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Útdráttur  

 

Upplifun hinsegin fólks í íþróttum á Íslandi hefur ekki verið rannsökuð áður, fyrir 

utan knattspyrnu og í mörgum tilfellum byrjuðu þær ritgerðir sem voru til erlendis 

á „þetta er í fyrsta skipti sem þetta er rannsakað“. Því var kominn tími til að 

viðfangsefnið fengi athygli! Markmið þessa verkefnis var að komast að því hver 

upplifun hinsegin fólks á Íslandi er af íþróttahreyfingunni og leita leiða til að bæta 

hana. Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir við rannsóknina; hálfstöðluð 

viðtöl (n=8) við hinsegin íþróttafólk af báðum kynjum á aldrinum 19-41 árs úr 

einstaklings og hópíþróttum gáfu upplýsingar um upplifun hinsegin fólks af 

íþróttahreyfingunni á Íslandi. Niðurstöðum var skipt niður í tvö þemu: Upplifun og 

framtíðarskref. Niðurstöður gefa til kynna að upplifun hinsegin íþróttafólks sé 

almennt góð en það séu þættir sem hafi bæði jákvæð og neikvæð áhrif á upplifunina. 

Neikvæð áhrif koma alla jafna í gegnum staðalímyndir, neikvæða orðaræðu, brot á 

kynímyndum, að vera „öðruvísi“ og eitraða karlmennsku. Jákvæð upplifun kemur 

af kynjablönduðum íþróttum, að halda sig innan kynímynda og að stunda íþróttir 

með hinsegin félögum. Í kaflanum um framtíðarskref kemur fram að fræðsla og þá 

sérstaklega til þjálfara, fyrirmyndir og sýnilegur stuðningur muni hjálpa til við að 

bæta upplifun hinsegin íþróttafólks. 
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Formáli 

 

Málefni hinsegin íþróttamanna hafa verið mér hugleikin síðan ég kom út úr 

skápnum sem samkynhneigður frjálsíþróttamaður og þjálfari fyrir sex árum síðan. 

Þegar ég var í skápnum sárvantaði mig fyrirmyndir og að heyra jákvæða og 

opinskáa umræðu um hinsegin íþróttafólk. Þess í stað heyrði ég að hommar gætu 

ekki verið í íþróttum og eina sýnilega hinsegin fólkið sem ég tók eftir var fólk á 

borð við Pál Óskar, Haffa Haff og Völu Grand. Þrátt fyrir að þau séu öll góðar 

fyrirmyndir þá átti ég erfitt með að samsvara mér við þau sem hinsegin 

íþróttamaður. Mitt markmið með þessu verkefni er tvíþætt: Annars vegar að finna 

út hver upplifun hinsegin íþróttafólks á Íslandi sé og hins vegar að reyna að nýta 

þær upplýsingar sem koma úr verkefninu til að hafa að hafa jákvæð áhrif á upplifun 

næstu kynslóða hinsegin íþróttamanna.  

Þessi rannsókn er lokaverkefni til B.Sc gráðu í íþróttafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Allir þeir viðmælendur sem tóku þátt í verkefninu sýndu því mikinn 

áhuga og vil ég þakka þeim fyrir að deila með mér þeirra upplifun og er ég þeim 

þakklátur fyrir alla þá hjálp sem þau gáfu mér. Leiðbeinandi minn var Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir og hún sýndi verkefninu sömuleiðis mikinn áhuga og ítrekaði við 

mig að þessi rannsókn væri mjög mikilvæg fyrir samfélagið í dag. Margrét sýndi 

mér strax á fyrstu vikum fyrstu annar að íþróttafræðin í HR stendur við bakið á 

hinsegin fólki. Þegar ég skilaði inn ritunarverkefni í áfanganum Vinnulag í 

Háskólanámi þar sem ég nefndi að ég væri samkynhneigður og við þá setningu 

skrifaði hún „STERKT!“, sem gaf mér sjálfstraust til að koma út fyrir bekknum, 

sem stóð síðan 100% við bakið á mér. Svona lítil merki um stuðning eru ómetanleg! 

Síðan vil ég þakka Birtu Sigmundsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu og foreldrum 

mínum Hrönn Sveinsdóttur og Bergsvein Sampsted fyrir allan stuðninginn. 
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Inngangur 

 

Íslenska þjóðin elskar að stunda og horfa á íþróttir. Ríflega 60% Íslendinga eru 

meðlimir í íþróttafélagi innan ÍSÍ og þar af eru næstum 100 þúsund iðkendur 

(Atlason, 2019). Þjóðin situr límd við skjáinn þegar landsliðin spila og hvetja hana 

áfram samhæfðum víkingaklöppum, söngvum eða með því að kalla á skjáinn. Þegar 

leikur Íslands og Argentínu var í gangi þá var 60% þjóðarinnar að horfa og 99.6% 

af þeim sem voru með kveikt á sjónvarpinu voru með stillt á leikinn (RÚV, 2018). 

Allir ættu að geta að fundið sér íþrótt við hæfi og kyn, aldur, líkamsgeta eða 

kynhneigð ætti ekki koma í veg fyrir það.   

 Í þetta skiptið verður rannsakað hvað upplifun íþróttfólk sem hefur aðra 

kynhneigð en gagnkynhneigð hefur af íþróttahreyfingunni á Íslandi. Örfáar 

rannsóknir eru til um þetta viðfangsefni og enn í dag eru fordómar að hafa neikvæð 

áhrif á hinsegin fólk og nýjasta dæmið var þegar stuðningsmenn ÍR syngja hástöfum 

„Það eru hommar í KR“ rétt fyrir fjórða úrslitaleik liðanna um 

Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta (K. Ólafsdóttir, 2019). Vonandi getur þessi 

rannsókn hjálpað við að bæta upplifun hinsegin fólks.  

 

Markmið fræðilega kaflans er að hjálpa lesendum að skilja öll helstu hugtök tengd 

hinsegin fólki og þá sérstaklega LGB einstaklingum og reyna að tengja það við 

íþróttahreyfinguna. Fyrst verður skilgreint hvaða hluta hinsegin regnhlífarinnar er 

verið að rannsaka og farið yfir hugtök og málefni sem tengjast hinsegin fólki. 

Sömuleiðis verður reynt að tengja það við undirliggjandi þætti sem hafa áhrif á 

upplifun LGB fólks almennt. Þar á eftir verður skoðað hvernig LGB fólk upplifir 

sig innan íþróttaheimsins, þar sem ein íþrótt verður skoðuð ítarlega, og síðan reynt 

að sýna fram á fjölbreytileika LGB afreksíþróttamanna.  

Aðalrannsóknarspurning verkefnisins er: 

Hver er upplifun LGB fólks af íþróttahreyfingunni á Íslandi? 

Undirspurning er : 

Hvernig er hægt að bæta upplifun LGB fólks í íþróttum? 
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Hinsegin fólk 
 

Hinsegin fólk er regnhlífarhugtak yfir fjölbreytta flóru einstaklinga sem eiga það 

sameiginlegt að vera ekki sískynja gagnkynhneigðir einstaklingar („Norm“, e.d.). 

Sískynja eða Sís einstaklingur upplifir sig þannig að það kyn sem honum var 

úthlutað við fæðingu tilheyri honum. Til dæmis er sís maður, maður sem fékk 

úthlutað kyninu strákur við fæðingu og er sáttur við það. Mikill meirihluti 

mannkyns skilgreinir sig sem sískynja og fyrir þá einstaklinga sem falla ekki undir 

þá skilgreiningu er notað andheiti orðsins sís, trans („Sís, sískynja“, e.d.). Út frá 

niðurstöðum úr bandarískri rannsókn frá árinu 2016 er áætlað að það sé að meðaltali 

0.6% sem skilgreina sig sem trans (Flores, Herman, Gates og Brown, 2016).  

Trans regnhlífin heldur utan um fólk sem hefur kynvitund sem passar ekki við 

það kyn sem því var úthlutað við fæðingu. Orðið trans tók við af hugtakingu 

kynskiptingur, sem þótti úrelt og niðrandi, og þýðir einfaldlega að vera „hinum 

megin við“ – sem í þessu tilfelli er að vera hinum megin við kynið sem því var 

úthlutað við fæðingu. Það að vera trans einstaklingur tengist ekki kynhneigð, heldur 

kynvitund; til að mynda er transkona einstaklingur sem fæðist sem karl en fór í 

kynleiðréttingu. Oft og tíðum er hún samkynhneigð fyrir aðgerð, en verður þá 

gagnkynhneigð eftir hana („Trans - transgender“, e.d.). Fyrst að kynhneigð og 

kynvitund er ekki það sama, þá ber að skoða hvað kynhneigð er og hvaða 

kynhneigðir falla út fyrir „normið“.  

 Kynhneigð einstaklings gefur til kynna hverjum hann verður hrifinn eða 

ástfanginn af. Kynhneigð getur verið fastmótuð, þar sem einstaklingur sem er til 

dæmis gagnkynhneigður karlmaður laðast aðeins að konum alla ævi. Kynhneigðin 

tekur semsagt engum breytingum frá því að viðkomandi uppgötvar hana fyrst. Á 

móti getur kynhneigð oft verið sveigjanleg eða „flæðandi“ (e.fluid) („Kynhneigð“, 

e.d.). Það eru til margar mismunandi skilgreiningar á kynhneigðum; flestir hafa 

heyrt um gagnkynhneigð, samkynhneigð og tvíkynhneigð en einnig eru til minna 

þekktar skilgreiningar á borð við gráa eikynhneigð, pankynhneigð og 

kynseginhneigð („Kynhneigð“, e.d.). Í þessu verkefni verður einblínt á sískynja 

einstaklinga sem skilgreina sig sem samkynhneigða eða tvíkynhneigða og verður 

notast við skammstöfunina LGB þegar er fjallað um þann hóp. LGB er tekið úr 
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hinni sístækkandi skammstöfun hinsegin regnhlífarinnar LGBTQIA+, þar sem L 

stendur fyrir lesbíur (e.lesbian), G fyrir homma (e.gays) og B fyrir tvíkynhneigða 

(e.bisexuals) (Gold, 2018) . 

 Samkynhneigðir einstaklingar laðast að fólki sem tilheyrir sama kyni og það 

sjálft. Samkynhneigð gildir um bæði kyn og ef það á að aðgreina kynhneigð eftir 

kyni er hægt að segja samkynhneigður karl eða samkynhneigð kona – en í daglegu 

tali er hommi og lesbía algengustu orðin um samkynhneigða karla og konur 

(„Samkynhneigð“, e.d.). Orðið hommi er íslensk stytting á enska orðinu 

homosexual; forskeytið homo- er tekið af gríska orðinu homós sem merkir samur 

eða sjálfur og viðskeytið -sexual er tekið af orðinu sexus sem merkir kyn eða 

kynferði. Hins vegar er talið að orðið lesbía eigi rætur sínar að rekja til grísku 

eyjunnar Lesbos í Eyjahafi, þar sem gríska skáldkonan Saffó, sem orti meðal annars 

um kvenlega fegurð, bjó (Kvaran, 2008).  

Þegar manneskja laðast að tveimur kynjum er notast við skilgreininguna 

tvíkynhneigð. Í flestum tilfellum hrífast einstaklingar að körlum og konum en í 

sumum tilfellum hrífast einstaklingar að trans fólki utan kynjatvíhyggjunnar. 

Tvíkynhneigðir einstaklingar laðast ekki alltaf nákvæmlega jafn mikið að báðum 

kynjum; sumir eru aðallega fyrir konur en geta orðið hrifnir af körlum og öfugt 

(„Tvíkynhneigð“, e.d.). Sjálfsmatskvarði Dr. Alfred Kinsey, sem kom fyrst fram á 

sjónarsviðið árið 1948, ögraði þeirri hugsun að það væri hægt að skipta mannkyninu 

í tvo flokka – samkynhneigða og gagnkynhneigða – og að það væri ekkert þar á 

milli. Þess í stað vildi hann meina að kynhneigð væri flæðandi og að einstaklingar 

ættu að skilgreina sig sjálfir í stað þess að vera settir í fyrirfram mótuð hólf 

(„Prevalance of Homosexuality study“, e.d.). Alfred og rannsóknarteymið hans 

tóku viðtöl við þúsundir einstaklinga og komust að þeirri niðurstöðu að kynhegðun, 

hugsanir og tilfinningar í garð sama eða hins kynsins voru ekki alltaf stöðugar og 

gátu sveiflast með tímanum. Kinsey teymið skapaði því Kinsey kvarðann til að gefa 

einstaklingum tækifæri til að velja skilgreiningu sem lýsti þeirra kynhneigð betur. 

Kvarðinn er á bilinu 0-6 auk þess að hafa X fyrir eikynhneigða. Hér að neðan má 

finna skilgreiningar á tölunum og mynd af kvarðanum („Prevalance of 

Homosexuality study“, e.d.): 

0. Gagnkynhneigð 

1. Ríkjandi gagnkynhneigð, samkynhneigð hegðun kemur sjaldan fyrir. 
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2. Ríkjandi gagnkynhneigð, samkynhneigð kemur fyrir. 

3. Tvíkynhneigður, sama hrifning af báðum kynjum. 

4. Ríkjandi samkynhneigð, gagnkynhneigð kemur fyrir 

5. Ríkjandi samkynhneigð, gagnkynhneigð kemur sjaldan fyrir 

6. Samkynhneigð 

 

 

 

.  

 

 

 

Mynd 1 Kinsey Kvarðinn 

 

Hlutfall þeirra sem skilgreina sig sem LGBT í bandaríkjunum hefur aukist úr 3.5% 

upp í 4.5% á tímabilinu 2012 – 2017 (Newport, 2018). Hlutfallið er enn hærra hjá 

einstaklingum sem eru fæddir á tímabilinu 1988 – 1999, betur þekktir sem 

„millennials“, þar sem 8.2% skilgreina sig sem LGBT. Það er helmingi meira en 

kynslóðin á undan (1965 – 1979) og fjórfalt meira en hjá elstu kynslóðinni (1913 – 

1945). Konur eru líklegri en karlar til að skilgreina sig sem LGBT með hlutfallið 

5.1% á móti 3.9% hjá körlum (Newport, 2018). Svipuð breyting átti sér stað í 

Ástralíu þar sem þeir sem voru sammála yfirlýsingunni „Ég er samkynhneigð/ur“ 

jókst um 1% á tímabilinu 2006 – 2014. Þeir sem voru á tvítugsaldri voru hæstir með 

6.5% hlutfall, sem gefur upp svipaða mynd og í bandarísku rannsókninni. Heilt yfir 

voru 4.1% karla og 2.8% kvenna sem skilgreindu sig sem samkynhneigð („Is 

Australia getting gayer—and how gay will we get?“, 2015). Hinum megin í 

Eyjaálfu í nýsjálenskri rannsókn voru þátttakendur beðnir um að lýsa kynhneigð 

sinni og kom þar í ljós að konur voru líklegri til að skilgreina sig sem 

tvíkynhneigðar, 2.1% á móti 1.5% hjá körlum. Þegar kom að samkynheigð snérist 

dæmið hins vegar við: karlar skilgreindu sig sem samkynhneigða í 3.5% tilfella á 
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móti 1.8% hjá konum (Greaves o.fl., 2017).   

 Það að vera samkynhneigður eða tvíkynhneigður er ekki val, lífstíll eða 

geðsjúkdómur. Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að reyna að finna út af hverju 

einstaklingar verða sam- eða tvíkynhneigðir. Talið er að blanda af genum, uppeldi 

og umhverfi hafi áhrif á kynhneigðina (Sanders o.fl., 2017). Í rannsókn þar sem 

bornir voru saman karlmenn sem skilgreina sig sem gagnkynhneigða (0-1 á Kinsey 

kvarðanum) og samkynhneigða (5-6 á Kinsey kvarðanum) fannst munur á 

litningum 13 og 14 sem er talið tengjast kynhneigð (Sanders o.fl., 2017). Í ICD-6 

skýrslu Alþjóðaheilbrigðistofnunarinnar (e.WHO) árið 1948 var samkynhneigð 

skilgreind sem kynvilla (e.sexual deviation) sem talin var tengjast 

persónaleikavandamálum (e.personality disorder) (Cochran o.fl., 2014). Síðan þá 

hefur mikið vatn runnið til sjávar og í ICD-10 skýrslunni var staðfest að kynhneigð 

ein og sér getur ekki verið talin sem andlegur sjúkdómur. Miklar samfélagslegar 

breytingar og nýjar rannsóknir hafa komið þeim skilaboðum á framfæri að LGB 

einstaklingar séu eðlilegur hluti af fjölbreyttri flóru mannkyns (Cochran o.fl., 

2014).  

 

Upplifun hinsegin fólks  

 

Hommafælni (e.homophobia) er íslenska orðið yfir fordóma í garð LGB 

einstaklinga, en þar sem orðið virðist útiloka lesbíur og tvíkynhneigða verður hér 

notast við orðið kynhneigðarfordómar (e. Sexual predjudice). Fordómar geta verið 

skilgreindir sem neikvæð viðhorf til hóps eða einstaklinga innan hópsins 

(Lúðvíksson, 2012). Fordómar geta komið vegna slæmrar reynslu, sögusagna eða 

ótta við viðkomandi hóp, sem er ekki alltaf rökréttur og í sumum tilfellum nægir að 

veita einstaklingum meiri upplýsingar um viðfangsefnið til að uppræta fordómana. 

Hins vegar kjósa sumir að halda í fyrri skoðanir þrátt fyrir að staðreyndir gefi annað 

upp (Stefánsdóttir, 2013). Oftar en ekki byggjast fordómar á staðalímyndum og alla 

jafna hefur fólk einhverjar staðalímyndir í garð ákveðins hóps. Það er erfitt að hafa 

engar staðalímyndir, en ef að það er einungis miðað við staðalímynd þegar er verið 

að meta einstakling telst það vera fordómafullt (Lúðvíksson, 2012). Staðalímyndir 

eru þægileg leið til að setja einstaklinga í fyrirfram mótuð box. Þegar hvert 
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staðalímyndabox er opnað er búist við ákveðinni hegðun og eiginleikum frá 

einstaklingunum sem falla inn í boxið (Stefánsdóttir, 2013). Staðalímyndir geta 

verið jákvæðar eða neikvæðar. Jákvæð staðalímynd getur til að mynda verið að 

hommar séu frábærir, indælir og gaman að skemmta sér með þeim en á móti getur 

neikvæð staðalímynd verið að þeir séu dramadrottningar (Stefánsdóttir, 2013). 

Staðalímyndir hafa í heildina þau áhrif að einstaklingur er ekki metinn á eigin 

verðleikum (Lúðvíksson, 2012). Fordómar geta einnig komið fram ef ákveðinn 

hópur hefur neikvæðar skoðanir í garð LGB einstaklinga. Sem dæmi má nefna suma 

trúarlega hópar sem hafa ákveðin gildi og því getur einstaklingur trúarhópsins bætt 

stöðu sína með því að sýna fordóma í garð LGB einstaklinga. Á móti er uppspretta 

fordómanna sú að LGB fólk sé að brjóta gegn hefðbundnum kynhlutverkum 

(Lúðvíksson, 2012). Fordómar gagnvar einstaklingum sem brjóta gegn 

hefðbundnum kynhlutverkum afmarkast hins vegar ekki einungis við LGB 

einstaklinga. Þetta hefur fyrrum forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, að segja um 

fyrstu dagana sína í embætti um karlrembuna sem hún varð fyrir: „Þetta var ekki 

auðvelt, karlar voru alls ekki vanir að hafa konur sér við hlið annars staðar heldur 

en á heimilunum og það reyndi oft á. Það reyndi oft á að mér fyndist að körlum 

þætti ég svo vitlaus, af því að ég væri kvenmaður að ég áttaði mig ekki á hvernig 

hlutirnir væru saman settir“. Þegar hún var spurð um mögulega útskýringu á því af 

hverju körlunum fyndist hún vera vitlaus svaraði hún: „Þetta var mjög karllægt í þá 

daga og vafalaust því konur voru svo lítið í opinberum málum“ (Sigurvinsson og 

Santos, 2010). Færa má rök fyrir því að ef Vigdís væri að bjóða sig fram í dag, þá 

myndi hún eflaust ekki verða fyrir slíkri karlrembu og fyrst að breytingin hefur 

verið svona mikil hjá konum þá er ekki hægt að útiloka að eftir 40 ár verði sams 

konar breyting komin hjá LGB einstaklingum  

 

Kynhlutverk  

 

Á fæðingardeildinni eru kynhlutverk strax byrjuð að hafa áhrif og flokka 

einstaklinginn eftir kyni. Strákar fara oftar en ekki í blá föt og stelpur í bleik í stað 

þess að fötin séu til dæmis hvít. Þjóðfélagið ýtir undir þessi kynhlutverk og sú 

staðalímynd sem er ríkjandi er að stelpur leiki sér í mömmuleik, baki kökur, taki 

þátt í rólegum leikjum og gangi í fötum sem eru í stelpulitum. Á sama tíma er gert 
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ráð fyrir að strákar klæðist strákalitum og fari í mun meiri hasarleiki á borð við 

stríðs- og bílaleiki (Zawodna, 2012). Foreldrar og aðrir fullorðnir hafa oftar en ekki 

meiri þolinmæði fyrir hávaða og látum í strákum þegar þeir eru að leika sér, á meðan 

stelpur eru oft stoppaðar fyrr í sambærilegum leikjum (Zawodna, 2012). Í rannsókn 

þar sem börn voru spurð hvað þeim fannst um það ef þau myndi skipta um kyn 

brugðust strákarnir ekki vel við því á meðan stelpurnar tóku aðeins léttar í það og 

fannst þeim það jafnvel vera smá skondið. Sú ímynd að strákar séu sterkara kynið 

kemur fram snemma og strákar geta verið á móti því að láta af henni og gera því 

ekki hluti sem veikja kynímynd þeirra á meðan stelpurnar hafa litlar áhyggjur af því 

(Browne, 2004). 

Þessi kynhlutverk geta með tímanum orðið óskrifaðar reglur þar sem 

einstaklingar finna fyrir pressu frá samfélaginu til að halda sig innan síns 

kynhlutverks eða verða fyrir neikvæðum afleiðingum – en fá hvatningu ef þeir sýna 

hegðun sem stemmir við eigið kyn. Brot á kynhlutverkum getur komið viðstöddum 

á óvart sem getur kallað fram reið viðbrögð því einstaklingurinn er að brjóta 

óskrifuðu reglurnar (Koenig, 2018). Konur eiga að vera hlýjar, viðkvæmar og 

samstarfsfúsar en forðast að vera ekki ógnandi, hrokafullar eða „aggresívar“. 

Hlutverk karla er síðan að vera ákveðnir, sjálfstæðir auk þess að vera keppnismenn, 

á meðan þeir eiga að forðast að sýna nokkur merki um veikleika hvort sem það séu 

tilfinningar eða óöryggi. Dæmi um brot á þessum reglum er þegar konur haga sér á 

stjórnandi hátt (e.dominant), en þá eru þær oft taldar vera síður viðkunnanlegar og 

minni líkur eru á að þær verði ráðnar í starf – jafnvel þó þær séu meðal hæfustu 

umsækjandanna (Koenig, 2018).   

Þær íþróttir sem sýna kynin í „réttum“ kynhlutverkum hljóta almennt meiri 

umfjöllun en þær sem gera það ekki. Karlaíþróttir sem leggja áherslu á styrk, kraft 

og ofbeldi fá mikla athygli á meðan þeir karlar sem keppa í „kvenlegri“ greinum á 

borð við fimleika og listskauta geta búist við minni umfjöllun og jafnvel að þeim sé 

strítt sökum þess að þeir séu kvenlegir eða hommalegir, sem síðan getur haft 

neikvæð áhrif á yngri flokka. Hjá konum er þetta oft öfugt; konur sem eru í 

kraftaíþróttum eins og kraftlyfingum fá minni athygli en kynsystur þeirra í 

fimleikum og öðrum „kvenlegri“ íþróttagreinum (Kian, Clavio, Vincent og Shaw, 

2011). Karlmenn þurfa stöðugt að vera að sanna styrk sinn þar sem karlmennskan 

getur verið tekin frá þeim um leið og þeir sýna kvenlega eða ókarlmannlega hegðun. 
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Það getur valdið því að þeir forðast kvenlega hegðun. Karlar sem sýna af sér 

kvenlega hegðun eru taldir líklegri að vera samkynhneigðir heldur en konur sem 

sýna af sér karlmannlega hegðun (Koenig, 2018). Þetta getur fætt af sér eitraða 

karlmennsku sem er hugtak sem kom ítrekað fyrir í viðtölum við viðmælendur í 

þessu verkefni. 

 

Eitruð Karlmennska 

„Maaark og allir karlmenn, bæði inni á fótboltavöllunum og framan við risaskjáina 

á börum heimsins hoppa hver upp um annan og hlæja eða gráta og faðmast og 

klappa hver öðrum á bakið – bæði þétt og lengi. Þetta eru einu aðstæðurnar þar sem 

karlmennskan er samtaka um að sýna óritskoðaðar tilfinningar frá sínum innsta 

kjarna, þar sem karlmennskan ræðir um líðan sína við aðra karla, nýtur þess að finna 

hjörtun slá í takti og finna hlýjuna í snertingu og líkamlegri nánd við kynbræður 

sína, þ.e. án þess að vera kallaðir hommar“ (M. P. Ólafsdóttir, 2014). Svona lýsir 

Margrét Pála Ólafsdóttir eitraðri karlmennsku í pistli sínum, Gjald 

Karlmennskunnar, í Fréttatímanum. Samfélagið og tíðarandinn getur haft áhrif á 

það hvernig karlar haga sér á fullorðinsaldri. Um miðbik níunda áratugarins ríkti 

mikil hómóhystería í flestum vestrænum ríkjum, sem er óttinn við að fólk haldi að 

einstakingur sé samkynhneigður vegna hegðunar sem passar ekki við kynhlutverk 

einstaklingsins. Þegar „venjulegir“ karlar í „venjulegum“ fjölskyldum byrjuðu að 

deyja í AIDS faraldrinum var ekki lengur nóg að haga sér eins gagnkynhneigðir 

(e.straight acting) heldur gat hver sem er verið hommi, óháð hegðun eða lífsstíl. Til 

að afsanna að þeir væru hommar byrjuðu menn að haga sér á annan hátt líkamlega 

og tilfinningalega (Anderson, 2011a). Til að viðhalda gagnkynhneigðri ímynd sinni 

urðu karlmenn tregari við að sýna nánd, sorg eða ást í garð vina sinna. Karlar geta 

ekki sýnt ótta eða að þeim sé ógnað og þurfa að hafa stífar líkamshreyfingar (e.rigid 

body language) og passa að dansa á karlmannlegan hátt. Auk þess að forðast 

ákveðin föt, áhugmál og skemmtanir (Anderson, 2011a).   

Í norskri rannsókn þar sem var tekið viðtöl við núverandi og fyrrverandi 

atvinnumenn í handbolta um karlmennsku kom í ljós að á meðan viðtölunum stóð 

töluðu þeir aldrei um eigin vandamál, en um leið og það var slökkt á upptökunni 

opnuðu þeir sig um alls konar vandamál. Þeir kusu að þaga yfir þessum 
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vandamálum og notuðu vinnu og líkamsrækt til að losa um tilfinningar sínar 

(Lilleaas, 2007). Inni á vellinum fengu þeir frelsi til að tjá tilfinningar sínar, hvort 

sem þær voru gleði eða reiði, og gátu haldið í og snert hvorn annan innan ákveðinna 

marka. Hins vegar var það talið brjóta óskrifaðar reglur að kyssa hvorn annan á 

munninn. Einn leikmaður var svo glaður í einum leiknum að hann kyssti liðsfélaga 

sinn á beint á munninn og daginn eftir þá var mynd af kossinum á forsíðu dagblaðs 

og blaðamenn spurðu fjölskyldur þeirra hvort þeir væru samkynhneigðir (Lilleaas, 

2007). Í rannsókninni kom sömuleiðis fram að þeir voru lítið að deila með 

liðsfélögunum hvernig þeim leið og einn leikmaðurinn sagði „ég tala aldrei við 

strákavini mína um vandamál heldur erum við saman þá höfum við alltaf gaman“. 

Þeir segja að uppeldið hafi haft sterk áhrif og þeim sé kennt að tala ekki um eigin 

tilfinningar og lokað á þá ef þeir sýna þær séu taldar vera veikleikamerki. Þegar 

faðir eins leikmannsins lést og hann brotnaði niður og byrjaði að gráta bað þjálfari 

hans hann um að taka sig saman í andlitinu og hætta að gráta í stað þess að hugga 

hann (Lilleaas, 2007). 

Blessunarlega hafa þessar kröfur á karlmenn slaknað á síðustu áratugum en 

þær eru þó að einhverju leyti enn að hafa áhrif í formi eitraðrar karlmennsku. 

Árið 2018 reið samfélagsmiðlabylting gegn eitraðri karlmennsku yfir íslenskt 

samfélag undir myllumerkinu #karlmennskan. Markmið hennar var eftirfarandi: „ 

að uppræta „eitraða karlmennsku“ og varpa ljósi á skaðlegar staðalímyndir, sem 

margar eru samtvinnaðar hugmyndum um karlmennsku“. Hópur karlmanna tjáði 

sig um málefni sem þeir höfðu ekki þorað að tala um áður; þeir tístu um allt frá ótta 

við að panta kvenlega drykki og horfa á Grey´s Anatomy yfir í að þurfa að brjóta 

af sér til að „lenda hjá skólasálfræðingnum“ – því hann þorði ekki að fara til 

sálfræðings vegna andlegrar vanlíðan (K. Ólafsdóttir, 2018).  

 

Kynhneigðarfordómar 

 

Kynhneigðarfordómar er hatur eða ótti við einstaklinga sem elskar fólk af sama 

kyni og getur valdið neikvæðum viðbrögðum eða árásargjarnri hegðun í garð þeirra 

(Deschamps og Singer, 2017). Karlmenn eru mun líklegri til að vera með fordóma 

en konur og þeir sem eru með fordóma eru líklegri að hafa þá gagnvart hommum 
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en lesbíum. Þeir sem eiga hinsegin vini eða ættingja eru ólíklegastir til að vera með 

fordóma og það hversu reglulega einstaklingur hittir LGB fólk, hversu náin hann er 

því og að einstaklingur sé komin út úr skápnum skiptir mestu máli og hefur það allt 

jákvæð áhrif (Lúðvíksson, 2012). Gagnkynhneigt forræði (e.heteronormativity) er 

ríkjandi stefna í heiminum. Það er gert ráð fyrir því að karl og konur laðist aðeins 

að hvort öðru (e.heterosexual) en ekki að sama kyninu og allir sem falla undir þann 

hatt séu eðlilegir á meðan þeir sem eru LGB séu óeðlilegir. Gagnkynhneigðir þurfa 

aldrei að koma út úr skápnum sem gagnkynhneigðir en samkynhneigðir og 

tvíkynhneigðir þurfa hins vegar og koma út þar sem þeir eru ekki partur af norminu 

(Stefánsdóttir, 2013). Stundum eru kynhneigðarfordómar ekki vegna þess að 

einstaklingur hafi eitthvað á móti LGB fólki eða hann haldi að hann sé LGB eða 

hafi LGB langanir, heldur snýst það um að þeir sem eru gagnkynhneigðir séu 

hræddir um að aðrir haldi að þeir séu LGB. Kynhneigðarfordómar eru því partur af 

því að viðhalda „karlmennsku“ með því að láta þá óttast um að aðrir haldi að þeir 

séu LGB og þeir þurfi því stöðugt að vera að afsanna það með ákveðinni hegðun. 

Það má því í raun segja að kynhneigðarfordómar séu hatur sem geri menn 

gagnkynhneigða. Dæmi um þetta er til að mynda að tveir strákar fara saman í bíó 

og taka þrjú sæti og hafa yfirhafnir á milli sín eða á alvarlegri nótum að beita LGB 

fólk ofbeldi (Kimmel og Mahler, 2003). Ef LGB einstaklingar vilja vinna gegn 

kynhneigðarfordómum er fyrsta skrefið að koma út úr skápnum og tala opinskátt 

um málefni LGB fólks. Það þarf að minnka völd orða á borð við lesbía og hommi 

með því að nota þau oft og reglulega í daglegu tali til að minnka neikvæða tengingu 

við það og til að láta þau hljóma eins og partur af venjulegri orðaræðu og auka 

þannig sýnileika LGB einstaklinga. Sömuleiðis geta gagnkynhneigðir hjálpað með 

því að segja „áttu maka?“ í stað þess að segja „áttu kærasta/kærustu?“ en með því 

er opnað á möguleika að það séu til aðrar kynhneigðir en gagnkynhneigð í 

samtalinu. Hins vegar er stærsti vandinn þögn LGB einstaklinga, það að hlæja að 

LGB bröndurum, taka því sem hrósi þegar er sagt „ég hefði aldrei giskað að þú 

værir hommi, þú ert ekki hommalegur“ og skamma fólk fyrir að vera of hommalegt 

í stað þess að neita að taka þátt í þessari hegðun og svara til baka (Pharr, 2002).  
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Staðalímyndir 

 

Tvíkynhneigðir eru taldir vera ósýnilegi minnihlutinn innan LGB, það gildir jafnt 

um karla og konur. Það fer almennt lítið fyrir þessum hóp í samfélaginu sem hefur 

þau áhrif að þær staðalímyndir sem eru til staðar eru veikar og margir geta ekki 

nefnt eina einustu staðalímynd tengda tvíkynhneigðum. Staðalímyndir 

gagnkynhneigðra af tvíkynhneigðum körlum hafa töluvert verið rannsakaðar og 

bornar saman við samkynhneigða og gagnkynhneigða karla. Fram hefur komið að 

tvíkynhneigðir karlar eru taldir vera ringlaðir (e.confused), ótraustverðugir og 

opnari fyrir nýjum upplifunum. Einnig eru þeir taldir vera ólíklegri til að vera í 

einkvænissambandi og ættu erfiðara með að vera í langtímasambandi. Sömuleiðis 

töldu sumir að tvíkynhneigðir karlmenn væru einfaldlega samkynhneigðir menn 

sem væru einungis búnir að taka hálft skref út úr skápnum og að tvíkynhneigð væri 

eins konar millibilsástand (Zivony og Lobel, 2014). Tvíkynhneigðar konur voru 

einnig taldar ringlaðari (e.confused) og lauslátari en gagnkynhneigðar konur. Þær 

voru taldar vera óáreiðanlegri og með sveiflukenndari tilfinningar en sam- og 

gagnkynhneigðar konur. Auk þess voru þær álitnar vera úthverfari (e.extrovert) og 

opnari (Zivony og Saguy, 2018).  

Hommar og lesbíur hafa líka ákveðnar staðalímyndir og eru oft talin brjóta 

gegn hinum hefðbundu kynhlutverkum, þar sem hommar eru taldir kvenlegir og 

lesbíur karlmannlegar. Það að brjóta gegn hefðbundnum kynhlutverkum vekur upp 

neikvæð viðbrögð óháð kynhneigð (Blashill og Powlishta, 2009). Lesbískar 

staðalímyndir falla á milli flokksins karlmannleg (e.butch) og kvenleg (e.femme). 

Það hversu „karlmannlegur“ eða „kvenmanlegur “ lífstíll, hegðun og fatnaður er 

segir til um hvar þær er staðsettar. Sumar falla í miðjuna og þá eru þær 

karlmannlegar/kvenlegar (e.butch/femme) (Walker, Golub, Bimbi og Parsons, 

2012). Trukkalessur er orð sem er notað yfir karlmannlegustu lesbíurnar og gæti 

verið skilgreint svona „...ímynd af lesbíum sem krúnurökuðum mótorhjólatöffurum 

eða þungarokkurum sem safni vöðvum og reyni að líkjast karlmönnum“ 

(„Lesbíurnar taka völd-Rósa Guðmundsdóttir, skemmtanastjóri Spotlight, lýsir 
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heimi samkynhneigðra kvenna.“, 2000). Varalitalesbíurnar (e.lipstick lesbian) eru 

andstæðan við trukkalessurnar þar sem þær setja á sig farða og klæðast háhæluðum 

skóm og kjólum (Das Nair og Butler, 2012). Hommar geta sömuleiðis notað 

„karlmannlegur“/“kvenlegur“ til að skilgreina sig. Þeir merkimiðar sem taldir eru 

passa best við karlmannlega hommann eru: „Persónuleiki og hegðun 

(e.mannerisms) sem passar við það sem samfélagið skilgreinir sem karlmannlegt, 

semsagt litlar tilfinningar, alltaf með stjórn á hlutunum, í stjórn, stendur sig vel 

undir álagi og er sterkur“ og „maður sem er ekki augljóslega hommi. Einhver sem 

gagnkynhneigðir myndu ekki gera ráð fyrir að sé hommi“ (e.straight acting). Hann 

klæðist í mjög hefðbundnum fötum í litum sem vekja ekki athygli og sýnir litlar 

tilfinningar á almannafæri (Sánchez, Greenberg, Liu og Vilain, 2009). Kvenlegi 

homminn hefur kvenleg persónueinkenni og hefur verið skilgreindur á eftirfarandi 

hátt: „laus úlnliður, há rödd, áberandi klæðnaður (e.flamboyant) og hefur sérstakt 

göngulag (e.swishy walk)“ sem og: „homminn sem gæti ekki falið kynhneigð sína 

jafnvel ef hann vildi“. Andstætt við karlmannlega hommann þá notar hann miklar 

handahreyfingar, knúsar og kyssir mikið og hefur mikinn áhuga á tísku og líta vel 

út (Sánchez o.fl., 2009). 

 

Staða hinsegin fólks á heimsvísu 

 

Snemma morguns þann 28. júní 1969 kom lögregla New York fylkis inn á LGB 

barinn Stonewall til að valda usla í því samfélagi sem fjölmennti barinn. Þetta var í 

annað skiptið á tveimur vikum sem lögreglan hafði komið í „heimsókn“ þar sem 

hún bað viðstadda um skilríki og handtók þá sem voru sekir um lögbrot. Lesbían 

Tammy Novak sem var í karlmannsfötum var handtekin fyrir að brjóta reglur New 

York borgar um að vera í að minnsta kosti þremur flíkum sem töldust óviðeigandi 

fyrir eigið kyn. Þegar Tammy var dregin út í bíl kvartaði hún yfir þröngum 

handjárnum sem varð til þess að lögreglumaður lamdi hana í höfðuðið með kylfu. 

Þetta virðist hafa verið síðasta hálmstráið og í kjölfarið byrjuðu dragdrottningar, 

hommar og lesbíur að berjast til baka gegn yfirlæti frá lögreglunni. Allt að 1000 

tóku þátt í uppþotinu og stóð það yfir í tvo daga (Duberman, 2013). Núna 50 árum 

seinna er talið að þetta hafi verið upphafið að hinsegin baráttunni og í tilefni þess 
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verður stærsta gleðiganga sögunnar haldin á Christopher Street í New York 

(„Governor Cuomo Announces Commemoration of 50th Anniversary of Stonewall 

Rebellion in 2019“, 2017).  

Stórkostlegar samfélagslegar breytingar hafa orðið frá Stonewall uppþotinu 

fyrir hálfri öld síðan. Yfir 70 nýjar þjóðir hafa afglæpavætt samkynhneigð og eru 

þær samtals 118, sem gerir 61% af aðildaríkjum Sameinuðu þjóðanna. Frá því að 

hjónaband samkynhneigðra var fyrst samþykkt árið 2001 í Hollandi hafa 27 aðrar 

þjóðir farið sömu leið (Deschamps og Singer, 2017). Lög sem eiga að vernda LGB 

einstaklinga hafa verið samþykkt í 69 löndum og LGB einstaklingar í pólitík verða 

sýnilegri með hverju árinu. Til að mynda varð Jóhanna Sigurðardóttir fyrsti LGB 

forsætisráðherra í heiminum árið 2009 og síðan þá hafa þjóðarleiðtogar frá Belgíu, 

Lúxemborg, Írlandi og Serbíu bæst við listann (Deschamps og Singer, 2017). 

Sýnileiki hinsegin fólks hefur því aukist til muna og það að koma út úr skápnum er 

töluvert minna mál en það var áður fyrr. Það að sjá LGB einstaklinga í fréttum, 

auglýsingum eða á almannafæri að tjá tilfinningar sínar er að mörgu leyti orðinn 

partur af daglegu lífi í mörgum löndum. Ef við berum saman viðbrögðin sem 

Jóhanna Sigurðardóttir og Hörður Torfason fengu þegar þau komu út úr skápnum 

sést hversu mikill viðsnúningur hefur orðið á minna en 40 árum. Hörður Torfason, 

einn stofnenda samtakanna 78, þurfti að flýja frá Íslandi til Kaupmannahafnar eftir 

viðtal við hann birtist í vinsæla tímaritinu Samúel um verslunarmannahelgina 1975. 

Fyrir viðtalið hafði hann aðeins lent í „vægum“ fordómum á borð við að hann væri 

kallaður helvíts hommi og snjóboltum kastað í hann (Jónasdóttir, 2017). Í viðtalinu 

opinberaði hann að hann væri samkynhneigður og svaraði allskyns spurningum um 

kynhneigð sína. Eftir að viðtalið kom út varð hann strax fyrir miklum ofsóknum. 

Það var hrækt á hann á Laugarveginum, öskrað á hann, sent haturs- og hótunarbréf 

og það alvarlegasta var morðtilraun (Jónasdóttir, 2017). Til samanburðar þegar 

Jóhanna varð forsetisráðherra og kom út fyrir heiminum sem samkynhneigð kona 

þá fór hún á lista Forbes yfir 100 valdamestu konur í heiminum („The 100 Most 

Powerful Women - Forbes.com“, e.d.). Þrátt fyrir þessar jákvæðu breytingar er einn 

hópur sem hefur ekki náð jafn miklum framförum og aðrir: LGB íþróttafólk. 
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LGB íþróttafólk 

 

Byrjum á því að skoða upplifun LGB einstaklinga af íþróttakennslu í 

skólaumhverfi. Í bandarískri rannsókn á skólakrökkum á aldrinum 14 – 18 ára kom 

í ljós að 90% hafi heyrt neikvæða orðaræðu í garð LGB einstaklinga nýlega og þar 

af næstum helmingur reglulega; orð á borð við faggi (e.faggot), lessa (e.dyke) og 

hinsegin (e.queer). Í næstum helmingi tilfella stöðvuðu kennarar eða starfsfólk ekki 

slíka orðanotkun og í undir 10% tilfella sögðu krakkarnir að kennarar stigu inn í oft 

eða alltaf. Meirihluti þátttakenda sagði það særa tilfinningar þeirra að vera kallaður 

faggi, lessa eða hinsegin. Karlar voru meira en helmingi líklegri að verða vitni að 

svona orðræðu í búningsklefanum, 63.6% á móti 30.6%, og meira en þrefalt líklegri 

til að heyra það á vellinum eða í ræktinni. Það sem stóð upp úr í rannsókninni var 

að leikfimitímar, sem eru partur af menntakerfinu og ætti að vera öruggt umhverfi 

fyrir börn og unglinga, voru taldir jafn óvinveittir í garð LGB einstaklinga og 

íþróttaheimurinn (Gill, Morrow, Collins, Lucey og Schultz, 2010) . 

Kynhneigðarfordómar voru oftast taldir koma fram í stúkunni frá aðdáendum, eða 

í 41% tilfella, en þar á kom leikfimi í skólum, 21%. Það sem vekur áhuga er að það 

er hærra hlutfall en áhugamanna- og atvinnumannaklúbbar til samans með 17% 

(Denison og Kitchen, 2015). Sambærileg rannsókn var gerð í Norður-Karólínu en 

þar voru 61% kennara sem tóku þátt sem sögðust hafa tekið eftir einhverjum 

kynhneigðarfordómum hjá nemendum sínum. Fáir kennarar notuðu LGB 

fyrirmyndir í kennslu eða gáfu til kynna að LGB fólk gæti verið partur af hópnum 

(e.inclusive). Meira en helmingur kennara stigu sjaldan eða aldrei inn í þegar þeir 

urðu vitni að kynhneigðarfordómum. Þriðjungur nemenda í fylkinu, og nánast allir 

LGB einstaklingar, sögðu að leikfimikennarar sköpuðu sjaldan eða aldrei öruggt 

umhverfi fyrir alla nemendur. Nánast allir nemendur sögðu að leikfimikennarar 

tóku sjaldan eða aldrei á kynhneigðarfordómum (Morrow og Gill, 2003). Hjá 

ungum hommum og lesbíum var algengara að þau vildu ekki taka þátt í liðsíþrótt 

vegna þess að upplifun þeirra í leikfimi hafði neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til 

íþrótta fremur en að þau væru hrædd við að það yrði ekki tekið vel á móti þeim 

vegna kynhneigðar þeirra. Einnig var það helsta ástæða þess að taka ekki þátt í 

liðsíþrótt fyrir samkynhneigða karla frá Bretlandi, Írlandi og Nýja Sjálandi 

(Denison og Kitchen, 2015). Í mörgum löndum fá leikfimikennarar enga fræðslu 
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um það hvernig þeir eiga að tækla kynhneigðarfordóma og styðja við LGB 

einstaklinga. Hins vegar hafa margir bent á mikilvægi þess að fræða þjálfara, 

leikfimikennara og dómara svo þeir geti skapað öruggt og jákvætt umhverfi fyrir 

LGB íþróttamenn (Denison og Kitchen, 2015). 

Það að koma út úr skápnum er stórt augnablik í lífi LGB einstaklinga. 

Meðalaldur þeirra sem koma út úr skápnum fyrir foreldrum hefur farið lækkandi. Á 

tímabilinu 1998 – 2003 fór meðalaldur niður úr mið tvítugsaldri (e.mid-20s) í minna 

en 19 ára aldur (Savin-Williams og Ream, 2003). Sumir íþróttamenn koma út úr 

skápnum á meðan aðrir þora því ekki. Um helmingur homma og fjórðungur lesbía 

felur kynhneigð sýna vegna ótta við það að verða lögð í einelti. 42% homma og 

46% lesbía voru hrædd um að liðið myndi ekki samþykja þau og síðan var 

þriðjungur homma og 14% lesbía hrædd um kynhneigðarfordóma frá dómurum og 

þjálfurum (Denison og Kitchen, 2015). Victor Gutiérrez var fyrsti opinberlega 

samkynhneigði hópíþróttamaðurinn á Spáni og hann segir frá því að hann hafi ekki 

orðið fyrir neinni líkamlegri né munnlegri áreitni. Upplifun hans var almennt 

jákvæð og fann fyrir miklum stuðningi allt um kring og þá óskaði 

landsliðsþjálfarinn honum til hamingu að koma út úr skápnum. Hann varð þó oft 

vitni af neikvæðri orðaræðu í garð homma sem hann túlkaði þó ekki sem 

kynhneigðarfordóma. Hann telur að það sé auðveldara fyrir íþróttamenn sem eru nú 

þegar góðir í sinni íþrótt að koma út þar sem þeir þurfi ekki að sanna getu sína eftir 

að þeir koma út úr skápnum. Hann bætir við að þeir íþróttamenn sem koma út í 

byrjun ferils geti fengið LGB stimpil sem festist við þá (Vilanova, Soler og 

Anderson, 2018). Eric Anderson komst að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni á 

samkynhneigðum íþróttamönnum árið 2002. Hann fann aðeins viðmælendur sem 

voru bestir meðal liðsfélaga í sinni íþrótt eða mjög góðir. Hann telur að það sé 

auðveldara að koma út úr skápnum í einstaklingsíþrótt heldur en hópíþrótt. Hann 

gerði sömu rannsókn árið 2010 og sá þá breytingu þar sem aðeins 6 af 26 

viðmælendum voru toppíþróttamenn og það voru hópíþróttamenn úr fótbolta, 

ruðning og íshokkí, sem má rekja að mörgu leyti til jákvæðra samfélagslegra 

breytinga (Anderson, 2011b). Knattspyrnumaðurinn Neil segir það hafa hjálpað að 

hafa spilað lengi með liðinu áður en hann kom út úr skápnum fyrir því. Hann er 

sammála Victor með neikvæða hinsegin orðaræðu; það að segja hommi, faggi, 

hommalegt eða „þessi er faggi“ er ekki endilega kynhneigðarfordómar. Merking 
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orðana hefur breyst og tengist ekki alltaf kynhneigð, heldur fer það núna eftir 

samhengi hvernig á að túlka þau (Anderson, 2011b). Það eru nokkrir hlutir sem 

hjálpa einstaklingum að koma út úr skápnum: Að íþróttastjörnur komi út úr 

skápnum til að setja gott fordæmi fyrir aðra, hafa liðsfélaga sem er nú þegar kominn 

út úr skápnum eða í liðinu sem veit að einstaklingur sé LGB og vera í liði sem tekur 

með opnum örmum á móti öllum tegundum einstaklinga (e.all types of diversity) 

(Denison og Kitchen, 2015). 

Hér að neðan verður skoðað hver upplifun LGB einstaklinga er af hinum og 

þessum íþróttum. Reynt verður að auka sýnileika LGB íþróttamanna með því að 

koma með dæmi um afreksfólk. Það eru of margar íþróttir til að geta skoðað ítarlega 

hverja einustu; þess í stað var valið að setja vinsælustu íþrótt okkar Íslendinga, 

knattspyrnu, undir stækkunarglerið (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2016).  
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Knattspyrna 

Árið 1990 þá komst knattspyrnumaðurinn Justin Fashanu í heimsfréttirnar fyrir að 

vera fyrsti atvinnumaðurinn í fótbolta til að koma út úr skápnum. Áður en hann kom 

út úr skápnum hafði honum verið bannað að mæta á æfingar hjá þáverandi félagi 

sínu, Nottingham Forest, þar sem Brian Clough stjóri liðsins hafði frétt af því að 

hann hafði verið að fara á hommabari (Carey og Clarke, 2017). Hann fékk þó 

stuðning frá þjálfara sínum hjá Leyton Orient sem talaði um að það myndi láta 

honum líða betur að koma út úr skápnum og þjálfari hans hjá Hamilton Steelers, 

John McGrane, hafði ekkert á móti því að hann væri samkynhneigður, en hafði 

áhyggjur af því hvernig liðsfélagar hans myndu taka á móti honum og þá sérstaklega 

í búningsklefanum (Carey og Clarke, 2017).   

Miðað við breytingar í samfélaginu síðustu áratugi þá má áætla að fleiri 

leikmenn í knattspyrnu, sem hefur yfir 265 milljón leikmenn á heimsvísu, hafi fylgt 

í fótspor Justin Fashanu og komið út úr skápnum (Kunz, 2006). Af þessum 265 

milljónum eru um 500 þúsund atvinnumenn og er miðað við að LGB einstaklingar 

séu á bilinu 1% – 8%, eins og kom í ljós í bandarískum, áströlskum og nýsjálenskum 

rannsóknunum, þá ættu að vera um 5 – 40 þúsund LGB einstaklingar í fótbolta. 

Hins vegar er raunin sú að það er líklega hægt að telja á annari hendi þá karlkyns 

knattspyrnumenn sem eru í atvinnumensku og eru komnir út úr skápnum. Út frá 

þessum tölum má draga þá ályktun að það séu þættir tengdir því að vera LGB sem 

hafa neikvæð áhrif á fjölda LGB atvinnumanna í knattspyrnu (Friðriksson og 

Viðarsdóttir, 2013).  

Enska úrvalsdeildin hefur sýnt stuðning við málefni LGB einstaklinga með 

því að gefa leikmönnum regnboga fyrirliðabönd og reimar. Á vellinum er herferðin 

auglýst á auglýsingaskjám og komið fyrir regnbogafánum sem hornfána („League 

to celebrate Rainbow Laces campaign“, 2018) Það hafa verið stofnaðir LGBT 

stuðningsklúbbar fyrir Arsenal, Manchester City, Tottenham og Norwich, til að 

nefna nokkra klúbba, til að styðja betur við LGBT aðdáendur með því að gera 

andrúmsloftið á leikjum betra með því að vinna gegn hómófóbískum söngvum og 

annars konar fordómum (Best, 2017). Þegar bandaríski framherjinn Abby 

Wambach fagnaði heimsmeistaratitli í kvennaknattspyrnu árið 2015 þá hljóp hún 
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að stúkunni og kyssti eiginkonu sína fyrir framan alla og áhorfendur fögnuðu því 

eins og ekkert væri eðlilegra (2016). Kvennaboltinn hefur náð mjög langt og er 

staða LGB einstaklinga almennt mjög góð. Það að kona í fótbolta komi út úr 

skápnum þykir ekki mikið mál og hugsanlegar útskýringar eru að konur séu 

frjálslyndari eða að það virðist vera gert ráð fyrir því að ef kona er góð í fótbolta þá 

sé hún líklega lesbía. Staðalímynd lesbíunnar hefur í gegnum tíðina verið tengd því 

að vera karlmannleg og fótbolti er mjög karllæg íþrótt (Ásgeirsdóttir, 2015). Hins 

vegar virðist karlaboltinn enn eiga langt í land.  

Formaður enska knattspyrnusambandsins, Greg Clarke, segir að það sé 

ómögulegt fyrir leikmenn að koma út úr skápnum vegna fordómana sem þeir munu 

líklega verða fyrir frá áhorfendum í stúkunni. Hann segir: „það er lítill minnihluti 

sem mun ausa fúkyrðum yfir alla þá sem þeir telja vera öðruvísi. Ef ég væri 

samkynhneigður maður af hverju myndi ég opna á þann möguleika fyrir sjálfan 

mig?“ (Herbert, 2016). Heimsmeistarinn Olivier Giroud slær á svipaða strengi og 

segir að karlaboltinn sé ekki tilbúinn að taka á móti samkynhneigðum leikmanni. 

Sérstaklega eftir að hann sá að þýski landsliðsmaðurinn Thomas Hitzlsperger þorði 

ekki einu sinni að koma út úr úr skápnum, þrátt fyrir að vera mjög vinsæll leikmaður 

(Grez, e.d.). En hverjar eru mögulegar útskýringar á því að það sé svona erfitt fyrir 

homma í karlaboltanum?  

Í rannsókn Sigríðar Ásgeirsdóttir um homma í knattspyrnu kemst hún að 

þeirri niðurstöðu að stofnanabundin karlmennska innan knattspyrnu valdi því að 

knattspyrna sé aðeins gagnkynhneigð. Hún segir: „Niðrandi orðbragð um 

samkynhneigða og konur snúist um karlmennskuleik, en ekki um samkynhneigða 

og konur“ (Ásgeirsdóttir, 2015). Þegar leikmenn eru að nota orð á borð við hommi, 

faggi og kerling þá eru þeir að reyna að gera lítið úr karlmennsku annarra karlmanna 

með því að segja að þeir séu eins og hópur sem er „fjarverandi“ í fótbolta, hommar 

og konur, sem þeir telja að séu neðar í goggunarröðinni en gagnkynhneigður hvítur 

ófatlaður karl (Ásgeirsdóttir, 2015).  

3500 breskir atvinnumenn, dómarar, þjálfarar og stjórar svöruðu 

spurningalista varðandi samkynhneigð í karlafótbolta og það kom í ljós að 93% 

þátttakenda höfðu ekkert á móti samkynhneigð í fótbolta og bjuggust við því að það 

kæmu nokkrir leikmenn út úr skápnum á næstu árum. Einnig voru þeir sammála því 
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að kynhneigðarfordómar eiga ekki heima í fótbolta en þeir bættu við að hún myndi 

líklega ekki hverfa fyrr en að leikmenn myndu byrja að koma út úr skápnum 

(Cashmore og Cleland, 2011). Það er þversögn í sjálfu sér að 93% styður 

samkynhneigðan leikmann en samt verða leikmenn reglulega fyrir hómófóbískum 

athugasemdum og öskrum á leikjum. Ein kenning er að í fótbolta reyna leikmenn 

að nýta sér veikleika andstæðingsins til að koma þeim úr jafnvægi. Það að nota 

hómófóbíska orðaræðu er því ekki endilega tengt því að einstaklingur hafi 

hómófóbískt sjónarmið heldur sé hann einfaldlega að reyna að koma 

andstæðingnum úr jafnvægi (Cashmore og Cleland, 2011). Eftirminnilegt dæmi var 

hvernig Robbie Fowler, leikmaður Liverpool, hagði sér gegn Chelsea 

leikmanninum Graeme Le Saux í leik árið 1999. Grame, sem var giftur konu og átti 

börn, þótti vera hommalegur eða kvenlegur því hann hafði áhuga á listum og 

bókmenntum. Robbie niðurlægði Grame með því að beygja sig ítrekað niður og 

benda á rassinn á sér. Hann óttaðist að það myndi hafa neikvæð áhrif á ferilinn ef 

fólk héldi að hann væri samkynhneigður þannig að hann kom opinberlega fram og 

sagði að hann væri gagnkynhneigður (Cashmore og Cleland, 2011). Áhorfendur 

nota ekki aðeins hómófóbískar athugasemdir heldur reyna þeir að finna aðrar leiðir 

til að ná andstæðingnum úr jafnvægi. Enski landsliðsmaðurinn Wayne Rooney 

byrjaði ungur að missa hárið og honum hefur verið strítt fyrir það linnulaust af 

áhorfendum í stúkunni, jafnvel eftir að hann fór í hárígræðslu (Eurosport, 2018). Í 

leik Barcelona gegn Villareal þá var hent banana í Dani Alves, leikmann Barcelona, 

með það markmið að koma honum úr jafnvægi með því að líkja honum við apa því 

hann var svartur. Hann tók upp bananann og fékk sér bita og hélt áfram og náði 

þannig að núlla út atvikið (CNN, 2014).  

 Árið 2013 gerði landsliðskonan Margrét Lára Viðarsdóttir og Elvar 

Friðriksson könnun á viðhorfi knattspyrnufólks til samkynhneigðar innan 

knattspyrnunnar. 196 karlar og 122 konur frá 22 félögum í efstu deild tóku þátt í 

könnuninni. Þar af voru 9 lesbíur, 1 hommi og 3 tvíkynhneigðar konur. 95.5% 

kvenna þekkti einhvern samkynhneigðan á móti 60.7% hjá körlunum (Friðriksson 

og Viðarsdóttir, 2013). Konur höfðu minna á móti því að hafa samkynhneigðan 

liðsfélaga en á móti þá voru töluvert fleiri karlar sem töldu að samkynhneigðir 

leikmenn upplifi fordóma frá liðsfélögum, 48% á móti 30% hjá konunum. 94% 

þátttakenda sögðust ætla að taka vel á móti nýjum liðsfélaga sem væri 
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samkynhneigður. Um 46% eru ósammála fullyrðinguni „knattspyrnumenn eru 

almennt opnir fyrir samkynhneigð innan hreyfingarinnar“ þar stendur upp úr að 

konur eru næstum 39% opnari en karlar (Friðriksson og Viðarsdóttir, 2013). Það 

vakti athygli að 14.9% karla vildu að samkynhneigðir spili í sér félagsliðum á borð 

við hinseginfótboltafélagið Styrmi. Styrmir hefur verið með hinsegin íþrótta-og 

tómstundastarf síðan 2006. Þar er sund-, blak- og fótboltadeild og einnig 

hlaupahópur („Haustdagskrá íþróttafélagsins Styrmis“, 2015).  

Sturtuklefinn kemur oft upp í umræðuna þegar er talað um LGB fólk í 

íþróttum og rannsóknin sýnir að fimmtungur karla finnst óþægilegt að fara í sturtu 

með liðsfélaga sem er samkynhneigður. Konum leið betur með að hafa 

samkynhneigðan sturtufélaga þar sem aðeins 4.9% voru á móti því. Klár meirihluti 

eða 77.4% er sammála eða mjög sammála staðhæfingunni „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“ (Friðriksson og 

Viðarsdóttir, 2013). Það að þekkja LGB einstakling hafði jákvæð áhrif á viðhorf 

einstaklinga til samkynhneigðra liðsfélaga. Viðhorfið er í heildina jákvætt á Íslandi 

en þó er kynhneigðarhroki að hafa neikvæð áhrif þar sem það séu einhverjir 

samkynhneigðir leikmenn sem þori ekki að koma út úr skápnum vegna 

utanaðkomandi áhrifa (Friðriksson og Viðarsdóttir, 2013). 

 

Aðrar íþróttagreinar 

 

LGB íþróttafólk er ekki aðeins í knattspyrnu heldur í fullt af öðrum íþróttagreinum. 

Margir eru meðal þeirra bestu eða jafnvel heimsmeistarar. Heimsmeistarinn og 

fyrrum heimsmethafinn í 110m grindahlaupi karla kom út úr skápnum í viðtali við 

Kajsa Bergqvist, sem er heimsmethafi í hástökki kvenna inni og er líka 

samkynhneigð, þegar hann var 50 ára gamall. Hann hafði oft verið spurður hvort 

hann hafði verið samkynhneigður áður en alltaf neitað og var neyddur til að koma 

út úr skápnum fyrir foreldrum sínum árið 2006 þegar slúðursaga um hann og 

samkynhneigðan flugþjón fékk vængi (Kelner Chief, 2017) .

 Millivegalengdahlauparinn Caster Semenya komst í heimsfréttirnar þegar 

hún varð heimsmeistari í 800m árið 2009 aðeins 18 ára gömul. En athyglin var ekki 
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á frábæra tímanum sem hún hljóp á, 1:55:45 sekúndur, heldur var hún tekin í 

lyfjapróf og síðan var skoðað hvort hún væri í raun og veru kona (Sloop, 2012). 

Hún hefur síðan þá komið út úr skápnum sem samkynhneigð kona og unnið 

verðlaun á Ólympíuleikum (TSHISALIVE, 2017). Semenya er í augnablikinu að 

berjast gegn alþjóðafrjálsíþróttasambandinu sem vill koma á nýrri reglu sem lætur 

konur sem eru með náttúrulega hátt testósterón magn í ákveðnum greinum þurfa að 

keppa á móti körlum ef þær taka ekki lyf í sex mánuði til að lækka testósterón 

magnið („Caster Semenya“, 2019).  

  Förum af brautinni og yfir í sundlaugina og skoðum Ian Thorpe eða 

„Thorpedo“ sem vann fimm gullverðlaun í sundi á Ólympíuleikunum. Hann sagði 

í ævisögu sinni árið 2012 að hann væri ekki samkynhneigður en tveimur árum 

seinna kom hann út úr skápnum og sagði „partur af mér var ekki viss hvort Ástralía 

vildi að sigurvegarinn þeirra væri hommi“ Hann eyddi 15 árum í að forðast 

spurningar um kynhneigð sína og var oft kallaður faggi á götunni (Buzinski, 2014). 

  Matthew Mitcham varð fyrsti opinberlega samkynhneigði maðurinn til að 

vinna ólympíugull þegar hann setti heimsmet í loka dýfunni sinni af 10 metra 

pallinum í Peking árið 2008. Þrátt fyrir þetta átti hann í miklum vandræðum með 

að fá styrktaraðila og hugsanleg skýring fyrir því var að það sé minni áhugi á honum 

því hann var opinberlega samkynhneigður. Það var ekki fyrr en ári eftir að hann 

vann gullið að hann fékk loksins sinn fyrsta styrktaraðila, en efnahagskreppan var 

þó talin hafa áhrif eftir á (McDonald og Eagles, 2012).  

  Í bíómyndinni Battle of the Sexes (2017) er sögð saga tennispilarans Billie 

Jean King. Hún sigraði í „baráttu kynjana“ þegar hún vann Bobby Riggs sem hafði 

haldið því fram að konur gætu aldrei unnið karla. Það sem gerir söguna hennar enn 

merkilegri er að hún var að reyna halda sambandi sínu við konu leyndu frá 

umheiminum þegar öll athyglin var á henni. Eftir að hafa unnið leikinn þá hvíslar 

stílistinn hennar að henni að einhvern daginn muni hún getað elskað þann sem hún 

vill. Hún var vígð í frægðarhöll Tennis árið 2011 og er baráttukona fyrir réttindum 

LGBTQ einstaklinga (Dayton, Faris, Boyle, Colson og Graf, 2017).   

 LGB íþróttafólk er ekki aðeins að keppa í flokki ófatlaðra heldur líka flokki 

fatlaðra. Cindy Oullet hefur átt mjög viðburðarríka ævi. Hún sigraðist á 

beinkrabbameini þegar hún var 12 ára, kom út úr skápnum og keppti bæði á sumar- 

og vetrarólympíuleikum. Hún varð heimsmeistari með Kanada í 

hjólastólakörfubolta árið 2014 og keppti á gönguskíðum (e.cross country skiing) í 
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Pyeongchang (Ziegler, 2018)  

  Karlameginn þá hefur Sir Lee Pearson CBE náð frábærum árangri í 

hestamennsku (e.equestrian dressage) á ólympíuleikum fatlaðra. Hann setti 

heimsmet í hestamennsku með því að vera ósigraður þrjá ólympíuleika í röð. Hann 

hefur í heildina unnið til 14 verðlauna og þar af 11 gullverðlaun á fimm 

ólympíuleikum. Honum var síðan veittur heiðurinn að vera fánaberi Bretlands á 

ólympíuleikunum í Ríó („ParalympicsGB | Sir lee pearson cbe“, e.d.). 
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Aðferðir og gögn 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í líf hinsegin íþróttamanna á Íslandi 

og sjá og skilja hvernig þeir upplifa sig innan íþróttahreyfingarinnar; sjá hvort 

upplifun þeirra sé önnur en gagnkynhneigðra og hvort að það sé eitthvað hægt að 

gera fyrir þá með þeim upplýsingum sem koma út úr þessari rannsókn. Flestar 

rannsóknir sem fundust við gerð þessarar ritgerðar einblíndu á hópíþróttir og þá 

sérstaklega knattspyrnu karla og því var reynt að finna viðmælendur úr öðrum 

íþróttum líka. Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Það var ekki hægt að 

standa á öxlum risans í þessu verkefni þar sem það hefur rosalega lítið verið skrifað 

um þetta og þá sérstaklega á Íslandi, þetta er af því sem ég veit best fyrsta ritgerðin 

á íþróttafræðibraut um þetta viðfangsefni og í fyrsta skipti sem verður fjallað um 

LGB einstaklinga í öðrum íþróttum en knattspyrnu.  

 

Rannsóknaraðferð 

 

Önnur verkefni voru tekin til hliðsjónar þegar var lagt af stað í framkvæmd þessarar 

rannsóknar, sem byrjaði upphaflega sem rannsókn í áfanganum Eigindlegar 

Rannsóknaraðferðir á haustönn 2018 sem gekk út það að framkvæma eigindlega 

rannsókn um valið viðfangsefni. Undir eigindlegar rannsóknaðferðir falla meðal 

annars viðtalsrannsóknir þar sem svör eru ekki byggð á stöðluðu formi heldur fá 

þátttakendur að lýsa eigin reynslu og upplifun (Guðmundsdóttir, e.d.) Eftir 

töluverða leit fannst aðeins fannst eitt lokaverkefni á Skemmunni sem var eigindleg 

rannsókn um LGB íþróttafólk og var rannsóknin og rannsóknaraðferðin, viðtöl, 

notuð sem innblástur við framkvæmd þessarar rannsóknar. Rannsakandinn Sigríður 

Ásgeirsdóttir segir í lokaverkefni sínu: „Viðtalsformið er tilvalið þegar leitað er að 

hinsegin þekkingu; með því er hægt að öðlast dýpri skilning á félagslegum 

fyrirbærum í gegnum persónulega reynslu, upplifun og sjónarhorn viðmælenda. 

Eigindleg aðferð hentar vel þegar ekki er verið að leitast við að sanna ákveðna 

tilgátu, heldur safna upplýsingum í gegnum persónulega upplifun fólks og reyna að 

skilja félagslegan veruleika þess og hvaða merkingu það leggur í hluti“ 

(Ásgeirsdóttir, 2015). Notast var við hálf stöðluð viðtöl, sem er góð aðferð þegar 
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verið er að safna gögnum frá nokkrum þáttakendum í sama verkefninu (Savin-

Baden og Major, 2012). 

 

Framkvæmd og úrvinnsla 

 

Verkefnið byrjaði upphaflega sem verkefni í áfanganum Eigindlegar 

Rannsóknaraðferðir á haustönn 2018 og því má segja að undirbúningur fyrir 

verkefnið hafi hafist um haustið árið 2018. Viðtalsramminn (sjá í viðauka) 

samanstóð af nokkrum hálf stöðluðum spurningum sem voru aðeins til viðmiðunar 

og rannsakandi leyfði síðan viðmælendum að tala út fyrir spurningar eins og þau 

vildu. Það voru átta viðtöl tekinn á tímabilinu október 2018 til apríl 2019 og þau 

voru á bilinu 32 – 75 mínútur og voru í heildina sex klukkustundir og 22 mínútur 

af efni. Viðtölin voru tekin á nokkrum stöðum: Í gegnum Facebook Video Chat, í 

herbergi hjá Samtökunum 78 á Suðurgötu, heima hjá rannsakanda eða heima hjá 

viðmælendum. Í byrjun viðtals voru viðmælendur upplýstir um viðfangsefnið og 

beðnir um leyfi til að nota upplýsingar úr viðtölunum. Sömuleiðis voru 

viðmælendur spurðir hvort það væri lagi að nafgreina þá, en þrátt fyrir að þeir hafi 

gefið leyfi verður notast við V1 – V8 í stað nafna í verkefninu. Notast var við 

hljóðritara til að taka upp viðtölin og voru gögnin flutt um leið og viðtali lauk með 

innbyggðu USB tengi í hljóðritaranum. Gögnin voru vistuð í sérstakri möppu þar 

sem allar upptökurnar voru teknar saman. Síðan voru gögnin send á þátttakendur í 

gegnum Facebook eins og þátttakendum var lofað fyrir viðtölin. Eftir að gögnin 

voru kominn í tölvuna þá voru samtölin rituð niður í Word. Síðan var reynt að sjá 

hvort að það væru einhver þemu eða tengingar milli þess sem viðmælendur höfðu 

sagt í viðtölunum sínum.  

 

Þátttakendur 

 

Það voru tekin átta viðtöl í heildina á tímabilinu október 2018 – apríl 2019. Haft 

var samband við viðmælendur í gegnum Facebook. Við val á viðmælendum var 

skilyrði að þeir myndu skilgreina sig sem LGB og að þeir höfðu æft íþróttir í a.m.k. 

eitt ár og þá helst að hafa komið út úr skápnum og haldið áfram að æfa íþróttina. 
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Rannsakandi þekkti fjóra viðmælendur fyrir verkefnið og hafði heyrt um hin fjögur 

í gegnum viðmælendur eða vini. Hinsegin samfélagði á Íslandi er lítið og náið og 

því þekktust margir viðmælendur persónulega sem ég tók viðtöl við. Tekið var 

viðtal við átta íþróttamenn, fjórar konur og fjóra karla og var nokkuð jöfn blanda af 

hóp- og einstaklingsíþróttamönnum og höfðu margir æft fleiri en eina íþrótt á 

ferlinum. Viðmælendur er skipulagðir eftir viðtalsröð; fyrsta viðtalið er merkt sem 

viðmælandi 1 eða V1 og svo koll af kolli. 

 

Viðmælandi 1  

Þrítug kona sem hefur verið með körlum og konum. Hún verður skilgreind sem 

tvíkynhneigð en þó ber að nefna að hún kýs ekki að skilgreina sig sjálfa. Hún hefur 

æft karate í 20 ár og hefur bæði keppt fyrir og þjálfað landsliðið. Auk þess hefur 

hún verið í skylmingum, tennis, taekwondo og lyftingar. Utan íþrótta hefur hún 

mikið tekið þátt í starfsemi Samtakana 78 

Viðmælandi 2  

19 ár tvíkynhneigður karl sem er í augnablikinu í fitness en hann hefur fyrir það 

verið í frjálsum, fótbolta, fimleikum og tennis. 

Viðmælandi 3  

22 ára samkynhneigður karl en ef einhver spyr þá segist hann bara vera með strák 

og kýs að skilgreina sig ekki frekar. Hann er landsliðsmaður í borðtennis en hefur 

einnig verið í frjálsum og fótbolta. 

Viðmælandi 4  

26 ára samkynhneigð kona sem æfði fótbolta í 14-15 ár og hefur verið að þjálfa frá 

sjöunda flokk til þriðja flokk í fótbolta í nokkrum félögum. Hún hefur tekið þátt í 

starfssemi Q-félagsins sem er félag hinsegin stúdenta. 

Viðmælandi 5  

25 ára tvíkynhneigð kona úr fimleikum og crossfit og hefur verið þjálfari í yngri 

flokkum í þessum sömu greinum. Hún skilgreinir sig sem pankynhneigða og á 

tímabili kynsegin en ef fólk sem þekkir ekki til hinsegin mála spyr hana þá er hún 

tvíkynhneigð. Einnig hefur hún séð um fræðslu fyrir Samtökin 78.  
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Viðmælandi 6 

41 árs samkynhneigður karlmaður sem æfði fótbolta og körfubolta í æsku en var 

aðallega í sundi. Hann sat í stjórn Styrmis og hef reynslu af hinsegin 

íþróttaviðburðum og íþróttastarfsemi. 

Viðmælandi 7 

34 ára samkynhneigð fyrrum landsliðskona í sundi sem hefur einnig þjálfað þrjú 

mismunandi lið í sundi.  

Viðmælandi 8 

19 ára samkynhneigður handboltamaður sem var í úrtaki fyrir yngri landslið sem 

spilaði í unglinga flokkum á Íslandi og fyrir meistaraflokk erlendis.  
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Niðurstöður 

 

Aðalspurning verkefnisins er: Hver er upplifun hinsegin íþróttafólks af 

íþróttaheiminum. Reynt verður að svara spurningunni með því að sýna bæði 

jákvæðar og neikvæðar hliðar þess að vera hinseginn í íþróttum með það markmið 

að gefa lesanda innsýn inn í heim hinsegin íþróttafólks. Viðmælendur höfðu 

almennt jákvæða upplifun og gátu komið með sögur af stuðning en líka af 

fordómum sem var beint gegn þeim eða einhverjum öðrum. Við spurningunni : 

Finnst þér þú hafa aðra upplifun heldur en gagnkynhneigðir af íþróttahreyfingunni 

var meirihluti sem svaraði já eða 5 af 8 viðmælendum. Það ber að hafa í huga að 

iðkendur voru að æfa íþróttir á mismunandi tímum þannig að þær upplifanir sem 

viðmælendur eru að lýsa voru að gerast á tímabilinu 2000-2019. 

 

Neikvæð upplifun 

Fordómar geta verið byggðir á staðalímyndum og hegðun. V8 átti almennt góða 

reynslu því hann var „passing as straight“ en segir „það vissu allir að ég væri hommi 

af því að þegar ég er æstur í handboltaleik og byrja að öskra þá æsist röddin mín 

kannski aðeins meira en ég var aldrei manneskjan sem var homminn í Haukum Ég 

veit alveg um stráka sem voru homminn í Gróttu eða eitthvað svoleiðis sem var 

bara shit ég vil ekki fara á móti þessum í vörn bara hvað þetta er homminn í gróttu“ 

Þannig það sem kom upp um að hann væri hommi var röddin.   

  V3 sagði þetta um íslenskan fótboltahomma „já hann lítur ekkert út fyrir að 

vera samkynhneigður. Það er búið að búa til staðalímynd af samkynhneigðu fólki 

talar svona og hegðar sér svona. Þetta er bara ósköp venjulegt fólk sko. Ef þú ert 

ekki sú steriótýpa og spilar fótbolta þá er fólk rosa sjokkerað sko. Það er bara svo 

mikið búið að stimpla þetta í eitt horn sko“.   

  V2 sem var í fótbolta á yngri árum lýsir því þegar hann var að fatta að hann 

var hrifinn af strákum líka „svo fékk ég panic því ég var í fótboltanum. Mér fannst 

svona fokk, hérna vegna þess að mér leið þannig sjálfur ef það væri einhver hommi 

þá mætti hann ekki horfa á typpið mitt þannig ég var svona ó, ég get ekki sagt 

neinum frá því. Því þeim líður alveg eins og mér“. Hann reyndi að réttlæta þessa 

skoðun með því að hugsa „mig langar ekki að stelpur komi inn í klefann vegna þess 
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að þær fíla það að horfa á okkur þannig hommar mega að sama lagi ekki horfa en 

svo fattaði ég að það er fáránlegt“ 

 

Klefastemming 

 

V1 var opinberlega hinsegin og svaraði játandi ef hún var spurð en hún var ekki 

„með regnbogafána á skólatöskunni“ að auglýsa það. Hún segir að það hafi að vissu 

leyti haldið aftur af henni að hún var að þjálfa börn í karate og segir „við erum þarna 

með búningsklefa þar sem ég er að fara berrössuð í sturtu og stelpur og foreldrar og 

allir að ralla inn og út úr klefanum og partur af mér hafði svona ákveðnar áhyggjur 

af því að foreldrum myndi nú ekki lítast alveg á blikuna. Að það væri einhver 

kynvillingur að kenna börnunum þeirra og skipta um föt og berhátta sig í kringum 

þau kringum hana og ég held ég hafi áttað mig á því að þetta væru kannski svona 

dáldið ýktar áhyggjur en þær þú veist verða ekki til úr engu heldur“. Áhyggjurnar 

voru að hluta til byggðar á því þegar hún varð vitni að markvissu einelti í barnaskóla 

þar sem orðin hommi, lessa, kynvillingur, kynskiptingur og klæðskiptingur voru 

notuð af krökkunum og enginn fullorðinn sagði „hvað er svona ljótt við það að vera 

hommi?“ Það að enginn setti spurningamerki við þetta eða nefndi að þetta væri ekki 

fallega satt það situr eftir í henni og segist því miður heyra krakka segja til dæmis 

„ojj helvítis fagginn þinn eða eitthvað“ V1 var ekki sú eina sem nefndi upplifun 

tengda búningsklefanum í viðtölunum.  

  V4 segir að eina skiptið sem hún varð fyrir fordómum var í búningsklefa í 

skólaíþróttum þar sem ein stelpan sagði „ég eigi ekki að vera inn í hennar klefa“ og 

V4 segir „samkynhneigði einstaklingurinn í klefanum er oftast sá sem er mest 

meðvitaður um hvað hann er nakinn eða öðrum“ og flestir geri sér grein fyrir að þó 

hún sé samkynhneigð þá er hún ekki hrifnn af öllum konum.  

   Í karlaklefanum getur myndast skrýtin karladýnamík segir V7 og strákarnir 

sem voru í hópíþróttum tóku undir það. V8 segir að þegar hann fór úr 

búningsklefanum þá voru liðsfélagar hans, sem höfðu heyrt að hann væri hommi en 

hann hafði aldrei talað um það sjálfur, að segja „er V8 hommi?“. Honum leið um 

tíma eins og allir væru á móti sér þegar hann uppgötvaði að þeir væru að tala um 

hann og vissi ekki hvort þeim líkaði illa við hann eða voru forvitnir og segir  

„ég veit þú ert að tala um mig skiluru en samt er ég að fara að senda á þig en ok og 
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við erum að spila saman núna en ég veit samt eftir æfingu ertu að fara að tala um 

mig“ V3 segist hafa heyrt sögu um fótboltamann í meistarflokk sem vildi ekki koma 

út fyrr en eftir sumarið því hann vildi ekki „stofna neitt skrýtið vibe“ og skapa 

óþægilega stemmingu í klefanum. V2 sem var í fótbolta segir að upplifunin hans 

hefði verið svona ef hann hefði komið út þegar hann var í fótbolta. 

„Klefastemmingin hefði verið mjög skrýtin ahhhmmm ég held að strákarnir á 

æfingum hefðu orðið mjög vandræðalegir við að nota faggi eða hommi. Reynt að 

passa sig en eitthvern veginn ekki náð því uhhmmm ég hefði orðið svona smá 

útilokaður vegna þess að fólk nennir ekki að passa sig á orðunum sínum“. Hann 

hefði ekki tekið þessum orðum persónulega en kaus að nota þau ekki sjálfur. Hann 

telur að öll stemming og hans hegðun á æfingum myndi breytast og vera allt önnur 

í hópíþrótt en einstaklingsíþrótt.  

 

Neikvæð orðaræða 

 

Neikvæð orðaræða getur haft neikvæð áhrif á líðan hinsegin fólks en hún getur líka 

verið notuð af hinsegin fólki til að ná tilsettu markmiði. V7 segir neikvæða 

orðaræðu halda áfram í gegnum iðkendur sem verða síðan þjálfarar og viðhalda 

menningunni. Þannig þeir iðkendur sem eru að æfa núna geta heyrt sömu orðaræðu 

og hún upplifði sjálf fyrir 20 árum . V5 vill skipta orðum á borð við „faggi, hommi 

og að eitthvað sé gay og að vera kerling allt þetta“ út fyrir hlutlausari orð á borð við 

„hættu að vera svona mikill hálfviti eða kjáni eða asni “ og V3 telur þessa orðaræðu 

byggjast á fáfræði og finnst líklegra að eldra fólk noti hana.  

V1 lenti í atviki í æfingabúðum erlendis sem lét henni líða illa í heila viku. Einn 

aukakennarana var með dæmigerðan homma húmor við kvöldverðarborðið. „Svona 

segja hitt og þetta sem hinn hafi verið að gera sé svo hommalegt og svona þetta ha 

ha ertu hommi, hommalegt“ og bætir við „á neikvæðan hátt svona á milli vina en 

samt svona eins og maður hefur oft séð þar sem að fólk er að reyna að þétta 

hópinn.með því að níðast létt hvert á öðru í einhverju gamni, byggir á einhverju 

trausti en það er rosalega brothætt“ og bætir aftur við „og maður finnur að það getur 

ekki hver sem er tekið þátt í þessu og að þú veist það skiptir rosalega miklu máli 

hvað og hvernig og á hvaða forsendum svona lagðað er gert og ég sat þarna og 
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hlustaði á þetta og sagði ekki í orð allan tímann og kvöldmaturinn líður“. Hún vildi 

segja eitthvað en vissi ekki hvernig hún gæti það án þess að fá alla á móti sér. Þetta 

plagaði hana „niður í ristil“ þangað til hún kom þessu frá sér í formi pistils á 

Facebook. Í pistlinum talaði hún um að þeim stóð líklega ekkert illt til og séu ekki 

vondir við homma en gerðu sér ekki grein fyrir að þetta sé skaðlegt. Þannig hún 

kom fram sem hinsegin með það markmið að ungt fólk sem er hugsanlega í felum 

út af sama ótta og vanlíðan og hún fann fyrir gætu haft hana sem fyrirmynd og liðið 

minna ein. Viðbrögðin við pistlinum voru góð. Hún lenti í svipuðu atviki á 

Reykjavíkurleikunum þar sem nokkrir keppendur voru með „rosalega 

karlrembulega hómófóbíu stæla“. Henni fannst uppörvandi að sjá að landsliðið fór 

í kleinu og fannst það jafn óþægilegt og henni en enginn vissi hvernig ætti að 

bregðast við þessu sem sýnir hvað þau gátu verið vanmáttug gegn þessu.  

  Í sumum tilvikum sluppu tvíkynhneigðir við fordóma. V5 segir „Ég held að 

það sé hluti af því og sérstaklega líka að ég kom út sem tvíkynhneigð og allir voru 

bara æji eru ekki allar stelpur tvíkynhneigðar eitthverju marki. Ég fékk mikið 

svoleiðis og æji þetta er bara tímabil og jafnvel bara nei ertu ekki að bara að fá 

athygli. Er tvíkynhneigð yfirhöfuð til en þetta var ekki tengt við íþróttir meira svona 

almennt.“. V2 notaði tvíkynhneigð sem hlíf þegar hann heyrði neikvæða orðaræðu 

í garð homma því hann gat verið hrifinn af stelpum og gat því virkað eins og 

gagnkynhneigður. 

  V8 segir að neikvæð orðaræða sé ekki alltaf hómófóbía heldur sé þetta 

stundum keppnisskap. „Ef þú getur rifið manneskjuna niður á eitthvern hátt að þá 

get ég alveg lofað þér því að ég myndi gera það sjálfur. Það er bara ef þú eða 

homminn í Gróttu er betri en ég í handbolta þá er ég að fara að kalla hann homma 

skiluru til að fokkast eitthvað í honum. Þannig ég ætla að vinna þig og það er smá 

miskilningur að það sé hómófóbía allavega ef ég myndi heyra eitthvern vin minn 

kalla mig fagga inn á vellinum til að pirra mig þá myndi ég ekki taka því sem 

hómófóbíu meira sem að hann sé að fokka í mér“ og bætir við mamma hans myndi 

„tjúllast ef fólk myndi kalla inn á vellinum V8 faggi þá myndi hún koma niður og 

hella powerade yfir hausinn á honum.“. Ef þetta er gert á vellinum þá er þetta meira 

„strategic move“ en fordómar. 
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Öðruvísi=hinsegin 

 

Stundum er sett samasem-merki milli þess að vera hinsegin og öðruvísi. Það var 

lítið rými fyrir V7 að vera öðruvísi í sinni íþrótt. Hún var smá nördi og hafði önnur 

áhugamál en hinir og skar sig út varðandi klæðaburð og segir að það eitt var ekki 

samþykkt og segir „Þannig ég hugsa að ég geti ekki verið að bæta einhverju svona 

hómósexualitet ofan á það“. Hún fékk sér gat í tunguna þegar hún var 15 ára og 

heyrði þá „ertu lesbía?“ en skildi ekki tenginguna. V8 lenti í svipuðu þegar hann 

var aðeins 6-7 ára. Hann var sagður hommalegur „því ég spilaði ekki fótbolta og 

allt þetta og ofan á það var ég algjört blómabarn og ég vildi bókstaflega fara út að 

tína blóm á meðan ég var í fótbolta. Þannig ég var skrýtni krakkinn sem vildi tína 

blóm og skrýtinn í þeirra augum var hommi á þeim tíma skiluru“. Hann segir að 

þetta sé fyrsta öðruvísi orðið sem krakkar heyra á þessum aldri og bætir við 

„hinsegin orðið er bara annað orð yfir öðruvísi skiluru. Fólk tengir þetta saman, 

hann er skrýtinn hann er öðruvísi hann er hommi. Þetta er domino effect á þessum 

hugsanahætti“. 

 

Jákvæð upplifun 

 

Upplifunin var ekki alltaf neikvæð heldur komu viðmælendur með dæmi um 

jákvæða upplifun líka. 

„Ég hef líka tekið eftir því að þegar ég mætti á æfingu. Deginum fyrir 

gleðigönguna í ár og þá kom strollann bara, gleðilega hátíð. Sem er bara frábært, 

það er ekki hægt að ímynda sér það fyrir 15-20 árum“ segir V1. 

V4 kom út í umhverfi þar sem það að vera samkynhneigð stelpa var ekki tabú og 

öruggt. Það var grínast með að „vatnið í Hlíðarenda væri eitthvað smitandi“ og að 

„það sé önnur hver kona samkynhneigð í fótbolta“ þannig það kemur ekkert á óvart 

ef stelpa kemur út úr skápnum. Það voru fjórar stelpur komnar út þegar hún kom út 

17 ára og þjálfarinn hennar og nokkrir leikmenn í meistaraflokk voru 

samkynhneigðar líka. Hún segir að það sem hafi einnig hjálpað var að það var nú 

þegar ein komin út úr skápnum, þjálfarinn var samkynhneigður, umhverfi hjá þessu 
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félagi og mörgum öðrum öruggt fyrir fótboltastelpur og það eru margar fyrirmyndir 

og þeim finnst þetta vera bara eðlilegur partur af fótboltaheiminum. 

 V5 æfir Crossfit og segir samfélagið þar vera „alltaf rosa opið samfélag og 

það voru nokkur samkynhneigð pör að æfa með mér bæði hommar og lesbíur og 

það var rosalega opið“. Það var ekkert sagt ef hún kyssti kærustu sína og önnur 

hinsegin pör lentu aldri í neinu veseni. Hún telur það vera vegna opins hugarfars og 

hærri meðalaldurs og fólk er orðið þroskaðara og bætir við „því unglingsstelpur 

sérstaklega eru rosalega mean og unglingar yfirhöfuð. Krakkar og unglingar eru 

stundum bara skepnur“ og það sé erfiðara að vera öðruvísi á yngri árum. 

  Reynslan af hinsegin íþróttafélögum og mótum var mjög jákvæð. V6 segir 

að þetta hafi aðallega snúist um félagslega þáttinn og hafa gaman við að stunda 

sömu íþrótt. Það var upphaflega stofnað sem strákafélag og hann segir „ég held að 

það hafi verið rosalega mikil þörf fyrir það að hittast á öðrum stað enn á djamminu 

og bara til að eignast vini og vera social að þurfa ekki alltaf að vera fullir niður í bæ 

og gera það“. V7 skildi upphaflega ekki til hvers Iþróttafélagið Styrmir þurfti að 

vera til en en eftir að hún byrjaði að æfa og þjálfa þá var hennar upplifun svona „var 

þetta í fyrsta skipti sem ég gat verið lesbía og sundmaður á sama tíma. Ég hafði 

aldrei upplifað þetta og þetta var bara já ókei það er hægt að vera þetta tvennt á 

sama tíma“. Hún gat loksins notið sín sem góður hinsegin sundmaður og fékk 

sjálfstraustið sem henni vantaði þegar hún var í skápnum. Styrmir hefur verið óvirkt 

í 3 ár og V6 segir „það er ekki held ég út af illu komið heldur erum við oft búinn að 

pæla í þessu er þörf fyrir þetta í dag eins mikið og það var. hinsegin baráttan er 

komin langt og þeir sem æfa fótbolta og þannig eru bara að gera það með 

æskuvinum sínum í því. Hvort sem að þeir séu hinsegin eða ekki “ Félagið var meira 

byggt á skemmtun en afrekshugsun þannig að þeir sem vildu æfa íþróttina af alvöru 

fóru í aðra klúbba og félagið fjaraði rólega út. V6 bætir við að þetta sé jákvætt skref 

því núna getur fólk æft með sínum vinum þrátt fyrir að vera hinsegin og þá 

minnkaði tilgangur Styrmis sem var að brúa þetta bil. 

 Það hefur jákvæð áhrif á upplifun einstaklinga að vera góður í íþróttinni sem 

hann iðkar og að hafa þekkt liðsfélagana áður en er komið út úr skápnum. V8 sem 

hafði fengið framfarabikar fyrir árangur og var í úrtaki segir „Mitt var meira að ég 

var búin að eignast vini fyrirfram og búin að sanna mig að ég væri með þeim bestu 
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í þessu liði og það myndi ekkert hjálpa liðinu að gera grín að einhver sé hommi en 

ég bara tók ekki þátt í spjallinu um einhverjar gellur og það var bara eini munurinn“. 

Hann var viss um að æfingafélögunum var sama en var óviss um hvernig þjálfarinn 

myndi taka því en hélt að honum væri sama svo lengi sem hann væri að spila og 

skora mörk. V2 bíður með að koma út fyrir fólki því hann er „skíthræddur“ við fólk 

búi til ákveðna ímynd af honum fyrirfram út af kynhneigð sinni og segir „svo þau 

fatti.....ef þau eru virkilega góðar manneskjur þá taka þau eftir og já ok þetta hefur 

enginn áhrif eða ó ok það er skrýtið að þetta sé að hafa áhrif því hann er ennþá sami 

gæi“ V3 segist hafa fundið lítinn mun eftir að hann byrjaði með kærasta sínum og 

fyrir vini hans í borðtennis sem hann var búinn að æfa með í 10 ára þá skipti það 

engu máli hvort hann væri að labba með strák eða stelpu. V7 var svo góð að synda 

að hún var orðinn fyrirliði og segir „ég var eiginlega best og var orðinn fyrirliði 

þannig var stundum my way or highway“ og það hjálpaði henni að vera öruggari í 

liðinu. Hún vann fullt af stigum á mótum og segir „það var ekkert í boði að vera 

leiðinleg við mig því ég bar uppi helvítis boðsundsveitina. Það var ákveðin 

valdefling“ og hún talar um að það séu því miður ekki allir svo heppnir. En þó að 

liðið hennar myndi ekki segja neitt við hana þá var hún viss um að aðrir myndu nota 

þetta gegn henni á neikvæðan hátt og segir „ helvítis hommi og helvítis lessa hafði 

verið notað út um allt“ 

 

Kynjaskipting 

 

Íþróttir ættu að vera kynblandaðar fram að kynþroska segir V5 og finnst ástæðulaust 

að hafa kynjaskipt fram að þeim tímapunkti. Hún segir að krakkar séu mjög 

fordómalausir og gætu lært að vera saman í íþróttum og bera virðingu fyrir hvort 

öðru. V2 er sammála V5 og segir „maður skilur afhverju það er kynjaskipting þegar 

kemur að keppnum en þegar það er á æfingum þá ætti það að minnka það. Það er 

mjög erfitt að ekki skipta og leyfa þessu að blandast allt saman en verandi með línu 

þarna á milli bara aðeins að minnka hana. “ Síðan komu 4 konur út úr skápnum hjá 

V1 sem voru á svipuðum aldri í litlu félagi. Æfingarnar eru kynblandaðar og karate 

er rosa ókynjuð íþrótt sem hún telur að það hafi jákvæð áhrif og segir „það er 

rosalega lítið að maður sé að ídentifera rosalega hart eitthvað sem ein af stelpunum“ 

og bætir við „og vera eitthvern veginn í stelpu hópnum og og umgangast stelpur og 
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hafa sér stelpumenningu þú veist auðvitað er eitthvað um það. Við deilum ekki 

búningsklefum en það er svona það er minni áhersla á kynja aðgreiningu í karate en 

í mörgum íþróttum“ 

 

Kynímyndir 

 

„Ég held að svo framarlega að við séum með kynjamisrétti þá mun vera misrétti 

gagnvart hinsegin fólki og ef þú horfir á samfélagið heilt yfir að þar sem er ójafnrétti 

kynjanna og sexismi þá mun það alltaf kúga hinsegin fólk. Það er rosa klassískt að 

segja aukin fræðsla og ég held að það skili sér en ég held það sé bara að reyna að 

afbyggja sem mest svona skaðlegar karlmennsku og kvenímyndir og ef maður sýnir 

að það er hinsegin fólk innan íþróttahreyfingarinnar þá getur það líka staðið saman 

og talað saman og saman erum við sterkari afl.“ Segir V7. 

Eftir viðtalið við V7 þá mundi ég eftir því að hún hafði sagt þetta og þegar ég las 

yfir viðtölin með þetta bakvið eyrað þá tók ég eftir að það var eitt þema sem ég gat 

ómögulega sleppt: Kynímyndir og eitruð karlmennska. Það hefur jákvæð áhrif ef 

karlar haga sér „karlmannlega“ og konur „kvenlega“. Þegar hegðun stemmir ekki 

við kyn þá er líklegra að einstaklingar verði fyrir neikvæðum viðbrögðum. 

Viðmælendur töluðu mikið um að það myndi hjálpa ef kynin væru opnari fyrir að 

prufa að haga sér eins og hitt kynið. Það virðist vera verra þegar karlar sýna af sér 

hegðun sem er kvenleg heldur en konur að sýna af sér karlmannlega hegðun 

. 

  Ég nefni við V1 að ég heyrði 10 ára stráka á æfingu kalla helvítis faggi, 

sjúgðu mig og notuðu orðin hommi og faggi til að koma fólki úr jafnvægi. Hún 

sagði við þessu „einmitt og það er þessi svona áhugaverða blanda af hómófóbíu og 

kvenfyrirlitningu líka“ og bætir við „eins og sjúgðu mig, þá ertu annað hvort 

gagnkynhneigð kona sem er þar af leiðandi eitthvað ljótt þar sem þú segir ekki 

sjúgðu mig þegar þú ert að segja að eitthvað sé geggjað, sjúgðu mig. Það virkar ekki 

þannig eða að þú ert hommi svona það má nú spyrja sig hvort sé nú verra í þessu 

samhengi“. Hún nefndi síðan atvik úr karate heiminum þar sem kona var að lenda í 

veseni með kærasta sinn og þá sagði ungur maður við hana að hún væri lesbía því 

maðurinn hennar væri svo mikil kelling. V1 segir við manninn að það sé ekki í lagi 
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að tala svona og hann segist hafa verið að tala illa um kærastann en ekki stelpuna 

sem hann sagði að væri lesbía og þá segir V1 „uhh bara já, finnst ykkur það betra 

að það sé verið að gera lítið úr honum með því að segja að hann sé kona“   

  V5 segir „mig finnst það líka áhugavert því fólk gerir oft ráð fyrir því að 

konur í íþróttum séu samkynhneigðar og sérstaklega í fótbolta. Ef að kona í fótbolta 

kemur út úr skápnum þá er það bara já auðvitað ekkert mál. Ég held það sé líka 

ennþá að pælingin sé að íþróttir séu karllægar af því að þær séu líkamlegar þá er 

það auðvitað fara lesbíur í íþróttir af því að þær eru svona karllægar og mér finnst 

oft að mestu fordómar gagnvart hinsegin fólki séu menn sem eru hræddir við að 

aðrir menn, þá samkynhneigðir menn, geri við þá það sem þeir gera við konur“ og 

bætir við „já þess vegna held ég að það sé miklu betra að koma út sem hinsegin ef 

þú ert kona af því að karlmennskan er sett á miklu hærri stall og að fara út fyrir hana 

er miklu erfiðara en konur hafa aðeins meira svigrúm “ V2 segir að það væri gott 

ef strákar væru opnari fyrir því að gera stelpulegari æfingar því. „Þá held ég að 

strákarnir væru meira til í það að vera með homma í liðinu sínu og ógeðslega skrýtið 

að segja þetta, bara vá þetta mun hljóma eins og 1950 eða eitthvað en hérna væru 

meira til í að vera með stelpulegan gæa sem er kannski þessi steríótýpa sem þeir eru 

kannski búnir að gefa hommum frekar en ef þeir væru ekki og alveg eins með 

stelpur. Stelpurnar myndu kannski taka betur á móti strákalegri stelpu ef þær væru 

að gera strákalegri hluti á íþróttaæfingum“ 

 

Haldið í kynímyndir 

 

V5 segir að staðalímyndir byrji snemma og kemur með dæmi úr fimleikum þar sem 

hún sér „kynjaðar hugmyndir“ á borð við að konur eru með tónlist og dans í 

gólfæfingum en ekki karlar. Frá 6-18 ára aldri voru engir strákar að æfa með henni 

því það var enginn karlkynsþjálfari en núna er kominn strákahópur því það er 

kominn karlkynsþjálfari. Hún segir um strákahópinn „En það var líka málið ég var 

að þjálfa þessa stráka og var að segja að við ætlum að vera með fallegar sparitær 

eins og stelpurnar því allar stelpurnar sátu mjög fallega í glitrandi fimleikabolum 

með hárið sleikt með glimmer teygjum og þeir eitthvað ojj nei við ætlum ekki að 

vera eins og þessar stelpur. Ef ég þyrfti að vera í fimleikabol þá myndi ég bara hætta 

á staðnum og þetta eru bara 4-5 ára strákar“. Það voru engar stelpur sem komu út 
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úr skápnum og hún segir „ég held að það væri ekki tekið vel í það af því að fimleikar 

eru rosalega kvenleg íþrótt og þú ert í fimleikabol sem er eins lítið efni og þú kemst 

upp með að gera allskonar splitt æfingar sem byggist rosa mikið á útliti þannig ég 

held að fólki myndi finnast það óþægilegt ef ég hefði komið út strax þá. Það eru 

rosa háir staðlar um hvernig þú lítur út þannig það er gerð krafa að þú sért grönn og 

um að við myndum ekki klippa á okkur hárið. Ég klippti mig ekki fyrr en ég hætti. 

Það var það fyrsta sem ég gerði var að fara í klippingu því það var sagt við okkur 

að maður varð að vera með sítt hár bundið í tagl. Þannig það voru ákveðnir 

fegurðarstaðlar sem voru í fimleikum og ég held að því við vorum 8-10 

unglingsstelpur í meistarahóp að það sé rosalega viðkvæm stemming og allt sem er 

út fyrir normið væri óþægilegt. Meira að segja hlutir eins og blæðingar voru ekki 

ræddir jafnvel þó við vorum táningsstelpur og það þarf að vera rætt. Þannig það að 

koma út hefði ekki verið ásættanlegt“   

  V7 var hrædd um að vera stimpluð sem lesbía því hún var góð í fótbolta og 

segir „shit ég má ekki láta þau sjá að ég sé góð í fótbolta því þá er ég virkilega búinn 

að stimpla mig. Þannig ég spilaði verr en ég gat og spilaði rulluna stelpa sem kann 

ekki að sparka í bolta. Sem er fullkomnlega gegn minni betri vitund bara til þess að 

þau fengu ekki skotfæri á mig og ég man eftir þetta haust að við spiluðum fótbolta 

kannski 2x í viku að ég man hvað mig þótti þetta ógeðslega fáránlegt að ég skildi 

hafa gert þetta en samt sem áður vissi ég að ég þyrfti að gera þetta ....að það væri 

sniðugt fyrir mig að vera ekki góð“   

  Síðan öfugt við V7 þá byrjaði V2 að líða betur eftir að hann varð betri í 

íþróttum og sterkari. Ég spyr hvort að það hafi losnað um eitthvað við að koma út 

úr skápnum og hann segir „Já, mjög mikið þetta var....ég náði eitthvern veginn að 

losa svo miklar....svo mikið tension í mér og náði að springa út loksins“ og svona 

lýsir hann því að koma út úr skápnum. „Gaf mér dáldið svona styrkinn til að standa 

upp fyrir sjálfum mér og finna svona hugrekki í mér og ég tók eftir því að ég reyndi 

miklu meira á mig gagnvart lyftingum vegna þess að mér fannst ég vera miklu meiri 

maðurinn.“ Hann segir að aukinn styrkur hafi minnkað áreiti og aukið virðingu og 

segir „það var líka vegna þess að ég tek meira í bekk heldur en flestir vinir mínir 

þannig þeir geta eiginlega ekki gert neitt í því þessu“.  
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Brot á kynímyndum. 

 

V3 segir að Sara Sigmundsdóttir „ er pottþétt kölluð trukkalessa eða tröll skiluru“ 

því hún æfir Crossfit sem er „mössuð íþrótt“ . Þetta er ekki eina dæmið þar sem 

kona, sem hefur ekki komið út sem lesbía, er kölluð lesbía því hún er vöðvastælt. 

V7 nefnir að bæði sundstíll og útlit stelpna hafði áhrif á þær. Lessa var notað sem 

skammaryrði yfir stelpur sem voru sterkar og voru til dæmis of kraftmiklar í 

skriðsundsfótum. Sumir þjálfarar vissu ekki hvernig þeir áttu að vinna með stelpur 

með sterkan efribúk og segir „að vera ekki að ýta undir það og taka þátt í því að 

þegar stelpa er með gott six pack og góða tví og þríhöfða að segja að hún sé ljót 

ekki kvenleg og ekki sæt og að hún muni ekki ganga út“. Það var lítið rými fyrir 

fjölbreytileika þá var refsing eða bakslag, ef það var ekki í nánast umhverfi þá var 

það frá stóra samhenginu og hún segir „Þjálfarar, hin liðin, þjálfarar annara liða og 

annað. Þetta var notað gegn fólki og síðan var þjálfarakúltúr alveg skelfilegur þegar 

maður lítur til baka“. Henni finnst þetta leiðinlegt því „sundstelpur eru allar með 

risastórar axlir og rosa sterkan efri hluta líkamans þannig er bara sund og þetta er 

svo mikil þverstæða að maður er í stöðugu limbói að reyna að byggja upp vöðva og 

kraft og styrk í efri hluta líkamans eins mikið og maður getur og verða eins sterkur 

og maður getur en ef maður er orðinn of sterkur þá er það orðið eitthvað 

óásættanlegt“  

  Strákameginn þá var vandamál að vera ekki nógu karlmannlegur og ef þeir 

voru of mjúkir eða með mjúkar hreyfingar þá voru þeir hommar segir V7.Þegar V8 

var í handbolta þá voru nokkrir kvenlegir hommar sem voru til dæmis bara með 

stelpum í keppnisferðum, voru ekki partur af hópnum og áttu ekki marga strákavini. 

Þeir fóru í förðunarskóla og voru með orðspor fyrir að vera kvenlegir frá unga aldri 

og voru til dæmis. kallaðir homminn í Gróttu. V7 segir þetta um homman í Gróttu 

„Ef hann er alltaf með kvenlegu fólki þá er hann ekki endilega að fara að ná að 

tengja við þessa orku skiluru. Ég held ekki að það sé út af hann sé hommi heldur 

meira......þetta er ekki handbolta menningu að kenna þetta....jú jú að vissu leyti að 

vissum mörkum en ég held að hann tengir ekki sjálfur við það“ hann segir að það 

sé ekki langt í land en bætir við „ég held að það sé langt í land fyrir kvenlega homma 

en um leið og þú tengir við fólk í þessum heimi eins og heimurinn er þá held ég að 

þetta sé rosa stutt í land. En ef þú ert homminn í Gróttu þá er þetta ekki fyrir þig í 
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dag. Því miður“. Hann segir að með því að opna umræðuna og segja að það sé í lagi 

og öllum sé sama „þá getur þetta verið eitthvað fyrir hommann í Gróttu og hann 

getur þá stundað þetta af einhverju viti og orðið af einhverju að hann þurfi ekki að 

hanga bara með stelpunum því hann tengir ekki við“ V3 nefnir í lok upptöku „Mig 

finnst ekki að fólk komi eitthvað öðruvísi við mig bara aldrei sko síðan eitthvern 

tímann ég breyttist ég á alveg mjög strákalega vini í borðtennis og þeim er alveg 

skítsama sko. Fórum sama til Kína og vorum saman í herbergi og þetta hefur ekkert 

breyst“ 

 

Eitruð karlmennska 

 

Hugtakið eitruð karlmennska birtist í þó nokkrum viðtölum og viðmælendur voru 

að tengja það við verri stöðu hinsegin karla en kvenna. Ég spurði V6 afhverju karlar 

séu að sumu leyti komnir styttra en konurnar og hann segir „Er það ekki bara eitruð 

karlmennska. Hún hefur svo mikil áhrif held ég …..að vera karlmaður og taka þátt 

í djókinu og ef allir eru ekki um borð í liðinu í því að gera kerlingardjókin eða what 

ever og kannski eru það bara fordómar“. V4 slær á svipaða strengi segir „þá er ég 

að tala um að þetta eitraða masculinity er rosa sterkt í karlaíþróttum og bara í 

strákum þannig ég held bara að það sé umburðarlyndi kvenna sem er meira, því 

miður. Því miður fyrir stráka en sem betur fer fyrir stelpur sérstaklega þegar það 

snýr að öðrum strákum“ Hún vill að það sé unnið í umburðarlyndi hjá börnum því 

þau eru opnust fyrir því og segir „svo er rosalega krafa gerð karlameginn að vera 

manly man tala nú ekki um í hópíþróttum þar sem það snýst um hörku og annað “. 

Hún telur vera þörf á að útrýma fordómum í hópíþróttum karla og segir „það hefur 

aldrei verið fyndið og það er hætt vera ástæða til þess að leyfa þessari poisonous 

masculinity að viðhaldast innan....maður skilur alveg að strákar eru með ákveðna 

hegðun. Strákar eru strákar inn í klefa en það þýðir ekki að það þurfi að útskúfa 

heilum hóp hinsegin stráka“.Síðasti mánuðurinn áður en V8 flutti út þá voru 

æfingafélagar hans áhugasamir um hinseginleika hans og hann segir „Já bara 

ógeðslega forvitnir,bara svona hvern ertu að tala við núna skiluru, þegar við vorum 

1 on 1 í lyftingum þá þorðu þeir að spyrja og þetta var meira svona toxic masculine 

energy.“ Síðan lýsir eitruð karlmennska því oft að karlmenn hafi takmarkaðar leiðir 
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til að tjá tilfinningar sínar. V2 notaði íþróttir til að vinna úr erfiðum sambandsslitum 

þar sem hann æfði 2-3x á dag og sagði „þannig ég hafði íþróttir til þess að...ég datt 

á eitthvað og íþróttir gripu mig dáldið og ég fékk....og ég losnaði við svo mikla 

reiði. Þannig notaði þær til að fá útrás fyrir tilfinningar að vissu leyti sem 

meðferðarúrræði“ V7 passaði sérstaklega upp á strák sem hún var að þjálfa sem var 

frekar viðkvæmur og fór að gráta ef hann gerði til dæmis ógilt og þurfti að knúsa 

mömmu sína. Hún sá að hún þurfti að styðja hann sem þjálfari og passa að iðkendur 

eða foreldrar færu ekki að tala illa um hann og ef mamma hans var ekki til staðar 

þá gat hann komið og knúsað hana og sest hjá henni ef honum leið illa. 

 

Framtíðarskref 

 

Viðtölin voru skoðuð og borin saman og reynt að finna þemu sem tengdu þau. Þegar 

kom að framtíðarskrefum til að hjálpa hinsegin fólki í íþróttum þá voru nokkrir 

hlutir sem komu ítrekað upp. Allir voru sammála því að fræðsla væri mikilvæg og 

fyrirmyndir líka. Fræðslan gat verið margþætt hvort sem það var samskiptafræðsla 

eða þjálfarafræðsla og fyrirmyndir voru allt frá stórstjörnum til fyrirmynda í nánasta 

umhverfi. Stuðningur út á við skipti máli í formi sýnileika og yfirlýsinga og það var 

mikilvægt að þjálfarinn myndi geta tæklað aðstæður og væri góð fyrirmynd fyrir 

iðkendur sína. V7 segir að baráttan eigi að vera keyrð áfram af hinsegin fólki og 

það sé þörf á meiri rannsóknum á sviði íþrótta á Íslandi. Auk þess að spyrja erfiðra 

spurninga. 

Fræðsla 

Viðmælendur voru sammála því að fræðsla væri mikilvæg til að bæta stöðu 

hinsegin fólks innan íþrótta. Talað var um samskiptafræðslu, hinsegin fræðslu fyrir 

krakka, unglinga og fullorðna, sér þjálfarafræðslu og fræðslu fyrir 

íþróttahreyfinguna í heild sinni. V1 talar um að fræðsla til þeirra sem koma að 

íþróttum hjálpi til við að vera undirbúin undir þau tilvik sem gætu komið upp því 

„mistök eiga sér svo oft stað þegar maður stendur frammi fyrir einhverju alveg nýju 

undir brjálaðri tímapressu og tilfinningapressu og ég held að það gerist oft að þessi 

eina manneskja sem að sker sig úr hún lendir oft í miðri krísu þar sem allir eru, ó 

fokk omg hvað geri ég nú“. Hún vill að fólk hætti vegna minni áhuga eða nýrra 
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áhugamála en ekki „hætta vegna þess að þér finnst þú ekki geta verið áfram í 

fótboltanum ef þú eignast kærasta“ og bætir við „það er ekki aðeins neikvætt að 

missa hinsegin krakka úr íþróttum heldur missir hún af bara flottu fólki sem eru 

landsliðsmenn, framtíðar þjálfarar og eru dómarar og allt mögulegt sem hverfa 

þarna út“ sem sendir síðan ekki börnin sín í íþróttir því þeim leið illa.  

  V4 segir að það þurfi að sýna yfirlýstann stuðning við hinsegin baráttu og 

útrýma fordómum og þá sérstaklega karlameginn og hún segir að það þurfi að bæta 

andrúmsloftið og gera íþróttir karlameginn öruggari. V5 segir að útópían sé þannig 

að börn og unglingar finni sig ekki knúinn til að hætta áður en þau koma út úr 

skápnum og nefnir fræðsla sé mikilvæg „Því hver veit nema að gullmedalía á 

Ólympíuleikum varð aldrei til því að hann var hommi eða lesbía“ V7 vill að 

fræðslan hjálpi þeim að líða betur í eigin skinni , vera sáttari með sig og vita til 

hvers þau getað leitað til og talað við og V8 endar á því að segja að það sé ekki 

hægt neyða fólk til að sitja á fyrirlestri heldur þarf að reyna að selja þeim 

hugmyndina og hafa frekar hafa opna umræðu þar sem fólk þorir að tala um þetta 

og þetta er ekki tabú.  

 

Grasrótin, foreldrar og umhverfið. 

 

V4 talar um að það sé erfitt að kenna nýjum hundi að sitja. Í stað þess að kenna 

gömlum körlum sem eru með rótgrónar hugsanir að þá þurfi frekar að vinna með 

grasrótina. Hún vill sjá meiri áherslu á strákaíþróttir og segir „að fræða stráka í 

íþróttum um hinsegin málefni þá held ég að þetta myndi breytast og þá í framtíðinni 

þegar þeir strákar vaxa upp úr grasi og þroskast. Þá held ég að umhverfi og 

umbyrðarlyndi verði meiri heldur en hún er í dag. Já ég held að það sé bara það. 

Auka á fræðslu hjá krökkum í íþróttum“ V5 er á svipuðu máli og segir fræðsla í 

grunnskólum sé mjög mikilvæg og segir „ég held að það sé crucial staðurinn til að 

gera það“ V4 bætir við Samtökin 78 eigi að bæta við fræðslu inn í íþróttafélögin 

fyrir krakka og miða hana að íþróttum. Þar sem verður skoðað aðstæður í íþróttum 

og notað fyrirmyndir úr íþróttaheiminum. V7 talar sérstaklega um að samskipta, 

kynja og hinsegin fræðsla muni skila sér í því að börnum líður betur með sig sjálf 

og viti til hvers þau geti leitað sem henni fannst vanta þegar hún var æfa sjálf. 
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„Vanþekking og fáfræði og þá leitar fólk í það sem það þekkir og leitar að því sem 

er safe og því sem það finnst öruggt með og í okkar samfélagi þá er það 

gagnkynhneigð það er sís kynjun“ segir V1. 

Það var einmitt það sem gerðist þegar samkynhneigður handboltamaður lenti í því 

að eitt félag hefði eiginlega ekki viljað fá hann og hann hefði ekki verið tekinn inn 

í lið því forsvarsfólk félagsins vissi ekki hvernig þau ættu að glíma við það að hafa 

homma í liðinu. V1 segir umræðan hefði átt að vera tekin í öruggu umhverfi áður 

en það var haft samband við leikmanninn til að þau væru undirbúin að tækla 

fordómafull viðhorf og hjálpa öðrum að taka hann í sátt. Það er nákvæmlega í fyrir 

þessar aðstæður sem fræðslan hefði getið undirbúið stjórnina. V4 vill taka þetta 

lengra og vill að hinsegin fræðsla megi koma inn hjá öðrum íþróttum og 

íþróttahreyfingar á borð við KSÍ og ÍSÍ mega koma fram með yfirlýstan stuðning 

við hinsegin baráttu til að útrýma fordómum. V7 segir að foreldrar hafi gott af 

fræðslu til að læra að styðja við fjölbreytileika og heilbrigð samskipti og hvernig 

samskipti eru við foreldra úr öðrum liðum þar sem liðarígur getur stundum farið úr 

böndunum. 

 

Þjálfarafræðsla 

 

V2 finnst þjálfarar vera mikilvægastir og þurfi að breytast fyrst því fólk lítur upp til 

hans og ef hann er góður þjálfari sem er góður við þá sem eru hinsegin þá séu meiri 

líkur að þau séu góð við hinsegin fólk. Þjálfarinn ætti að sýna að það er enginn 

munur milli þeirra sem eru og eru ekki hinsegin og reyna að tækla neikvæða 

orðaræðu og unglingaslangur. V5 er sammála og segir að þeir séu fyrirmyndir sem 

börnin hitta oft í viku og ef að þeir eru með gott hugarfar og komi hlutunum á réttan 

hátt frá sér þá skili það sér til krakkana. Þetta á sérstaklega við unglinga þar sem 

þeir hlusta oft meira á þjálfara en foreldra sína á þeim aldri. Hún segir að það eigi 

ekki að neyða þjálfara á hinsegin fræðslunámskeið en þær ættu að þekkja helstu 

hugtökin, vera tilbúnir að takast á við ef iðkandi hjá þeim kemur út úr skápnum og 

kunna að skapa umhverfi þar sem er í lagi að vera hinsegin.V7 segir að best sé að 

sýna gott fordæmi og taka ekki þátt í meiðandi eða niðurlægjandi umræðu og passa 

að þegar er bent á þetta þá sé það gert á hlutlægan hátt því fólk getur tekið illa í það 
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þegar þeim er bent á að þau séu að gera eitthvað rangt. Ekki skýla sér bakvið 

aðgerðarleysi eða hinn þögla stuðning og reyna vera hörð og segja afhverju x sé 

ekki í lagi. Hún bætir þó við að þjálfarinn getur ekki verið „hrópandi í 

eyðimörkinni“ hann þarf að fá stuðning stjórnar og foreldrafélags því það er erfitt 

að fara einn á móti straumnum.V1 segir að fræðsla og umræða fyrir þjálfara þurfi 

að komast hraðar inn í íþróttasamfélagið þar sem aðeins hluti þjálfara hefur fengið 

fræðslu og til að kynslóðir njóti góðs af henni í dag en ekki eftir 50 ár. Hún segir að 

þrátt fyrir að núverandi kynslóð unglinga sé „opnari, minna í felum og meira svona 

out there með sinn hinseginleika heldur en nokkru sinni fyrr og það þýðir ekki að 

þau séu einhvern veginn bara ónæm fyrir sömu áhrifaþáttum og hafa valdið brotfalli 

og svona ósýnileika hinsegin fólks í íþróttum undanfarna áratugi og mig langar að 

sjá íþróttahreyfinguna á Íslandi setja fræðsluna í fimmta gír og ahhmm og stíga virk 

skref til að fyrirbyggja brottfall hinsegin ungmenna, svona hinsegin tengt brotfall“ 

V4 bendir síðan á að „Þó maður sé samkynhneigður þá er maður ekki sjálfkrafa 

hæfur til að vera fræðandi eða eitthvað slíkt. Það er ekkert endilega safe ef þú ert 

stjórnandi íþróttafélags að hugsa, æ þessi flokkur er í lagi það er hommi að þjálfa 

hann þurfum ekkert að pæla í þeim og förum í næsta. Það að vera hommi skilgreinir 

ekki hvernig þjálfari þú ert.“ En það hjálpar stundum og hún nefnir sem dæmi að 

iðkandi hjá henni sem átti tvær mömmur og þeim fannst þægilegt að hún skildi 

þeirra heimilisaðstæður jafnvel betur en gagnhneigður einstaklingur til dæmis 

Þjálfarinn á síðan alltaf að nota foreldrar/forráðamenn þegar hann sendir póst til að 

gefa sér ekki upp að allir eiga bara pabba og mömmu.  

 

V1 kemur með dæmi um aðstæður þar sem hefði verið gott ef þjálfarinn hefði verið 

undirbúinn. Það var körfuboltaþjálfari sem var meðvitaður um að ein stelpan ætti 

kærustu en kallaði hana alltaf systur hennar og V1 segir „sem er bara klassískt dæmi 

um ég er í kleinu, mér finnst þetta vandræðalegt og ég get ekki talað um þetta og 

því ætla ég að segja að þetta sé systir þín“ og bætir við „frekar vera gaurinn sem 

spyr þriðju vikuna í ágúst hverjir fóru á hinsegin daga hvernig var? Fór einhver í 

gleðigönguna? Sjálfsagður hlutur, þetta er ekki flókið samtal og ekki neitt öðruvísi 

en að spyrja: fórstu á menningarnótt. Hvernig var? En segir rosalega mikið um það 

að þetta sé eitthvað sem megi tala um“ og endar á að segja „bara fræðsla og samtal 

og eitthvern veginn fríka ekki of mikið yfir hlutunum Þetta er ekki svo stórt mál“ 
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V5 kemur með svipað dæmi þar sem þjálfarinn gat verið meðvitaðari um hvað hann 

var að segja.. „hann var að segja okkur sögu að hann var að þjálfa sund með hóp af 

strákum í sundi í grunnskóla og einn hefði togaði niður sundskýluna hjá öðrum og 

hann hafi öskrað á strákinn „hvað ertu hommi eða?“ og var rekinn til skólastjórans 

fyrir það.“ Þetta móðgaði V5 mikið og hún túlkaði það sem þjálfarinn sagði þannig 

að það væri slæmt að vera hommi og bara hommar togi niður sundskýlur hjá 

samnemendum og hún bætir við „Já það er rosa lífseig mýta að hinsegin fólk geti 

ekki farið í sturtu með sama kyni.“ 

 

Fyrirmyndir og sýnileiki 

 

Það skiptir máli að hafa fjölbreyttar fyrirmyndir á öllum sviðum og að sýnileiki og 

sýnilegur stuðningur sé til staðar. Það þarf að auka meðvitund fólks um að hinsegin 

fólk sé alls staðar og ekki endilega fjarverandi. Það er hægt að skipta fyrirmyndum 

í þær sem eru til dæmis andlit herferða og þær sem eru í nánasta umhverfi og þær 

geta báðar haft áhrif.  

 

Fyrirmyndir 

 

V7 telur fyrirmyndir vera mikilvægar og það þurfa að vera hinsegin íþróttamenn og 

þjálfarar. V6 er sammála og segir að það sé mikill skortur á fyrimyndum og segir 

við mig „og þarna ert þú í þessum bransa sem íþróttamaður og þjálfari og það er 

svo ofboðslega mikilvægt og þess vegna er það í hvert skipti sem ég er spurður á 

opinberum vettvangi um kynhneigð mína þá hika ég ekki við að segja já af því að 

það gæti verið einn þarna úti sem myndi lesa það eða heyra af þvi …..því bara ó 

það er hommi sem leikari það er hægt.“ Fyrirmyndir þurfa að vera á öllum skalanum 

og þá sérstaklega í karllægari greinum “hvort sem það sé vélstjóri, 

afreksíþróttamenn eða fótboltamaður. Það er gríðarlega mikilvægt þegar 

viðkomandi mun koma út”. V8 tengir við að það vanti karllægar fyrimyndir og 

sagði “ég sá mig ekki í augum samkynhneigðs manns af því að ég tengdi bara ekki 

við þetta “. Hann segir að honum vantaði fyrirmyndir því hann tengdi ekki við til 
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dæmis Haffa Haff og segir „Já þú þarft að leita þér að þessari karlmannslegu 

fyrirmynd í þessum heimi”. 

.Hver einasti þjálfari sem er búin að vera....sem hefur fengið í gegn hjá sér nokkra 

árganga af krökkum hefur þjálfað einhvern sem að síðar kom eða mun koma út úr 

skápnum hvort sem samkynhneigður, tvíkynhneigður, trans eða hvað það er og að 

öll þessi litlu atriði sem annað hvort gefur til kynna að þú viljir helst ekki tala um 

og finnist óþægilegt eða að þetta sé bara sjálfsagður hlutur og ekkert til að hlæja að 

eða vera vandræðalegur yfir þetta er bara partur af lífinu og það skilur rosa mikið 

eftir sig og það hefur áhrif á það bara hvort......í raun og veru hversu vel iðkendunum 

gengur að taka sig í sátt og finnast þau eiga heima og að blómstra í því sem þau eru 

að gera“ segir V1. Æfingafélagi V2 var nú þegar komin út úr skápnum og ég spyr 

hvort að það hafi hjálpað honum og hann svarar „Já, mjög mikið. Það er eitthvern 

veginn það er bara eins og þú sérð eitthvern hoppa í djúpu laug og hann sé í lagi og 

þá ertu ó okei ég get líka gert það“ og „Það að þau tóku á móti þér að þá fékk ég 

smá hugrekki við það“ Hann bætir við að góðar fyrirmyndir skipti máli og að 

stórstjörnur eigi að koma út því þá getur fólk sagt „hey en þessi“ sem er að hans 

mati stærsta skrefið í hinsegin baráttunni.“  

  V4 vill fá stjörnu úr hópíþrótt til að vera fyrirmynd í auglýsingaherferð þar 

sem hún segir að það sé ekkert vandamál og ef þú kemur út úr skápnum þá verði 

vel tekið á móti þér sem gæti í leiðinni opnað á eitthvað sem þarf síðan að fylgja 

eftir. KSÍ gæti til dæmis farið í herferð með samtökunum 78 þar sem strákarnir læra 

hvernig stelpurnar hafa verið að taka á þessu í hópíþróttum og fá nokkar af þeim 

sem hafa komið út og upplifað að vera hinsegin í hópíþrótt til að „kenna strákunum 

að höndla þetta“ V5 segir að það sé „skandall“ hvað er lítið af opinberlega hinsegin 

íþróttafólki og þar vanti mest fyrirmyndir og talar um að það ættu hlutfallslega að 

vera mun fleiri út úr skápnum og sýnileikinn þarf að vera meiri og byrja fyrr. Hún 

kemur síðan með dæmi „Þetta er eins og svarti gæjinn sem fór inn á KKK fundi og 

um leið og hann hafði eignast vini þá voru þeir bara ó hann er svartur og er fínn gæi 

og fullt af fólki hafði skipt um skoðun.“. 
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Sýnilegur stuðningur 

 

Sýnilegur stuðningur getur til dæmis verið þegar lið í ensku deildinni eru með 

regnbogareimar og fyrirliðabönd í ágúst en það er ekki nóg. V4 segir að ef stjórnir 

íþróttafélaga, sérstaklega stóru félaga í karla og kvennabolta, kæmu með yfirlýsingu 

um að þetta væri öruggt svæði fyrir hinsegin fólk þá myndu önnur félög fylgja eftir 

og umhverfið opnast. Lítill regnbogafáni ,eins og sést oft í gluggum búða, sem væri 

settur á glugga við inngang að íþróttahúsi myndi hjálpa til við að sýna að þetta sé 

vinalegt svæði og V8 segir „Það er mjög lítið skref en ég get alveg lofað þér því ef 

þú sérð lítinn strák eða stelpu sem sér að þetta sé safe space að það muni hjálpa“. 

Sýnileiki hinsegin fólks hefur aukist eftir tilkomu snappsins Hinseginleikinn þar 

sem hinsegin fólk segir frá deginum sínum og svarar spurningum sem það fær segir 

V5. Samfélagsmiðlar hafa aukið sýnileika og hefur enska úrvalsdeildin til dæmis 

sett „samkynhneigt lógó“ á forsíðumyndina á Facebook. Samfélagsmiðlar eru 

jákvæðir að því leyti að ef einhver segir eitthvað neikvætt í garð hinsegin fólks þá 

„verður allt brjálað sko á samfélagsmiðlum og ef einhver segir eitthvað neikvætt og 

það fer á Vísi þá er sú manneskja rifinn í tætlur“ segir V3 og bætir við „fólk verður 

bara að passa sig í dag.og er að gera það. Maður segir ekki bara hvað sem er í dag. 

Kannski á sínum tíma gerðu allir það“ En þessi samfélagsmiðlastuðningur getur 

haft neikvæð áhrif líka þar sem fólk þori ekki að nota orðin hommi og lesbía og 

hefur V1 tekið eftir að velmeinandi fólk þorir ekki að nota þessi orð og er „er í lagi 

að nota þessi orð? má segja þetta? er þetta ljótt?“ og líkir hún þessu við Voldemort 

í Harry Potter þar sem fólk þorir ekki að segja nafnið vegna ótta við viðbragðana 

sem viðkomandi gæti orðið fyrir. 
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Umræða 

 

Viðmælendur höfðu almennt góða upplifun af íþróttaheiminum og áttu það 

sameiginlegt að elska sína íþrótt og höfðu þau flest náð árangri í henni sem 

iðkendur, þjálfarar eða skipuleggjendur. Það var áhugavert að skoða viðtölin því oft 

voru þeir að segja sama hlutinn á mismunandi vegu þannig það voru tengsl milli 

reynslu viðmælanda jafnvel þó að þau væru á 22 ára aldursbili, af sitthvorum kynum 

og í hóp og einstaklingsíþróttum. Heilt yfir kom voru viðtölin meira á jákvæðu 

nótunum heldur en þeim neikvæðu.  

Neikvæð reynsla var oft byggð á ákveðnum staðalímyndum út af kynhneigð eða 

kynímynd. Staðalímyndir tengdust oft talsmáta, hegðun eða útlit sem tengdist ekki 

endilega kynhneigð heldur var kynhlutverkum skipt hjá þeim sem voru 

samkynhneigðir. Þannig konur sem voru karlmannlegri voru lesbíur og kvenlegri 

karlar voru hommar þrátt fyrir þau hefðu ekki sýnt af sér samkynhneigða hegðun 

eins og að vera skotin í sama kyni. Klefastemmingin var áhugaverð og sumir 

óttuðust að vera í klefanum vegna kynhneigðar. Þeim leið oft verst í klefanum 

sjálfum, en voru hrædd um að láta öðrum líða illa með því láta aðra halda að þau 

væru að horfa á þau með löngunaraugum eða valdið vandræðalegri stemmingu því 

klefafélagar þyrftu að passa hvað þeir sögðu. Neikvæð orðaræða getur haft neikvæð 

áhrif á líðan hinsegin fólks og aðstandenda þeirra. Orðin eru oft sögð til að gera grín 

af fjarverandi hópum þar sem fólk er ekki alltaf meðvitað um að það sé hinsegin 

fólk í þeirra nærveru og því er það stundum óviljandi að skaða aðra. Það þarf síðan 

stundum að meta hver merking orðana er eftir aðstæðum eins og þegar konan var 

kölluð lesbía því maðurinn hennar var svo mikil kelling. Þar var í raun verið að gera 

grín af karlmennsku hins mannsins en ekki að það væri eitthvað neikvætt við að 

vera lesbía. Síðan geta hinsegin íþróttamenn notað orðin til að koma keppinaut úr 

jafnvægi til að ná yfirhönd í leik. Orðið öðruvísi er samheiti orðsins hinsegin þannig 

það kemur ekki á óvart að það er stundum ruglað þeim saman eins og þegar 

strákurinn sem spilaði ekki fótbolta var kallaður hommi fyrir hinum krökkunum 

þýddi hommi að vera öðruvísi. Þannig túlkunin á orðum á borð við faggi og 

hommalegt tengist því meira að það sé verið að segja að viðkomandi sé að gera 

eitthvað sem er neikvætt, öðruvísi eða hegðun sem passar ekki við kyn heldur en að 

menn sem eru samkynhneigðir séu slæmir.  
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En á jákvæðu nótunum þá er hinsegin samfélagið að færast í rétta átt. Sumir eru að 

æfa í umhverfi þar sem er ekki tiltökumál að vera hinsegin og treysta sér til að sýna 

ást á maka sínum án þess að vera hrædd við neikvæðar afleiðingar. Stelpurnar 

virtust hafa það almennt betra en strákarnir og það er líklega eins og einn 

viðmælandi nefnir að það er auðveldara að færast í átt að karlægri ímynd heldur en 

kvenlegri. Þörf fyrir hinsegin félög hefur minnkað og hinsegin íþróttafólk er frekar 

að iðka íþróttina með sínum æskuvinum heldur en að þurfa að skipta út af 

kynhneigð. Það að ná árangri í íþrótt og stöðu innan liðsins auk þess að hafa æft 

lengi með sama fólkinu áður en er komið út úr skápnum hefur jákvæð áhrif á 

upplifun. Þar sem fólk er ólíklegra til að heimfæra staðalímynd yfir á einstakling 

sem þau hafa þekkt lengi og eru hikandi við að vera leiðinleg við eitthvern sem er 

mikilvægur til að ná árangri fyrir liðið. Einnig hefur kynjablöndun jákvæð áhrif þar 

sem kynin geta vanist því að vera með hvort öðru í íþróttum og kannski opnað á að 

kynin séu óhræddari við að tileinka sér hegðun sem er almennt skilgreind fyrir hitt 

kynið. 

Það kom á óvart hversu mikið viðmælendur töluðu um hegðun tengda kyni. Það 

lítur út fyrir að það sé skárra að færast í átt að karlmannlegri hegðun. Þegar karlar 

færast í átt að kvenlegri hegðun þá er það neikvætt og getur verið notað gegn þeim. 

Það virtist vera ákveðinn ótti tengdur því að brjóta þessar óskrifuðu reglur kynjanna 

og hann getur byrjað snemma. Hjá konum var þetta tengt útliti þar sem gátu ekki 

verið of massaðar, hafa ákveðna klipppingu, vera í glitrandi búningum o.s.frv. og 

passa að vera ekki of kraftmiklar.Karlarnir aftur á móti eiga að vera sterkir og hafa 

takmörkuð tækifæri til að sýna tilfinningar, sem var síðan lýsingin á hugtakinu 

eitruð karlmennska sem kom oft upp í viðtölunum. 

Seinasti hlutinn var síðan að skoða mögulegar lausnir til að bæta stöðu hinsegin 

fólks innan íþrótta. Margskonar fræðsla, allskyns fyrirmyndir og sýnilegur 

stuðningur voru þemun sem var talið að gætu haft mest áhrif. Í fræðslu skipti miklu 

máli að þeir sem að eru að vinna innan íþróttahreyfingarinnar séu væru undirbúnir 

að takast á við ýmis atvik sem geta komið upp. Hvort sem það sé að taka vel á móti 

iðkanda sem kemur út úr skápnum, vera meðvitaður um orðanotkun eða tækla 

fordóma. Fólk leitar í það sem það þekkir þegar það er undir pressu og því er 

mikilvægt að vita mögulegar lausnir fyrirfram. Það ætti að fræða börn þar sem þau 

eru ekki komin með fastmótaðar hugmyndir. En þjálfarar eru samt sem áður 
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mikilvægastir í augnablikinu. Þjálfarar hafa rosa mikil áhrif þar sem iðkendur eru 

hjá þeim oft í viku og þeir geta sett tóninn og sýnt að það er ekkert að því að vera 

hinsegin. Iðkendur bera oftar en ekki mikla virðingu fyrir þjálfurum sínum þannig 

það sem þeir segja hefur mikið vægi ogmenning getur haldið áfram í gegnum þá 

þar sem þeir eru oftar en ekki fyrrum iðkendur. En þeir þurfa þá að hafa bakland 

þar sem það getur ekki verið ætlast af þeim að tækla þetta á eigin spýtur.   

  Það skiptir miklu máli að hafa fyrirmyndir og þá sérstaklega í karllægari 

greinum. Það hjálpar að hafa fyrirmyndir í nánasta umhverfi en það er líka gott að 

hafa fyrirmyndir sem eru frægar og eru framúrskarandi á sínu sviði. Það væri hægt 

að hafa herferð með þessum fyrirmyndum til að sýna fram á að hinsegin fólk er alls 

staðar og það er ekkert að því. Sýnileikinn skiptir líka miklu máli bæði í formi 

yfirlýsinga frá stofnunum og litlar yfirlýsingar eins og að hafa sýnilegan 

regnbogafána.  

Það var einstaklega erfitt að velja hvað ætti heima í ritgerðinni því það var svo margt 

áhugavert sem kom fram í viðtölunum. Það er mikil þörf á því að rannsaka þetta 

efni og efnið sem kemur fram í þessari ritgerð er aðeins toppurinn á ísjakanum.  
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Viðaukar 

 

Spurningar sem voru notaðar í viðtölunum: 

 Nafn og Aldur 

 Hvað ertu að gera í dag (skóli, vinna osfrv) 

 Í hvaða íþrótt ertu eða hefur þú verið í gegnum tíðina 

 Hvernig skilgreinir þú þig ef þú kýst að skilgreina þig 

 Hver er þín upplifun innan íþróttahreyfingarinnar. 

 Finnst þér þú hafa aðra upplifun heldur en gagnkynhneigðir af 

íþróttahreyfingunni 

 Hvað er gott og hvað má bæta 

 Hver er framtíð hinsegin baráttu íþróttamanna til dæmis hver eru næstu skref 

í átt að jafnrétti innan íþróttahreyfingarinnar. 

 


