélagsins. Hann segir að það sé misjafnt hversu „mikil“ frávikin eru, þ.e 

hversu langt fyrir utan normið þau eru (Becker, 1963).  

  Watney heldur því fram að fjölmiðlar noti samkynhneigð sem tákn og 

áminningu um þá sem eru öðruvísi (e. otherness), það sem er frábrugðið. 
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Ástæðuna segir hann vera til að sameina kynferðislega og þjóðernislega 

upplifun eða vitund lesenda sem gerir ekki greinamun á stétt, kynþætti eða kyni. 

(Thompson, 1998)  

   

3.2 Aðferðafræðin 

Aðferðin sem ég nota við rannsókn mín er innihaldsgreining (e. content 

analysis) en sú aðferð á sér meira en hálfrar aldar sögu innan félags-, sál- og 

viðskiptafræða sem og rannsókna á samskiptum og fjölmiðlum. Þau gögn sem 

eru skoðuð við innihaldsgreiningu geta verið textar, myndir eða hverskonar 

framsetning sem getur verið séð, lesin, heyrð og þar með túlkuð. Þegar gögnin 

eru skoðuð við innhaldsgreiningu er í raun nauðsynlegt að nota megindlega jafnt 

sem eigindlega aðferð. Það er að segja, fyrst þarf að telja og flokka gögnin 

(megindleg aðferð) áður en þau eru greind (eigindleg aðferð) (Krippendorff  

2004). 

  Það tæki sem ég notaði við greiningu gagnanna er orðræðugreining. 

Það er hægt að nálgast orðræðugreiningu á ýmsa vegu en sú leið sem ég hef 

kosið er sú nálgun að rannsaka mynstur í víðu samhengi eða í samfélaginu í 

heild. Hér er skoðað hvernig tungumálið og orðræðan eru mikilvægur 

áhrifavaldur í því hvernig fólk er stimplað eða sett í hópa (Taylor, 2001).  

  Takmark þeirra sem styðjast við þessa aðferð er að rannsaka mynstur í 

tungumálinu og hvernig þau mynda viðhorf í samfélaginu. Áherslan er á 

ágreining eða mótsagnir þar sem greiningin byggir á rannsóknum á valdi og 

mótspyrnu: 

 
... það hefur áhrif á gangverk samfélagsins í víðara samhengi, hvernig talað er um 

eitthvað og þá sérstaklega um fólk. Með tungumálinu er fólk sett í hópa eða stimplað 

sem öðruvísi, og með tungumálinu er vald gefið eða valdi hafnað.7

 

 (Taylor, 2001, 

bls. 9) 

Orðræðan er alltumlykjandi og síbreytileg, vettvangur þar sem hugmyndir og 

viðhorf eru mynduð en einnig véfengd. Sá sem notar tungumálið miðlar ekki 
                                                 

7 ...the way in which something, or, more likely, someone, is talked about does make a 
difference to the larger workings of society. It is through language, for example, that certain 
things or people are either categorized together or separated out as different, and through 
language that value is attributed or denied. 
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einungis eða tekur við upplýsingum; samfélags-og menningarleg staða hans 

hefur alltaf áhrif á orðræðuna. Það hvernig einstaklingur notar tungumálið, 

hvaða orð og orðræðu hann notar litast af samfélgsstöðu viðkomandi (Taylor, 

2001). 

  Taylor (2001) bendir einnig á, líkt og Krippendorff (2004), að það sé 

erfitt að staðsetja orðræðugreiningu annað hvort sem eigindlega eða megindlega 

aðferð. Það verði að blanda saman rannsóknaraðferðunum (Taylor, 2001). 

  Þar sem ég skoða notkun orða frá mismunandi tímabilum er vert að 

geta þess að bent hefur verið á að það geti verið erfitt að ráða í merkingu 

orðanna. Það verði að hafa í huga hvort merking og notkun orða, sem og afstaða 

fólks til orðanna hafi verið breytilegt eftir tímabilum (Carabine, 2001). Ég tel að 

með því að skoða og greina frá baráttu samkynhneigðra á Íslandi fyrir notkun 

orðanna hommi, lesbía og samkynhneigð, þá hafi ég góðan grunn til að meta 

það. Einnig er grein Þóru Bjarkar (2005), Baráttan um orðin, góð heimild til að 

styðjast við.  

  Orðræðugreining er því tæki sem hægt er að nota þegar maður 

rannsakar tungumál og þau mynstur sem myndast en einnig hvaða áhrif notkun 

tungumálsins eða orðræðan hefur á fólk og hópa fólks. Ég hef ákveðið að nota 

aðferðirna sem nefnd var hér fyrir ofan til að finna mynstur í orðræðunni um 

samkynhneigða. Með því að skoða hvaða orð hafa verið notuð og hvernig sú 

orðanotkun hefur breyst frá sjöunda ártugnum fram til okkar tíma, mun ég reyna 

að finna mynstur í orðræðunni. Í framhaldinu greini ég þá umræðu sem hefur 

verið um samkynhneigða í íslenskum prentmiðli á síðustu þremur áratugum, út 

frá þeim mynstrum sem komu í ljós.   

   

3.3 Rannsóknarsnið 

Upphaflega var markmið mitt að skoða hvaða orð hefðu verið notuð um 

samkynhneigða og hvernig sú orðanotkun hefur breyst. Ég vildi rannsaka tíðni 

og magn greina í prentmiðlum sem fjalla um samkynhneigða (megindleg 

nálgun). Tímabilið sem ég tók fyrir var frá 1920 til 2006 sem ég skipti niður í 

tímabil eftir áratugum. Á sjöunda áratugnum jókst umræða um samkynhneigða 

og er greining mín því aðallega frá sjöunda áratug síðustu aldar til ársins 2006. 

Ég valdi nokkur af þeim orðum sem notuð hafa verið um samkynhneigða í 
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gegnum tíðina og athugaði hvort það væri hægt að greina mynstur í notkun 

þeirra (eigindleg nálgun) út frá hugmyndum Taylor (2001).  Orðin sem ég valdi 

eru kynvillingur, hommi, lesbía, samkynhneigður og kynhvarfi en ástæðan fyrir 

vali mínu er að þessi orð eru þau sem harðast var deilt um á níunda áratugnum 

eins og kom fram í rannsókn Þóru Bjarkar Hjartardóttur (2005).  

  Þegar ég fór að skoða magn og tíðni orðanna komst ég fljótlega að því 

að á níunda áratugnum varð gífurleg aukning á notkun allra orðanna á síðum 

Morgunblaðsins. Ég ákvað því að skoða hvað olli þessu og athuga hvort að 

sérstakir atburðir hafi haft þau áhrif að umfjöllun um samkynhneigða jókst á 

vissum tímapunktum. Einnig fannst mér athyglisvert að skoða hvað einkenndi 

þessa umfjöllun og hvaða áhrif það hafði á samkynhneigða og baráttu þeirra. Til 

að gera þessu betur skil tengi ég þessa umfjöllun við hugtakið siðafár sem 

fjallað var um í öðrum kafla.  

  Það má því segja að rannsóknin sé megindleg og eigindleg. Fyrst voru 

tölulegar upplýsingar teknar saman og metnar en í seinni hlutanum er 

framkvæmd eigindleg rannsókn þar sem orðræða er skoðuð og greind. Ekki er 

unnt að gera öllum tímabilunum skil með sama hætti heldur eru valin ákveðin 

tímabil þar sem breyting er að eiga sér stað í orðanotkun. Tengi ég svo þá 

umfjöllun við réttindabaráttu samkynhneigðra.  

 

3.4 Gögnin 

Ég ákvað að skoða einungis Morgunblaðið en ástæða þess er að það er sá 

prentmiðill sem hefur verið starfandi lengst og því hægt að sjá breytingu á 

notkun orða og þau mynstur sem hafa myndast yfir lengra tímabil. 

  Við söfnun gagna um orðræðu í Morgunblaðinu notaðist ég við 

vefsíðuna www.timarit.is en það er stafrænt bókasafn sem veitir aðgang að 

milljónum myndaðra blaðsíðna úr dagblöðunum og tímaritum frá Íslandi, 

Færeyjum og Grænlandi. Blaðsíðurnar eru á stafrænu formi og hægt er að leita 

að efni á ýmsan hátt; eftir löndum, titlum eða setja inn orð sem leitað er eftir í 

öllum gagnagrunninum. Timarit.is er samstarfsverkefni Landsbókasafns Íslands 

- Háskólabókasafns, Föroyja landsbókasavn og Nunatta Atuagaateqarfia (Det 

grönlandske Landsbibliotek).  
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  Hvert safn ákveður hvaða blöð og tímarit það birtir en íslenska safnið 

birtir nær öll íslensk blöð og tímarit frá árinu 1920. Morgunblaðið hefur veitt 

safninu aðgang að sínum fréttum og greinum fram til ársins 2006 en útgefandi 

getur farið fram á birtingartöf, yfirleitt síðustu tvö til fjögur árin (Landsbókasafn 

Íslands-háskólabókasafn e.d.).  

  Þess verður þó að geta að þegar ég skoðaði elstu færslurnar úr 

leitarniðurstöðum af orðunum hommi og lesbía kom það fyrir að niðurstöðurnar 

færðu mér fréttir þar sem orðin komu ekki fyrir. Í stað þeirra voru orð svo sem 

honum, kommi og jafnvel lesbók í stað lesbía. Að sögn fagstjóra upplýsingahóps 

Landsbókasafns Íslands er notast við ljóslestur og hann getur gefið rangar 

niðurstöður. Ég skoðaði því allar niðurstöður þessara orða fyrstu áratugina og 

útilokaði þær fréttir þar sem röng orð komu fyrir. Ljóslesarinn virðist ekki gefa 

rangar niðurstöður úr yngri eintökum blaðanna. 

  Þegar leitað er á Timarit.is er hægt að setja inn einstök orð í 

leitarskilyrði og þá er hægt að sjá hversu oft orðið birtist í hverjum miðli eftir 

áratugum. Hægt er að þrengja leitina og fá niðurstöður um tilvik á hverju ári 

fyrir sig og loks skoða fréttina. Til þess að leitað sé eftir öllum beygingum og 

myndum orðanna er merkið * sett fyrir aftan stofn orðsins, dæmi kynvill*. Með 

því að nota þessi leitarskilyrði fékk ég tíðni orðanna sem ég valdi og gat því 

hafið rannsókn mína.    

  Til að skoða fréttir og greinar Morgunblaðsins um samkynhneigða sem 

hafa birst í blaðinu eftir árið 2006 hef ég notfært mér úrklippusafn Samtakanna 

´78. Samkvæmt Þorvaldi Kristinssyni hafa starfsmenn samtakanna ljósritað 

greinar og fréttir sem hafa birst í íslenskum prentmiðlum og tímaritum sem 

viðkoma samkynhneigðum og samkynhneigð á einn eða annan hátt. Þetta er 

mikið safn sem nær yfir 15 – 20 möppur. Bókasafn Samtakanna ´78 er 

almenningsbókasafn sem er opið öllum. 

 

3.5 Staðsetning rannsakanda  

Í kynjafræði, sérstaklega feminískri þekkingarfræði, er lögð rík áhersla á að 

rannsakendur staðsetji sig þar sem reynsla okkar, sem ræðst af félagslegri 

staðsetningu, hafi áhrif á sýn okkar á viðfangsefnið. Bandaríski 

heimspekingurinn Sandra Harding (1996) segir að staðsetning rannsakanda móti 
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sýn hans og með því að staðsetja sig, eins og gert verður hér, er rannsakandinn 

að beita sterkri hlutlægni. Andstætt þeirri veiku hlutlægni sem að tíðkast innan 

rótgróinna vísindagreina þar sem hefð er fyrir því að rannsakandinn haldi 

félagslegri staðsetningu sinni til hlés.  

  Áhugi minn á viðfangsefni rannsóknarinnar er því bæði fræðilegur og 

persónulegur. Nám mitt er þess eðlis að áhugi minn beinist að fjölmiðlum, 

hvernig þeir vinna og eftir hvaða reglum. Persónulegur áhugi á viðfangsefninu 

vaknaði þegar ég hóf sambúð með konu fyrir þremur árum en verð að 

viðurkenna að fram að því hafði ég ekki fylgst náið með umfjöllun um 

samkynhneigða. Hins vegar hafa viðfangsefni þar sem mannréttindi er í húfi 

ávallt verið mér hugleikin.  
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4. Niðurstöður        

Umfjöllun um samkynhneigða hefur breyst gífurlega á síðustu áratugum. 

Upphaflega var nánast engin umfjöllun, samkynhneigðir voru ekki til eða með 

öðrum orðum vildi fólk vita sem minnst af þeim.  Þegar byrjað var að fjalla um 

samkynhneigt fólk var sú umfjöllun full af fordómum og vanþekkingu. Síðasta 

áratug eða tvo hefur hún þó breyst til muna og samfélagið hefur áttað sig á því 

að samkynhneigðir eru eðlilegur hluti af samfélaginu og að þeir eru komnir til 

að vera. Þetta má sjá á breyttri orðræðu í samfélaginu en rannsóknarspurning 

mín er eins og greint var frá í inngangi: Hvað einkennir orðræðuna nú þegar 

baráttan um orðin hefur verið unnin? Er það vísun í grein Þóru Bjarkar 

Hjartardóttur Baráttan um orðin (2005). Einnig vildi ég fá svör við eftirfarandi 

spurningum:  

-Á hvaða hátt endurspeglast réttindabarátta samkynhneigðra á síðum 

Morgunblaðsins? 

-Hvernig hefur umfjöllun um samkynhneigða þróast á tímabilinu 1920-2005 

með tilliti til magns? 

-Hvert er hlutverk fjölmiðla í mótun og/eða viðhaldi orðræðu? 

-Hver er tilgangur siðafára, þegar kemur að samkynhneigðum, og til hvers 

leiða þau? 

  Kaflanum er skipt í sex undirkafla. Í kafla 4.1. fjalla ég um orðin 

kynvilla og samkynhneigð og þann mun sem hefur verið á notkunarfjölda 

þeirra. Í kafla 4.2 skoða ég orðið kynhvarfi og ræði um hvernig orðið náði 

aldrei fótfestu þrátt fyrir málstýringu. Í kafla 4.3 ræði ég um orðin hommi og 

lesbía og sýni fram á hvernig þau komu inn í almenna umræðu á níunda 

áratugnum. Í köflum 4.4, 4.5 og 4.6 verður rætt um siðafár frá mismunandi 

tímum og misstór í sniðum.   

  Til þess að gera mér betur grein fyrir því hvernig notkun orðanna 

kynvilla, hommi, lesbía, kynhvarfi og samkynhneigð, skiptist niður á ákveðin 

tímabil, skoðaði ég eitt orð í einu. Ég setti þau svo upp í töflu til að betur 
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væri að átta sig á breytingu á notkun þeirra. Ég byrja á því að skoða orðin 

kynvilla og samkynhneigð og greini breytingu á tíðni þeirra. Því næst skoða 

ég orðið kynhvarfi og að lokum orðin hommi og lesbía. Sjöundi og áttundi 

áratugirnir verða greindir sérstaklega með hliðsjón af nálgun 

orðræðugreiningar.  

   

4.1 Kynvilla eða samkynhneigð 

Eftirfarandi niðurstöður komu í ljós þegar ég leitaði eftir orðunum kynvilla og 

samkynhneigð. Ég ákvað að stilla þeim upp saman til að sýna betur hvernig á 

sama tíma og samkynhneigð kemur inn þá byrjar notkun á kynvillu að minnka: 

 

Tafla 1. Kynvilla og samkynhneigð eftir tímabilum.8

Tímabil (ár) 

 

Kynvilla Samkynhneigð 

1920-1929 6 0 

1930-1939 9 0 

1940-1949 5 0 

1950-1959 19 0 

1960-1969 88 0 

1970-1979 194 0 

1980-1989 377 110 

1990-1999 70 746 

2000-2006 36 1388 

      

   

Eins og Þóra Björk Harðardóttir komst að í grein sinni Baráttan um orðin 

(2005) þá var kynvilla það orð sem var hvað mest notað á tuttugustu öld. Sömu 

niðurstöður fást úr leit minni úr greinum og fréttum Morgunblaðsins sem ég 

fékk frá Timarit.is eins og sést í töflunni hér fyrir ofan. Orðið kynhvarfi, sem 

verður rætt um síðar í kaflanum, kom einu sinni fyrir á sjöunda áratugnum og 

samkynhneigð var ekki komið til sögunnar í almennri notkun. Ætla má því að 

kynvilla hafi verið það orð sem eðlilegt þótti að nota. 

                                                 
8 Leitarskilyrði sem notuð voru: kynvill* og samkynhneig* 
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  Notkun orðsins kynvilla var ekki mikil framan af en jókst töluvert 

þegar komið var fram á sjöunda áratuginn. Má líklega tengja það við upphaf 

baráttu samkynhneigðra í Bandaríkjunum, eins og sagt var frá í öðrum kafla. 

Samkynhneigð fór að verða sýnilegri í bandarískum kvikmyndum, leikritum og 

bókmenntum en þær greinar Morgunblaðsins þar sem orðið kemur fyrir eru að 

mestu kvikmynda-, leikhús- og bókmenntaumfjallanir þar sem orðræðan er 

neikvætt hlaðin eins og eftirfarandi dæmi sýna: 

 
Ljótleikinn í lífinu sé þarna afhjúpaður á mjög grófgerðan hátt, veikleiki, ófrelsi, 

ofurást, kynvilla og sálsýki á mjög háu stigi. 

Morgunblaðið, 30. mars 1960, bls. 15 

 

 

...með hlutverki sínu sem skeggjaður spámaður sóðalegra orða, kynvillu, eiturlyfja 

og almenns ófögnuðar.  

Morgunblaðið 10. júní 1967, bls. 10 

 
Við skoðun frétta og greina frá þessu tímabili má sjá visst mynstur en það er að 

kynvilla er í langflestum tilvikum nefnd í sömu andrá og samfélagsleg vandamál 

eða veikleikar mannlegs eðlis, svo sem eiturlyfja- og áfengisfíkn. 

  Erlendar fréttir sem þar sem orðið kynvilla kemur fyrir eru nokkrar. 

Virðast að mestu vera hlutlausar þýðingar en hugsunarháttur og skoðanir þessa 

tíma skína þó í gegn eins og eftirfarandi dæmi sýna: 

 
... er sýni fram á, að meðal opinberra starfsmanna í Bretlandi séu starfandi víðtæk 

samtök kynvillinga, meðal annars í brezku öryggisþjónustunni, og sé sú starfsemi 

alvarleg ógnun við öryggi brezku þjóðarinnar.   

Morgunblaðið14.júní 1963, bls. 23 

 

... er nýlega frá því skýrt að fertugur maður, sem hafði verið kynvilltur frá 18 ára 

aldri, hafi verið læknaður með lyfjum og segulböndum... að maðurinn sé nú 

fullkomlega eðlilegur, eigi sér vinstúlku og einkalíf hans og starfsmöguleikar hafi 

stórum batnað. 

Morgunblaðið 24. mars 1962, bls. 2 

 

Blaðamaður virðist ekki hafa lagt eigið mat á samkynhneigð en sjá má að á 

þessum árum þótti eðlilegt að birta fréttir þar sem greint var frá því að 
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kynvillingar væru hættulegir öryggi bresku þjóðarinnar og að samkynhneigð 

væri hægt að lækna.  

  Íslensku fréttirnar frá sjöunda áratugnum eru líklega þær gildishlöðnustu 

og hefur það væntanlega með smæð samfélagsins að gera, hér er dæmi frá byrjun 

áratugarins: „Ákærur út af kynvillu er til allrar hamingju fátíðar hér á landi“ 

(Morgunblaðið 29.júlí 1960, bls. 20). Þetta má tengja við greiningu Þorgerðar 

Þorvaldsdóttur (2007) um áhrif fámennis á viðhorf til samkynhneigðra sem rætt 

var um í öðrum kafla. Þar segir að hver og einn einstaklingur er meira áberandi í 

fámenni og því erfitt að vera öðruvísi en aðrir. Það voru fordómar í samfélaginu í 

garð samkynhneigðra þar sem þeir voru frávik frá viðmiðinu, þeir voru í felum og 

fréttir um kynvillu því gildishlaðnar.  

  Einnig er vert að skoða kenningar Þóru Bjarkar Hjartardóttur (2005) í 

þessu samhengi. Hún segir að orð sem notuð voru um samkynhneigða séu 

gildishlaðin og ræddi um hvernig sum orðanna hafi vakið í sterk viðbrögð. 

Viðbrögðin urðu enn sterkari þegar hið gildishlaðna orð kynvillingur var notað 

jafnt yfir samkynhneigða og barnaníðingar eins og má sjá í eftirfarandi dæmi: 

 
Má telja fullvíst að af völdum þessa manns hafi nú, og áður, margir unglingar 

„smitast“  og orðið kynvilltir.   

Morgunblaðið 28. nóvember 1968, bls. 21 
 

 

Tuttugu og fjögurra ára maður hefur verið kærður fyrir að leita á 6 ára gamlan dreng. 

Morgunblaðið 29.júlí 1970, bls. 28 

 
Seinna dæmið sem var undir fyrirsögninni „Kynvillingur handtekinn“ er frá 

upphafi áttunda áratugarins en sýnir sömu tengingu við barnaníðinga. Þó svo að 

það hafi verið nefnt höldum við okkur enn á sjöunda áratugnum. 

  Eins sýna innsendu greinarnar þá fordóma sem voru til staðar í íslensku 

samfélagi í garð samkynhneigðra eins og eftirfarandi dæmi gefa til kynna: 

 
Hann kann að falla niður í áfengiseitrun, kynvillu eða eiturlyfjanautn.  

Morgunblaðið 1. apríl 1960, bls. 13  
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Er t.d. ekki tímabært að vara ísl. drengi við kynvillu?  Það er ótrúlegt að fræðsla sem 

hefur slíka meginþýðingu fyrir börn okkar og varðar hamingju þeirra, skuli ekki vera 

nefnd á nafn.   

Morgunblaðið 5. júlí 1961, bls. 11  

 

Það var því ekki einungis orðið sjálft, kynvilla, sem var neikvætt og vakti upp 

sterk viðbrögð fólks eins og Þóra Björk (2005) útskýrði í rannsókn sinni, heldur 

einkenndist öll umræðan um samkynhneigða af neikvæðni, fordómum og jafnvel 

hræðslu. Fréttir frá þessu tímabili eru svipaðar og leikhúsumfjöllunin, sem rætt 

var um áður, að því leyti að í þeim er einnig sama tenging samkynhneigðar við 

félagsleg vandamál. Einnig er birtingarmynd þeirrar fræðslu, sem var kynnt á 

þessum tíma, sú hægt sé að lækna samkynhneigð; að samkynhneigð sé 

læknisfræðilegt vandamál. 

  Kynvilla átti enn vinninginn í notkunarfjölda á áttunda áratugnum, 

samanborið við hommi, lesbía og kynhvarfi (sem fjallað verður um í 4.2 og 4.3) 

en orðið birtist 194 sinnum. Þó menningarumfjöllun hafi ennþá verið 

fyrirferðamikil þá fór að bera á nýjum mynstrum í fréttum um og af 

samkynhneigðum. Þar má nefna erlendar fréttir sem eru jákvæðari í þeim 

skilningi að í þeim má greina örlitla hugarfarsbreytingu:   

 
Lýsti hann því yfir, að frjálsræðisþjóðfélag og siðmenningarþjóðfélag væru eitt og 

hið sama, og var hann ákafastur allra í stuðningi við aukið frjálsræði í málum 

varðandi hjónaskilnaði, kynvillu, fóstureyðingar og fjölskylduáætlanir. 

Morgunblaðið, 3. júní 1975, bls. 25 

 

Hugarfarsbreytingin sem hér sést er sú að samkynhneigð er ekki tengd við 

félagsleg vandamál heldur er hún hér sett í hóp með baráttumálum sem þarf að 

vinna að í frjálsræðisþjóðfélagi. 

  Einnig fara að birtast innsendar greinar þar sem fólk veltir fyrir sér stöðu 

kirkjunnar gagnvart samkynhneigð eins og sjá má á eftirfarandi dæmum:   

 
Nú á dögum líta sumir með meiri skilningi en áður á sambönd milli kynvillinga og 

byggja viðhorf sitt á sálfræðilegum athugunum og sumir vilja jafnvel að slík 

sambönd verði leyfð. Það stríðir þó gegn óbreytanlegri kenningu kirkjunnar... eru 

sumir þeirrar skoðunar að hneigð þeirra sé þáttur í eðli þeirra og þegar þannig standi 

á eigi þeir heimtingu á sambandi við sína líka, þannig að þar verði um að ræða 
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raunverulega sambúð sem líkist hjónabandi... það breytir ekki þeirri staðreynd að 

kynvilluathafnir eru í sjálfu sér óregla sem ekki er hægt að fallast á.  

Morgunblaðið, 28. júlí 1976, bls. 13 

 

Í þessu dæmi má greina þá skoðun að líta megi á samkynhneigð sem hluta af eðli 

viðkomandi og það sé hægt jafnvel að samþykka það. Hins vegar er tekið fram að 

samkynhneigð sé óregla sem ekki er hægt að fallast á. Þessi ólíku sjónarmið gefa 

því til kynna að þú mátt vera eins og þú ert, samanber eðli, svo lengi sem þú 

stundar ekki „kynvilluathafnir“ sem eru óregla. Sambærileg umræða virðist hafa 

átt sér stað árið 2009 þegar Friðriki Ómari Hjörleifssyni, söngvara, var meinað að 

syngja í Fíladelfíusöfnuðinum (eyjan.is, 2009). Forstöðumaður safnaðarins sagði 

af því tilefni að allir væru velkomnir í kirkjuna óháð kynhneigð en að skoða þurfti 

„líferni“ viðkomandi áður en til kórstarfs kæmi. Ekki verður rætt um það nánar 

hér en áhugavert er að sjá að samskonar umræða eigi sér stað árið 1974 og 2009. 

  Annað dæmi þar sem fólk veltir fyrir sér afstöðu kristinnar trúar til 

samkynhneigðra er: 
 

Ég er sammála því, að ýmsir myndu fagna því, að hjónabandið yrði úrelt, fólk eins 

og kynvillingar og þeir, sem aðhyllast nýja siðferðið. En góðu heilli eru þessir menn 

ekki meirihluti þjóðfélagsins heldur aðeins vesæll minnihluti.  

Morgunblaðið, 22. september 1974, bls. 27 

 

Hér má sjá að samkynhneigðir eru ekki eini frávikshópurinn heldur eru þeir 

settir í hóp með þeim sem aðhyllast nýja siðferðið; þeir sem aðhylltust ekki 

endilega boðskap kirkjunnar um hjónaband. 

  Í þeim greinum sem kynvilla og trú eru rædd virðast ennþá miklir 

fordómar til staðar enda líta flestir kirkjunarmenn á samkynhneigð sem frávik. 

Fordómarnir héldu áfram í hinum ýmsu tegundum af fréttum: 

 
Segja foreldrarnir, að í sænskum námsbókum sé ýtt undir þá skoðun að kynvilla sé 

eðlileg og stuðli bækurnar að því að útbreiða hana.  

Morgunblaðið, 22. maí 1977, bls. 1 

 

Hann hneigðist fljótt til drykkjuskapar og eiturlyfjaneyslu, auk heldur var hann 

kynvilltur og því upp á kant við þær þjóðfélagsvenjur sem þá giltu.   

Morgunblaðið, 24. júlí, 1977, bls. 46 
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Það sem vekur athygli við lestur frétta frá áttunda áratugnum er að þá fer lesandi 

að sjá umræðu sem upplýsir almenning um samkynhneigð í fyrsta skipti: 

 
Kynvilltar konur eignast börn með aðstoð frjógjafa.  Kvensjúkdómarlæknir í London 

hefur aðstoðað sextán kynvilltar konur, eða átta pör, við að eignast afkvæmi við 

gervifrjóvgun.   

Morgunblaðið, 6. janúar 1978, bls. 18 

 

Umfjöllun um homma var neikvæðari en um lesbíur. Í rauninni má segja að sama 

og ekkert hafi verið rætt um samkynhneigðar konur en orðið lesbía var ekki 

komið í almenna notkun fyrr en á níunda áratugnum (sjá töflu 4.3). Í dæminu hér 

fyrir ofan má hins vegar sjá jákvæða upplýsta umfjöllun um lesbíur. Í eftirfarandi 

dæmi má skynja svipaða tilraun til að upplýsa almenning: 
 

Kynskiptingar eru menn, sem fæddir eru í rangri mynd, ef svo má að orði komast.  

Þeir eru ekki kynvilltir, heldur finnst þeim þeir tilheyra hinu kyninu og hafi þeir 

fæðzt á röngu kyni fyrir einhver mistök náttúrunnar.   

Morgunblaðið, 12. mars 1978, bls. 20 

 

Það er ekki rætt um samkynhneigð sem hlægilega brenglun heldur breytist 

umræðan í þá átt að verða meira fræðandi. Eins fer að bera á því að 

samkynhneigð er ekki nefnd í sömu andrá og með eiturlyfjaneysla og 

drykkjuskapur heldur er hún sett í hóp með öðrum baráttuhreyfingum og 

baráttumálum:  

 
Þannig sneru margir maóistar sér að öðrum hlutum þegar nýjar hreyfingar ruddu sér 

til rúms upp úr 1973, svo sem baráttan fyrir umhverfisvernd, kvenréttindahreyfingin, 

baráttan fyrir frjálsri kynvillu og frelsi einstaklingsins gegn ríkisbákninu.   

Morgunblaðið, 21. maí 1978, bls. 62  

 
Má líta á þetta sem stórt skref í réttindabaráttu samkynhneigðra og þeir komnir í 

hóp annarra baráttuhópa. Samkynhneigðir eru ekki það slæma frávik sem verður 

að lækna. 

  Notkun orðsins kynvilla náði hámarki á níunda áratugnum, birtist 377 

sinnum en dróst hins vegar snarlega saman í 70 skipti á síðasta áratugi síðustu 

aldar og enn frekar eða í 36 skipti eftir aldamótin. Á sama tíma kemur orðið 



 42 

samkynhneigð inn í almenna umræðu og nánast tekur yfir í orðræðunni.  Ástæður 

þessa verða ræddar frekar síðar í næsta kafla. 

 

 

4.2 Kynhvarfi Orðanefndar Kennaraskólans 

Næst mun ég skoða orðið kynhvarfi og eftirfarandi niðurstöður fengust við leit á 

Tímarit.is: 

   

Tafla 2. Kynhvarfi eftir tímabilum.9

Tímabil (ár) 

 

Fjöldi leitarniðurstaðna 

1970 – 197910 1  

1980 – 1989 85 

1990 – 1999  44 

2000 – 2006 14 

 

Orðin sem Orðanefnd Kennaraháskóla Íslands lagði til að yrðu notuð, kynhvarfi 

og kynhverfa eða kynhvörf, náðu ekki almennilegri fótfestu og koma þau 

einungis fyrir í 144 skipti á 46 ára tímabili. Til að mynda var eina tilfellið sem 

orðið kom fram á áttunda áratugnum í leikhúsumfjöllun: 

 
Rúrik Haraldsson gaf ágæta mynd af kynhverfum foringja í prússneska hernum. 

Morgunblaðið 5. október 1971, bls. 14 

 

Eins og sést á töflu 2 var orðið kynhvarfi notað 85 sinnum á níunda áratugnum. 

Við lestur frétta frá þessu tímabili má sjá að það eru blaðamenn Morgunblaðsins 

sem nota orðið hvað mest. Lítið er um að orðið birtist í innsendum greinum og 

því má ætla að blaðamönnum hafi verið gert að nota orðið sem Orðanefnd 

Kennaraskólans lagði til, eins og greint var frá í öðrum kafla. Notkun orðsins 

hríðminnkar á tíunda áratuginum og hverfur svo nær alveg úr almennri notkun.  

  Af þessum niðurstöðum má sjá hvernig sú málstýring sem rætt var um 

í öðrum kafla virkar ekki. Orðanefnd Kennaraskólans lagði til orðið kynhvarfi 

                                                 
9  Leitarskilyrði voru kynhvarf*, kynhverf* og kynhvörf* 
10 Orðið kynhvarfi birtist ekki á síðum Morgunblaðsins fyrr en á áttunda áratug síðustu aldar. 
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sem náði ekki almennri notkun. Samkynhneigðir voru ekki sammála því að nota 

orðið en þess í stað notuðu þeir gildishlöðnu orðin hommi, lesbía og 

samkynhneigð og gerðu þau þar með skaðlaus. Í næsta kafla verður rætt um 

orðin hommi og lesbía.  

 

4.3 Hommar og lesbíur 

Þau orð sem samkynhneigðir börðust fyrir að halda, hommi og lesbía, hafa 

augljóslega fest sig í sessi og má sjá mikla aukningu í notkun þeirra í 

Morgunblaðinu á síðustu áratugum. Orðin fylgjast að í hlutfallslegri aukningu, 

þó hommi hafi verið mun meira notað en lesbía, og mun ég skoða þau hér 

saman. Hér fyrir neðan sjást leitarniðurstöður úr Tímarit.is 

 

         Tafla 3. Hommi og lesbía eftir tímabilum.11

Tímabil (ár) 

 

Hommi Lesbía 

1920 – 1929 9 0 

1930 – 1939 5 0 

1940 – 1949  16 0 

1950 – 1959 9 0 

1960 – 1969  8 3 

1970 – 1979 32 13 

1980 – 1989 369 96 

1990 – 1999  681 311 

2000 – 2006 621 374 

          

 

Mesta aukning á notkun orðanna tveggja varð á níunda áratugnum og má rekja 

það til alnæmisumræðunnar sem nánar verður fjallað um í 4.5. Sjá má að 

umfjöllun um lesbíur var allt að helmingi minni en umfjöllun um homma sem 

vekur upp spurningar um minni sýnileika lesbía. Ekki verður þó unnt að fara 

nánar út í þá sálma í þessari ritgerð. Í þessum hluta mun ég greina stuttlega 

                                                 
11 Leitarskilyrði voru hommi*, homma*, hommu* lesbía*, lesbíu* og lesbís* 
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orðræðuna um homma og lesbíur á áttunda áratugnum en í næstu köflum verður 

fjallað meira um homma og lesbíur í tengslum við greiningu á siðarfári. 

  Það var á sjöunda áratugnum sem orðin birtast í fyrsta skipti í 

Morgunblaðinu en það var árið 1964; lesbía í þýddri grein um James Bond sem 

birtist þann 23. ágúst 1968 en hommi í kvikmyndaumfjöllun þann 22. september. 

Þetta var jafnframt eina skiptið sem orðið kom fyrir á sjöunda áratugnum.  

  Umfjöllun áttunda áratugarins um homma og lesbíur einkenndist að 

mestu leyti af því sama og umfjöllun um kynvillu; kvikmyndaumfjöllun, 

bókmenntagagnrýni og viðtöl við leikstjóra og rithöfunda:  

 
Síðan fóru að skjóta upp kollinum smekklaus, lesbísk atriði, gerð í þeim tilgangi 

einum að trekkja að...  

Morgunblaðið, 8. mars 1977, bls. 36 

 

 

Þó að tilvitnunin hér fyrir ofan lýsi að einhverju leyti íslenskum fordómum eða 

vanþekkingu á samkynhneigð, samanber ,,smekklaus lesbísk atriði“ þá fóru að 

berast fréttir á áttunda áratugnum sem gefa til kynna að barátta samkynhneigðra 

væri hafin og þeir væru farnir að vera sýnilegri. Þetta voru þó aðallega erlendir 

fréttir: 

 
Meðal kvenna, sem kosningu hlutu á ríkisþing voru... og Elaine Noble frá Boston, 

yfirlýst lesbía.   

Morgunblaðið, 7. nóvember 1974, bls. 17  

 

Fordómar voru enn til staðar og fréttir eins og þessar voru enn afar fáar. Það er 

hins vegar mikilvægt að sýna að blikur voru á lofti um að jafnréttisbarátta 

samkynhneigðra væri hafin og hugsunarháttur fólks væri örlítið að breytast, þó 

svo að það hafi farið hægt af stað. 

 

Af þessari umfjöllun má sjá að kynvilla var ríkjandi í orðræðunni fram á áttunda 

áratuginn en fjöldi tilvika náði hámarki á níunda áratugnum. Öll umræða um 

samkynhneigða jókst mikið á þeim áratugi en ástæðu þess má rekja til 

fjölmiðlarfársins í kringum alnæmisumræðuna. Í lok áratugarins má sjá á 

orðanotkun að réttindabarátta samkynhneigðra var komin lengra á veg og að 
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viðhorf almennings var að breytast. Þá jókst notkun orðanna sem 

samkynhneigðir höfðu barist fyrir; samkynhneigð, hommi og lesbía. Í næstu 

köflum verður umræðan skoðuð og greind samkvæmt skilgreiningum Cohen 

(Critcher, 2008) á siðafári. 

   

4.4 Er hægt að afstýra siðafári? 

Á áttunda áratugnum má segja að vísir að siðafári hafi myndast í umfjöllun um 

samkynhneigða, þó það hafi verið lítið í sniðum. Það var í kjölfar sýningar á 

breskri sjónvarpsmynd í Ríkissjónvarpinu en þar segir frá manni sem vissi frá 

unga aldri að hann væri samkynhneigður. Hann stóð ætíð við sannfæringu sína og 

var eðli sínu trúr, eins og segir í lýsingu á myndinni: 

 
 

Myndin lýsir öðrum þræði hverjar breytingar hafa orðið á þessum tíma á viðhorfum 

almennings til ýmissa minnihlutahópa, einkum kynvillinga.  

Morgunblaðið, 29. janúar 1978, bls. 4 

 

Í kjölfar sýningarinnar skrifar lesandi í Velvakanda þar sem hann lýsir áhyggjum 

sínum yfir því að Ríkissjónvarpið sýni slíkar myndir þegar börn gætu verið að 

horfa.  Í kjölfarið birtust fleiri bréf frá lesendum sem voru þó ekki öll einhlít eins 

og eftirfarandi dæmi sýna: 

 
Að mínu áliti var myndin mjög góð.  Nauðsynlegt og fræðandi innlegg í þá umræðu 

um  „homosexualisma“, sem hér hefur orðið (Ég kýs að nota enska orðið vegna þess, 

að ég tel íslenzka orðið „kynvilla“ feli í sér fordóma) Þá umræðu tel ég hafa 

einkennzt of mikið af fráfræði, ofstopa og mér liggur við að segja ákafa 

galdraofsóknarmanna hér fyrr á öldum.   

Morgunblaðið, 3. febrúar 1978 bls. 33 

 

Dæmi sem þetta voru ekki algeng frá þessum tíma og segja má að það hafi verið á 

undan sinni samtíð. Það sýnir þó að ekki voru allir haldnir fordómum og að 

einhverjir voru farnir að vera meðvitaðir um þau orð sem notuð voru. Eftirfarandi 

dæmi sýnir hins vegar að þrátt fyrir þetta þá voru enn greinilegir fordómar í 

samfélaginu:  
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Kynvilla er engir smámunir, hún er böl, meiri böl en sú óðaverðbólga er nú herjar.  

Óðaverðbólgu er hægt að laga með kjarkmikilli forystu, en kynvilla er ólæknandi. 

Kynvillingar eru ákaflega áhrifagjarnir og myndi ég halda að eftir sýningu á þessari 

mynd munum við sjá miklu fleiri „nakta opinbera starfsmenn“ á götum úti en áður. 

Morgunblaðið, 11. febrúar 1978, bls. 11  

 
Ekki tekur ritstjórn Morgunblaðsins afstöðu til þessa máls aðra en þá að undir 

greininni segir:  

 
Ekki hefur Velvakandi neinu að bæta við þessi skrif, en ljóst er að hér eru 

viðkvæmnismál á ferðinni og ber að fjalla um þau sem slík.   

Morgunblaðið, 11. febrúar 1978, bls. 11 

 

Í öðrum kafla var rætt um skilgreiningar Stanley Cohen (Critcher, 2008) á siðafári 

og því lýst sem aðstæðum þar sem samfélagsleg gildi eru talin í hættu. Hann lýsti 

því hvernig fjölmiðlarnir væru beggja vegna borðsins í þessu ferli; þeir eru tæki til 

að miðla skoðunum en einnig orsakavaldur í siðafári með því að skilgreina 

frávikin og vekja athygli á þeim. Hér er það fjölmiðill, Ríkissjónvarpið sem vekur 

athygli á samkynhneigð, áhyggjur  almennings magnast sem skilgreinir þáttinn 

sem ógn við samfélagsleg gildi. Loks eru sett fram viðbrögð álitsgjafa, í þessu 

tilviki Morgunblaðsins, þar sem blaðið víkur sér undan því að taka afstöðu. Það 

sem ávannst með þessum skrifum var að í Morgunblaðinu fór fram að einhverju 

leyti jákvæð og opin umræða um samkynhneigða sem var ekki algeng á þessu 

árum.  

Það væri athyglisvert að sjá hvernig fjölmiðlar og þá sérstaklega 

Morgunblaðið mundu taka á máli sem þessu í dag. Samkvæmt siðareglum 

blaðsins má ekki mismuna á grundvelli kynhneigðar og hefðu þessar innsendu 

greinar að öllum líkindum ekki verið birtar í dag. Þá má einnig ætla að ef það 

gerðist mundi ritstjórn blaðsins biðja afsökunar á því líkt og gerðist árið 2003 en 

þá birtist í Velvakanda lesendagrein með fyrirsögninni ,,Svívirða“. Skrifaði 

lesandinn um gleðigöngu samkynhneigðra (Gay Pride) og þar stóð meðal annars: 

 
Það fór ekki framhjá neinum að þarna var hinsegin fólk á ferðinni, öfugsnúið sem 

kallast hefur kynvillingur í gegnum tíðina en bera nú hið furðulega nafn, 

samkynhneigðir... Ekki eitt orð hefur borist frá prestum í blöðum um þetta 
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svívirðilega guðlast sem þarna fór fram... Kynvilla sem kallast í dag samkynhneigð 

hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda. En hún er ekkert til að státa sig af... Hún er 

erfðagalli, vanskapnaður eins og margur annar ófullkomleiki sem leggst á 

mannkynið... Margt eðlilegt fólk sem umgengst kynvillinga hefur byrjað að trúa því 

að kynvilla sé eðlilegt lífsmynstur...Við ættum að hjálpa því að takast á við fötlun 

sína og umbera það og umgangast í anda Krists. 

Morgunblaðið, 12. september 2003, bls. 48 
 

 

Daginn eftir (13. september 2003 bls. 2) birtist í blaðinu afsökunarbeiðni frá 

Morgunblaðinu þar sem tekið er fram að greinar af þessu tagi eigi ekki erindi í þá 

málefnanlegu umræðu sem fram fer á síðum Morgunblaðsins12

 

. Greinarhöfundur 

skrifaði einnig afsökunarbeiðni og í kjölfarið var rætt um þetta mál í leiðara 

blaðsins þann 18. september sama ár (Morgunblaðið, 18. september 2003, bls. 32). 

Þar var rætt um þá umræðu sem hafði orðið, meðal annars á spjallþráðum á netinu, 

um hvort að vegið hafið verið að tjáningarfrelsi með þessu framferði 

Morgunblaðsins. Ritstjóri bendir þá á að það sé hægt að tjá skoðanir sínar á ýmsa 

vegu sem eru ekki meiðandi eða móðgandi. Allir hafi rétt á að tjá sig en að 

aðferðinni við það séu sett takmörk og vitnar í 233. grein hegningarlaganna. Hann 

segir að afsökunarbeiðnin hafi verið spurning um ritstjórnarstefnu og í lokin 

stendur:   

Vonandi láir enginn Morgunblaðinu að vilja ekki verða farvegur fyrir svívirðingar, 

uppnefni og ærumeiðingar af ofangreindu tagi, hvorki um einstaklinga né hópa. Ef 

allt það efni af því tagi, sem berst blaðinu, væri birt, yrði það harla óskemmtileg 

                                                 
12 Ég sendi með tölvupósti spurningar til Morgunblaðsins þar sem ég bað um upplýsingar um 
siðareglur blaðsins; hvenær voru þær settar, hvort tekið sé fram að ekki megi mismuna á 
grundvelli kynhneigðar og hvenær var það sett í reglurnar. Ég fékk þau svör frá Karli Blöndal, 
aðstoðarritstjóra, að þær siðareglurnar sem Morgunblaðið vinnur eftir voru settar um aldamótin. 
Aðspurður um reglur Morgunblaðsins þegar blaðinu berast fordómafullar greinar sagði hann:  
Hvað birtingu greina snertir hefur það verið afstaða okkar að Morgunblaðið sé vettvangur 
frjálsra skoðanaskipta. Við birtum vitaskuld ekki ummæli, sem við teljum að stangist á við lög, 
hvort sem um er að ræða hugsanleg meiðyrði eða ummæli sem stangast á við 133 grein a í 
almennum 
hegningarlögum, sem er svohljóðandi: [233. gr. a. Hver sem með háði, rógi, smánun, ógnun eða 
á annan hátt ræðst opinberlega á [mann eða hóp manna]1)vegna þjóðernis þeirra, litarháttar, 
[kynþátta, trúarbragða eða kynhneigðar]1) sæti sektum 2) eða fangelsi allt að 2 árum.]  Því 
biðjum við fólk 
hiklaust um að umorða greinar ef svo ber undir. Hins vegar leggjum viðáherslu á 
grundvallaratriði málfrelsisins og ég tel það þurfi að verja,jafnvel þótt það sé nýtt til að setja 
fram skoðanir, sem mér kunna að finnast ógeðfelldar, því að um leið og byrjað er að ritskoða er 
búið að setja tóninn. Þess utan dæma fordómafull skrif sig sjálf. 
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lesning og ekki aðallega til vitnis um fjölbreyttar skoðanir, heldur um sorglegt hatur, 

fordóma og skort á umburðarlyndi. Morgunblaðið hefur viljað fara varlega í að setja 

greinarhöfundum takmörk í þessu efni, vegna þeirrar áherzlu, sem blaðið leggur á 

tjáningarfrelsi. Mat blaðsins var hins vegar að áðurnefnt lesendabréf væri handan 

þeirra takmarka.  

Morgunblaðið, 18. september 2003, bls. 32 

 

Það sem vekur athygli mína hér er að Morgunblaðið brást við og tók afstöðu í 

málinu, annað var upp á teningunum árið 1978 enda var ekki litið á þá umræðu 

sem mistök eða eitthvað sem blaðið hefði átt að koma í veg fyrir.  Árið 2003 var 

birt afsökun um leið og mistökin voru ljós. Ritstjóri sá einnig ástæðu til að fjalla 

um þetta mál og útskýra afstöðu blaðsins til málefna samkynhneigðra. Það má 

velta því fyrir sér hvernig umræðan hefði orðið í blöðunum ef málinu hefði lyktað 

á annan hátt. Hefði þetta hugsanlega orðið að meiriháttar siðafári? Ég get mér þess 

til að birst hefðu innsendar greinar þar sem umræddri grein og innihaldi hennar 

væri mótmælt. Einnig er líklegt að það hefðu birst skoðanir á öndverðu meiði líkar 

þeim sem birtust þann 12. september því að árið 2003 voru enn fordómar gagnvart 

samkynhneigðum til staðar á Íslandi.  

  Eftir að hafa skoðað muninn á hugsanlegum siðafárum frá árunum 1978 

og 2003 er röðin komið að þeirri umræðu sem stenst allar skilgreiningar Cohens 

(Critcher, 2008) um siðafár. Til upprifjunar þá er siðafár aðstæður þar sem 

samfélagsleg gildi eru talin í hættu. Það getur verið atvik, skilyrði, persónur eða 

hópur fólks sem eru skilgreind sem ógn við samfélagið og gildi þess (Critcher, 

2008). Við þessar aðstæður er ógnin matreidd í fjölmiðlum, áhyggjur almennings 

magnast, viðbrögð yfirvalda eða álitsgjafa eru sett fram og loks dofnar skelfingin. 

Í kjölfarið verða breytingar í samfélaginu.  

   

4.5 Alnæmisfárið 

Níundi áratugurinn var um margt merkilegur í baráttu samkynhneigðra en 

líklega einnig sá erfiðasti. Umfjöllun um samkynhneigð varð sífellt meiri og 

gífurlega aukningu má sjá á notkun orðanna á milli tímabila. Til að auðvelda 

lesendum samanburð milli tímabila frá 1970–1989 hef ég sett upp í töflu öll 

orðin saman:  
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Tafla 4. Samantekt á leitarniðurstöðum 

Áratugur Kynvilla Samkynhneigð Hommi Lesbía Kynhvarfi Samtals 
1970-
1979 

194 0 32 13 1 240 

1980-
1989 

377 110 369 96 85 1037 

 

Ástæðan fyrir þessari gífurlegu aukningu má fyrst og fremst rekja til umræðunnar 

um alnæmi. Sú umfjöllun blossaði upp í kjölfar þess að sjúkdómurinn stakk sér 

niður í Bandaríkjunum og á Haíti.  

  Þessi umræða hafði slæm áhrif á baráttu samkynhneigðra hér á landi og 

svo virðist sem íslenskir fjölmiðlar hafi átt mikinn þátt í að alnæmi var kallað 

hommasjúkdómur eða kynvillingaplága. Í fyrirsögn fyrstu fréttanna um alnæmi 

sem birtst í Morgunblaðinu segir: ,,Æ fleiri fórnarlömb „kynvillingaplágunnar“ 

(Morgunblaðið 30. janúar 1983, bls. 56). Næstu vikurnar birtust reglulega 

erlendar fréttir af því hversu margir höfðu fallið fyrir sjúkdóminum en alltaf var 

annað hvort minnst á það að á ferðinni væri faraldur sem gengi á milli 

„kynvilltra“ karlmanna eða tekið fram hversu margir af þeim sem höfðu látið lífið 

voru samkynhneigðir.  

  Á þessum árum var orðið hommi komið í almenna notkun eins og Þóra 

Björk Hjartardóttir (2005) benti á en þó nota blaðamenn Morgunblaðsins enn 

orðið kynvilla. Það má því segja að fordómarnir endurspeglist líka í þýðingum 

erlendra frétta eins og: ,,Telur svínasótt orsök kynvilluplágunnar í 

Bandaríkjunum“ (Morgunblaðið, 28. apríl 1983, bls. 1). 

  Hefðu blaðamenn verið fordómalausir og meðvitaðir um þá baráttu sem 

samkynhneigðir háðu á þessum tíma, bæði fyrir jafnrétti og orðanotkun, þá hefðu 

þeir notað önnur orð, burtséð frá því hversu gildishlaðin erlendu orðin voru. 

  Rúmri viku síðar, þann 2. júlí birtist í Morgunblaðinu grein um alnæmi 

sem var þýdd úr The Harvard Medical School Health Letter. Þar sem greinin er úr 

vísindariti fjallar hún um sjúkdóminn á vísindalegan hátt, þótt tekið sé fram að 

„kynvillingar“ séu í miklum áhættuhópi.13

                                                 
13 Ég hef ekki aðgang að upprunalegu heimildinni úr The Harvard Medical School Health Letter 
svo ekki er hægt að bera saman hvaða enska orð var notað eða að sjá hversu gildishlaðið það er. 

 Þar er skýrt frá hversu alvarlegur 

sjúkdómurinn er, hversu margir hafa smitast og látist, hvernig hægt sé að forðast 

smit og svo framvegis.  
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  Þann 10. júlí sama ár voru rúmar þrjár síður af Morgunblaðinu lagðar 

undir safn af fréttum og greinum með yfirskriftinni „AIDS óttinn“(Morgunblaðið, 

10.júlí, 1983 bls. 20-23). Á meðal þess sem birtist þar voru yfirlýsingar frá 

Bandaríska blóðbankanum og Blóðbanka Íslands ásamt frásögnum frá 

alnæmissmituðum, vinum og vandamönnum alnæmissmitaðra og þar er sagt frá 

hræðslu heilbrigðisstarfsmanna og lögreglumanna. Í hluta greinarinnar er aðeins 

rætt um sjúkdóminn á læknisfræðilegan hátt en hún lýsir þó í heild þeirri 

ofshræðslu sem greip um sig í Bandaríkjunum eins og eftirfarandi dæmi sýna: 

 
Eftir greiningu AIDS hjá 24 ára gömlum karli, var honum ekið frá húsi foreldra sinna 

og skilið við hann á götunni. Öðrum var úthýst af elskhuga sínum og neyddist til að 

lifa í húsasundum á sama tíma og hann hafði 38 gráðu hita. Þegar einn sjúklinganna 

lést, neitaði fjölskylda hans að taka við líkinu. 

 Morgunblaðið, 10. júlí 1983 bls. 21 

 

En svo hugsaði ég enn fremur, að ég gæti ekki horft á, meðan manninum blæddi út 

fyrir framan mig.  Þetta var eins og maður væri að fást við sjúkling með holdsveiki 

eða eitthvað í þá áttina. Svona kemur maður ekki fram við fólk, en óttinn var fyrir 

hendi. Og auðvitað kom að því, að ég þvoði mér rækilega með sótthreinsandi.  

Morgunblaðið, 10. júlí 1983 bls. 21 

 

Í seinna dæminu var rætt við lögregluþjón sem þurfti að sinna særðum manni sem 

var samkynhneigður. 

  Þótt eiturlyfjaneitendur og Haitibúar voru meðal þeirra sem fyrst voru 

greindir með alnæmissmit er ekkert rætt um kynlíf þeirra í greininni. Hins vegar 

eru sagðar sögur um baðhús þar sem mikið kynsvall fór fram og rætt um lauslæti 

samkynhneigðra karlmanna: 

 
Heilsugæslustöðvar höfðu látið frá sér fara þær upplýsingar, að sumir hommar með 

AIDS-sjúkdóminn hefðu sennilega haft mök við yfir þúsund karlmenn.   

Morgunblaðið, 10. júlí 1983 bls. 20 

 

Aftar í sama blaði var hins vegar minni frétt, staðsett á blaðsíðu 59 í tölublaði II, 

aukablaði Morgunblaðsins, um það hvernig samkynhneigðir séu ekki þeir einu 

sem séu í áhættuhópi: 
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AIDS, sem kallaður hefur verið „kynvillingplágan“, er nú einnig farinn að stinga sér 

niður meðal annarra... Í ýmsum málgögnum hægrimanna er sjúklingunum sjálfum 

beinlínis kennt um sjúkdóminn og þess krafist, að gripið verði til aðgerða gegn 

kynvillingum...heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, sagði nú nýlega, að ótti fólks við 

sjúkdóminn stafaði að mestu af fáfræði. 

Morgunblaðið, 10. júlí 1983, bls. 59 

 

Þær skynsemisraddir sem komu fram í þessari frétt hafa líklega ekki látið hátt eftir 

lestur greinarinnar sem birtist framar í blaðinu og var að umfangi mun stærri. 

  Fleiri opnugreinar um alnæmi, afleiðingar og smitleiðir hennar fylgdu í 

kjölfarið. Mikið var rætt um alnæmi í fjölmiðlum og sannkallað siðafár myndaðist 

í kringum umræðuna. Flestar þessara frétta voru um dauðsföll erlendis af völdum 

sjúkdómsins eða nýjar uppgötvanir í rannsóknum á alnæmi. Það sem þær eiga 

sammerkt er að í flestum tilfellum var rætt um tengingu sjúkdómsins við 

samkynhneigða eins og sjá má í eftirfarandi dæmum: 

 
Eins og í öðrum löndum, þar sem sjúkdómsins hefur orðið vart, er meirihluti 

sjúklinganna kynvillingar.  

Morgunblaðið tölublöð II,  26. febrúar 1984, bls. 95 

 

Þar hafa 13 manns látið lífið í seinni tíð, þar á meðal þrjú smábörn, eftir að hafa 

fengið blóðgjöf úr sama 27 ára gamla manninum, en hann reyndist vera kynvilltur og 

ganga með AIDS.   

Morgunblaðið, 20. nóvember 1984, bls. 20 

 

Í sumum þeirra kom fram að sjúkdómurinn væri ekki einungis hættulegur 

áhættuhópunum en það var ekki fyrr en árið 1985 rúmum tveimur árum eftir að 

fyrstu fréttir birtust sem eftirfarandi birtist á forsíðu Morgunblaðsins með 

fyrirsögninni „Allt mannkynið í hættu“:    

 
Sérfræðingar eru hættir að líta svo á að útbreiðsla AIDS sé bundin við ákveðna 

áhættuhópa, kynhverfa karlmenn, eitulyfjasjúklinga og blóðþega. Nú er talið 

fullsannað að AIDS-veiran geti borist með kynmökum af hvaða tagi sem er, sem 

gerir allt mannkynið að áhættuhópi.  

Morgunblaðið, 28. apríl 1985, bls.1 
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Morgunblaðið fékk á sig gagnrýni frá Ríkisútvarpinu vegna þessarar fyrirsagnar 

en í leiðara blaðsins 30. apríl sama ár svarar ritstjóri þessari gagnrýni og segir að 

blaðið hafi einungis birt þá staðreynd að þá hafi verið vitað að alnæmi væri ekki 

bundið við „kynhverfa14

 

“ karlmenn, að sjúkdómurinn gæti smitast við kynmök af 

hvaða tagi sem er og því væri allt mannkynið í hættu. Þó var enn tilhneiging til að 

tengja sjúkdóminn og samkynhneigða eins og sést í eftirfarandi frétt:  

Stjórn Ríkisspítalanna hefur lagt til við heilbrigðisyfirvöld, að þegar verði hafist handa 

um rannsóknir á útbreiðslu ónæmistæringar eða alnæmis hjá áhættuhópum, kynhverfu 

fólki og fíkniefnaneytendum. 

Morgunblaðið 2. október 1985, bls. 2 

 

Eins og áður sagði þá var hafði fréttaflutningur um sjúkdóminn snúist að mestu 

um að úthrópa alnæmi sem „kynvillingapláguna“. Böðvar Björnsson lýsti því vel 

hvernig þetta sneri gegn samkynhneigðum í grein sem birtist í október 1986. 

Greinin bar yfirskriftina „Tímamót í baráttunni gegn AIDS“ og í henni sagði 

meðal annars:  

  
Öll umfjöllun um AIDS var á þá leið að hér væru um að ræða glæp – víti til varnaðar 

– afleiðingar syndsamlegs lífernis, sjúklegs óeðlis, lauslætis o.s.frv. AIDS var ekki 

lengur sjaldgæfur smitsjúkdómur heldur hafði pestin fengið merkingu; hún var 

refsivöndur á óæskilega einstaklinga. Þar með heyrði málið ekki lengur undir 

heilbrigða skynsemi heldur var það flokkað með málum sem ekki má gera út um; 

hvernig sem tekið var á því skutu bannhelgir fordómar upp kollinum. Eina ráðið var 

að stinga höfðinu í sandinn og þegja, eðlilegar sóttvarnir voru ekki til umræðu.  

Morgunblaðið 1. október 1986, bls. 40 

 
Böðvar gagnrýndi yfirvöld fyrir að hafa ekki brugðist fyrr við og sagði að öll 

innlend umræða hafi snúist um hvaða orð ætti að nota yfir sjúkdóminn. Hann 

sagði viðbrögðin vera alíslensk:  

 
 

 

 

                                                 
14 Morgunblaðið hefur augsýnilega tekið tillögu Orðanefndar Kennaraháskólans um notkun á 
orðinu kynhvarfi en orðið birtist iðulega í blaðinu á þessum tímum. 
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Til að ná tökum á sjúkdómunum kepptust menn um að finna á hann íslenskt heiti: 

„Áunnin ónæmisbæklun“ (þótti of óþjált), „ónæmistæring“ (þótti efnislega rétt en of 

langt), „alnæmi“ (þótti villandi) og „eyðni“ (sem enginn skildi). Með öll þessi nýyrði 

stóð þjóðin náttúrulega mun betur að vígi gagnvart AIDS. 

Morgunblaðið 1. október 1986, bls. 40 

 

Í þessum orðum má greina tengingu við baráttu samkynhneigðra um orðin sem 

lýst var í þriðja kafla. Í stað þess að borin væri á borð fyrir almenning upplýst 

umræða um samkynhneigð, snerist hún að mestu leyti um það hvaða orð ætti að 

nota. Það sama gerðist einnig í sambandi við alnæmi og var Böðvar afar 

gagnrýninn á það.  

  Böðvar viðurkenndi í grein sinni frá 1986 að þótt sjúkdómurinn sé ekki 

bundinn við samkynhneigða þá hafi 70% af þeim sem voru smitaðir af 

sjúkdómnum verið hommar. Hann sagði að til þess að kenna hommum að forðast 

smitleiðir og lifa heilbrigðu kynlífi þyrfti að koma til þeirra upplýsingum og 

fræðslu um sjúkdóminn. Hann skrifaði: 

 
Til þess að það megi takast verður að knýja fram hugarfarsbreytingu gagnvart 

samkynhneigð, sem fæst eingöngu með því að veita hommum umsvifalaust full 

lagaleg og félagsleg réttindi... Yfirvöld, skólar og fjölmiðlar verða að viðurkenna 

sannleikann og gangast við því í verki að samkynhneigð sé ekki sjúkdómur eða 

skapgerðargalli heldur heilbrigður og eðlilegur þáttur í mannlegu eðli. Það verður að 

vera í alla staði sjálfsagt og eðlilegt að vera hommi.  
Morgunblaðið 1. október 1986, bls. 41 

 

Böðvar sagði að eina stofnunin sem gæti tekið þetta hlutverk að sér séu Samtökin 

´78 því þar starfi fólk sem nýtur fullkomins trausts samkynhneigðra. Það er 

athyglisvert að lítið hafði birst frá Samtökunum´78 og svo virðist sem ekki hafi 

verið leitað til þeirra eftir viðbrögðum. Í lok greinarinnar sagði að hún sé skrifuð 

fyrir hönd Samtakanna ´78. 

  Árið 1986 fór að bera meira á fréttum þar sem rætt var um hvernig 

íslensk heilbrigðisyfirvöld ætluðu að bregðast við sjúkdómnum. Þann 13. 

nóvember var fjallað um málið í leiðara Morgunblaðsins. Þar sagði að 29 manns 

hafi verið greindir með alnæmisveiruna og þar af fjórir með sjúkdóminn á 

lokastigi. Þar var einnig fjallað um hversu mikilvægt sé að fræða almenning um 
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smithættur og kynnt var fræðsluátak sem átti að setja á laggirnar. Ekki var minnst 

einu orði á samkynhneigða eða tengsl þeirra við sjúkdóminn í greininni.  

  Í nóvember sama ár var fræðsluátak um alnæmi kynnt í Morgunblaðinu 

og var B blað Morgunblaðsins lagt undir það en þar var farið yfir forvarnarstarf 

og áætlanir heilbrigðisyfirvalda. Við lestur B blaðsins sést að tengingin á milli 

homma og alnæmis, eins og hún var, hafði verið rofin. Nú var rætt um að allir 

væru í áhættuhópi og þá aðallega þeir sem áttu marga rekkjunauta, hvort sem þeir 

voru gagnkynhneigðir eða samkynhneigðir. 

 Þó svo að hætt sé að ræða um homma og alnæmi í sömu andrá þá er fólk 

enn óvisst með hvaða orð á að nota yfir samkynhneigða eins og sjá má í grein 

Margrétar Guðnadóttur, prófessors í veirufræði, í sama blaði: „Homosexual15

  Á þessum tíma var orðið kynhvarfi yfirleitt notað af blaðamönnum og 

greinarhöfundum; baráttan um orðin var ekki fullkomlega unnin. 

 

piltar, sem eru að uppgötva kynhneigð sína og vilja ekki fá eyðni...“ 

(Morgunblaðið 30. nóvember 1986, bls. B2).  

  Í þessu átaksblaði Morgunblaðsins var líklega í fyrsta skiptið leitað til 

Samtakanna ´78 því þar var grein eftir Þorvald Kristinsson, þáverandi formann. 

Hann var ómyrkur í máli í garð yfirvalda: 

 
Eyðni er ekki lengur sjúkdómur hinna bersyndugu. Enginn talar lengur um 

kynvillingapláguna. Loks hrukku menn upp við vondan draum, skildu, að ekki var 

lengur hægt að yppa öxlum og láta sem alvara málsins væri þeim óviðkomandi. 

Útbreiðsla sjúkdómsins er ekki bundin áhættuhópum heldur áhættuhegðun. Eftir 

margra missera sinnuleysi hafa yfirvöld loksins tekið af skarið, veitt hefur verið fé til 

fræðslu og forvarnarstarfs um sjúkdóminn. 

Morgunblaðið 30. nóvember 1986, bls. B2 

  

Það sem vakti athygli mína við lestur frétta og greina um alnæmi frá þessum 

tímum er sú staðreynd að samkynhneigðir létu lítið í sér heyra til að byrja með. 

Ætla má að ástæða þess hafi einfaldlega verið sú að í fyrstu var rekinn gífurlegur 

hræðsluáróður í fjölmiðlum. Þetta var illræmd „kynvillingaplága“ og erfitt fyrir 

samkynhneigða að standa uppréttir í réttindabaráttu sinni á meðan þjóðin var svo 

upptekin af sjúkdómnum og meintum tengslum hans við samkynhneigð.  Hér má 

                                                 
15 Orðið homosexual var þó notað í fyrstu stefnuskrá Samtakanna ´78. 
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sjá hvernig sú orðanotkun og hvernig er talað um fólk hefur áhrif á samfélagið í 

heild, líkt og kemur fram hjá Taylor (2001), og var rætt um í kafla 3.2. Umræðan 

um alnæmi og samkynhneigða aðskildi þá enn frekar frá „eðlilega“ hluta 

samfélagsins og þeim var neitað um samfélagslegt gildi. Þeir höfðu ekkert til 

málanna að leggja; það var rætt um þá en þeir tóku ekki þátt í þeirri umræðu.   

  Líkt og Ben-Yehuda benti á í grein sinni frá 2009 þá hafði upphaflega 

ekki verið litið svo á að frávik gætu verið virk í hlutverki sínu eða þau gætu haft 

áhrif á stöðu sína. Seinna var farið að veita þeim athygli sem virkum 

þátttakendum sem gætu veitt viðnám. Það má segja að það hafi gerst í þessu 

tilviki. Samkynhneigðir voru þöglir til að byrja með en risu svo upp og börðust 

fyrir rétti sínum. 

  Þó svo að fólk væri farið að átta sig á því að alnæmi væri sjúkdómur sem 

væri hættulegur öllum voru ekki allir landsmenn ánægðir með þá breytingu sem 

hafði orðið á umfjöllun um sjúkdóminn. Eftirfarandi dæmi er úr Velvakanda en 

þar er rætt um þáttinn Geisla sem sýndur hafði verið 16. nóvember 1986 og þar 

sem rætt var um alnæmi: 

 
Ábyrgðarmenn þessa þáttar gera sér lítið fyrir og gefa þessum hópum fólks tækifæri 

á að koma þeim áróðri sínum á framfæri að kynvilltir séu í hæsta máta eðlilegir og 

misrétti beittir í þjóðfélaginu... Það er einnig kunnugt að helstu smitberar eyðni eru 

kynvillingar. Þar með má leiða líkur að því að þeir sem komu fram í sjónvarpinu á 

mánudagskvöldið séu einmitt fulltrúar þeirra sem valdið hafa hve mestum skaða 

bæði hér á landi og annarsstaðar en smitberar HTVL-III vírussins sem veldur eyðni.  

Morgunblaðið 2. desember 1986, bls. 67 

 

Það hefði mátt ætla að tími innsendra greina sem þessara hefði verið liðinn og 

athyglisvert að Morgunblaðið birti slíkt örfáum dögum eftir átaksblaðið.  

  Samkynhneigðir voru að hefja baráttu sína af alvöru þegar alnæmi er 

uppgötvað. Þeir voru enn álitnir óæskileg frávik og ráðist var að þeim með 

orðræðunni. Gildishlaðið orð um samkynhneigða var skeytt fyrir framan orð um 

sjúkdóminn og þannig var umræðan matreidd í fjölmiðlum á einfaldan hátt;  

kynvillingaplága. Fjölmiðlar voru einn af orsakavöldum þessa siðafárs með 

stórum fyrirsögnum á borð við „Þjóðaróvinur nr.1“16

                                                 
16 Fyrirsagnir þessar tók Böðvar Björnsson saman í grein sinni sem rætt var um fyrir ofan. 

, „Drepsótt risin meðal 

kynvillinga“ og „Plágan mikla“. Líkt og í kenningum Cohen (Critcher, 2008) um 
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siðafár, þá jukust áhyggjur almennings og samkynhneigðir upplifðu jafnvel enn 

meiri fordóma í sinn garð heldur en áður. Viðbrögð heibrigðisyfirvalda og 

álitsgjafa voru sett fram og þegar í ljós kom að yfirvöld ætluðu að bregðast við og 

hefja herferð gegn alnæmi er eins og fólk hafi róast að einhverju leyti. Að lokum 

dofnaði skelfingin í samfélaginu. Siðafárið í kringum alnæmiumræðuna uppfyllti 

því skilyrði siðafárs Cohens (Critcher, 2008). 

  Þetta var erfiður tími í baráttu samkynhneigðra fyrir tilverurétti sínum en 

með því að skoða breytinguna á umfjölluninni má segja að þetta hafi ekki verið til 

einskis. Þegar umræðan var komin á það stig að samfélagið varð að viðurkenna að 

alnæmi væri ekki „kynvillingaplága“ neyddist það til að taka afstöðu. Eins og 

kenningar um siðafár segja til um þá varð breyting í samfélaginu í kjölfar 

siðafársins; annars vegar var það vakning fyrir stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld 

að grípa þyrfti til aðgerða, hins vegar varð breyting á hugsunarhætti samfélagsins. 

Líklegt er að örlað hafi á samviskubiti hjá almenningi og fjölmiðlum þegar 

mönnum varð ljóst að sjúkdómurinn gat herjað á alla, burt séð frá kynhneigð. Ef 

litið er svo á að veruleikinn sé skapaður af samfélaginu og þar af leiðandi má ætla 

að almenningur hafi gert sér ljóst þá staðreynd að samkynhneigðir eru ekki 

slæmir, það erum ,,við“ sem gerðum þá slæma.  

  Í lokin á alnæmisumræðunni langar mig að varpa fram þeirri 

hugleiðingu að það er athyglisvert að velta því fyrir sér hvernig umræðan hefði 

verið ef sjúkdómurinn hefði herjað á hvíta, gagnkynhneigða, miðaldra, kristna, 

millistéttarkarlmenn. Líklega hefði hún verið allt önnur ef fyrstu fórnarlömb 

sjúkdómsins hefðu verið þeir sem almennt eru skilgreindir sem handhafar valdsins 

í samfélaginu. 

 

4.6 Viðaminna siðafár en jafn áhrifaríkt fyrir baráttuna 

Þrátt fyrir að ekki hafi birst í fjölmiðlum eins viðamiklar og langvinnar umræður 

og sú um alnæmi á níunda áratugnum, þá er ljóst að hún er ekki sú eina sem hægt 

er að kalla siðafár. Líkt og Ben-Yehuda (2009) skrifaði í grein sinni þá hafa 

breytingar á samfélögum, til dæmis að þau verða fjölmenningarlegri, þau áhrif að 

siðafár verða minni. Upphafsmenn þeirra koma úr mismunandi áttum og reyna að 

vinna mismunandi menningarhópa á sitt band; það er enn hlutverk siðafára að 
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viðhalda siðferðilegum skilningi. Þetta má sjá í þeim siðafárum sem hafa orðið á 

síðustu tveimur áratugum. 

  Á tíunda áratugi síðust aldar var barátta samkynhneigðra komin mun 

lengra á veg en þegar alnæmisumræðan stóð sem hæst. Þingsályktunartillaga 

hafði verið sett fram þess efnis að afnema misrétti gagnvart samkynhneigðum og 

árið 1996 var sett í lög að ekki mætti mismuna fólki á grundvelli kynhneigðar. 

Sama ár var fólki af sama kyni leyft að staðfesta samvist sína með lögum nr. 

87/1996 en lögin tóku gildi þann 27. júní. Um þetta var rætt í öðrum kafla þessa 

verkefnis. 

  Í byrjun árs 1996, áður en lögin tóku gildi, fóru að berast Morgunblaðinu 

innsendar greinar þar sem fólk tjáði sig um fyrirhuguð lög. Það sem greinir þessa 

umræðu frá alnæmisumræðunni er að nú fara kirkjunnar menn og forstöðumenn 

annarra trúfélaga að tjá sínar skoðanir. Það má segja að þeir séu siðgæðisverðir 

samfélagsins (e. moral entrepreneurs) sem Cohen (Critcher, 2008) skilgreindi 

sem eina af orsakavöldum siðafára. Fjölmiðlarnir voru í þessu tilviki að mestu 

leyti miðill fyrir skoðanir annarra.  

  Siðgæðisverðirnir hófu að skrifa í Morgunblaðið greinar þar sem þeir 

mótmæltu harðlega þeim fyrirætlunum þingsins að setja lög um staðfesta samvist. 

Þeir lýstu vanþóknun sinni á samkynhneigð þó svo að fordómarnir væru ekki eins 

augljósir og á árum áður. Ein þessara greina bar yfirsögnina „Löggjöf sé byggð á 

kristnu siðferði“ og í henni segir meðal annars: 

 
Kristnir menn geta ekki sætt sig við að börnum verði kennt að samkynhneigð sé rétt 

eins eðlileg og gagnkynhneigð og þau jafnvel hvött til að láta á það reyna hver 

kynhneigð þeirra sé...Ekki hefur verið hægt að sanna að líkamlega ástæður séu fyrir 

samkynhneigð. Orsakanna ber fremur að leita í umhverfi og uppeldi...Kristin trú er 

grundvöllur þess siðferðis sem ríkjandi hefur verið á Íslandi og vonandi verður svo 

um ókomna framtíð. Meðan svo er mun samkynhneigt líferni teljast óeðlilegt og 

hjúskapur tveggja einstaklinga af sama kyni ekki hljóta opinbera viðurkenningu.  

Morgunblaðið 14. febrúar 1996, bls. 11 

 

Undir þessa grein rita: Hafliði Kristinsson, forstöðumaður Hvítasunnukirkjunnar í 

Reykjavík, Samúel Ingimarsson, forstöðumaður Vegarins, kristins samfélags, Eric 

Guðmundsson, forstöðumaður Aðventista SD, Knut Gamst deildarstjóri, 

Hjálpræðishernum, Friðrik Ó. Schram, formaður samtakanna Ungs fólks með 
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hlutverk, Ásmundur Magnússon, forstöðumaður Orðs lífsins, Gunnar 

Þorsteinsson, forstöðumaður Krossins, séra Magnús Björnsson, framkvæmdastjóri 

Kristilegs félags heilbrigðisstétta og sér Halldór Gröndal, sóknarprestur. 

  Þarna eru fulltrúar nær allra kristinna trúfélaga á Íslandi sem taka sig 

saman og andmæla löggjöfinni. Það er heldur áhrifamikið að talsmenn 

trúfélaganna koma saman til að skrifa grein sem þessa, á sama tíma og 

samkynhneigðir standa í þeirri baráttu að fá samþykki kirkjunnar á staðfestri 

samvist.  

  Munurinn á þessu siðafári árið 1996 og því sem var í kringum 

alnæmisumræðuna er sá að nú fór umræðan aðallega fram í innsendum greinum 

til blaðsins. Þar koma fram mismunandi skoðanir landans á nýju löggjöfinni en í 

sumum þeirra er augljós andstaða við staðfesta samvist og enn má greina fordóma 

í garð samkynhneigðra, eins og sést á eftirfarandi dæmi undir fyrirsögninni „3. 

júní 1999 – sorgardagur á Íslandi“ : 

  
Í morgunfréttum ríkisútvarpsins kl. 8.00 í morgun (4. júní) var sagt að 

lagafrumvarpið um „skráða samvist“ (hjónaband samkynhneigðra) hefði verið 

samþykkt sem lög frá Alþingi í gærkvöld. Þetta voru mér sorgarfréttir og eflaust 

mörgum öðrum...Nú fellur enn eitt vígið. Löggjafarþingið lögfestir þar sem hingað til 

hefur verið álitið óhæfa – hjónabönd kynvillinga. 

Morgunblaðið 7. júní 1996, bls. 48 

 

Þegar hér var komið sögu var rúmur áratugur síðan að samkynhneigðir fóru þess á 

leit að orðið samkynhneigð yrði notuð í stað gildishlaðinna orða. Morgunblaðið er 

þó enn, á þessum tíma, að birta greinar þar sem kynvilla er notað. 

  Þær innsendu greinar sem voru jákvæðar í garð samkynhneigðra voru nú 

jákvæðari en áður og greinilegt að hugarfarsbreyting hafi átt sér stað í 

samfélaginu. Þetta má sjá í eftirfarandi dæmi úr innsendri grein sem bar 

fyrirsögnina „Ást er mannréttindi“: 

 
Ef við lítum svo á að ást sé mannréttindi þá er kristin kirkja að stuðla að 

mannréttindabrotum með því að neita sambúð samkynhneigðra um blessun sína og 

þeir sem mæla gegn þeirri kynhegðan gera sjálfa sig að fasistum... Hommar eru 

karlmenn sem verða ástfangnir af öðrum karlmönnum og lesbíur konur sem verða 

ástfangnar af öðrum konum, fyrir mér er það svo einfalt og allir skulu njóta réttar 
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síns til ástar. Það breytir engu um fegurð ástarinnar hvers kyns aðilarnir eru, því ástin 

verður alltaf náttúrulegt fyrirbæri og öllum manneskjum eðlileg tilfinning. 

Morgunblaðið 10. maí 1996, bls. 44 

 

Það má segja að greinarhöfundur hafi snúið hér dæminu við með tilliti til frávika. 

Samkynhneigð ást er jafn eðlileg og sú gagnkynhneigða og alveg jafn rétthá. Það 

er hins vegar kirkjan og talsmenn hennar sem eru orðin frávik frá hinu „eðlilega“ 

með því að stuðla að mannréttindabrotum; með framferði sínu hefur kirkjan gert 

sig að fasista eins og fram kemur í greininni. 

  Svo voru það greinarnar sem gerðu stólpagrín af sjónarhorni kirkjunnar og 

þeim fordómum sem túlka má í orðum Biblíunnar: 

 
„Undanfarna mánuði hef ég fylgst með þeirri umræðu sem staðið hefur yfir um stöðu 

samkynhneigðra í sköpunarverki almættisins. Svo virðist mér á öllu að Guð hafi 

hreinlega ekki skapað „hýra fólkið“ heldur hafi Kölski sjálfur sett þau á jörðina til að 

gera okkur hinum; eðlilega, fallega, góða, gagnkynhneigða, ljóshærða og bláeyga 

fólkinu, lífið leitt ... Nei, vestrænu samfélagi stafar lítil hætta af „hýra fólkinu“.  Því 

stafar hætta af Bíblíunni sjálfri og þeim fordómum sem hún elur á. Gefið mér frekar 

þjóðfélag byggt upp á sammanlegum skilningi og skynsemi. Þá getum við öll lifað 

hamingjufyllra lífi“. 

Morgunblaðið 1. ágúst 1996, bls. 48 

 

Hér má einnig sjá hvernig hlutverki fráviksins hefur verið breytt. Biblían og 

kristin trú hafa verið gerð að frávikum í hinu vestræna samfélagi; þau eru ekki á 

sama stað og þjóðfélag sem byggt er á skilningi og skynsemi. Samkynhneigð er 

það hins vegar. 

  Samfélagið hafði breytt afstöðu sinni til samkynhneigðra að einhverju 

leyti og siðafárið að allt annari stærðargráðu en það sem sást á níunda áratugnum. 

Ástæðuna má rekja til þess að hið íslenska samfélag var að breytast, það var orðið 

fjölmenningarlegra og margir umburðarlyndari gagnvart fjölbreytileika 

mannlífsins. Í öðrum kafla var rætt um þrjár hugarfarslegar breytingar sem Weeks 

(Thompson,1998) taldi að hefðu orðið hjá síðustu kynslóð; þar á meðal var viljinn 

til að líta á félagslegan, menningarlegan og kynferðislegan fjölbreytileika með 

opnum hug.  Að mínu mati er það einmitt þessi opnari hugur, varðandi kynhneigð 

og þar með kynferðislegan fjölbreytileika  sem olli þessum breytingum.   
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  Daginn sem lögin voru samþykkt skrifaði formaður Samtakanna ´78, 

Margrét Pála Ólafsdóttir, grein í Morgunblaðið þar sem hún óskar 

samkynhneigðum til hamingju með daginn og fer yfir sögu baráttunnar og hvað 

eigi enn eftir að ávinnast: 

   
Enn er eftir að tryggja samkynhneigðum rétt til kirkjulegrar vígslu svo og að veita heimild 

til ættleiðinga og tæknifrjóvgana til þess að samvist samkynhneigðra sé viðurkennd á 

sama hátt og hjónabönd annarra...framundan viðurkenning í siðaðra samfélagi þar sem 

allir þegnar sitja við sama borð, án tillits til stjórnmálaskoðana, trúarbragða, kynþáttar, 

kynferðis, móðurmáls, menningar, fötlunar – eða kynhneigðar. 

Morgunblaðið 27. júní 1996, bls. 42 

 
Ýmislegt hefur áunnist í baráttu samkynhneigðra þegar greinar eins og þessi með 

yfirskriftinni „Hommar og lesbíur – til hamingju!“ birtast á síðum blaðsins án þess að 

það í sjálfu sér verði kveikjan að nýju siðafári.  

  Daginn eftir birtist frétt í Morgunblaðinu þar sem sagt var frá hinum nýju 

réttindum samkynheigðra og rætt við pör sem nýttu sér þau: 

 
 

Hjúskaparlöggjöf fyrir samkynhneigða, staðfest samvist, öðlaðist í gildi hér á landi í gær 

– á alþjóðlegum frelsisdegi lesbía og homma. Fyrstu pörin voru vígð samdægurs. 

Morgunblaðið 28. júní 1996, bls. 6 

 
 

Það sem er athyglisvert við þessar tvær setningar er að þar koma fyrir öll orðin sem 

samkynhneigðir höfðu barist fyrir. Má því gera ráð fyrir að baráttan um orðin hafi haft 

áhrif og að blaðamenn Morgunblaðsins verið meðvitaðir um hvaða orð þóttu við hæfi. 

  Lögin um staðfesta samvist voru samykkt og skelfingin dofnaði. 

Samkynhneigðir unnu þessa baráttu en skrif þeirra, sem voru á móti því að lögin yrðu 

staðfest, höfðu ekki tilætluð áhrif á alþingismenn. Ben-Yehuda (2009) benti á að 

hlutverk siðafárs sé að viðhalda sérstökum siðferðilegum skilningi. Á þessum tíma 

hafði hinn íslenski siðferðilegi skilningur tekið stakkaskiptum og segja má að siðafár 

af þessu tagi haldi mönnum við efnið; haldi þeim upplýstum. Það þarf umfjöllun og 

opinbera umræðu til að minna íhaldssamari landsmenn á að tímarnir breytast. 

  Umræða um prestastefnu árið 2007 og tillögu sem þar var sett fram var 

upphafið af enn einu siðafárinu sem tengist samkynhneigð. Umrædd tillaga kom frá 
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hópi presta og guðfræðinga um að prestum yrði heimilt að annast hjónavígslu 

samkynhneigðra. Í aðdraganda prestastefnunnar var mikið skrifað um tillöguna og 

menn höfðu misjafnar skoðanir á málinu eins og eftirfarandi dæmi sýna: 

 
Ég skil að mörgu leyti baráttu samkynhneigðra og ég vil óska þeim alls ég hins besta. En 

vegna trúar minnar get ég ekki verið sátt við að ætlast sé til af kirkjunni að hún horfi fram 

hjá því sem í Biblíunni stendur. 

Morgunblaðið 27. apríl 2007, bls. 44 

 

Framundan er prestastefna og vonandi taka prestar til við að ræða um vígslu og hætta að 

karpa um það hvað sú athöfn eða lífsform á að heita. 

Morgunblaðið 21. apríl 2007, bls. 33 

 

Eins og sjá má hefur umræðan tekið miklum breytingum og er orðin málefnanlegri. Í 

fyrra dæminu skrifar lesandi sem er á móti tillögunni en óskar þó samkynhneigðum 

alls hins besta. Skýring greinarhöfundar er að ekki sé hægt að horfa fram hjá því sem 

stendur í Biblíunni. Í þessu felst ákveðin hentistefna að fylgja sumum kenningum 

Biblíunnar bókstaflega og öðrum ekki; að velja stefnu eftir því hvað hentar manni. Í 

seinna dæminu kemur fram það sem umræðan snerist að mestu leyti um; 

orðanotkunina og hvort að kirkja væri tilbúin til að breyta skilgreiningu sinni á 

hjónabandi. Hvergi í umræðunni mátti sjá niðrandi orð um samkynhneigða og þetta 

var ekki barátta þeirra fyrir tilverurétti sínum í samfélaginu almennt. Þetta var 

baráttan um að fá sömu stöðu og gagnkynhneigðir, innan kirkjunnar, sem er ein af 

stofnunum samfélagsins. 

  Tillagan var felld með miklum meirihluta og var það mörgum áfall. 

Hins vegar var samþykkt, að lagt yrði fyrir næsta kirkjuþing, að prestum yrði 

formlega heimilt að blessa sambúð samkynhneigðra. Í kjölfar prestastefnunnar 

og fram að kirkjuþinginu, sem var haldið um haustið, fékk kirkjan á sig miklar 

ákúrur í innsendum greinum Morgunblaðsins. Í einni þeirra sagði til að mynda: 

„Nýafstaðin prestastefna var gungusamkoma sem á sér engar hliðstæður“ 

(Morgunblaðið 20. maí 2007, bls. 55) 

  Skiptar skoðanir voru innan prestastéttarinnar um málið og voru þeir 

iðnir við að skrifa í blöðin og skiptast á skoðunum. Flestar voru þær þó á þessa 

leið:  
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Á nýliðinni prestastefnu var felld tillaga um hjónavígslu samkynhneigðra. Ég er 

þjóðkirkjuprestur á þeirri skoðun að hugtakið „hjón“ feli í sér samband tveggja 

einstaklinga óháð kyni viðkomandi einstaklinga og því varð ég fyrir vonbrigðum 

með ofangreinda niðurstöðu. 

Morgunblaðið 18. maí 2007, bls. 28 

 

Við verðum að taka þetta skref, að leyfa hjónaband samkynhneigðra. 

Gagnkynhneigðarhyggjan, sem skilgreinir heilu hópana til hliðar við samfélagið, er 

búin að kosta svo mörg mannslíf, fórnir og þjáningu. 

Morgunblaðið 27. maí 2007, bls. 88 

   

Af þessu má sjá að viss hugarfarsbreyting hafði orðið hjá prestastéttinni. 

Þjóðkirkjuprestur sem er óánægður með niðurstöðuna á prestastefnunni, telur að 

orðið „hjón“ eigi að ná yfir tvo einstaklinga, óháð kyni þeirra. Í seinni 

tilvitnuninni er rætt um hvernig kirkjan verði að vera í takt við tímann og leyfa 

hjónaband samkynhneigðra. Greinarhöfundur setur orð á það hvernig frávik, 

samkynhneigðir, hafi verið settir fyrir utan það sem þótti eðlilegt og þjáðst mikið 

fyrir það.  

  Innsendar greinar sýndu ákveðið skilningsleysi almennings á afstöðu 

kirkjunnar til hjúskapar samkynhneigðra: 
 

„Ég trúi á Guð, og að honum þyki vænt um okkur. Og einmitt þess vegna held ég að 

hann fordæmi ekki giftingar samkynhneigðra, vegna þess að ef tveimur manneskjum 

þykir vænt hvorri um aðra, og vilji játa það fyrir heiminum og fyrir Guði, þá hugsa 

ég að það ætti að vera í góðu lagi hans vegna...“ 

Morgunblaðið 14. maí 2007, bls. 24 

 

Gera má ráð fyrir að sú umræða sem varð í fjölmiðlum á milli prestastefnu og 

kirkjuþings hafi opnað augu presta og guðfræðinga því á kirkjuþinginu 2007 var 

komist að nýrri niðurstöðu. Þá samþykkti kirkjuþingið, að ef lögum um staðfesta 

samvist yrði breytt þannig að trúfélög fengju heimild til að staðfesta samvist, þá 

mundi kirkjuþing styðja þá breytingu, að prestum þjóðkirkjunnar, sem eru 

vígslumenn að lögum, yrði það heimilt.  

  Þetta gekk eftir og ári seinna voru staðfest lög nr. 55/2008 sem veittu 

prestum þessa heimild. Þjóðkirkjan var þó ekki tilbúin til að gefa upp 
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hefðbundinn skilning á hjónabandinu sem sáttmála milli karls og konu og 

lagabálkarnir voru tveir, eins og rætt var um í öðrum kafla.  

  Þegar þetta er skrifað hafa stjórnvöld tekið réttindi samkynhneigðra 

skrefinu lengra og nú liggur fyrir frumvarp til laga (Þskj. 836  —  485. mál) um 

breytingu á hjúskaparlögum og brottfall laga um staðfesta samvist. Breytingin 

kveður á um að á Íslandi verði ein hjúskaparlög, þar sem ekki er gerður 

greinamunur á gagnkynhneigðum og samkynhneigðum. Á nýafstaðinni 

prestastefnu var felld tillaga um stuðning þjóðkirkjunnar við frumvarpið og 

málinu vísað til biskups og kenningarnefndar til umfjöllunar. Þó er gert ráð fyrir 

að lögin taki gildi 27. júní 2010.  
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5. Umræður 

Í þessum kafla verður farið nánar í niðurstöður rannsóknarinnar og ályktanir 

dregnar af þeim. Eins mun ég tengja umræðuna við þær kenningar sem ég hef 

stuðst við og kynntar voru í öðrum kafla. 

 

5.1 Er baráttan unnin? 

Í fyrsta kafla voru eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: Hvað einkennir 

orðræðuna nú þegar baráttan er unnin? Undirspurningar voru: 

-Hvernig hefur umfjöllun um samkynhneigða þróast á tímabilinu 1920-2006 

með tilliti til magns? 

-Á hvaða hátt endurspeglast réttindabarátta samkynhneigðra á síðum 

Morgunblaðsins? 

-Hvert er hlutverk fjölmiðla í mótun og/eða viðhaldi orðræðu? 

-Hver er tilgangur siðafára, þegar kemur að samkynhneigðum, og til hvers 

leiða þau? 

Í þessum kafla mun ég leitast við að svara spurningunum og tengja við rannsókn 

mína. 

  Þegar niðurstöður þeirrar rannsóknarvinnu sem ég hef unnið eru 

skoðaðar má draga þá ályktun að mikið hafi áunnist í réttindabaráttu 

samkynhneigðra, bæði á sviði lagalegrar réttarstöðu sem og bættri stöðu innan 

samfélagsins. Grein Þóru Bjarkar Harðardóttur Baráttan um orðin (2005) lýsti 

annars konar baráttu sem samkynhneigðir hafa háð en sú snerist um að ráða 

sjálfir hvaða orð voru notuð um þá. Ég hafði grein Þóru Bjarkar til hliðsjónar og 

gerði henni skil í öðrum kafla. Barátta samkynhneigðra hefur endurspeglast á 

síðum Morgunblaðsins á þennan hátt eða með því að berjast fyrir breyttri 

orðanotkun. Sú barátta hefur skilað sér í almennri notkun á áður gildishlöðnum 

orðum sem samkynhneigðir gerðu bitlaus með því að nota þau sjálfir. 
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  Kenningar sem ég studdist við í verkefninu valdi ég með það fyrir 

augum að útskýra hvaða stöðu samkynhneigðir hafa í samfélaginu. Becker 

(1965) lýsti því hvernig samkynhneigðir eiga heima í hópi frávika en þau eru 

skilgreind sem slík af meirihlutanum. Það eru yfirleitt þessi frávik sem koma af 

stað siðafári en það hugtak var sett fram af félagsfræðingnum Cohen (Critcher, 

2008). Hann skilgreinir siðafár sem aðstæður þar sem samfélagsleg gildi eru 

talin í hættu en fjölmiðlar eiga stóran þátt í að skilgreina og móta þessa ógn. Í 

kjölfar siðafárs verður breyting á lögum eða siðferðislegum gildum 

samfélagsins. Í rannsókninni voru skoðuð nokkur siðafár af ýmsum 

stærðargráðum sem lúta að stöðu samkynhneigðra í samfélaginu. 

  Það var með þessar kenningar og rannsókn Þóru Bjarkar í huga sem ég 

rannsakaði orðræðuna um samkynhneigða í fjölmiðlum á Íslandi. Ég skoðaði 

hvernig orðanotkun hefur breyst, hvernig orðræðan hefur þróast og með 

orðræðugreiningu sem verkfæri rannsakaði ég hvað einkennir orðræðuna eftir 

Baráttuna um orðin. Rannsókn mín var megindleg þar sem ég tók saman töluleg 

upplýsingar um orðanotkun en einnig eigindleg þar sem orðræðan var skoðuð og 

greind.  

  Hugmyndirnar sem ég lagði upp með voru að samkynhneigðir hefðu 

háð harða baráttu hér á landi fyrir tilverurétti sínum og þegar ég skoðaði gömul 

blöð varð mér fljótt ljóst hvernig umræðan hafði verið í fjölmiðlum á þeim tíma 

sem samkynhneigðir urðu sýnilegri og umfjöllun um þá jókst. Það kom hins 

vegar í ljós að umræðan hefur breyst gífurlega á síðustu þremur áratugum. Frá 

árinu 1920 og fram á áttunda áratuginn var umræðan nánast engin en orðið sem 

var notað hvað mest var kynvilla. Umræðan jókst á níunda áratugnum í kjölfar 

eyðniumræðunnar og notkun á orðinu kynvilla náði hámarki en dróst svo saman. 

Í staðinn komst orðið samkynhneigð í almenna notkun, sem og hommi og lesbía. 

Umfjöllun um samkynhneigða hefur aukist jafnt og þétt og má rekja það til 

opnari umræðu í Morgunblaðinu um málefni samkynhneigðra. 

  Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á orðræðuna hverju sinni eins og sést í 

greiningu minni á orðinu kynvilla en lítið bar á öðrum orðum í Morgunblaðinu 

fram á  síðari hluta síðustu aldar. Á níunda áratugnum þegar umræðan um eyðni 

var í hámarki og komið var í ljós að hommar væru ekki einir í áhættuhópi fór 

orðanotkun fjölmiðlanna að breytast. Þegar fjölmiðlar breyta orðanotkun fer 
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almenningur smám saman að tileinka sér nýju orðin og þau eldri hverfa smám 

saman.  

  Samkynhneigðir hafa náð langt í baráttunni um orðin en er hún unnin 

að öllu leyti? Vissulega eru orðin hommi, lesbía og samkynhneigð komin í 

almenna notkun og þau gildishlöðnu orð sem eitt sinn voru notuð sjást æ 

sjaldnar. Sett hafa verið lög sem banna mismunun á grundvelli kynhneigðar og 

fjölmiðlar hafa sett sér siðareglur þar sem sama mismunun er bönnuð. Það er 

hins vegar mín skoðun að samkynhneigðir séu enn að heyja baráttu um orð en sú 

barátta snýst um lagalega orðanotkun. Þessa ályktun dreg ég eftir að hafa skoðað 

nokkur af þeim siðafárum sem birtust í íslenskum fjölmiðlum. 

  Siðafár er samfélagslegt ferli og mikilvægur hlekkur þegar kemur að 

samfélagslegum breytingum. Þetta má sjá í því siðafári sem varð í kringum 

umræður um alnæmi á níunda áratugnum. Eins og greint var frá í fjórða kafla þá 

var þetta erfiður tími fyrir samkynhneigða. Þeir voru enn að berjast fyrir 

tilverurétti sínum þegar skellurinn kemur; kynvillingaplága herjar á samfélag 

þeirra. Það er auðvelt að ímynda sér hvaða áhrif þetta hefur haft á homma og 

sjálfsvitund þeirra. Það hefur væntanlega verið erfitt að viðurkenna 

samkynhneigð sína þegar erlendir og innlendir fjölmiðlar kepptust við að flytja 

fréttir af plágunni sem herjaði á homma og smitaðist ört þeirra á mili. 

  Þrátt fyrir þetta erfiða og sársaukafulla tímabil er það mitt mat að það 

hafi orðið samfélagslegar breytingar í kjölfar þessa siðafárs. Þegar í ljós kom að 

sjúkdómurinn herjaði ekki einungis á homma neyddist samfélagið til að taka 

afstöðu í málinu. Eins og sjá má á niðurstöðum mínum þá breyttist umræðan um 

þetta leyti. Það var ekki lengur hægt að kenna samkynhneigðum um; það voru 

allir í hættu. Það var ekki fyrr en þá sem stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld tóku 

við sér og í samstarfi við Samtökin ´78, meðal annarra, var hafist handa við 

fræðsluátak um alnæmi.  

  Ben-Yehuda (2009) sagði að siðarfár breytist með breyttum 

samfélögum. Samfélög verða æ fjölmenningarlegri en afleiðingar þess eru að 

siðafárin verða minni. Þau hafa samt sem áður sömu áhrif og glöggt má sjá áhrif 

siðafára tengdum samkynhneigðum og baráttu þeirra á Íslandi. Siðafárið sem átti 

sér stað árin 1996 og 2007 hafði einnig samfélagslegar breytingar í för með sér 

þó umræðan væri ekki eins stór í sniðum og alnæmisumræðan á níunda 

áratugnum. Árið 1996 var deilt um lög um staðfesta samvist og 11 árum síðar 
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um hvort prestar mættu vígja samkynhneigð hjón. Nú í apríl 2010 eru tveir 

lagabálkar fyrir hjúskaparstofnun, annars vegar fyrir gagnkynhneigða og hins 

vegar samkynhneigða. Það er enginn munur á réttarstöðunni en tveir lagabálkar 

samt sem áður. Samkynhneigðir hafa barist fyrir að hafa ein hjúskaparlög; fyrir 

því að sama orðið, hjónaband, sé notað yfir þeirra hjúskaparstöðu og heldur því 

baráttan um orðin áfram. Lausn er þó í sjónmáli því eins og áður var getið 

liggur fyrir á Alþingi frumvarp til laga um ein hjúskaparlög (Þingskjal 836, 

2009-2010) og munu þau að öllu óbreyttu taka gildi 27. júní 2010.  

  Eftir að hafa rannsakað siðafár og þá umræðu sem kemur i kjölfarið er 

það mitt mat að hversu sársaukafull umræðan getur verið þá leiðir hún að öllu 

jöfnu til góðs. Hún er jákvæð að því leyti að opin umræða hefur í för með sér að 

fólk heyrir ólík sjónarmið og þarf að taka afstöðu. Siðafár eiga sér stað af þeirri 

ástæðu að þau staðfesta siðferðisleg gildi samfélagsins og afleiðingar þess eru í 

flestum tilfellum breytingar á lögum eða reglum samfélagsins.  

  Á hinn bóginn má segja að siðafár nærist að einhverju leyti á 

fordómum því að á meðan fordómar fyrirfinnast í samfélaginu, fyrirfinnast 

frávik sem aftur stuðla að siðafári. 
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Lokaorð 
 

Það er áhrifamikið fyrir manneskju sem hefur ekki þurft að takast á við mótbyr í 

lífinu að skoða og fjalla um þá baráttu sem samkynhneigðir hafa þurft að heyja. 

Það er líklega ekki hægt að setja sig í spor þeirra sem þorðu að viðurkenna 

samkynhneigð sína fyrir rúmum þrjátíu árum og hófu baráttuna fyrir alvöru. Það 

er þeim að þakka hversu langt barátta samkynhneigðra hefur náð í dag, samfélags- 

og lagalega séð. Spurningin er þó hvort að baráttunni sé lokið. Í þessu verkefni 

hef ég skoðað sögu samkynhneigðra á Íslandi og hvaða mótlæti þeir hafa mætt en 

einnig hvaða sigra þeir hafa unnið. Ég ræddi um hvernig löggjöf varðandi 

samkynhneigða hefur breyst; upphaflega voru lög sem bönnuðu samkynhneigð, 

nú hafa verið sett lagaákvæði sem vernda rétt þeirra. Þar sem markmið mitt var að 

skoða umfjöllun um samkynhneigða innihaldsgreindi ég orðanotkun frá árinu 

1920, skoðaði lög um fjölmiðla, sem og siðareglur miðlanna. Þar kom í ljós að 

flestir hinna íslensku miðla hafa sett sér vinnureglur sem kveða á um að ekki megi 

mismuna á grundvelli kynhneigðar. Til þess að setja þetta í fræðilegt samhengi 

valdi ég að beita félagsfræðilegu sjónarhorni og studdist við kenningar um frávik 

og siðafár. Eins hafði ég til hliðsjónar rannsókn Þóru Bjarkar Hjartardóttur, 

Baráttan um orðin, (2005) og beitti orðræðugreiningu við rannsóknina. Það er 

mikið vatn runnið til sjávar síðan barátta samkynhneigðra hófst og í raun má segja 

að henni sé ekki lokið. Baráttan um orðin er þó líklega að mestu leyti unnin því 

sjaldan sjást eða heyrast þau gildishlöðnu orð sem vekja upp sterk viðbrögð. Samt 

sem áður er enn fordómar til staðar í samfélaginu en segja má að dæmið hafi 

snúist við; þeir sem eru haldnir fordómum eru í minnihluta, oft háværum, og geta 

talist til frávika. Þar með talin er kirkjan og í raun er síðasta vígið í baráttunni um 

orðin hjá kirkjunni. Lagt hefur verið fram á Alþingi frumvarp um ein 

hjúskaparlög á Íslandi sem taka gildi í sumar. Málið var rætt á prestastefnu sem 

stendur yfir þegar þetta er ritað. Prestar Þjóðkirkjunnar felldu tillögu um að 

samþykkja stuðning fyrir sitt leyti og var því vísað til biskups og 

kenningarnefndar til umfjöllunar. Umræðan á prestastefnu 2010 og afstaða 

biskups til þessa máls er til vitnis um að enn er orðræðan á ýmsa vegu þótt 

baráttan um einstök orð sé unnin. 
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