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Ágrip 

Rétt eins og aðrir minnihlutahópar í samfélaginu þurfa 
samkynhneigðir oft á tíðum að þola mikla fordóma og neikvæð 
viðhorf í sinn garð og eru íþróttir engin undantekning á því. Neikvætt 
viðhorf getur oft leitt til fordóma með þeim afleiðingum að 
einstaklingar hætta íþróttaiðkun sinni. Knattspyrna eins og aðrar 
íþróttir eiga að vera fyrir alla og því er mikilvægt að einstaklingar sem 
tilheyra minnihlutahópum eins og samkynhneigðir gera eigi 
möguleika á því að eiga glæstan knattspyrnuferil fyrir höndum eins og 
hver annar gagnkynhneigður einstaklingur. Fyrri rannsóknir hafa leitt í 
ljós að svo virðist sem neikvæð viðhorf til samkynhneigðar séu til 
staðar, einkum í hópíþróttum eins og knattspyrnu, og það getur leitt til 
brottfalls. 

Niðurstöður hér sýndu almennt jákvætt viðhorf knattspyrnufólks á 
Íslandi til samkynhneigðar innan knattspyrnunnar. Munurinn á 
viðhorfi kvenna og karla var þó greinilegur og virðast konur að 
meðaltali mun jákvæðari í garð samkynhneigðra en karlar. Einnig 
virtust tengsl við samkynhneigðan eða tvíkynhneigðan einstakling 
auka líkur á jákvæðu viðhorfi en ella. Þessar niðurstöður verða því að 
teljast almennt mjög jákvæðar fyrir knattspyrnuhreyfinguna á Íslandi í 
heild sinni og er greinilegt að aðildafélögin ásamt 
knattspyrnusambandinu eru að vinna gott forvarnarstarfs hvað 
minnihlutahópa eins og samkynhneigð varðar. 
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Abstract 

Like other minorities in a society, homosexuals often have to suffer 
through prejudices and negative attitudes and sports are no exception. 
Negative attitude can often lead to prejudices and with the 
consequences that individuals stop practicing their sport. Football like 
any other sport are supposed to be for everyone and it´s there for 
important for people in minority groups, like homosexuals, to have the 
chance to achieve a great football career like any heterosexual person. 
Earlier research has demonstrated that it appears that negative 
attitudes do exist, and especially in a group sports like football, and 
that can lead to dropouts. 

The result showed general positive attitude amongst football 
players in Iceland towards homosexuality in football. A difference in 
attitudes between sexes was nonetheless distinguishable and it appears 
that women have in general a more positive attitude towards 
homosexuals than men do. A personal relationship with a homosexual 
person or a bisexual person seemed to increase positive attitude. These 
results are therefore considered in general very positive for the 
football movement in Iceland and it is apparent that the teams and the 
football association are doing a great job educating and preventing 
prejudices   towards minorities like homosexuals. 
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Formáli 
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 Við þökkum leiðbeinanda okkar, Kristínu Elvu Viðarsdóttur M.Ed., Cand. 
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Almennt um samkynhneigð 

Kynhneigð sem hugtak er frá sögulegu sjónarhorni fremur nýtt þó svo að 

gagnkynhneigðar og samkynhneigðar langanir hafi alltaf verið hluti af samfélaginu. 

Þó hefur merking þess og túlkun verið ólík eftir menningarheimum og tímabilum. 

Samkynhneigð er hluti af mannlegu eðli og hefur verið hluti af samfélagi manna frá 

upphafi. Samkynhneigðum einstaklingum hefur ekki alltaf verið vel tekið en mikil 

þróun hefur átt sér stað síðustu áratugi og viðhorf hafa breyst, einkum á 

Vesturlöndum þótt enn sé langt í land (Herek, 2010). 

 Forn-Grikkir voru brautryðjendur í hugmyndum í siðfræði og heimspeki og 

voru þeir frjálslyndir hvað varðar samkynhneigð fyrir meira en tvö þúsund árum 

síðan. Einn helsti heimspekingur Forn-Grikkja var Plató sem samdi fræga ritið 

Samdrykkjan (Symposium), rit á samræðuformi þar sem sjö einstaklingar sitja við 

drykkju þar sem hver og einn á að halda lofræðu um ástina. Ein frægasta lofræða um 

ástina í þessu riti er sú sem Aristófanes heldur og er falleg dæmisaga um það hvernig 

einstaklingar laðast hverjir að öðrum. Hann sagði að til þess að skilja hugtakið um ást 

þurfi fyrst að skoða uppruna þess. Á fornum tímum hafi  fólk verið í  tvöföldum 

líkama þar sem hvor hluti sem sneri frá hinum. Til voru þrjár tegundir: karlar-karlar, 

konur-konur og svo karlar-konur. Seifur hafi því næst lostið niður eldingu í þau og 

skipt þeim í tvennt og látið svo Apollo sauma þau saman og naflinn sé skurður sem á 

að minna mannfólkið um þennan atburð. Eftir þetta hafi mannfólkið ráfað um jörðina 

leitandi að sínum týnda helmingi, hvort sem það er karl eða kona. Þegar einstaklingur 

finnur sinn rétta helming vill hann aldrei missa hann aftur. Aristófanes kom inn á að 

margir samtímamenn hans teldu samkynhneigða vera blygðunarlausa en hann sagði 

þá vera hugrökkustu og karlmannlegustu eintaklinga sem hann vissi um (Eyjólfur 

Kjalar Emilsson, 1999). 
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Það var ekki fyrr en 1868 sem ungverski rithöfundurinn Karl Maria Benkert 

kom fram með hugtakið samkynhneigð en fyrir þann tíma var litið á langanir, hegðun 

og sambönd með öðrum augum en gert er í dag. Fyrr á öldum var sjónarhorn 

almennings á þá leið að ást og kynferðislanganir væru andstæðir pólar sem sýndu 

tvískiptingu milli sálarinnar og líkama (Herek, 2010). 

Sú stefna að hægt væri að skilgreina einstaklinga út frá kynferðislöngunum 

þeirra og hegðun fór að njóta aukins fylgis á seinni hluta 19. aldar, meðal annars fyrir 

tilstilli Freuds. Smám saman var farið að líta á ást og kynlíf sem tengda þætti. Freud 

taldi samkynhneigð ekki vera bestu útkomu andlegrar þróunar í kynferðismálum en 

hann taldi samkynhneigð þó ekki vera  geðsjúkdóm. Þvert á kenningar Freud hafði 

bandaríska sálgreiningarhreyfingin upp úr 1940 tekið upp þá skoðun að mannfólkið 

væri af náttúrunnar hendi gagnkynhneigt og að almenningur teldi samkynhneigt fólk 

vera veikt (Herek, 2010). 

 Í kjölfarið á greiningu samkynhneigðar sem geðræns sjúkdóms var sú greining 

notuð sem átylla margra ríkja í Bandaríkjunum til  að setja lög sem flokkuðu  

samkynhneigða á sama hátt og nauðgarar og barnaníðingar. Þessi lög gerðu 

yfirvöldum kleíft að leggja samkynhneigða inn á geðspítala þar til þeir voru lýstir 

heilir heilsu. Sömu rök voru notuð til að réttlæta lög og reglugerðir sem komu í veg 

fyrir að samkynhneigðir gætu unnið og áunnið sér starfsréttindi sem olli því að 

þúsundir þeirra misstu vinnuna (Herek, 2010). 

 Innan sálfræðistéttarinnar á árunum 1940-1960 voru þó ekki allir sammála 

þeirri staðhæfingu að samkynhneigð væri geðsjúkdómur og fræðimenn gerðu 

rannsóknir og gáfu út bækur sem sýndu fram á tíðni samkynhneigðar í samfélaginu. 

Alfred Kinsey gerði könnun meðal átján þúsund þátttakenda og greindi frá því að 
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samkynhneigðar upplifanir karlmanna væru algengar eða um þriðjung af öllum 

svörunum (Herek, 2010). 

 Evelyn Hooker var einn þeirra fræðimanna upp úr 1950 sem hafnaði 

samkynhneigð sem geðsjúkdómi og ákvað að rannsaka muninn á sálfræðilegri virkni 

samkynhneigðra og gagnkynhneigðra einstaklinga. Hún ákvað að nota vísindalega 

aðferð til þess að afsanna þá goðsögn sem var við lýði í samfélaginu og fékk 30 

gagnkynhneigða einstaklinga og 30 samkynhneigða einstaklinga til að taka þátt í 

rannsókninni. Hooker fékk svo sérfræðinga til liðs við sig, sem vissu ekkert um 

kynhneigð þátttakenda, til þess að greina sálfræðilega virkni þeirra, meðal annars með 

svo kölluðu Rorschach prófi. Dómararnir mátu flesta samkynhneigða og 

gagnkynhneigða eins og því ályktaði Hooker að samkynhneigð væri ekki klínísk 

greining og ekki sjúkleg. Rannsókn Hooker ásamt rannsóknum annarra og þrýstingi 

frá þjóðfélagshópum í samfélaginu urðu til þess að Félag geðsjúkdómalækna í 

Bandaríkjunum fjarlægði samkynhneigð úr handbók um greiningu og upplýsingar 

geðsjúkdóma (DSM, diagnostic statistic manual) árið 1973 (Herek, 2010). 

 Þeir félagar, Andrew L.Whitehead og Joseph Baker, fjölluðu í rannsókn sinni 

um viðhorf til samkynhneigðra og um það hvernig fólk notar eignunarkenningar til 

þess að réttlæta viðhorf sitt almennt. Á síðustu árum hefur tvenns konar 

eignunarkenningum verið beitt á viðhorf gagnvart samkynhneigð. Fyrri 

eignunarkenningin fjallar um það hvort samkynhneigð sé afleiðing vals. Þar sem val 

er almennt talið vera stjórnanlegt og koma innan frá eru þeir sem aðhyllast þessa 

kenningu ekki jafn jákvæðir í garð samkynhneigðra. Seinni eignunarkenningin fjallar 

um það hvort fólk telji samkynhneigð vera vegna genetíska eða náttúrlegra ástæðna. 

Það er að segja, að fólk sé fætt með kynhneigð sína og því sé erfitt að breyta því. Fólk 

sem aðhyllist þessa eignunarkenningu lítur á samkynhneigð sem eðlislæga og er því 
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almennt hliðhollara samkynhneigðum. Því má því segja að það myndi auka skilning 

og draga úr neikvæðum skoðunum á samkynhneigðum ef fleiri aðhylltust seinni 

eignunarkenninguna og litu á svo á að kynhneigð orsakaðist af  náttúrulegum og 

líffræðilegum þáttum (Whitehead og Baker, 2012). 

 Árið 1973 var samkynhneigð fjarlægð sem geðsjúkdómur úr bandarísku 

handbókinni um greiningu og upplýsingar geðsjúkdóma, (DSM) en fyrir þann tíma 

var það talinn geðsjúkdómur að laðast að sama kyni. Enda þótt samkynhneigð hafi 

verið fjarlægð úr því kerfi árið 1973 eimir enn eftir af því, því enn eru flokkar sem eru 

þrætuepli meðal fræðimanna sem greinir á um hvort slík hugtök eigi heima innan 

greiningarkerfisins (Wahlert, 2012). 

 Belgísk rannsókn fólst í að kanna  fordóma milli kynja á þriggja ára tímabili 

frá 2008-2011 þegar kannað var úrtak 2.815 einstaklinga á aldrinum 18-21. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna hvort fordómar kæmu fram hjá þessum hópi og hvort 

aldurinn frá unglingsárum yfir á fullorðinsár breytti eitthvað viðhorfum. Það kom i 

ljós að karlar höfðu mun meiri fordóma en konur og það sem meira er, þeir jukust 

með tímanum. Það sem er enn athyglisverðara, viðhorf til samkynhneigðar batnaði ef 

einstaklingar áttu vin sem var samkynhneigður og þá sérstaklega hjá körlum (Hooghe, 

Meeusen, 2012). 

 Samkynhneigðir hafa lengi verið taldir frávik (deviance) eins og Becker 

(1963) skilgreindi hugtakið sem hegðun eða atferli sem gengur þvert á þær reglur sem 

gilda í samfélaginu (Gunnhildur Steinarsdóttir, 2010).  

 Herek fjallar um ,,brennimerkingu” (stigma) og hvernig samkynhneigðir hafi í 

gegnum tíðina verið hluti af hópi sem liggur félagslega utan þjóðfélagsins. Innan 

þjóðfélaga talaði Herek um hvernig væri gert ráð fyrir að allir einstaklingar væru  

gagnkynhneigðir og að gagnkynhneigð væri normið sem þjóðfélagið og 
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einstaklingarnir fylgdu. Þetta brennimerki um samkynhneigð leiddi til þess að 

samkynhneigt fólk fari í felur í flestum þjóðfélögum. Þegar þjóðfélagshópur „hverfur“ 

eins og hann talar um þá er hann gerður að vandamáli, talinn óvenjulegur og litið á 

hann sem frávik sem þarfnast nánari útskýringar (Herek, 2010). 

 Það sem Herek gerir með skrifum sínum er að takast á við kynferðislega 

brennimerkingu sem hann skilgreinir sem neikvæð viðhorf, lægri stéttarstaða og 

aflleysi sem samfélagið dregur saman í eitt um alla þá sem ástunda ekki hefðbundna 

gagnkynhneigða hegðun, hafa aðra sjálfsmynd, eru í annars konar sambandi eða 

tilheyra annars konar  samfélagi. Slík brennimerking á sér stað jafnt hjá einstaklingum 

og í samfélaginu og gefur Herek þessu nafnið gagnkynhneigðarremba (Herek, 2007). 

 Í norskri rannsókn sem 1.246 tóku þátt í var skoðað viðhorf til þess að 

samkynhneigðir fengju að gifta sig og ættleiða. Þar töldu tveir þriðju þátttakenda að 

samkynhneigðir ættu að hafa sömu réttindi og gagnkynhneigðir til þess að gifta sig. 

Þegar litið var til réttinda samkynhneigðs fólks til þess að ættleiða var helmingur 

úrtaksins hlynntur því að samkynhneigt fólk fengi að ættleiða, en það var 25% 

aukning frá árinu 1998. Í rannsókninni kom einnig fram að fleiri karlmenn en konur 

höfðu neikvætt viðhorf gagnvart giftingum og ættleiðingarréttindum samkynhneigðra. 

Fleiri karlar en konur höfðu einnig áhyggjur af velferð barna samkynhneigðra. Þetta 

er í samræmi við margar viðhorfsrannsóknir sem gerðar hafa verið gagnvart 

samkynhneigðum, karlar virðast almennt neikvæðari í garð þeirra (Hollekim, Slaatten 

og Anderssen, 2011). 

 Mikil vitundarvakning hefur átt sér stað í þessum málum og hafa yfirvöld 

reynt að vera í takt við hana með lagasetningu bæði á Íslandi og í Evrópu eins og vel 

kemur fram í greinargerð um breytingartillögu á almennum hegningarlögum nr. 

19/1940. Í greinargerðinni er vitnað í tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins um 
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aðferðir til þess að berjast gegn mismunum á grundvelli kynhneigðar og kynvitundar. 

Eru þegar í gildi lög sem er ætlað að standa vörð um réttindi einstaklinga með 

kynáttunarvanda, lög nr. 57/2012 (Alþingistíðindi, 2013).  

 Á milli 7. og 8. áratugarins kom í könnunum í Bandaríkjunum fram að um 

70% þeirra sem spurðir voru töldu að kynferðislegt samband milli einstaklinga af 

sama kyni væri rangt og þessi skoðun var nokkuð stöðug frá 1973-1991 (Yang, 1997). 

 Í könnun Gallup i Bandaríkjunum árið 1993 kom fram þegar spurt var um 

hverjar ástæður samkynhneigðar væru taldi 29% samkynhneigð væri meðfædd, 15% 

taldi hana uppeldisatriði og 32% taldi hana vera valkvæma. Sama ár var gerð könnun 

á vegum CBS/NYT og spurt hvort samkynhneigð væri eitthvað sem fólk veldi eða 

hvort það væri eitthvað sem ekki hægt væri að breyta. Þar svöruðu 44% að fólk veldi 

að vera samkynhneigt og 43% að ekki væri hægt að breyta því (Yang, 1997). 

 

Viðhorf til samkynhneigðar í íþróttum 

Ástralski rithöfundurinn R.W Connel kynnti hugtakið ráðandi karlmennska árið 1980. 

Hugtakið gæti hafa verið viðeigandi á þeim tíma en gagnsemi þess hefur verið 

takmörkuð á síðustu tveimur áratugum. Hugtakinu hefur einkum  verið hafnað af 

samkynhneigðum íþróttamönnum, körlum og konum sem hafa gengist við kynhneigð 

sinni en einnig af karlkyns íþróttamönnum í öllum íþróttum sem leggja mikla áherslu 

á eigið útlit. Þeir karlmenn sem að hafna hugtakinu segjast ekki hafa ímugust á  

samkynhneigð og hafna því að karlmenn geti ekki sinnt börnum og axlað ábyrgð á 

heimilisverkum (Cashmore og Cleland, 2011). 

Íþróttir hafa verið skilgreindar sem stofnun á vegum gagnkynhneigðra 

einstaklinga og karlmennsku. Karlkyns viðhorf eru ríkjandi í íþróttum. Niðurstöður 

rannsókna benda til þess að gagnkynhneigð sé eina kynhneigðin sem er lögmæt og er 
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því samþykkt norm. Allar aðrar kynhneigðir eru því bornar sama við gagnkynhneigð 

og útskýrðar út frá henni. Gagnkynhneigð sem eina ásættanlega kynhneigðin hefur 

neikvæð áhrif á það íþróttafólk  sem er samkynhneigt (Sartore og Cunningham, 

2009). 

Í dag starfa flestir einstaklingar í umhverfi þar sem samkynhneigðar konur og 

karlar eru færir um að tjá kynhneigð sína án frekari vandræða. Samkynhneigðir 

leikarar, fyrirsætur, stjórnmálamenn og íþróttamenn úr ólíkum íþróttum hafa gengist 

við kynhneigð sinni án þess að upplifa þjáningar, skömm eða einhverskonar 

mismunun (Cashmore og Cleland, 2011). 

Hlutdrægni og mismunun gagnvart samkynhneigðum íþróttamönnum, hvort 

sem um karla eða konur er að ræða, hafa hins vegar orðið vart og birtist einna helst í 

neikvæðum staðalímyndum, munnlegum athugasemdum, félagslegri einangrun, 

kynhneigðarhroka, áreitni, mismunun á vali í lið og neikvæðri fjölmiðlaumfjöllun.  

(Roper og Halloran, 2007). Einkum forðast samkynhneigðir og gagnkynhneigðir 

karlmenn að vekja grun um að þeir séu mögulega samkynhneigðir, það er að segja 

þeir forðast að framkvæma hluti sem teljast kvenlegir til þess að undirstrika  

karlmennsku sína og gagnkynhneigð (Sartore og Cunningham, 2009). Sú menning 

sem tíðkast innan íþróttannna virðist vera mjög íhaldssöm og flestir flokka karlkyns 

gagnkynhneigð sem styrkleika en samkynhneigð sem veikleika og almennt er litið 

karlkyns íþróttamenn sem gagnkynhneigða. Þetta leiðir til þess að samkynhneigðir 

íþróttamenn eru oft þvingaðir til að fela kynhneigð sína (Roper og Halloran, 2007). 

Hommar og lesbíur í íþróttum fela oft kynhneigð sína fyrir öðrum. Samkvæmt 

Krane og Barber þykir til að mynda eðlilegt að samkynhneigðar konur þegi yfir 

kynhneigð sinni, sérstaklega í umhverfi sem er hamlandi fyrir tiltekna kynhneigð. 
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Margar samkynhneigðar konur í íþróttum koma ekki til dyranna eins og þær eru 

klæddar til þess að forðast fordóma og mismunun (Krane og Barber, 2005). 

Minnihlutahópar á borð við samkynhneigt og tvíkynhneigt fólk  hafa lengi 

orðið fyrir barðinu á gagnkynhneigðarrembum í íþróttum og neikvæðari umræðu. 

(Sartore og Cunningham, 2009). Það er engum blöðum um það að fletta að fordómar 

fyrirfinnast í íþróttum, enda er slík hegðun lærð og birtist á ólíkan hátt. Það er 

mikilvægt að skilja að hommar og lesbíur í íþróttum hafa misjafna upplifun af því að 

birta kynhneigð sína opinberlega. Í sögulegu samhengi hafa íþróttir verið skilgreindar 

sem karlalegar (Roper og Hallora, 2007). Ímynd íþrótta hvað varðar kyn skilgreinast 

af gagnkynhneigðri karlmennsku sem samkvæmt þessari staðreynd á ekki almennt við 

um konur, hvað þá um kvenníþróttamenn sérstaklega (Mennesson og Clément, 2007). 

Íþróttakonur hafa oft á tíðum þótt karlalegar. Þátttaka kvenna í íþróttum hefur því 

stangast á við þá staðalímynd að vera kona og kvennleg. Eins finna konur fyrir því að 

kynhneigð þeirra er dregin í efa vegna þátttöku sinnar í íþróttum. Sá ótti að vera merkt 

eða auðkennd sem lesbía hefur tilhneigingu til að hræða og takmarka þátttöku kvenna 

í íþróttum og þvingar margar konur til að ganga mjög langt í því að sýna fram á 

gagnkynhneigð sína (Roper og Halloran, 2007). Afrekskonur í íþróttum eru vinsælli 

hjá fjölmiðlum þegar þær falla innan ákveðins norms hvað varða uppfyllingu á 

kynhneigð og kvenleika. Í þessu samhengi njóta íþróttir sem teljast  kvenlegar og 

fallegar, eins og langstökk, fimleikar, nútímadans og sund, mestrar viðurkenningar 

(Mennesson og Clément, 2007). 

Kvennaliðsíþróttir eru sagðar vera umhverfi sem stuðlar að samkynhneigð. 

Þessi umræða er hins vegar stórlega ýkt af einstaklingum innan íþróttanna, sérstaklega 

af karlmönnum. Þetta þýðir þó ekki að samkynhneigð sé slæm fyrir kvennaíþróttirnar 

eða standi þeim fyrir þrifum. Þvert á móti þá hefur orðið mikil fjölgun í íþróttum 



VIÐHORF TIL SAMKYNHNEIGÐAR 12 

kvenna á síðustu 20 árum, bæði hjá fullorðum einstaklingum og unglingum 

(Mennesson og Clément, 2007). 

Umtalsverð umfjöllun hefur verið um viðhorf gagkynhneigðra til 

samkynhneigðrar. Þótt vísindamenn hafa kannað viðhorf til samkynhneigðar meðal 

mismunandi hópa, t.d sálfræðinga, félagsfræðinga og menntaskólanema, eru 

rannsóknir um samkynhneigð innan íþrótta af skornum skammti. Í íþróttarannsóknum 

hafa vísindamenn kannað reynslu af samkynhneigðum íþróttamönnum, þjálfurum og 

stjórnendum (Roper og Halloran, 2007). Skiljanlega eru samkynhneigðir íþróttamenn 

sem eru háttskrifaðir óákveðnir og hræddir við afleiðingar þess að viðurkenna  

kynhneigð sína en það eru takmarkaðar sannanir fyrir orsökum hræðslu þeirra. Eric 

Aderson greindi frá því árið 2005 að engin þeirra 40 samkynhneigðra íþróttamanna 

sem tóku þátt í rannsókn hans höfðu lent í líkamsárás eftir að hafa tilkynnt um 

kynhneigð sína. Einnig töldu þeir að umhverfi íþróttanna væri ekki nærri því eins 

fjandsamlegt eins og þeir bjuggust við varðandi samkynhneigð. Í sömu rannsókn kom 

í ljós að yfirgnæfandi meirihluti stuðningsmanna og þeirra sem vinna í kringum 

knattspyrnufélögin telja að kynhneigðarhroki eigi sér ekki stað innan knattspyrnunnar 

og að íþróttin myndi njóta góðs af meira gagnsæi meðal leikmanna og þá sérstaklega í 

þvi menningarlegu samhengi sem hvetur til fjölbreytni (Cashmore og Cleland, 2011). 

 

Viðhorf til samkynhneigðar í knattspyrnu 

Knattspyrna virðist samlagast vel eiginleikum í tengslum við hugtakið ráðandi 

karlmennska, sérstaklega hvað varðar styrk og áræðni, en einnig í því samhengi að 

útiloka sársauka og þeirri tilhneigingu til að fórna persónulegum árangri fyrir liðið sitt 

(Cashmore og Cleland, 2011). 



VIÐHORF TIL SAMKYNHNEIGÐAR  13 

Það hefur einungis einn samkynhneigður karlmaður komið út úr skápnum 

opinberlega innan knattspyrnunnar. Justin Fashanu að nafni kom út með kynhneigð 

sína eftir að hann frétti að breskt dagblað ætlaði að birta upplýsingar um einkalíf hans. 

Miðað við það að það eru um 500.000 atvinnumenn í knattspyrnu í heiminum kemur 

mjög á óvart að einungis einn samkynhneigður karlmaður eftir Fashanu hefur komið 

út með kynhneigð sína opinberlega. Sá leikmaður sem um ræðir er Anton Hysen 

hálfatvinnumaður í sænsku úrvaldsdeildinni. Af því má draga þá ályktun að andúð á 

hommum sé nokkuð ríkjandi meðal knattspyrnumanna. Eftir að Fashanu kom út úr 

skápnum með kynhneigð sína árið 1990 eyddi hann restinni af ferli sínum í að spila í 

minni deildum utan Englands. Graeme Le Saux er annar samkynhneigður 

knattspyrnumaður. Hann var niðurlægður í leik af andstæðingi sínum af goðsögninni 

Robbie Fowler fyrverandi leikmanni Liverpool og breska landsliðsins. Fowler beygði 

sig ítrekað niður fyrir framan Le Saux og benti á rassinn á sér (Cashmore og Cleland, 

2011). 

Þeir Cashmore og Cleland skoðuðu grun um kynhneigðarhroka með því að 

kanna sjónarhorn stuðningsmanna, leikmanna, dómara, stjórnarmanna og þjálfara til 

samkynhneigðra leikmanna í knattspyrnu. Sérstaklega var skoðað það af hverju engir 

opinberir samkynhneigðir karlmenn eru í knattspyrnu á 21. öldinni. Af 3.500 

þátttakendum sem innihéldu 62 atvinnumenn, dómara, stjórnendur, og þjálfara töldu 

93% þeirra sig vera frjálslynda gagnvart samkynhneigðum leikmönnum og gerðu ráð 

fyrir að einn eða fleiri leikmenn myndu koma út árið 2014 og voru sammála um að 

kynhneigðarhroki væri ekki til í fótbolta (Cashmore og Cleland, 2011). 

Kynhneigðarhroki og gagnkynhneigðarremba fyrirfinnst ekki einungis meðal 

atvinnumanna í knattspyrnu eða öðrum íþróttum, heldur einnig hjá einstaklingum sem 

stunda bæði nám og íþróttir við háskóla í Bandaríkjunum. Samanber rannsókn 
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D´Augelli sem benti á það árið 1992 að af 121 nemendum sem voru hommar eða 

lesbíur við Pennsylavaniu Háskóla höfðu 77% þeirra verið munnlega áreittir, 27% 

hefði verið hótað með líkamlegu ofbeldi, 27% hefðu verið eltir og 5% höfðu orðið 

fyrir líkamsárás. Algengt er að núverandi rannsóknir sýni það að samkynhneigðir 

nemendur upplifi ennþá að þeir séu óvelkomnir og fái lítinn stuðning frá umhverfi 

sínu (Roper og Halloran, 2007). 

Innan háskólanna hefur íþróttadeildinni verið lýst sem deild þar sem hvað 

mesti kynhneigðarhrokinn viðgengst. Hún er ein af fáum deildum þar sem 

kynhneigðarhroki líðst. Raunveruleikinn er sá að margir þeirra íþróttamanna sem eru 

hommar, lesbíur eða tvíkynhneigðir finnst þeir ekki öruggir í því íþróttaumhverfi sem 

þeir eru í (Roper og Halloran, 2007). 

Undarnfarna áratugi hefur kvennaknattspyrna verið sú íþrótt á Englandi sem 

hraðast hefur vaxið. Þessi aukni áhugi er í takt við aukinn áhuga á kvennaknattspyrnu 

á heimsmælikvarða þar sem meira en 30 milljónir stelpna stunda knattspyrnu 

(Mennesson og Clément, 2005). 

John Harris gerðir rannsókn árið 2005 þar sem hann tók hálfstöðluð viðtöl við 

stúlkur sem að stunduðu knattspyrnu og kannaði skoðun þeirra á viðhorfi annarra til 

knattspynu. Í fyrsta viðtali hans komst hann að því að einn efnilegasti leikmaður í því 

liði sem hann heimsótti hætti að leika sér í fótbolta í skólanum vegna þess að hún var 

talin lesbía af samnemendum sínum. Í hennar augum var ímynd kvenfótboltans 

nátengd samkynhneigð (Mennesson og Clément, 2005). 

Nokkrar rannsóknir í sögulegu samhengi hafa sýnt að konur í hópíþróttum 

samþykkja samkynhneigð frekar en karlar í hópíþróttum. Að auki er 

kynhneigðarhroki næstum eðlilegur innnan karlaliða á meðan félagslega 

andrúmsloftið hjá konunum er það að skilja samkynhneigð liðsfélaga sinna og jafnvel 
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vernda samkynhneigð sambönd innan liðsins (Mennesson og Clément, 2005). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að samkynhneigðir karlmenn eiga erfiðara með að 

viðurkenna kynhneigð sína í hópíþróttum en einstaklingsíþróttum. Þeir íþróttamenn 

sem keppa í einstaklingskeppni eiga því ef til vill auðveldara með að viðurkenna 

hana. Þeir setja sér sín eigin markmið. Í hópíþróttum myndast sterk tengsl milli 

íþróttamannana og það að viðurkenna slíkar persónulegar upplýsingar gæti skaðað 

mjög þessi sterku bönd. Ef einn leikmaður innan liðsins er óheiðarlegur getur það haft 

neikvæð áhrif á feril þess sem viðurkenndi kynhneigð sína. Þetta er ástæðan fyrir því 

að svo fáir gera það vegna þess að þeir eru ekki tilbúnir að taka áhættuna á að 

eyðileggja feril sinn á þennan hátt (Roper og Halloran, 2007). 

 Ástæðan fyrir því að það er erfiðara fyrir karlmenn að viðurkenna  

samkynhneigð sína getur e.t.v verið sú að viðhorf gagnkynhneigðra karla til 

samkynhneigðar er oft neikvæðari en hjá gagnkynhneigðum konum. Herek gerði 

rannsókn árið 2002 þar sem hann setti fram þrjár tilgátur hvað varðar mun á viðhorfi 

gagnkynhneigðar karla og kvenna. Hann taldi að karlmenn væru líklegri til að halda 

að samkynhneigðir karlmenn væru líklegri til að vera barnaníðingar, væru líklegri til 

að halda að samkynhneigð væri geðsjúkdómur og að þeir sýndu réttindum 

samkynhneigðra minni stuðning. Þátttakendur voru 229 talsins, íþróttamenn sem 

stunduðu íþrótt sína eða höfðu gert það. Niðurstaða þessarar rannsóknar var sú að 

karlmenn voru fordómafyllri í garð samkynhneigðra einstaklinga en konur. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virðast hommar og lesbíur enn þjást af 

völdum fordóma og neikvæðra viðhorfa (Sartore og Cunningham, 2009). Önnur 

rannsókn þar sem þær Emily A Roper og Erin Halloran framkvæmdu á nemendum 

sem stunduðu íþróttir í menntaskóla í Bandaríkjunum árið 2007 gaf svipaðar 

niðurstöður. Þar voru þær stöllur að athuga viðhorf gagnkynhneigðra karla og kvenna 
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sem voru bæði nemendur og íþróttamenn gagnvart samkynhneigðum íþróttmönnum. 

Þær settu fram þrjár tilgátur. Fyrsta var að viðhorf karla sem stunda bæði íþróttir og 

skóla gagnvart samkynhneigðum er neikvæðara en kvenna sem stunda bæði nám og 

íþróttir. Einnig að viðhorf karla sem eru í námi og íþróttum væri neikvæðara til 

homma en lesbía. Önnur tilgátan var sú að viðhorf til homma og lesbía væri 

neikvæðara hjá körlum sem að stunda hópíþrótt (fótbolta, körfubolta) en karlmanna 

sem stunda einstaklingsíþróttir (sund, dýfingar, tennis, frjálsar, golf), kvenna sem 

stunda hópíþróttir (fótbolta, körfubolta, hokkí, blak, klappstýrur) og kvenna sem 

stunda einstaklingsíþróttir (sund, dýfingar, frjálsar, tennis). Þriðja tilgátan var síðan sú 

að einstaklingar sem að áttu í samskiptum við homma eða lesbíu sýndu jákvæðari 

viðhorf til homma og lesbía. 389 nemendur sem stunduðu íþróttir tóku þátt í 

rannsókninni. Fimm af þeim voru lesbíur, þrír ekki vissir og 371 

gagnkynhneigður/hneigð. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að fyrsta tilgátan 

sem þær settu fram stóðst það er að segja karlkyns nemendur sem stunduðu íþróttir 

voru neikvæðari í garð homma en kvennkyns nemenda sem að stunduðu íþróttir. 

Karlmennirnir sýndu einnig neikvæðara viðhorf til lesbía en stelpurnar. Önnur tilgátan 

stóðst ekki. Það er að segja, ekki var merkjanlegt neikvæðara viðhorf frá körlum í 

hópíþróttum til homma og lesbía en karla sem eru í einstaklingsíþróttum og konum 

sem eru í einstaklings eða hópíþróttum. Þriðja tilgátan stóðst en hún var sú  að 

einstaklingar sem áttu í samskiptum við homma eða lesbíu myndu sýna jákvæðara 

viðhorf til homma og lesbía.   

 Versnandi viðhorf til samkynhneigðar síðustu þrjár aldir og hugmyndin um 

eiginleika gagnkynhneigðar (völd karlmanna, norm kynhneigðar, neikvæð ímynd 

homma og lesbía og fordómar gagnvart samkynhneigðum) hefur áhrif á  hegðun 

okkar í daglegu lífi. Sá sem er ekki gagnkynhneigður þarf að upplifa neikvæðar 
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líkamlegar og andlegar afleiðingar vegna kynhneigðar sinnar, t.d þurfa 

minnihlutahópa vegna kynhneigðar að þola fordóma eins og hatursáróður og jafnvel 

vera hafnað í sambúð (Sartore og Cunningham, 2009).  

Auk niðurstaðna þessa tveggja rannsókna hafa fræðimenn komst að því að 

einstaklingar sem eru neikvæðir í garð samkynhneigðra eru ólíklegri til að eiga í 

persónulegum samskiptum við einstaklinga sem eru samkynhneigðir, líta á neikvæð 

viðhorf sem eðlileg, eru líklegri til að vera gamlir og minna menntaðir, eru líklegri til 

að vera íhaldssamir í trúmálum og líklegri til að hafa hefðbundin viðhorf til 

kynhegðunar (Roper og Halloran, 2007). 

Umræðan um neikvæða staðalímyndir gagnvart hommum og lesbíum er líkleg 

til að ýta enn undir fordóma eða neikvæð viðhorf til kynhneigðar einstaklinga. 

Myndun fordóma gagnvart kynhneigð er undir sterkum áhrifum neikvæðrar 

staðalímynda homma og lesbía. Neikvæð viðhorf til samkynhneigðar hafa ítrekað 

verið skjalfest í íþróttum (Sartore og Cunningham, 2009). Dæmi um þetta er 

niðurstaða í rannsókn Gills og félaga þar sem kom í ljós að neikvæðum viðhorf til 

minnihlutahópa varðandi kynhneigð er viðhaldið af mörgum afreksmönnum í 

íþróttum. Karlmenn höfðu neikvæðasta viðhorfið til homma af þátttakendum 

rannsóknarinnar (Gill, Morrow, Collins, Lucey og Schultz, 2006). Rannsókn Krane og 

Barber frá 2005 sýndi að lesbískir þjálfarar töldu að vegna hræðslu við fordóma og 

neikvæðra viðhorfa annarra færu lesbískir þjálfarar leynt með kynhneigð sína og 

einkalíf (Krane og Barber, 2005). 

Þó er það staðreynd að allir samkynhneigðir einstaklingar upplifa ekki 

fordóma gagnvart kynhneigð sinni. Rannsónir benda til þess að kyn er einn 

áhrifavaldur og sér í lagi það kynjabil sem er á milli viðhorfa gagnkynhneigða til 

kynhneigðaminnihlutahópa. Þetta eru grundavallaratriði til að skilja ýmsar hliðar 
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fordóma varðandi kynhneigð. Þegar fjallað er um kynhneigðarhroka er mikilvægt að 

viðurkenna það í samræmi við niðurstöður að gagnkynhneigðir menn eru með 

neikvæðara viðhorf og líta meira niður til samkynhneigðra karla en samkynhneigðra 

kvenna. Mögulega gætu þjóðfélagslegir þættir hvað varðar hin dæmigerðu 

karlkynshlutverk haft þau áhrif að menn sýna frekar neikvæðari viðhorf til 

samkynhneigðar karla en kvenna (Sartore og Cunningham, 2009). 

Mikilvægt er að kanna viðhorf knattspyrnufólks á Íslandi til samkynhneigðar 

til þess hægt sé að vinna gegn fordómum eða mismunun innan knattspyrnunnar. 

Knattspyrna á að vera fyrir alla, hvort sem um samkynhneigða eða aðra 

minnihlutahópa er að ræða. Við teljum mikilvægt að fá upplýsingar um það hvort að 

fordómar eða neikvætt viðhorf sé ríkjandi innan knattspyrnuhreyfingarinnar á Íslandi 

gagnvart minnihutahópum eins og samkynhneigðra til þess að allir geti stundað 

íþróttir án fordóma. 

Markmið rannsóknarinnar var að fyrst og fremst að skoða viðhorf til 

samkynhneigðar hjá knattspyrnufólki í efstu deildinni á Íslandi. Í ljósi þess að 

samkynhneigð er mun algengari innan kvennaknattspyrnunnar en knattspyrnu karla 

var skoðaður munur á viðhorfum karla og kvenna. Þar sem niðurstöður rannsókna 

sýna að konur hafa minni fordóma en karlar til þessa minnihlutahóps almennt er sett 

fram sú tilgáta að konur sýndu jákvæðara viðhorf til samkynhneigðar innan 

knattspyrnu á Íslandi en karlar.  
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Aðferð 
Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar var knattspyrnufólk á Íslandi. Þátttakendur voru leikmenn efstu 

deildar karla og kvenna í knattspyrnu, úr alls 22 knattspyrnufélögum fyrir árið 2013. 

Úrtakið var valið með handahófskennd klasaúrtaksaðferð (cluster sampling) þar sem 

allir leikmenn yfir 18 ára aldri sem mættir voru á æfingu þann dag sem rannsakandinn 

mætti til að leggja rannsóknina fyrir, alls 318 leikmenn. Þátttakendur samanstóðu af 

196 (61,6%) körlum og 122 (38,4%) konum. Þeir leikmenn sem ekki höfðu íslenskt 

ríkisfang eða gátu með einhverju móti ekki lesið né skilið íslenskt mál tóku ekki þátt í 

rannsókninni. Karlafélögin voru 12 talsins, meðalstór og innihéldu allt að 15-25 

leikmenn hvert fyrir sig. Kvenfélögin voru hins vegar 10 talsins og innihéldu heldur 

færri leikmenn, eða allt frá 10 til 20. Þátttakendum var frjálst að hafna þátttöku með 

því að fylla ekki út spurningalistana. Leyfi fékkst fyrir framkvæmd rannsóknarinnar 

frá þjálfara hvers liðs fyrir sig. 

 Þegar aldur þátttakenda var skoðaður kom í ljós að flestir þátttakendur voru á 

aldursbilinu 18-23 ára eða 205 (64,5%) og fæstir á aldrinum 30 ára eða eldri eða 34 

(10,7%). Heildarfjöldi samkynhneigðra var 10 (3,1%), níu konur og einn karlmaður. 

Þrír (0,9%) þátttakendur voru tvíkynhneigðir, allt konur. Þrír (0,9%) voru ekki vissir, 

þar af tveir karlmenn og ein kona. Heildarfjöldi þeirra sem þekktu einhvern 

samkynhneigðan voru 236 (74,2%) einstaklingar og 122 (38,4%) einstaklingar áttu 

fjölskyldumeðlim eða nánan vin sem er samkynhneigður eða tvíkynhneigður. 
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Tafla 1. Lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur. 
____________________________________________________________________ 
      
     Karl          Kona   
     61,6% (196)             38,4% (122)  
____________________________________________________________________ 
 
Hverja telur þú kynhneigð þína vera? 
 Gagnkynhneigð (ur) 98,5% (193) 89,3% (109) 
 Samkynhneigð (ur) 0,5% (1) 7,4% (9) 
 Tvíkynhneigð (ur) 0% (0) 2,5% (3) 
 Er ekki viss 1% (2) 0,8% (1) 
 
Aldur         
 18-23 65,7%  (111) 77%  (94)  
 24-29 27,5%  (54) 20,5%  (25) 
 30+ 15,8%  (31) 2,5%  (3) 
 
Hjúskaparstaða       
 Einhleyp(ur) 33,7%  (66) 54,9%  (67)  
 Í sambúð/gift(ur) 66,3%  (130) 45,1%  (55) 
 
Börn         
  já                                         26,5%  (52) 5,7%  (7)  
 Nei 74,5%  (144) 94,3%  (115) 
 
Þekkir einhvern samkynhneigðan        
 Já                                          60,7%  (119)                95,5%  (117)  
 Nei 35,3%  (69) 2,5%  (3) 
 Veit ekki 4%  (8) 2%  (2) 
 
Á samkynhneigðan eða tvíkynhneigðan vin eða fjölskyldumeðlim    
 Já 22%  (43) 64,5%  (79)  
 Nei 72%  (141) 28%  (34) 
 Veit ekki 6%  (12) 7,5%  (9) 
____________________________________________________________________ 
 

Mælitæki 

Notast var við mælitæki sem samanstóð af 28 fullyrðingum sem ætlað var að skoða 

sértæk viðhorf knattspyrnufólks til samkynhneigðar innan knattspyrnunnar 

sérstaklega (sjá fylgiskjal 2). Dæmi um fullyrðingar eru annars vegar ,,ég tæki vel á 

móti nýjum liðsfélögum sem eru samkynhneigðir” og hins vegar ,, mér þætti 

óþægilegt að fara í sturtu með liðsfélaga mínum sem ég veit að er samkynhneigður” 
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Mælitækið var óstaðlaður spurningalisti sem saminn var af rannsakendum 

sjálfum og byggðu fullyrðingarnar á reynslu og upplifun rannsakenda hvað varðar 

viðhorf til samkynhneigðar innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Spurningalistinn var 

byggður upp af fyrirmynd spurningalista úr mastersritgerð Kristínar Elvu Viðarsdóttur 

cand psych, M.Ed., spurningalista sem lagaður var að þeim stöðlum sem ríkja við 

íslenskar aðstæður. Hverri fullyrðingu er svarað á 4-punkta Likert kvarða þar sem 1 

merkir ,,mjög sammála” og 4 merkir ,,mjög ósammála“. Sálfræðingur og sérfræðingur 

í málefnum samkynhneigðra las listann yfir og gaf álit sitt.  

Auk þess var notast við mælitæki sem samanstóð af  28 fullyrðingum og voru 

þátttakendur beðnir að veita upplýsingar varðandi ýmsa bakgrunnsþætti. Meðal þess 

sem spurt var um var aldur, kynferði, kynhneigð, hjúskaparstaða og tengsl við 

samkynhneigða einstaklinga. Lýðfræðilegu spurningarnar voru sjö talsins. Til þess að 

halda nafnleynd við framkvæmd rannsóknarinnar var þess gætt að lýðfræðilegu 

spurningarnar væru ekki persónugreinanlegar. Í stað þess að spyrja um fæðingarár 

voru þátttakendur t.d beðnir um að gefa til kynna á hvaða aldursbili þeir voru og voru 

flokkarnir þrír. Ekki er talin hætta á að þessar upplýsingar geri svörin 

persónugreinanleg.  

 

Framkvæmd 

Rannsakendur sáu um framkvæmd rannsóknarinnar með því að mæta á æfingar hjá 22 

knattspyrnufélögum á Íslandi og leggja spurningalista fyrir hvern og einn leikmann. 

Byrjað var á því að senda tölvupóst til allra þjálfara í efstu deild karla og kvenna þar 

sem rannsóknin var kynnt og beðið um samþykki þeirra til þess að hægt væri að hefja 

fyrirlögn. Þegar búið var að fá samþykki allra þjálfara var í gegnum 

tölvupóstsamskipti hafist handa við að finna hentugan tíma fyrir hvert og eitt 



VIÐHORF TIL SAMKYNHNEIGÐAR 22 

knattspyrnulið til að taka á móti rannsakendum. Fyrirlögnin hófst 8. febrúar 2013 og 

var fyrsta félagið kvennalið Breiðabliks. Spurningalistinn var lagður fyrir 

þátttakendur fyrir eða eftir æfingar hjá hverju liði fyrir sig, ýmist inni í búningsklefa 

eða úti á velli. Byrjað var á því að kynna rannsóknina og brýnt var fyrir þátttakendum 

að svara á heiðarlegan og hreinskilin hátt. Síðan var spurningalistanum dreift á alla 

leikmenn sem mættir voru á æfingu þann dag sem fyrirlögnin fór fram. Reynt var að 

hafa stjórn á ytri breytum eins og skvaldri, truflun og öðrum þáttum sem hefðu 

mögulega haft slæm áhrif á áreiðanleika niðurstaðna. Þegar búið var að svara 

spurningalistanum voru þátttakendur beðnir um að afhenda rannsakanda listann. Það 

tók þátttakendur  fimm til tíu mínútur að svara spurningalistanum. Þar sem að 

knattspyrnufélög á Íslandi eru á víð og dreif um landið sbr. Akranes, Vestmannaeyjar, 

Ólafsvík, Akureyri, Keflavík og Reykjavík tók fyrirlögnin lengri tíma en ella. Þar á 

móti kemur að svörunin var mjög góð og úrtakið stórt. Til þess að fá sem 

áreiðanlegustu niðurstöður var ákveðið að best væri best að þátttakendur fengju 

spurningalista beint afhenta í stað þess að senda tölvupóst á alla leikmenn. Fyrirlögn 

lauk hjá karlaliði Keflavíkur 1. mars 2013, tæpum mánuði eftir að hafist var handa. 

 Notast var við tölfræðiforritið SPSS statistics 17,0 (SPSS Inc., Chicago, 

Illinois, USA) við úrvinnslu gagna í þessari rannsókn og voru niðurstöðurnar skráðar 

inn og unnið með þar. Fyrst voru búnar til sjö breytur sem voru lýðfræðilegar svo sem 

kyn, aldursbil o.s.frv. Síðan voru búnar til breytur fyrir hverja spurningu fyrir sig sem 

hver hafði gildi á bilinu 1-4. Í heildina voru þetta 35 breytur. Krosstöflur (crosstabs) 

voru notaðar til þess að greina gögnin, fá heildarsvörun og til að fá svörun eftir 

kynjum. T-próf voru framkvæmd á fyrstu fjórum spurningunum og spurningu 11. 

Notast var við Excel tölfræðiforritið við töflur 1-5.  
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Niðurstöður 
Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Einnig verður ítarlega gert 

grein fyrir mismunandi viðhorfum karla og kvenna. Í lokin verður svarhlutfall skoðað 

út frá aldri, kynhneigð og í ljósi þess hvort  viðkomandi er samkynhneigður eða 

tvíkynhneigður. 

Fyrsta fullyrðingin sýndi fram á mjög góð viðhorf þátttakenda til 

samkynhneigðar.  

 

Mynd 1. ,,Ég hefði ekkert á móti því ef einhver einstaklingur í liðinu mínu 
væri samkynhneigður".  

 

Í heildina kom þessi fullyrðing einkar vel út en allt að 93,4% þátttakenda 

hefðu ekkert á móti því að hafa samkynhneigðar einstakling í sínu liði og sýndu því 

jákvætt viðhorf. Nokkur munur var á viðhorfum karla og kvenna í þessari fullyrðingu 

en konur sýndu allt að 6,3% jákvæðara viðhorf en karlar. Engin kona var ósammála 

fullyrðingunni en 3,3% voru mjög ósammála. Marktækur munur var á milli karla og 

kvenna í svörun, þar sem t-gildið er 3,584 og p-gildið 0,00. Því er hægt að hafna 

núlltilgátunni um að enginn munur sé á viðhorfi karla og kvenna í fullyrðingu eitt sem 

leiðir af sér að marktækur munur er á viðhorfi. 
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Svör við annari fullyrðingu sýndi vel greinanlegan mun á viðhorfum karla og 

kvenna eins og mynd tvö sýnir.   

 

Mynd 2. ,,Ég tel að samkynhneigðir knattspyrnumenn upplifi fordóma frá 
liðsfélögum sínum“.  

 

Þessari fullyrðingu var ætlað að grafast fyrir um það hvort að 

kynhneigðarhroki (fordómar) ætti sér stað meðal knattspyrnunnar á Íslandi. Almennt 

töldu flestir þátttakendur eða 63% (198) að slíkur kynhneigðarhroki ætti sér ekki stað 

innan knattspyrnunnar. Talsverður munur var á milli kvenna og karlar hvað þetta 

varðar. Meirihluti karlmanna taldi samkynhneigða ekki upplifa fordóma frá 

liðsfélögum sínum eða um 52% á móti 80,3% kvenna. Marktækur munur er á milli 

kynja í fullyrðingunni þar sem t-gildið er -5,707 og p-gildið er 0,00 
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Þriðja fullyrðing kom almennt mjög vel út og sýndi afar gott viðhorf 

þátttakenda til samkynhneigðar eins og mynd þrjú sýnir glögglega. 

 

Mynd 3. ,,Ég tæki vel á móti nýjum liðsfélögum sem væru samkynhneigðir”. 
 

Allt að 94% (299) þátttakenda sýndi jákvætt viðhorf hvað þennan lið varðar. 

Lítill munur var á svarhlutfalli kynjanna, en bæði karlar og konur sýndu afar jávætt 

viðhorf. Athygli vakti að engin kona var ósammála fullyrðingunni en 3,3,% voru 

mjög ósammála. Marktækur munur var á svörun milli kynja þar sem t-gildið var 4,28 

og p-gildið 0,00 
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Fullyrðing fjögur sýndi fram á mikinn mun á viðhorfum karla og kvenna. 

 

Mynd 4. ,,Knattspyrnumenn eru almennt opnir fyrir samkynhneigð innan  
hreyfingarinnar”.  
 

Í heildina er næstum helmingur þátttakenda eða 45,9% (145) ósammála 

fullyrðinguni og telur að knattspyrnumenn eru almennt ekki opnir fyrir samkynhneigð 

innan hreyfingarinnar. Það er umtalsverður kynjamunur í svörun, en konur virðast 

vera allt að 38,8% opnari en karlar.   

Það verður að teljast jákvætt að flestir svöruðu fullyrðingunni, ,,ef ég væri 

samkynhneigður myndi ég líklegast hætta í knattspyrnu þegar ég kæmi út úr 

skápnum." neitandi og töldu sig ekki knúna til að hætta knattspyrnuiðkun vegna 

kynhneigðar sinnar. Um 85,5% (272) þátttakenda myndu því ekki hætta 

knattspyrnuiðkun vegna kynhneigðar sinnar. Karlar voru í meirihluta hvað þetta 

varðar en allt að 21,4% (42) þeirra gætu ekki hugsað sér að halda knattspyrnuiðkun 

sinn áfram sökum samkynhneigðar á mótin einungis 3,3% (4) kvenna. Í heildina var  

78,6% ósammála fullyrðingunni (39,3% (77) ósammála og sama hlutfall var mjög 

ósammála 39,3% (77)). Hjá konunum var eins og fyrr sagði hlutfallið lægra eða 

einungis 3,3% (4) sammála fullyrðingunni 1,65% á hvorum flokki fyrir sig. Einnig 
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var svörun eftir flokkun skarpari hjá konunum þar sem 81% sagðist vera mjög 

ósammála og 15,7% ósammála. Talsverður marktækur munur var á svörun milli 

kynjanna þar sem t-gildið var 7,596 og p-gildið 0,00 

Athygli vakti að nokkur prósenta þátttakanda vildu að samkynhneigðir væru í 

sér félagsliðum og voru karlmennirnir hlutfallslega fleiri en konurnar. Þessi fullyrðing 

kom almennt frekar neikvætt út, en allt að 12% (38) þátttakenda voru sammála 

fullyrðingunni. Enn og aftur virtust karlar sýna neikvæðara viðhorf, en allt að 14,9% 

(29) karla voru sammála (mjög sammála 7,7%, sammála 7,2%) og 85,1% (169) voru 

ósammála og þar af voru 66,7% mjög ósammála. Hjá kvenkyns þátttakendum var 

svarhlutfallið 7,4% (9) sammála (mjög sammála 7,9% (9) sammála 0%(0)) og 

92,6%(113) voru ósammála, þar af voru 91% voru mjög ósammála. 

Þátttakendur voru almennt ekkert að kippa sér upp við þá fullyrðingu að þeim 

þætti óþægilegt að fara í sturtu með liðsfélaga sem þeir vissu að væri 

samkynhneigður. Aðeins 15,2% (48) þátttakenda þætti það óþægilegt að einhverju 

leyti. Hvað varðar mun á milli kynja voru 21,8%(42) karla sammála fullyrðingunni, 

en einungis 4,9% (6) kvenna. Svipaðar tölur komu í ljós hvað varðar þá fullyrðingu 

,,ég myndi forðast að deila herbergi í keppnisferðum með liðsfélaga mínum sem væri 

samkynhneigður". Þar kváðust 20,5% (40) karla sammála og vildu ekki hafa 

samkynhneigðan herbergisfélaga. Hjá konunum var það heldur lægra hlutfall, eða 

7,4%(9). Almennt voru flestir þátttakendur eða 84,5% (267) til í að deila herbergi 

með samkynhneigðum liðsfélaga sínum 

Ekki voru afgerandi tölur þess efnis að þátttakendur töldu samkynhneigð í 

kvennaknattspyrnu vera smitandi. Hins vegar var munur á milli kynja hvað þetta 

varðar. Aðeins 7,5% kvenna töldu að svo væri en allt að 23% (45) karla. Á móti vildu 

allt að 25,6% karla meina að umhverfið í kvennaknattspyrnunni væri helsta ástæða 
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þess að svo margar konur í knattspyrnu væru samkynhneigðar. Hins vegar voru ekki 

nema 9% kvenna samþykkar þeirri staðhæfingu. Meirihluti þátttakenda var sammála 

þeirri fullyrðingu að samkynhneigð væri algengari í kvennaknattspyrnu en öðrum 

hópíþróttum. Allt að 67,8% þátttakenda töldu að svo væri. Enn og aftur var hlutfall 

karla hærra sem svöruðu þessari spurningu á jákvæðan hátt, en allt að 70,3% (137) 

karla voru sammála því eða mjög sammála að fleiri samkynhneigðar konur væru í 

knattspyrnu en öðrum hópíþróttum. Prósenta kvenna sem voru sammála eða mjög 

sammála þessu var einnig í hærra lagi eða 64% (78). Þrátt fyrir þessar niðurstöður 

virðast karlmenn almennt vera á því að forðast ekki að senda dóttur sína í knattspyrnu 

þar sem þeir teldu það auka líkurnar á því að hún yrði samkynhneigð, en allt að 91,8% 

(179) voru ósammála þeirri fullyrðingu. Fjöldi kvenna sem voru ósammála þessari 

fullyrðingu og myndu þar að leiðandi senda dóttur sína í knattspyrnu óháð allri 

umræðu um samkynhneigð og kvennaknattspyrnu var 94,4% (115) 

 Í ljósi þeirrar umræðu sem oft hefur skapast í þjóðfélaginu hvað varðar 

samkynhneigð hjá körlum í knattspyrnu var sett fram fullyrðing þess efnis. 

 

 Mynd 5. ,, Ég tel að það séu fleiri samkynhneigðir karlmenn í knattspyrnunni sem  
þora ekki að koma út úr skápnum vegna hræðslu við viðbrögð samfélagsins og liðsfélaga” 
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Niðurstöður þessarar fullyrðingar voru einkar áhugaverðar, en í heildina voru 

77,4% (246) þátttakenda mjög sammála eða sammála þessari staðhæfingu. Jákvæður 

svarmunur kynjnannna var lítill, ekki nema 3,4%. Athygli vakti að ekki voru nema 

24% (47) karla sem eru ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni. Marktektrapróf 

sýndi að ekki var marktækur munur milli svörunnar hjá körlum og konum þar sem að 

t-gildið er 1,49 og p-gildið 0,136. Því var ekki hægt að hafna núlltilgátunni og álykta 

um marktækni að fullu. 

Hvað varðar áhrif umhverfisins á samkynhneigð innan karlaknattspyrnunnar 

töldu allt að 60% (188) þátttakenda að umhverfið væri helsta ástæða þess að svo fáir 

samkynhneigðir karlmenn stunda knattspyrnu. Í þessum lið var hluttfall karlmanna 

sem voru sammála þessari fullyrðingu hærra en hjá konum. Allt að 62,7% (121) karla 

voru sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu og 55% (67) kvenna. 

	  Af þeim 236 þátttakendum sem  þekktu einhvern persónulega sem  er 

samkynhneigður eða tvíkynhneigður voru 97,5% (230) sammála en 2,5% (6) voru 

ósammála. Af þeim 72 sem þekktu ekki neinn voru 83,3% (60) sammála en 16,7% 

(12) voru ósammála. Það að eiga nánan vin eða fjölskyldumeðlim sem er 

samkynhneigður eða tvíkynhneigður kom enn betur út hvað þennan lið varðar. Af 

þeim 122 þátttakendum rannsóknarinnar sem  svöruðu þeirri spurningu játandi voru 

99,2% (121) sammála en einungis 0,8% (1) voru ósammála. Þeir sem ekki þekktu 

neinn svöruðu 89,1% (156) sammála en 10,9% (19) voru ósammála.  

Mikill minnihluti þeirra sem að átti í einhverskonar tengslum við 

samkynhneigðan eða tvíkynhneigðan einstakling eða einstaklinga taldi að slíkir 

minnihlutahópar yrðu ekki fyrir kynhneigðarhroka frá liðsfélögum sínum. Af þeim 

þátttakendum sem  þekktu einhvern persónulega töldu 32,6% (77) þeirra að 

samkynhneigðir yrðu fyrir kynhneigðarhroka frá liðsfélögum og enn færri, eða 28,7% 
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(35) þeirra sem að áttu nána vin eða fjölskyldumeðlim, töldu að kynhneigðarhroki ætti 

sér stað miðað við þá sem ekki þekktu neinn svöruðu allt að 41,5% (71) þessari 

fullyrðingu játandi.   

Þegar fullyrðing þrjú var skoðuð ,,ég tæki vel á móti nýjum liðsfélögum sem 

væru samkynhneigðir" útfrá þeim þátttakendum sem að þekktu einhvern persónulega 

svöruðu 97,5% (230) sammála en 6% (2) voru ósammála. Þeir sem ekki þekktu neinn 

svöruðu 84,7% (61) sammála en 15,3% (11) voru ósammála. Enn og aftur komu þeir 

þátttakendur betur út í svörun sem áttu einhverja nána fjölskyldumeðlimi eða vini sem 

voru samkynhneigðir eða tvíkynhneigðir en 98,4% (120) svöruðu sammála en 1,6% 

(2) voru ósammála. Þeir sem ekki þekktu neinn svöruðu 90,3% (158) sammála en 

9,7% (17) voru ósammála. 

Áberandi munur er á svörun hjá þeim sem að þekktu einhvern persónulega eða 

áttu nánan vin eða fjölskyldumeðlið sem er samkynhneigður eða tvíkynhneigður og 

þeirra sem að töldu sig ekki þekkja slíkan einstakling út frá fullyrðingunni "ég tel að 

það séu fleiri samkynhneigðir karlmenn í knattspyrnunni sem þora ekki að koma út úr 

skápnum vegna hræðslu við viðbrögð samfélagsins og liðsfélaga". Þátttakendur sem 

þekktu einhvern persónulega svöruðu 80% (189) sammála en 20% (47) voru 

ósammála. Þeir sem ekki þekktu neinn svöruðu 70,8% (51) sammála en 29,2% (21) 

voru ósammála. 

Þeir sem að áttu einhverja nána vini eða fjölskyldumeðlimi voru hins vegar 

einungis 4% jákvæðari í svörun eða 84,4% (103) þeirra voru sammála 15,6% (19) 

voru ósammála. Þeir sem ekki þekktu neinn voru 72,6% (127) sammála en 27,4%(48) 

voru ósammála. 
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Umræða 
Markmið þessarar rannsóknar var að skoða viðhorf knattspyrnufólks á Íslandi til 

samkynhneigðar innan knattspyrnunnar. Það sem niðurstöður leiddu fyrst og fremt í 

ljós var að viðhorf til samkynhneigðar er almennt jákvætt bæði hjá körlum og konum. 

Það ætti því að vera hægt að draga þá ályktun að samkynhneigðir einstaklingar ættu 

að geta stundað knattspyrnu á Íslandi án kynhneigðarhroka og mismununar frá 

samherjum sínum. Þessu til staðfestingar er t.d hægt að nefna það að allflestir 

þátttakendur hefðu ekkert á móti því að hafa samkynhneigðan einstakling í sínu liði 

og tækju vel á móti nýjum liðsfélögum sem væru samkynhneigðir. Hins vegar vildi 

stór hluti knattspyrnufólks á Íslandi halda því fram að samkynhneigðir einstaklingar 

upplifðu fordóma frá liðsfélögum sínum og að almennt séð væru knattspyrnumenn 

ekki opnir fyrir samkynhneigð innan knattspyrnunnar. Þar sem að þessar niðurstöður 

eru algjörlega á skjön við niðurstöður fyrri fullyrðinga mætti áætla að knattspynufólk 

og knattspyrnumenn sérstaklega mistúlki viðhorf kollega sinna hvað varðar viðhorf til 

samkynhneigðar.  

Það er vel þekkt að samkynhneigð er mun algengari hjá knattspyrnukonum en 

körlum og þær eru því að öllum líkindum mun opnari fyrir vikið og sýna minni 

kynhneigðarhroka. Þetta samræmist þeim niðurstöðum að mun fleiri samkynhneigðar 

konur en karlar stunda knattspynu og gæti þetta verið möguleg skýring á því. Í ljósi 

þeirrar umræðu að fleiri samkynhneigðar konur en karlar stunda knattspyrnu er vert 

að skoða ástæður þess. Meirihluti þátttakenda taldi að fleiri konur í knattspyrnu væru 

samkynhneigðar en í öðrum hópíþróttum. Þegar kom að því að svara fullyrðingum 

hvað varðar kvennafótbolta og samkynhneigð virtist viðhorf karlmanna mun 

neikvæðara í garð kvenna en kvennannna sjálfra í garð kynsystra sinna. Mun fleiri 

karlmenn voru þeirrar skoðunar að samkynhneigð væri smitandi í kvennaknattspyrnu 
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auk þess sem fleiri karlmenn töldu að umhverfið innan kvennaboltans hefði einnig 

áhrif á fjölda samkynhneigðra kvenna í knattspyrnu. Hver ástæðan fyrir þessum 

ályktunum karla kann að vera er erfitt að svara, en mögulega gæti hún verið sú að þeir 

sjá hlutina frá öðru sjónarhorni en konurnar þar sem þær eru sjálfar leikmenn og 

þekkja því umhverfi og aðstæður innan kvennaboltans betur en karlarnir. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar að gagnkynhneigðir karlmenn sýni neikvæðara viðhorf til 

samkynhneigðar hvort sem það er til homma eða lesbía er ekki nýtt á nálinni og 

virðist sem litlar sem engar viðhorfsbreytingar hafa átt sér stað milli ára. Rannsókn 

Gill og félaga árið 2006 sýndi að gagnkynhneigðir karlmenn höfðu neikvæðara 

viðhorf til samkynhneigðar en aðrir þátttakendur. Sama má segja um niðurstöður 

rannsóknar Herek árið 2002, Roper og Halloran árið 2007, Sartore og Cunningham 

árið 2009 og Hollekim, Slaatten og Anderssen árið 2011. Út frá þessum niðurstöðum 

er athyglisvert að skoða það að mikill meirihluti knattspyrnufólks á Íslandi telur að 

það séu fleiri samkynhneigðir karlmenn sem stunda knattspyrnu en þora ekki að koma 

út úr skápnum af ótta við viðbrögð samherja og samfélagsins. Að okkar mati eru þetta 

afar áhugaverðar niðurstöður og sláandi að því leyti að menn sem að lifa á 21. öldinni 

telji sig ekki geta komið opinskátt með kynhneigð sína vegna hræðslu við slæm 

viðbrögð samfélagsins og liðsfélaga. Eins sorglegt og það kann að hljóma þá er hægt 

að álykta út frá nðurstöðum þessarar rannsóknar að kynhneigðarhroki sé að einhverju 

leyti til staðar í karlafótbolta á Íslandi.  

Persónuleg tengsl við samkynhneigðan eða tvíkynhneigðan einstakling skiptir 

miklu máli hvað varðar viðhorf til samkynhneigðar innan knattspyrnunnar. Þeir sem 

þekktu einhvern persónulega eða áttu náinn vin eða fjölskyldumeðlim sem  er 

samkynhneigður eða tvíkynhneigður sýndu mun jákvæðara viðhorf til 

samkynhneigðar út frá þeim spurningum sem spurt var í rannsókninni en aðrir 
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þátttakendur sem ekki voru tengdir á sama hátt. Eilítill munur var á viðhorfum þeirra 

sem þekktu einhvern persónulega og þeirra sem að áttu vin eða fjölskyldumeðlim sem 

er samkynhneigður eða tvíkynhneigður. Hversu sterk tengslin voru virtist því skipta 

máli. Munurinn getur þó ekki talist mikill, en þess ber einnig að geta að helmingi 

fleiri þátttakendur þekktu einhvern persónulega en áttu nánan vin eða 

fjölskyldumeðlim sem er samkynhneigður eða tvíkynhneigður. Þessar niðurstöður eru 

því í samræmi við niðurstöður Roper og Halloran en þeir komust að því árið 2007 að 

þeir sem áttu í persónulegum samskiptum við einstakling sem er samkynhneigður 

sýndu jákvæðara viðhorf til samkynhneigðar.    

 Það virðist vera augljóst að viðhorf knattspyrnufólks á Íslandi til 

samkynhneigðar innan knattspyrnunnar er almennt jákvætt. Það að vera kona eykur 

jákvætt viðhorf enn frekar sem og það að eiga í einhverjum persónulegum tengslum 

við samkynhneigðan eða tvíkynhneigðan einstakling. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiða til þess að tilgátan sem sett var fram í upphafi hafi staðist, það er að 

segja að konur sýni jákvæðara viðhorf til samkynhneigðar innan knattspyrnunnar á 

Íslandi en karlar. Það er því á engan hallað þegar sagt er að karlmenn mega að 

einhverju leiti hysja upp um sig buxurnar hvað þessi málefni varðar því alltaf er hægt 

að gera gott betra.  

 Ákveðnir vankantar voru í rannsókninni. Fyrir það fyrsta var kynjahlutfall 

þátttakenda ekki jafnt. Karlar voru tæpum fjórðungi fleiri en konur, en sá munur er 

eitthvað sem við gerðum ráð fyrir. Þessi munur getur mögulega hafa valdið skekkju 

og því hefði verið æskilegra að jafna kynjahlutfallið. Vegna óviðráðanlegra aðstæðna 

var einungis annar rannsakandinn viðstaddur fyrirlögn. Það að báðir rannsakendur 

hefðu getað verið til staðar við fyrirlögn hefði getað komið enn betur í veg fyrir 

svarskekkju ef hún á annað borð átti sér stað. Það var erfitt fyrir einn rannsakenda að 
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fylgjast með öllum þátttakendum í einu og vera þess fullviss að þeir létu ekki 

umhverfið eða samherja sína hafa áhrif á svör sín.  

 Það er greinilegt að rannsóknir af þessu tagi eru af skornum skammti þrátt 

fyrir að þetta sé málefni sem vert er að skoða. Þar sem að engin samskonar rannsókn 

hefur verið gerð á Íslandi er erfitt að bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við 

fyrri rannsóknir. Þrátt fyrir það eru niðurstöðurnar áhugaverðar, sérstaklega í ljósi 

þess að úrtakið var stórt og náði til allra sem stunda knattspyrnu í efstu deild á Íslandi 

árið 2013. Niðurstöðurnar eru því marktækar og nothæfar til fræðslu og forvarna fyrir 

yngri iðkendur. Þar sem þessi rannsókn sýndi fram á jákvæð viðhorf almennt meðal 

knattspyrnufólks til samkynhneigðar væri afar áhugavert að skoða mun á viðhorfum 

milli boltagreina. Dæmi um rannsókn gæti verið munur á viðhorfum knattspyrnufólks, 

handknattleiksfólks og körfuknattleiksfólks á Íslandi til samkynhneigðar þar sem að 

þessar þrjár íþróttagreinar eru með þeim fjölmennustu og vinsælustu á Íslandi.   
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Fylgiskjal 1: 

Bréf til þátttakenda 

 
Kæri þátttakandi 
 
Við erum að vinna að B.A verkefni í sálfræði við Háskólann á Akureyrir. 
Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka viðhorf knattspyrnufólks til 
samkynhneigðar. Úrtakið eru leikmenn í Pepsí deild karla og kvenna á Íslandi.  
Við viljum biðja þig að svara meðfylgjandi spurningalista og tekur það þig u.þ.b. 
10-15 mínútur. Þegar þú hefur lokið við að svara spurningunum ertu beðin/nn um 
að afhenda rannsakanda spurningalistann. 

 
Algjör nafnleynd verður viðhöfð í þessari rannsókn og ekki munu koma neinar 
persónugreinanlegar upplýsingar fram við birtingu niðurstaðna. Svarblöð verða 
geymd í öruggri vörslu rannsakanda. Engin leið er að rekja svör þátttakenda á einn 
eða annan hátt.  

 
 

Persónuvernd hefur verið tilkynnt um rannsóknina. 
 
 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina og þátttöku þína í henni er 
þér velkomið að hafa samband við undirritaða á póstföngin ha100349@unak. is 
eða ha100566@unak.is eða leiðbeinenda okkar, Kristínu Elvu Viðarsdóttur, 
kristinev@unak.is, við Háskólann á Akureyri. 

 
 

Með von um heiðarlega þátttöku  
 
 

Elvar Friðriksson og Margrét Lára Viðarsdóttir 
 
 
 
Við þökkum kærlega fyrir þátttökuna. 
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Fylgiskjal 2: 

Spurningalisti 

 
Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum með því að 
merkja í þann reit sem á við um þig. 
 

1. Hvort ert þú karl eða kona? 
 

□   Karl 
□   Kona 

 
2. Hvaða aldursbili tilheyrir þú? 

 
□   18 ára - 23 ára 
□   24 ára – 29 ára 
□   30 ára eða eldri 

 
3. Hver er núverandi hjúskaparstaða þín? 

 
□   Einhleyp(ur) 
□   Í sambúð/gift(ur)  

 
4. Átt þú barn/börn? 

 
□   Já 
□   Nei 

 
5. Hverja telur þú kynhneigð þína vera? 

 
□   Gagnkynhneigð(ur) 
□   Samkynhneigð(ur) 
□   Tvíkynhneigð(ur) 
□   Er ekki viss 

 
6. Þekkir þú einhvern persónulega sem er samkynhneigður 

eða tvíkynhneigður? 
 

□   Já 
□   Nei 
□   Veit ekki 
 

 
7. Átt þú einhverja nána vini eða fjölskyldumeðlimi sem eru 

samkynhneigðir eða tvíkynhneigðir? 
 

□   Já 
□   Nei 
□   Veit ekki 
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Leiðbeiningar	  fyrir	  spurningar	  1.-28.	  
Svaraðu	  hverri	  fullyrðingu	  með	  því	  að	  draga	  hring	  utan	  um	  þá	  tölu	  á	  
kvarðanum	  1	  –	  4	  	  
sem	  best	  lýsir	  viðhorfi	  þínu.	  	  	  
	  
1	  –	  Mjög	  sammála	  
2	  –	  Sammála	  
3	  –	  Ósammála	  
4	  –	  Mjög	  ósammála	  

	  
1.	  Ég	  hefði	  ekkert	  á	  móti	  því	  ef	  einhver	  einstaklingur	  í	  liðinu	  mínu	  væri	  
samkynhneigður?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

2.	  Ég	  tel	  að	  samkynhneigðir	  knattspyrnumenn	  upplifi	  fordóma	  frá	  	  
liðsfélögum	  sínum?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

3.	  Ég	  tæki	  vel	  á	  móti	  nýjum	  liðsfélögum	  sem	  væru	  samkynhneigðir?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

4.	  Ég	  tel	  knattspyrnumenn	  vera	  almennt	  opna	  fyrir	  samkynhneigð	  	  	  
innan	  hreyfingarinnar?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

5.	  Ef	  ég	  væri	  samkynhneigð(ur)	  myndi	  ég	  líklegast	  hætta	  í	  knattspyrnu	  
þegar	  ég	  kæmi	  út	  úr	  skápnum?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

6.	  Ég	  myndi	  vilja	  að	  samkynhneigt	  fólk	  væri	  í	  sér	  félagsliðum?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

7.	  Mér	  þætti	  óþægilegt	  að	  fara	  í	  sturtu	  með	  liðsfélaga	  mínum	  sem	  ég	  	  
veit	  að	  væri	  samkynhneigður?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

8. Ég myndir forðast það að deila herbergi í keppnisferðum með  
Liðsfélaga	  mínum	  sem	  væri	  samkynhneigður?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

9.	  Ef	  ég	  ætti	  dóttur	  myndi	  ég	  forðast	  það	  að	  senda	  hana	  í	  knattspyrnu	  	  
Þar	  sem	  ég	  tel	  að	  það	  auki	  líkurnar	  á	  því	  að	  dóttir	  mín	  yrði	  	  
samkynhneigð?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

10.	  Ég	  tel	  að	  samkynhneigð	  í	  kvennaknattspyrnu	  sé	  ,,smitandi”?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

11.	  Ég	  tel	  að	  það	  séu	  fleiri	  samkynhneigðir	  karlmenn	  í	  knattspyrnunni	  	  
sem	  þora	  ekki	  að	  koma	  út	  úr	  skápnum	  vegna	  hræðslu	  við	  viðbrögðð	  	  
samfélagsins	  og	  liðsfélaga?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

12.	  Mér	  finnst	  samkynhneigð	  hjá	  konum	  algengari	  í	  knattspyrnu	  en	  í	  	  
öðrum	  hópíþróttagreinum?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

13.	  Mér	  finnst	  stelpur	  í	  knattspyrnu	  almennt	  of	  karlalegar	  í	  útliti?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  
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14. Mér finndist óþægilegt að fara í meðferð til  
sjúkraþjálfara	  liðsins	  ef	  hann	  væri	  samkynhneigður?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

15.	  Ég	  myndi	  forðast	  það	  að	  spila	  hjá	  þjálfara	  sem	  væri	  	  
samkynhneigður?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

16.	  Mér	  finnst	  algengt	  að	  leikmenn	  uppnefni	  hvorn	  annan	  sem	  	  
homma	  eða	  lesbíu	  inn	  á	  vellinum	  þegar	  þeir	  verða	  reiðir?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

17.	  Ég	  tel	  að	  umhverfið	  í	  kvennaknattspyrnunni	  sé	  helsta	  ástæða	  	  
þess	  að	  svo	  margar	  konur	  eru	  samkynhneigðar	  í	  knattspyrnu?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

18.	  Ég	  tel	  að	  umhverfið	  í	  karlaknattspyrnunni	  sé	  helsta	  ástæða	  	  
þess	  að	  svo	  fáir	  eru	  samkynhneigðir	  í	  knattspyrnu?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

19.	  Ég	  tel	  að	  samkynhneigðar	  konur	  velji	  það	  frekar	  að	  æfa	  knattspyrnu	  en	  	  
aðrar	  íþróttir?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

20.	  Mér	  finnst	  fyrirmyndir	  ungra	  knattspyrnukvenna	  góðar,	  hvað	  	  
varðar	  hegðun/útlit?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

21.Mér	  finnst	  fyrirmyndir	  ungra	  knattspyrnudrengja	  góðar,	  hvað	  	  
varðar	  hegðun/útlit?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

22.	  Ef	  samherji	  minn	  væri	  samkynhneigður	  fyndist	  mér	  	  
óþægilegt	  að	  skipta	  um	  föt	  fyrir	  framan	  viðkomandi?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

23.	  Ef	  samherji	  minn	  væri	  samkynhneigður	  fyndist	  mér	  óþægilegt	  
að	  viðkomandi	  myndi	  skipta	  um	  föt	  fyrir	  framan	  mig?	  	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

24.	  Mér	  myndi	  finnast	  óþægilegra	  að	  tala	  um	  kynlíf	  við	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
samkynhneigðan	  liðsfélaga	  minn	  heldur	  en	  gagnkynhneigðan	  liðsfélaga?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

25.	  Mér	  myndi	  finnast	  óþægilegt	  að	  vera	  með	  samkynhneigðum	  	  
samherja	  mínum	  í	  æfingum	  þar	  sem	  krafist	  er	  líkamlegrar	  snertingar?	  	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

26.	  Ég	  væri	  ekki	  á	  móti	  því	  að	  hafa	  samkynhneigt	  par	  í	  	  
liðinu	  mínu?	  
	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

	  27.	  Mér	  myndi	  finnast	  óþægilegt	  að	  fara	  í	  sturtu	  með	  tveimur	  samherjum	  	  	  	  
mínum	  sem	  væru	  í	  sambúð?	  

	  

1	   2	   3	   4	   	  	  

28.	  Ég	  tel	  að	  ef	  það	  væri	  samkynhneigður	  einstaklingur	  með	  	  
mér	  í	  liði	  myndi	  ,,klefaspjallið”	  verða	  þvingaðra?	  
	  

1	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  

	  
	  
 


