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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð er heimildaritgerð um klámvæðingu og kynlífsvæðingu sem er talin eiga sér stað 

í hinum vestræna heimi. Á síðari hluta 20. aldar áttu miklar breytingar sér stað, bæði jákvæðar 

og neikvæðar, þegar kemur að kynferðismálum. Klámvæðing er talin hafa birst okkur fyrst í 

kjölfarið frumsýningar á myndinni Deep Throat eða í kringum 1970. En með klámvæðingu er 

átt að klám hefur færst nær afþreyingariðnaði og birtist okkur nú sem sjálfsögð neysluvara. 

Helstu birtingamyndir hennar eru taldnar vera tískuauglýsingar og tónlistarmyndbönd. Með 

aukinni tækni hefur nánast reynst vonlaust að koma í veg fyrir að börn og unglingar fái 

vitneskju sína um kynlíf frá klámiðnaðnum. Rannsóknir sýna að það getur getur leitt til 

ranghugmynda um kynlíf og afleiðingar klámvæðingar eru taldnar hafa slæmar afleiðingar 

bæði fyrir líka og sál. 
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Inngangur  
 
Umræða á Íslandi hefur gjörbreyst og opnast mikið síðustu áratugi þegar kemur að 

kynferðismálum. Það sama á við víðast í hinum vestræna heimi. Kynlíf er ekki lengur talið 

vera skammarmál og í kjölfarið hefur umræða um kynlíf, kynferðislegt ofbeldi og kynhneigð 

opnast. Það má þakka kynlífsbyltingu sem hippar komu af stað á sjöunda áratug síðustu aldar. 

Meira umburðarlyndis gagnvart kynferðismálum fór að gæta í samfélaginu og daginn í dag er 

talið að klám sé eðlileg neysluvara. En sumum finnst þetta of langt gengið. Það má velta því 

fyrir sér hvort klám sé orðinn eðlilegur hluti af tilverunni. Klám er komið nær 

afþreyingariðnaðinum og má sjá birtingamyndir kláms meðal annars í fjölmiðlum, 

sjónvarpsþáttum, tónlist og tísku (Baily, F. Barbato, R. og Grazer, B, 2005) (Sørensen, 2003).  

Bæði kynlíf og klám þykja hafa breyst síðustu ár. Að mati sumra fræðimanna er klámefni 

að verða sífellt grófara og ofbeldi er þar í sívaxandi mæli sýnt sem eftirsóknarvert og 

spennandi (Jeffreys, 2009, Russell, 2000). Í kjölfarið á auknu klámefni í menningu og 

dægurmiðlum varð hugtakið klámvæðing til, sem er orðið algengt í umræðunni í dag. Það 

vísar til þess að klámfengið efni er komið inn í dægurmenninguna sem viðurkennt og jafnvel 

dáð fyrirbæri.  

Til þess að skilja hugtakið klámvæðing er nauðsynlegt að skilgreina orðið klám. Ýmsar 

skilgreiningar eru til á klámi og eru þær mjög mismunandi eftir því hver skilgreinir. Fyrsti 

kaflinn í þessari ritgerð fjallar um mismunandi skilgreiningar fræðimanna og stofnanna á 

hugtakinu klám.  

Með tilkomu internetsins varð framleiðsla og dreifing á klámi auðvelduð til muna og 

klámiðnaðurinn náði að stækka gríðarlega samhliða tæknibyltingunni (Jeffreys, 2009).  Farið 

verður gróflega yfir stærð og umfang klámiðnaðinn í fyrsta kafla.  

Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um skilgreiningar á klámvæðingu annars vegar og 

kynlífsvæðingu hins vegar. Klámvæðing er frekar nýtt hugtak og eru skilgreiningar á því 

frekar mikið á reiki. Oft eru hugtökin klámvæðing og kynlífsvæðing sett undir sama hatt og 

fjallað um það sem einn og sama hlutinn. Sumir fræðimenn eru algjörlega á móti því. Þá 

vaknaði sú spurning hjá höfundi hvort hægt væri að aðgreina hugtökin klámvæðing og 

kynlífsvæðing. Því verður skoðað í ritgerðinni hvað felst í þeim hvoru fyrir sig og hvaða 

munur er á þeim. Farið verður yfir hvernig hugtökin birtast meðal annars í orðum, myndum 

og fjölmiðlum.  Farið verður yfir þessar birtingamyndir klám- og kynlífsvæðingar í fjórða 

kafla.  
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Að mati sumra fræðimanna er talið að klám birtist út um allt, í matvöruverslunum, 

fatabúðum, auglýsingum, tímaritum, tónlist, tónlistarmyndböndum svo eitthvað sé nefnt. 

Fræðimönnum finnst nauðsynlegt að skoða hvaða áhrif þetta aukna klám hefur á einstaklinga 

og samfélagið. Farið verður yfir nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á klámi, 

klámvæðingu og kynlífsvæðingu í þriðja kafla. Niðurstöður þeirra sýna allar að vert er að 

skoða þessi áhrif aukins kláms í menningu okkar. Farið verður yfir rannsóknir og afleiðingar 

klámvæðingar, bæði jákvæðar og neikvæðar.  

Að lokum eru helstu niðurstöður dregnar saman.  
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Klámskilgreiningar og klámiðnaðurinn  
 
Klámskilgreiningar 

Erfitt hefur reynst að skilgreina klám í gegnum tíðina. Skilgreiningar á klámi eru mismunandi 

eftir menningarheimum, samfélögum og því í hvaða samhengi það er notað.  Sumar 

skilgreiningar aðgreina gróft klám frá mjúku, aðrar klám frá erótík. Sumar skilgreiningar 

innihalda valdamisræmi, hlutgervingu og ofbeldi og aðrar ekki. Sumar taka til kvenna og eða 

barna, jafnvel dýra og aðrar eru kynlausar (Þorgerður Einarsdóttir 2007).  

Samkvæmt íslenskri orðabók er klám skilgreint sem klámfengið efni sem er gert í þeim 

tilgangi að örva þann kynferðislega sem á það horfir. Þar er klám sagt grófgert eða illa unnið 

verk, gróf orð eða klámyrði einkum um kynferðismál eða kynfæri, málfar, mynd eða annað 

sem sýnir kynlíf (Mörður Árnason, 2002).  

Engin skilgreining er á klámi í íslenskum lögum þar sem hugtakið á að vera skilgreint 

samkvæmt þeim gildum sem ríkja í þjóðfélaginu á hverjum tíma. Því á það að vera verk 

dómstóla að úrskurða hvað teljist vera klám og hvað ekki. (Guðbjörg Hildur Kolbeins 2002). 

Brian McNair (2002) tekur á þessu og segir skilgreiningu á klámi vera pólitíska og vísa til 

mismunandi hlutar á mismunandi tímum. Hann segir að klám hafi breyst og sé orðið grófara 

en áður hefur viðgengist. Nýlegar skilgreiningar á klámi fjalla oftast um ofbeldi, valdamisrétti 

og niðurlægingu gagnvart konum (McNair, 2002).  

Samkvæmt Andreu Dworkin er klám þegar vald karlmanna er sett í kynferðislegt samhengi 

og notað gegn konum. Hún tengir klám við niðurlægingu kvenna. Dworkin segir klámið 

birtingarmynd fyrir hlutgervingu og kúgun feðraveldisins á konum.  Klám snúist um að konan 

sé misnotuð og sýnd sem kynferðislegur hlutur. Andrea Dworkin og Catherine MacKinnon 

skilgreindu klám í sameiningu enn ítarlegra og sögðu að í klámi væri konan sýnd sem 

kynferðislegur hlutur, hún upplifi sársauka og niðurlægingu og líki við það (Dworkin, 2000).  

Diana Russell segir „klám er efni sem sýnir kynlíf og/eða afhjúpuð kynfæri í tengslum við 

misnotkun og niðurlægingu þannig að slík hegðun sé studd, látin óátalin eða jafnvel hvatt til 

hennar“. Í klámi sé það venjulega konan sem sé niðurlægð og karlmaðurinn sjái um að 

niðurlægja hana (Russell, 2004).  

Einnig eru til þeir sem telja að klám sé eðlilegur þáttur af lífinu. Þeir halda því fram að 

klám sé karlmannlegt, frelsandi fyrir konur, meinlaust, framsækið og nauðsynlegt. 

Framleiðsla og neysla kláms sé eðlileg og sjálfstætt val fullorðinna einstaklinga. En þeir sem 



9 

eru þessarar skoðunar eru flestir þeir sem hagnast á klámi (Ásta A. Pétursdóttir, Elvý G. 

Hreinsdóttir, Andrea Hjálmarsdóttir, 2011).   

Russell skilgreinir einnig hugtakið erótík og segir það vera kynörvandi efni án 

kynjamisréttis, kynþáttafordóma og án fordóma gagnvart samkynhneigðum. Samkvæmt þessu 

er hægt að flokka efni undir erótík þegar virðing er borin fyrir öllum þeim sem koma fram eða 

sjást á skjánum, myndinni eða hverju sem um er rætt. Hún vill meina að allt efni sem sýnir 

misnotkun, niðurlægingu eða ofbeldi sé klám, annað sé erótík (Russell, 2004). Bæði klám og 

erótík tilheyrir okkar iðnvædda samfélagi og eðlilegt er að rugla hugtökunum saman því 

skilaboðin eru mismunandi eftir því hver skilgreinir (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2002). 

Vegna þess að ekki er samhugur um skilgreiningu á klámi innan fræðiheimsins hafa róttækir 

femínistar tileinkað sér að gera alltaf greinamun á klámi og erótík (Unicef, 2011). Uppruni 

orðanna gefur manni nokkuð skýra mynd af merkingu orðanna. Orðið erótík er dregið af 

orðinu „eros“, sem merkir ást eða kærleik til annarrar manneskju. Orðið klám er dregið af 

orðinu „porneria“ sem voru hórur í lægsta virðingastiga í grískum borgarríkjum (Linz og 

Malamuth, 1993). Munur er á hvort um er að ræða klám eða vísanir í kynlíf sem má þá flokka 

undir erótík samkvæmt Russell. Í kynlífi eru þátttakendur jafningjar. Klám lýsir, sýnir eða 

samþykkir kynferðislega niðurlægingu eða misnotkun. Í klámi er kynlífi blandað saman við 

misnotkun og niðurlægingu, oftast á konum.  Hvorki nekt né kynfæri eru mælikvarði á það 

hvaða athæfi geti talist klám. Það snýst um hvernig manneskjan, nektin og/eða kynfærin eru 

sýnd (Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010).  

 

Klámiðnaðurinn 

„Löglegur“ kynlífsmarkaður var árið 2003 skilgreindur af Drífu Snædal sem nektardansstaðir, 

nuddstofur, vændi, myndbönd, símaþjónusta, tímarit, fylgdarþjónusta, vefsíður, 

sjónvarpsútsendingar og auglýsingar þar sem beinlínis væri verslað með kynlíf. Þetta hefur 

breyst og hafa verið sett lög sem banna starfsemi nektardansstaða og banna kaup á vændi. 

(Alþingi, 2009a) (Alþingi 2009b). Því má gera ráð fyrir að umfang og velta þessa „löglega“ 

kynlífsmarkaðar hafi minnkað hér síðustu ár.  

Samkvæmt skýrslu Drífu um kynlífsmarkaðinn á Íslandi velti hann í það minnsta 650 

milljónum árið 2003 og þá var talið að við hann störfuðu 120 til 160 manns. Nektardansstaðir 

spruttu upp á árunum 1995 og 1996. Þegar mest lét árið 2000 voru tólf staðir á landinu, sjö í 

Reykjavík, einn í Kópavogi, þrír á Akureyri og einn í Keflavík. Réttlæting fyrir starfsemi 

staðanna var viðvarandi á þessu tímabili og gekk hún út á að nektardans væri listdans. 
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Kvennahreyfingin og femínistar fóru að beina sjónum sínum að stöðunum og vekja umræðuna 

um starfsemi þeirra og sýndu fram á að í kringum flesta þeirra fór fram skipulögð 

glæpastarfsemi, til dæmis vændi (Drífa Snædal, 2003). Stjórnvöld tóku málið upp sem varð til 

þess að 1. júlí 2010 gengu í gildi fyrrnefnd lög um bann á starfsemi nektardansstaða (Alþingi, 

2009a). Ekki hefur þó fullreynt á þessi lög því enn eru starfandi tveir staðir á landinu en það 

er mikil fækkun frá því sem mest var árið 2000 (Halla Gunnarsdóttir, 2012).  

Skiptar skoðanir voru á því hvort æskilegt væri að setja bann við starfsrækslu 

netkardansstaða. Þá var talið að starfsemi þeirra myndi færast neðanjarðar og þá væri enn 

erfiðara fyrir yfirvöld að hafa eftirlit með þeim  (Sigríður Ingvardóttir, Bragi Guðmundsson, 

Erna Hauksdóttir, Karl Valsson, Lára Björnsdóttir, Sigurður Guðmundsson, Þórólfur 

Þórlindarsson og Dís Sigurgeirsdóttir, 2001).  

Klámiðnaðurinn í heiminum hefur vaxið gríðarlega síðustu ár. Með tilkomu internetsins 

varð dreifing klámefnis auðvelduð til muna og var klámiðnaðurinn fyrstur til að græða á 

internetinu (Ingimar Karl Helgason, 2008). Tekjur af klámiðnaðnum í Bandaríkjunum eru 

meiri en samanlagðar tekjur tæknifyrirtækjanna Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, 

Apple, Netflix og Earthlink og eru tekjurnar sjöhundruðfaldar þjóðartekjur Íslendinga. Ekki 

liggja fyrir upplýsingar um hversu margir starfa við klám en það er greinilega mikill fjöldi 

miðað við þessar upplýsingar. Það eru ekki bara þeir sem starfa fyrir framan myndavélarnar 

heldur einnig allt starfsliðið á bak við þær, auk þess sem risafyrirtæki í klámiðnaðnum reka 

stórar skrifstofur með fjölda manns í vinnu. Mikil aukning hefur orðið á framleiðslu 

klámmynda og tekjur vegna þeirra hafa aukist stöðugt síðustu 15 ár. (Ingimar Karl Helgason, 

2008). Talið er að hver íbúi í Bandaríkjunum eyði um 50 dölum að meðaltali í klám á ári 

hverju. Helsti markaður kláms í nútímasamfélagi er netið, en því er einnig dreift á DVD-

diskum og í blöðum. Einnig eru spjallrásir vinsælar og það færist stöðugt í vöxt að fatafellur 

af báðum kynjum taki við greiðslu fyrir að fækka fötum  eða stunda „netkynlíf“ við 

greiðandann (Ingimar Karl Helgason, 2008). 

Það er þeirra hagur sem starfa við klámiðnaðinn að frjáls viðhorf til kynlífs séu ríkjandi. En 

klámið birtist á ótrúlegustu stöðum og þykir svo stór hluti af okkar daglega lífi og menningu 

að við tökum ekki eftir því. Þetta er orðið svo stórt að frammámenn í klámiðnaðinum létu sig 

ekki dreyma að svo myndi verða (Ásta A. Pétursdóttir, Elvý G. Hreinsdóttir, Andrea 

Hjálmarsdóttir, 2011). Þetta aukna klám í menningu okkar og normaliseringin gagnvart því 

hefur verið nefnt klámvæðing.  
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Klám- og kynlífsvæðing 
 
Klámvæðingingarhugtakið 

Það er æ algengara að sjá táknmyndir og orðfæri úr klámi notað, til dæmis í fatnaði, 

stellingum, hreyfingum. Þetta birtist okkur víða í tískuþáttum, auglýsingum, 

tónlistarmyndböndum, sjónvarpsþáttum, kvikmyndum svo eitthvað sé nefnt. Þegar orðfæri og 

táknmyndir kláms eru notaðar í okkar daglega umhverfi er oft talað um klámvæðingu. Þetta er 

talið eiga sér stað allsstaðar í samfélaginu og mörkunum er stöðugt ögrað (Sørensen, 2003). 

Afleiðingarnar eru taldar vera aukið umburðarlyndi almennings gagnvart kynferðislegum 

tilvísunum í fjölmiðlum. Af því að klámiðnaðurinn er stöðugt að ganga lengra og lengra þá 

geta viðhorf almennings breyst í kjölfarið (Ásta Pétursdóttir, Elvý Hreinsdóttir og Andrea 

Hjálmarsdóttir, 2011).  

Klámvæðingarhugtakið er frekar nýtt af nálinni og eru skilgreiningar á því nokkuð á reiki. 

Það hefur verið í stöðugri þróun síðan það var fyrst notað og hefur breyst mikið síðan það 

varð til. Fram að þessu hafa fáir rannsakendur og höfundar boðið upp á samhæfðan skilning á 

hugtakinu klámvæðing og mögulegar afleiðingar hennar. Auðvelt er að sjá ákveðið mynstur 

þegar fjallað er um hugtakið en þar sem þetta er frekar nýtt á rannsóknarsviðinu eru ekki til 

neinar kenningar sem afmarka og gefa pottþétta merkingu á hugtakinu klámvæðing (Meagan 

Tyler, 2010). 

Orðin sem notuð eru yfir klámvæðingu á enskumælandi tungumálum eru pornification, 

pornographization og porn-chic. Mismunandi er eftir orðabókum hvert þessara orða er notað. 

Þegar leitað er að  „pornification“ samkvæmt Oxford orðabókinni segir „aukin og djarfari 

tilfelli og viðurkenning á kynferðislegu efni í okkar hefðbundnu menningu“. Sama skýring 

kemur þegar leitað er að pornification á nokkrum orðabókarsíðum (Definition, e.d). Aðra 

algenga skilgreiningu samkvæmt enskumælandi orðabókum má skilja á þennan hátt: það má 

meta það sem svo að samfélagið sé gegnsýrt af klámfengnu efni í myndmáli, orðfæri og 

viðhorfum (Collins, e.d og World English Dictionary, e.d).  

Í Webster’s Online Dictionary segir að hugtakið „porn chic“ hafi fyrst verið notað snemma 

á sjöunda áratug síðustu aldar. Það var þá notað til að lýsa klámfengnum myndum eins og til 

dæmis Deep Throat eða Miss Jones. Þetta var í kjölfar þess að í fyrsta skipti sýndu 

kvikmyndahús þess konar myndir. Um tveggja ára tíma var það tískubylgja að fara á þess 

konar myndir og ræða þær sín á milli (Websters Online-Dictionary, e.d). 
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Fyrsta fræðilega bókin sem fjallar um klámvæðingu er bókin Mediated Sex: Pornography 

and post-modern culture eftir Brian McNair. Þar fjallar hann um klámvæddar myndir, texta 

og myndmál í okkar hefðbundna samfélagi. Skilgreiningu McNair á klámvæðingu má túlka á 

þennan veg; þegar klámvæddum myndum og táknmyndum er komið inn í menningu okkar á 

ýmsan hátt. Til dæmis í auglýsingum, skáldsögum og bíómyndum. Hann segir að myndir og 

framsetning kláms sé komið að í list, sjónvarpsþáttum og bíómyndum og nái til allra fjölmiðla 

og sé rótgróið í okkar menningu (McNair, 2006).  

McNair talar um að „porn chic“  eða klámtíska sé birting kláms í list og menningu þar sem 

klámfengnu efni sé komið að án þess að um klám sé að ræða. Með þessu á hann við að líkt sé 

eftir klámi en á sama tíma reynt að komast hjá því að fá klámvæðingarstimpilinn með því að 

reyna að breyta efninu í listform. Þannig sé klám viðurkennt í listrænum tilgangi sem og í 

auglýsingum, sjónvarpi, kvikmyndum, listum, skopi og menntun en hann segir þetta sé mjög 

algengt form í tónlistarmyndböndum (McNair, 2002). Með „porn chic“ á hann við að klám 

þykir smart og hann talar um að porn chic birtist okkur í skrefum eða bylgjum. Hann segir 

kvikmyndina Deep Throat vera fyrstu bylgju af „porn chic“. Hann talar um að bókin Sex sem 

söngkonan Madonna gaf út árið 1992 sé önnur bylgjan og hún hafi gefið ákveðið fordæmi 

fyrir söngkonur sem á eftir henni komu (McNair, 2009).  

McNair hefur þó verið gagnrýndur fyrir skrif sín, hann þykir vera of jákvæður gagnvart 

þessari þróun og fjallar ekki um þetta sem pólítískt málefni sem þurfi að hafa áhyggjur af. 

Hann tekur ekki sérstaklega tillit til afleiðinga klámvæðingar og hvernig klámvæðing hefur 

slæm áhrif á konur. (Tyler, 2010). Hann var einnig gagnrýndur fyrir að skilgreining hans á 

hugtakinu næði ekki yfir nógu stóran þátt klámvæðingar. Hann einblínir á fjölmiðlaþáttinn en 

öðrum þykir klámvæðingin ná yfir miklu fleiri hluti. (Tyler, 2010). 

 

Þorgerður Einarsdóttir og Katrín Anna Guðmundsdóttir hafa gert rannsókn á klámvæðingu 

í auglýsingum og kynbundnum valdatengslum. Skilgreining þeirra á klámvæðingu hljómar 

svona: „klámvæðing er heiti á því menningarferli þegar klám og hlutverk, myndmál, 

táknmyndir og orðfæri úr kláminu smeygja sér inn í okkar daglega líf sem normaliserað, 

samþykkt og jafnvel dáð menningarlegt fyrirbæri“.  Þær segja að klámvæðingin þýði í fyrsta 

lagi að klám er normaliserað í samfélaginu og birtist í aukinni eftirspurn og framboði eftir 

klámi, auk þess að klám er aðgengilegra en áður (Þorgerður Einarsdóttir og Katrín Anna 

Guðmundsdóttir, 2011).   
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Hugtakið normalisering vísar til þess ferlis að þegar eitthvað sem þótt hefur frávik, hættir 

að vera frávik í hugum fólks og fólk fer almennt að líta á þetta tiltekna fyrirbæri sem part af 

daglegu lífi (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Í öðru lagi segja þær Þorgerður og Katrín Anna að fjölmiðlar sýni klámi mun meiri áhuga 

en áður og fjallað sé um klám á jákvæðari hátt en í fyrri tíð. Í þriðja lagi hafa hlutverkin úr 

kláminu færst yfir á hverdagsleikann og birtast víða án þess að um eiginlegt klám sé að ræða, 

og það er eitt af birtingarformum klámvæðingar (Þorgerður Einarsdóttir og Katrín Anna 

Guðmundsdóttir, 2011). Þessi þriðji þáttur er það sem aðrir fræðimenn hafa flokkað sem porn 

chic (McNair, 2002, Jeffreys, 2005).  

Þessi skilgreining Katrínar og Þorgerðar á klámvæðingu kemur upprunalega frá Anette 

Dinu Sørensen. Hún notast við þessa skilgreiningu og þessi þrjú stig klámvæðingar í sínum 

rannsóknum en nánar verður fjallað um eina rannsókn eftir hana síðar í ritgerðinni (Sørensen, 

2003).  

 

Áslaug Einarsdóttir segir frá hvernig Naomi Wolf talar um klámvæðingu í bók Wolf, The 

Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women sem kerfisbundið samband 

fegurðarstaðla og birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum. Hún segir klámvæðinguna kerfisbundið 

ofbeldi sem stuðli að því að gera konur andlega og líkamlega veikar. Aukin klámvæðing leiði 

til viðurkenningar á ofbeldisfullu kynlífi. Í kjölfarið verði mörkin milli kynlífs og ofbeldis 

sífellt óljósari. Klámvæðingin með sínum fegurðarstöðlum og ofbeldisdýrkun ýti þannig undir 

bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi kvenna gegn sjálfum sér (Áslaug Einarsdóttir, 2009).  

Wolf segir að fjölmiðlar og tískuiðnaðurinn ýti undir það að konur séu óánægðar með útlit 

og líkama sinn. Þannig eyði þær meiri peningum í vörur sem dragi úr þessum tilfinningum, 

eins og fín föt, snyrtivörur og lýtaaðgerðir (Wolf, 1991). 

Liz Frost er ósammála þessu og vill meina að konur séu meira en bara óvirkir neytendur 

fjölmiðla. Hún segir að sjálfsmynd kvenna sé sveiganlegt og flókið fyrirbæri sem enginn einn 

þáttur getur haft svona (Skoska þingið, 2010).  

Oft þegar talað er um klámvæðingu í ritum og umræðu og hvernig hún birtist okkur er 

fjallað um hugtakið hlutgervingu. Að konan sé hlutgerð. En hvergi í skilgreiningum á 

klámvæðingu kemur það hugtak eða merking þess fram. Mögulega þyrfti að víkka 

skilgreininguna á klámvæðingu og koma hlutgervingarhugtakinu inn í hana, því í raun er 

mikið fjallað um hlutgervingu þegar talað er um klámvæðingu, þótt orðið komi aldrei fyrir. 

Hlutgerving kemur hins vegar fyrir í skilgreiningum á kynlífsvæðingu eins og kemur fram hér 

á eftir. Aftur á móti eru sumir fræðimenn algjörlega á móti því að setja klámvæðingu og 



14 

kynlífsvæðingu undir sama hatt og þess vegna þyrfti að koma hlutgervingunni inn í 

klámvæðingarskilgreininguna. Samkvæmt Jean Kilourne er hlutgerving þegar konan er sýnd á 

þann hátt að hennar eina hlutverk sé að láta horfa á sig. Merki um hlutgervingu er þegar 

aðeins hluti af líkama hennar er sýndur, til dæmis bara brjóst, rass, magi eða þegar það vantar 

höfuð á líkama (Bára Jóhannesdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 2011).  

Bandaríska sálfræðifélagið skilgreinir hugtakið hlutgervingu sem það þegar manneskja er 

smættuð niður í hlut og þar með svipt mennskum eiginleikum sínum. Þegar talað er um 

kynferðislega hlutgervingu er átt við þegar „manneskjan er kynferðislega hlutgerð, það er 

breytt í hlut fyrir aðra til að nota í kynferðislegum tilgangi í stað þess að litið sé á hana sem 

manneskju með getu til sjálfstæðra athafna og ákvarðanatöku“ (APA, 2007). Notast verður 

við þessar skilgreiningar á hlutgervingu í þessari ritgerð.  

Klámvæðingarhugtakið hefur verið gagnrýnt og meðan annars af Clarissu Smith. Hún vill 

meina að hugtakið sé fullnýtt og ofnotað. Smith vill meina að klámvæðing hafi enga ákveðna 

merkingu heldur sé hún spurning um félagslega og menningarlega skynjun fólks. Þessi hugtök 

(pornographication og pornification) hafi verið tekin upp til að lýsa og útskýra margt það sem 

hefur breyst í menningunni og veldur fólki áhyggjum. Hugakið í sjálfu sér hafi ekkert gáfulegt 

notagildi, það sé bara til tilvísun í áhyggjur og reglur. Með notkun hugtaksins sé komið í veg 

fyrir að rannsakað sé hvort mögulega séu aðrar útskýringar á breytingunum sem hafa orðið í 

samfélaginu. Hún segir að þeir sem noti hugtakið geri það til þess að forðast að fara nánar út í 

hvað í rauninni liggi á bak við vandamálin sem valda ákveðinni hegðun og gjörðum sem 

þykja vera hættuleg eða til vandræða. Hugtakið nær til of breiðs hóps, allt frá Bratz-dúkkum 

til skapabarmaaðgerða og það er eðlilegt að setja spurningamerki við að eitt hugtak sé notað 

yfir svona breitt og víðtækt svið hluta. Því hefur hugtakið misst merkingu sína, að hennar 

mati. Hugtakið er jafnframt of líkt kynlífsvæðingarhugtakinu og erfitt er að greina á milli 

þeirra. Þetta veldur því líka að hugtakið missir marks. (Smith, 2010).  
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Kynlífsvæðing 

Hugtak sem fylgir oft fast á eftir klámvæðingarhugtakinu og sumir telja vera mjög skylt, er 

kynlífsvæðing (sexulization). Það er yfirgripsmikið hugtak sem hefur mismunandi merkingu 

eftir því í hvaða samhengi það er notað. Annars vegar er það notað yfir manneskjur og hins 

vegar sem vísun í menningarlegt og félagslegt ferli. Skilgreining Bandaríska sálfræðifélagsins 

(APA,2007) á kynlífsvæðingu nær yfir manneskjur en ekki kynlífsvæðinguna í heild.  Þar 

segir að manneskjan sé kynlífsvædd þegar eitthvað af þessu fernu á sér stað:  

 

1. „Virði manneskjunnar er einvörðungu metið út frá kynferðislegu aðdráttarafli  (sexual 

appeal) eða kynhegðun, þannig að aðrir persónueiginleikar eru  útilokaðir.  

2. Manneskja er metin út frá þröngt skilgreindum staðli sem metur kynþokka eingöngu út 

frá því að vera líkamlega aðlaðandi. 

3. Manneskja er kynferðislega hlutgerð – smættuð niður í hlut fyrir aðra að nota á 

kynferðislegan hátt, í stað þess að litið sé á hana sem manneskju sem  er fær um 

sjálfstæðar aðgerðir og ákvarðanir.  

4. Kynverund (sexuality) er þröngvað upp á manneskju á óviðeigandi hátt.“ 

 

Í skýrslunni frá bandaríska sálfræðifélaginu er tekið fram að í nútímasamfélagi læri stúlkur 

að hugsa og koma fram við líkama sinn sem viðfang langana annarra. Hér er tekið mið af því 

að félagslegur veruleiki stúlkna og drengja sé ólíkur og hafi mismunandi áhrif á kynin því 

þetta nær einungis til stúlkna. Hér er sálfræðifélagið að tala um hlutgervingu og hefur 

skilgreint þetta sem sjálfs-hlutgervingu (APA, 2007).   

Kynlífsvæðing menningar er skilgreind af Katrínu Önnu Guðmundsdóttur og Þorgerði 

Einarsdóttur sem: „allar þær breytingar bæði góðar og slæmar, sem orðið hafa síðustu áratugi 

á opinberri umræðu, viðhorfum, skoðunum og athöfnum sem tengjast kynlífi, kynhegðun, 

klámi, o.s.frv.“  

Samkvæmt þessu má telja að klámvæðing sé aðeins einn hluti af kynlífsvæðingu.  

Klámvæðing er samkvæmt bandaríska sálfræðifélagsinu ekki aðeins aukin vísun í klám í 

fjölmiðlum heldur á hún líka við hlutgervinguna sem á sér stað í kláminu og 

ranghugmyndirnar sem búnar eru til um kynlíf. Þessar hugmyndir eru skaðlegar fyrir alla, og 

þá sérstaklega konur (APA, 2007).   

Það er einnig mismunandi eftir höfundum hvort klámvæðing og kynlífsvæðing séu tengd 

hugtök. Sumir vilja meina þessi hugtök séu náskyld og í rauninni sé bara samasem merki á 
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milli þeirra.  Aðrir eru algjörlega á móti því. Þeir sem aðskilja hugtökin vilja meina að það sé 

mikil einföldun að blanda þessum hugtökum saman og klámvæðingarhugtakið sé mun 

flóknara en kynlífsvæðing. Meagan Tyler vill meina að með því að setja hugtökin saman sé 

ekki verið að skoða áhrif kláms heldur áhrif kynlífs. Í kjölfarið verður klám bara kynlíf, og 

vændi verður bara kynlíf. Þessi hugtakaruglingur geti hindrað umræðu um skaðann sem 

fyrirbærin hafi í för með sér (Tyler, 2010).  

Feona Atwood notar hugtakið klámvæðing og kynlífsvæðing saman. Hún lýsir þessu 

þannig að mörkin milli kláms og lista, og kláms og dægurmiðla séu óljós og verði stöðugt 

óljósari. Hún segir að samtíminn sé mjög upptekinn af kynferðislegum gildum, ástundun og 

myndum. Það séu opnari kynferðisleg viðhorf, fjölgun kynferðislegra texta, birting nýrra 

kynferðislegra upplifana. Það virðist engar reglur vera til sem eigi halda hinu klámfengna í 

burtu (Attwood, 2006).  

Við sjáum hvernig klámvæðingin er dáð í okkar samfélagi þegar klámstjörnur skrifa 

metsölubækur, leika í kynlífsfræðslumyndböndum og gefa ráð um kynlíf í tímaritum. Einnig 

ganga nektardansstaðir ekki lengur undir því nafni heldur eru þeir kallaðir 

herramannsklúbbar, og súludans er orðin vinsæl íþrótt. Attwood vill meina að þetta sýni 

okkur að mörkin milli kláms og dægurmiðla séu breytt. En hún tekur fram að áhyggjurnar af 

auknu klámefni séu ekki nýjar, þær hafa verið til síðan dagblöð fóru að birtast á prenti. Hins 

vegar hefur tæknin gert það að verkum að klámið er út um allt eða aðeins einum smelli frá 

okkur. Tæknin hafi búið til nýjar birtingarmyndir eins og símakynlíf, kynlíf í gegnum 

myndavélar og framhjáhald á netinu. (Attwood, 2009)  

Það góða við aukið klám í menningu okkar er að umræða hefur opnast og það hefur gert 

fólki kleyft að uppfylla kynferðislega drauma sína. Fólk getur talað saman, skilið hvert annað 

og þannig aukið ánægjuna í kynlífi. (Attwood, 2009).  

 

Uppruni hugtaksins klámvæðing og fyrsta notkun þess  

Talað er um að þegar kvikmyndin Deep Throat var frumsýnd árið 1972 hafi orðið ákveðin 

tímamót í væðingu kláms inn í okkar hversdagslega líf. Þá var klámið fært nær hefðbundnum 

afþreyingariðnaði og þetta mál vakti mikla athygli og umtal. Bandarísk stjórnvöld reyndu að 

stöðva sýningu myndarinnar og vilja framleiðendur hennar meina að það hafi hjálpað 

markaðsetningunni á myndinni mikið (Baily, Barbato og Grazer, 2005).  

Meira umburðarlyndi gagnvart kynlífi og kynferðismálum var farið að gæta í samfélaginu 

almennt á þessum tíma. Upptök þessa aukna umburðarlyndis má rekja til svokallaðrar 

kynlífsbyltingar sem hippar í Bandaríkjunum komu af stað um 1970 (Katla Ísaksdóttir, 2006).  
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Ariel Levy segir að markmið byltingarinnar hafi verið að breyta samfélaginu í 

grundvallaratriðum með því að kollvarpa feðraveldinu. Þetta átti að eiga sér stað í hugum og 

svefnherbergjum fólks. Hún segir að þetta sé upphafið af klámvæðingu nútímans en 

afleiðingarnar hafi hins vegar ekki verið á dagskrá hjá femínistum í kynfrelsisbyltingunni 

(Levy, 2005).  

Síðustu áratugi hefur kynlífsiðnaðurinn stækkað gríðarlega eins og fram hefur komið og 

samhliða því varð tæknibylting. Internetið varð aðgengilegt fyrir alla og mikið frjálsræði ríkir 

í netheimum. Þetta hefur gert framleiðslu, dreifingu og notkun á klámi mjög auðvelda fyrir 

alla. Það er svo aðgengilegt að stór hópur fólks sér klám á netinu án þess að sækjast eftir því, 

svokallaðir „popup“ gluggar birtast út um allt.  Í könnun sem gerð var á Norðurlöndunum 

kom í ljós að þriðjungur unglinga hafði séð klámefni í fyrsta skiptið án þess að leita eftir því 

(Ásta Pétursdóttir, Elvý Hreinsdóttir og Andrea Hjálmarsdóttir, 2011).  

Gera má ráð fyrir að hugtakið klámvæðing hafi fyrst verið notað hérlendis í kjölfarið á því 

að nektardansstaðir risu hér um allt land. Í auglýsingum frá þeim var boðið upp á margskonar 

þjónustu sem tengdist kynlífi. Hugtakið klámvæðing var nánast einungis notað í greinum sem 

fjölluðu um nektardansstaði fyrstu árin sem hugtakið birtist í fjölmiðlum hérlendis. 

Samkvæmt vefsíðunni tímarit.is birtist orðið klámvæðing fyrst í dagblaði á Íslandi 12. október 

1999. Þar sagði þáverandi biskup landsins, Karl Sigurbjörnsson, klámvæðinguna vaða yfir allt 

með allri sinni viðurstyggð og hann þakkaði þeim konum sem vöktu umræðuna (Karl 

Sigurbjörnsson, 1999).  
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Yfirlit fyrri rannsókna 
 
Rannsóknir á klámi 

Áhrif fjölmiðla á einstaklinga eru greinileg víða, við dillum okkur í takt við tónlist, tárumst 

yfir sorglegum kvikmyndum og ræðum um fréttir sem birtast okkur. Rannsóknir styðja þetta 

og benda margar til þess að fjölmiðlar hafi mótandi áhrif á viðhorf og hegðun fólks og 

sérstaklega ungs fólks. Áhrifin geta verið mótandi bæði til skamms tíma og til lengri tíma. Frá 

upphafsdögum sjónvarps hafa bæði fræðimenn og foreldrar haft áhyggjur af áhrifum þess 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2003, 2006).  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á efni þar sem kynlíf kemur fyrir hafa sýnt að þeir sem 

horfa mikið á efni þar sem kynlíf er áberandi eru líklegri til að fá ranghugmyndir um kynlíf og 

byrja að stunda það fyrr en aðrir jafnaldrar. Þeir ofmeta jafnframt tíðni kynlífs og þeir sem 

leita að fyrirmyndum frá þessu efni eru líklegri til að verða fyrir vonbrigðum með sína fyrstu 

reynslu af kynlífi. Einnig hefur það komið í ljós í þessum rannsóknum að þeir sem horfa 

mikið á efni þar sem kynlíf kemur fyrir hafa jákvæðara viðhorf til framhjáhalds og að efnið 

getur haft neikvæð áhrif á það hversu ánægð fólk er með eigin líkama. Langflestar rannsóknir 

sýna því neikvæð áhrif mikils kynlífs í fjölmiðlum, enda hafa þær aðallega beinst að því að 

rannsaka neikvæð áhrif. Því er fátt er hægt að segja um góðu áhrifin, þó hefur að minnsta 

kosti ein rannsókn hefur sýnt að erótískt efni geti kryddað upp á kynlíf hjá pörum. (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins, 2003a).  

Rannsókn var gerð á öllum Norðurlöndunum í þeim tilgangi að skoða áhrif aukins kláms á 

unglinga. Rannsóknin hét Unge, køn og pornografi i Norden. Þar var tekið fram að erfitt væri 

að skilgreina klám og hafi jafnvel aldrei verið erfiðara. Rannsakendurnir Sørensen og 

Knudsen létu unglinganna sjálfa skilgreina hvað þeim þætti vera klám. Íslensku unglingarnir 

vildu meina að myndir af nöktu fólki snertandi kynfæri sín eða annarra og myndir af 

kynfærum væru klám. Þeim þóttu myndir af fólki stunda kynlíf hins vegar ekki vera klám ef 

kynfæri þeirra sáust ekki. Rannsóknin leiddi í ljós íslensk ungmenni skoða klám reglulega 

(Sørensen og Knudsen, 2006). Um 99 prósent drengja á aldringum 14 til 18 ára höfðu séð 

klám og 86 prósent stúlkna. Um 22 prósent drengja horfði á klám á hverjum degi. Meðalaldur 

unglinganna þegar þau sáu klám í fyrsta skipti var ellefu ára. Stelpur voru í meirihluta þeirra 

sem sá klám í fyrsta skipti án þess að leita eftir því, í gegnum “popup” glugga og ruslpóst. 

Íslenskir unglingar horfðu samkvæmt rannsókninni aðeins meira á klám en aðrir unglingar á 
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Norðurlöndum og byrjuðu einnig fyrr að stunda kynlíf. (Sørensen og Knudsen, 2006) Árið 

2006 kynntu Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Bragi Guðbrandsson íslenska rannsókn sem 

meðal annars fjallaði um kynlífshegðun unglinga. Rannsóknin byggði á svörum nemenda í 

öllum framhaldsskólum landsins. Í þeirri rannsókn sögðust 57 prósent drengja skoða klám 

oftar en vikulega, og 37 prósent sögðust skoða klám þrisvar í viku. Í rannsókninni virðist ekki 

hafa verið gerð tilraun til að skilgreina klám, heldur svöruðu unglingarnir eftir því sem þeim 

þótti vera klám. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til þess að klámnotkun tengdist 

mörgu í kynhegðun og viðhorfum unga fólksins og höfðu þau ungmenni sem oft skoðuðu 

klám frjálslyndara viðhorf til þess sem af mörgum er talin röng kynhegðun. (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir og Bragi Guðbrandsson, 2006) 

Mikill munur var á viðhorfi stúlkna og pilta til kláms í rannsókn Sørensen og Knudsen og 

einnig var munur á því í hvaða tilgangi klámið var skoðað. Strákar sögðust nota klámið 

aðallega í einrúmi til sjálfsfróunar en stúlkur frekar með vinum fyrir forvitnissakir eða til 

skemmtunar. Í rannsókninni fannst fylgni milli notkunar kláms og aldurs við fyrstu 

kynlífsreynslu, einnig milli notkunar kláms og fjölda rekkjunauta. Niðurstöður íslensku 

rannsóknarinnar voru í svipuðum dúr, þær stúlkur sem skoðuðu klám oft voru til dæmis 

líklegri til að hefja kynlíf yngri en þær sem neyttu þess sjaldan. (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir 

og Bragi Guðbrandsson, 2006) Þeir sem horfðu oft á klám voru líklegri til að stunda kynlíf 

með mörgum í einu. Þeir sem neyttu kláms hvað mest voru líklegri til að vanmeta afleiðingar 

kynlífs og líklegri til að sleppa því að nota getnaðarvarnir. Einnig kom fram að í einhverjum 

tilfellum fannst unglingunum kynlíf meira spennandi ef mótaðilinn streittist á móti, þetta er 

ranghugmynd sem hægt er að kenna klámi um, að mati rannsakenda. Klám er jafnframt talið 

vera helsta heimild unglinga þegar kemur að kynlífi, og sérstaklega munnmökum og 

endaþarmsmökum (Sørensen og Knudsen, 2006).  

Tíu prósent af drengjunum í norrænu rannsókninni voru þeirrar skoðunar að konurnar sem 

léku í klámmyndum væru með fullkominn líkama og þóttu engar konur í raunveruleikanum 

sambærilegar þeim. Einnig kom fram að unglingarnir sem horft höfðu á klámmyndir áttu það 

til að yfirfæra kynferðislega hegðun í klámi yfir á þá sem þeir stunduðu kynlíf með, en þetta 

átti við að meirihluta til um drengi. Því oftar sem klám var skoðað því líklegri voru 

unglingarnir til að prófa það sem séð var í kláminu (Sørensen og Knudsen, 2006).   

Það virðist svo vera að stúlkur upplifi klám á mun neikvæðari hátt en strákar. Þær fá ekki 

sína kynferðislegu drauma uppfyllta eins og strákar í klámefni. Þær upplifðu frekar óöryggi 

með líkama sinn og voru jafnvel óöruggar í kynlífi eftir að hafa horft á klám (Sørensen og 

Knudsen, 2006).  
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Gróft efni, sem finnst til dæmis í sumum tölvuleikjum, er samkvæmt sumum rannsóknum 

talið ýta undir óeðlilegar kynferðislegar hvatir og valda mikilli aukningu á kynferðisbrotum í 

yngri aldursflokkum. Ungum kynferðisafbrotamönnum hefur fjölgað og yngstu gerendurnir 

eru 10 ára. Barnahús hefur haldið utan um gögn um svona unga gerendur og árið 2006 voru 

37 mál, 45 árið 2007 og árið 2008 voru það 61 mál. Þetta er gríðarleg fjölgun milli ára (Bragi 

Guðbrandsson, 2009). Árið 2006 voru 59 af 365 gerendum sem skráðir voru hjá Stígamótum 

undir 18 ára (Stígamót, 2006).  Árið 2009 voru 78 gerendur undir átján ára aldri (Stígamót, 

2009) og árið 2011 voru 98 gerendur undir 18 ára (Stígamót, 2011 

 

Rannsóknir á klám- og kynlífsvæðingu 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum klámvæðingar á einstaklinga þar sem þetta er nýtt 

rannsóknarefni. Bandaríska sálfræðifélagið gerði viðamikla rannsókn árið 2007 um áhrif og 

afleiðingar klám- og kynlífsvæðingar á stelpur. Þá lét skoska þingið gera rannsókn á 

kynlífsvæddum vörum ætluðum fyrir börn árið 2010.  

Rannsókn bandaríska sálfræðifélagsins notast við skilgreiningu sem nefnd var í kafla um 

kynlífsvæðingu framar í ritgerðinni, um fjögur merki þess að manneskja sé kynlífsvædd. Í 

skýrslunni segir að umhverfið sé stanslaust að segja ungum stelpum að þær eigi að vera 

kynþokkafullar, án þess að þær hafi þroska eða vit til að taka skynsamlegar ákvarðanir og 

kynferðislegar langanir séu oft ekki einu sinni til staðar hjá þeim. Sálfræðifélagið segir að 

skilaboðin komi frá samfélaginu, fjölskyldu, vinum og jafningjum. Skilaboðin frá 

samfélaginu segi stúlkum að kynlífsvæðing sé eðlileg, því normin, væntingarnar og gildin, 

sem birtast þeim í gegnum til dæmis fjölmiðla, gefi þessi skilaboð. Fjölmiðlar eru taldir 

uppfullir af kynferðislegum myndum af konum og þessum myndum hafi fjölgað gríðarlega 

síðustu ár. 

Mikilvægt er að foreldar og nánir ættingjar segi stelpunum til því ef ekkert er sagt er líklegt 

að þær tileinki sér kynlífsvædda hegðun og komi fram við líkama sinn sem kynferðislegan 

hlut eða viðfang annarra.  

Sálfræðifélagið skoðaði alla liði þar sem talið er að klámvæðing birtist; sjónvarpsþætti, 

tónlistarmyndbönd, tónlistartexta, kvikmyndir, teiknimyndir, tímarit, íþróttir, veraldarvefinn, 

tölvuleiki, auglýsingar, leikföng, snyrtivörur og fatnað. Eftir að allir þessir þættir voru 

skoðaðir var talin rík ástæða til að skoða afleiðingar af aukinni klám- og kynlífsvæðingu í 

samfélaginu.  

Niðurstöður skýrslunnar leiddu í ljós að klám- og kynlífsvæðing getur haft áhrif á litlar 

stelpur og stráka, unglinga, konur og karlmenn. Hún hefur bæði andleg og líkamleg áhrif. 
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Niðurstöður sýndu að stelpur sem hlutgera sjálfa sig eða eru kynlífsvæddar hafa minna 

sjálfstraust, lægra sjálfsálit og eru líklegri til að vera þunglyndar, og upplifa kvíða og/eða 

skömm.. Hátt hlutfall átraskana er talið vera afleiðing af kynlífsvæðingunni og það óeðlilegt 

hvað ungar stúlkur hafa miklar áhyggjur af þyngd sinni. Kynlífsvæðing er talin hafa áhrif á 

námsárangur því þær stúlkur sem hugsa mikið um útlitið eru taldar eiga erfitt með að einbeita 

sér að öðru.  

Kynlífshegðun er talin geta breyst ef stúlkur eru kynlífsvæddar og að stúlkur eigi það til að 

þróa með sér óraunhæfar væntingar þegar kemur að kynlífi. Þær eru líklegri til að nota ekki 

getnaðarvarnir, eru því líklegri til að fá kynsjúkdóma og verða þungaðar. Þær sem hafa 

neikvæðar tilfinningar gagnvart líkama sínum eru líklegri til að finna fyrir vandamálum í 

kynlífi þegar þær byrja að stunda það og þegar komið er á fullorðinsár. Þær eiga erfiðara með 

að njóta kynlífs sem veldur minni löngun til að stunda það.  

Afleiðingarnar af klám- og kynlífsvæðingu fyrir karlmenn geta verið að þeir eigi erfitt með 

að finna sér maka sem uppfyllir kröfur þeirra. Einnig eiga þeir erfitt með að þróa náið 

samband og eru líklegri til að uppfylla kynferðislegar langanir með konum sem þeir eiga ekki 

í sambandi við. Þegar stelpur sjálfhlutgera sig er erfitt fyrir hitt kynið að koma fram við þær 

öðruvísi en sem hlut eða viðfang annarra. Þetta er þannig talið geta aukið kvenfyrirlitningu, 

sem getur valdið aukinni kynferðislegri áreitni og kynferðisofbeldi (APA, 2007).  

Skilgreining bandaríska sálfræðifélagsins á kynlífsvæðingu manneskjunnar er mikilsmetin 

og víða notuð, ásamt því að skýrslan í heild sinni er talin góð heimild.  Þess vegna er víða  

vísað í hana þegar talað er um klámvæðingu. Rannsókn sálfræðifélagsins hefur þó verið 

gagnrýnd fyrir að ná aðeins yfir manneskjur en ekki kynlífsvæðinguna í heild. Einnig hefur 

skilgreining sálfræðifélagsins verið gagnrýnd fyrir að einblína aðeins á stelpur, þetta er talin 

vera skortur á upplýsingum sem verði að bæta úr. Þær rannsóknir sem vitnað er til í 

skýrslunni eru flest allar á sálfræðilega sviðinu og þótti það ókostur að taka ekki fyrir önnur 

svið sem hafa einni fjallað um efnið. Einnig voru nokkrar af þeim rannsóknum sem vitnað var 

í gerðar á fullorðnum en ekki börnum og ekki er hægt að setja samasemmerki á milli barna og 

fullorðinna. En talað er um að kynlífsvæðing sé ekki eina ástæðan fyrir því að kvenfólk sé 

óánægt með líkama sinn og það sé fjöldinn allur af öðrum ástæðum en kynlífsvæðing fyrir því 

að stelpur þrói með sér átraskanir. Þannig er ekki hægt að alhæfa að kynlífstengdar myndir í 

fjölmiðlum séu orsök kynlífsvæðingar stúlkna. (Skoska þingið, 2010)  

Rannsóknin sem gerð var á vegum skoska þingsins var gerð í þeim tilgangi að gefa 

vísbendingu um það hvort kynlífsvæddar vörur væru í auknum mæli á boðstólum fyrir börn. 

Hluti af rannsókninni voru eiginleg viðtöl sem leiddu í ljós að börn þekkja og skilja þegar 
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klámvæddar myndir birtast þeim í fjölmiðlum. Börnin voru sammála um að mikið væri um 

skilaboð um kynlíf í fjölmiðlum, sem gefur til kynna að börn geti verið gagnrýnin á 

viðfangsefnið. Alls voru skoðaðar 32 verslanir með mismunandi vörur, til dæmis 

fataverslanir, leikfanga-, tækni- og íþróttaverslanir. Tilgangurinn var til að athuga hvort 

verslanir seldu vörur sem kynlífsvæddu börn.  Dæmi fundust um verslanir sem seldu vörur 

sem vísaðu til kynlífs eða kynferðislegrar hegðunar og þá var vörunum beint að stúlkum. 

Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að börn eru óbeint hvött til að líta út fyrir að vera 

eldri en þau eru, til dæmis með snyrtivörum fyrir börn. En bent var á að þetta hafi lítið breyst 

og litlar stelpur hafi lengi vel haft áhuga á því að klæða sig upp í kjóla, nota snyrtivörur og 

setja á sig skartgripi. Heildarniðurstöður könnunarinnar voru að í raun væri ekki mikið um 

þess konar vörur. Það bendir til þess að þótt kynferðislegar tilvísanir í fjölmiðlum séu 

algengar  hafi það ekki endilega áhrif á vörur sem ætlaðar eru börnum. Kynlífsvæddar vörur 

þykja ekki stórt vandamál fyrir foreldra í dag og vörur einar og sér geta ekki kynlífsvætt börn. 

(Skoska þingið, 2010)  

Emma Rush og Andrea La Nauze gerðu rannsókn á kynlífsvæðingu ástralskra barna árið 

2006. Þær skoðaðu tímarit, auglýsingar og tónlistarmyndbönd. Í rannsókn þeirra kemur fram 

að í vestrænum heimi verði börn fyrr kynþroska en áður hefur verið talið eðlilegt. Það sem 

veldur áhyggjum er að sálrænn þroski hefur ekki endilega breyst samhliða þessari líkamlegu 

breytingu. Þetta getur valdið því að unglingar fari að stunda kynlíf áður en þau hafa þroska til 

að takast á við ábyrgðina sem fylgir því að stunda kynlíf.  

Í rannsókn Rush og La Nauze kom fram, eins og rannsókninni frá bandaríska 

sálfræðifélaginu, að klámvæðing geti leitt til átraskana og að aldur þeirra sem leiti sér hjálpar 

vegna átraskana færist sífellt neðar og neðar. (Rush og Nauze, 2006)  

 

Hvernig birtist klámvæðing okkur?  
 
Klámvæðing almannarýmis – pornification of public space.  

Þegar talað er um klámvæðingu almannarýmis (pornification of public space) er átt við það 

sem gerist í orðfæri og myndmáli í auglýsingum, fjölmiðlum og tímaritum. Klámvæðing getur 

verið mjög leynd og við gerum okkur ekki endilega grein fyrir því að þættir hennar eru beint 

fyrir framan okkur (Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar og MARK, 2012).   

Þegar klámvæðing er talin birtast í orðum er hún oft sett fram sem grín. Grín og húmor er 

tæki sem gerir fólki kleift að fría sig frá ábyrgð. Klámvæddur húmor er partur af 



23 

hversdagslega lífi okkar og ef einhver hefur ekki húmor fyrir slíku er hann talinn húmorslaus 

eða viðkvæmur (Yrsa Þöll Gylfadóttir, 2011).  

Húmor er beitt vopn. Hér má nefna sem dæmi um brandara Jóns Gnarrs borgarstjóra 

Reykjavíkur í viðtali við frönsku fréttastofuna AFP. Þar var borgarstjórinn spurður hvað hann 

skoðaði helst á netinu. Hann svaraði hlæjandi að það væri aðallega klám. Saklaus brandari 

segja sumir, en aðrir myndu segja að verið væri að normalísera klám. Í kjölfarið á þessum 

orðum Jóns beitti hann húmor sem vopni og útskýrði sína hegðun sem grín. Þessi ummæli 

hans vöktu mikla athygli og bent var á að með því að normalísera klámnotkun væri sjálfur 

borgarstjórinn að vinna gegn mannréttindastefnu borgarinnar, því hún gefur sig út fyrir að 

berjast gegn klámvæðingu (Visir, 2010).  

Annað dæmi um klámvæðingu í orðum eru skrif Egils „Gillz“ Einarssonar. Hann hefur 

skrifað fjórar bækur sem fjalla á einn eða annan hátt um hvernig karlmenn eigi að hegða sér 

og hvernig eigi að líta vel út. Hér verður fjallað um bókina Mannasiðir Gillz. Undirskipun 

kvenna er gegnumgangandi í allri bókinni. Hann flokkar konur í prinsessur og kellingar. 

Alvöru prinsessur eru þær sem hugsa fyrst og fremst um útlitið, eru með kynlíf á heilanum og 

eru sæmilega vel gefnar. Aðrar eru kellingar eða drasl og flestar konur eru druslur að hans 

mati. Eitt aðaláhersluefnið hans á því að vera alvöru karlmaður er að vera með rakaðan pung.  

Einnig vill hann að konur „séu vel bónaðar“ en með því á hann við að þær séu með rökuð 

kynfæri (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Þetta þykir bein tilvísun í 

klámvæðingu því rakstur á kynfærum þótti ekki eðlilegur fyrr en með tilkomu klámsins 

(Labre, 2002).  

Þegar Egill var gagnrýndur fyrir skrif sín faldi hann sig einnig á bak við grínið. Þegar hann 

þurfti að sitja fyrir svörum fyrir ummæli sín um femínista, sem hann viðhafði á bloggsíðu 

sinni, fullyrti hann að hann bæri virðingu fyrir konum en hann væri rithöfundur og húmoristi. 

Ummælin sem um ræddi voru til dæmis: „gefa þessum leiðinda rauðsokkum einn 

granítharðan“ og: „þessar dömur eru flestallar ógeðslegar auk þess að vera geðsjúklingar.“  

Hann hefur fjallað um ákveðnar konur, til dæmis Steinunni Valdísi Óskarsdóttur. Hann sagði 

hana vera portkonu og það dygði ekkert minna á hana en „lágmark tveir harðir“ (Drífa 

Snædal, 2011). Bak við grínið leynist orðræða sem er uppfull af óbeinu ofbeldi og 

niðurlægingu. Í bókinni má finna fordóma og niðurlægingu gagnvart karlmönnum sem eru 

ekki „alvöru“ karlmenn að hans mati. Einnig má finna hlutgervingu á konum, til dæmis talar 

hann um að konur séu einfaldlega verkefni sem annað hvort hefur tekist að ljúka eða ekki. 

Hann dregur upp þá mynd af konum að þær séu trúgjarnar, einfaldar og tilfinninganæmar og 
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geti hreinlega ekki hamið sig þegar þær rekast á alvöru karlmenn (Ásta Jóhannsdóttir og 

Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). 

Góðar viðtökur almennings á verkum Gillz eru af sumum talin dæmi um að klámvæðing sé 

dáð í okkar samfélagi. Verkum hans og boðskap er hampað af fjölmiðlum og frægu fólki og 

með þeirri athygli hafa fjölmiðlar gefið hugmyndafræði Egils mikið lögmæti. Bókin var 

metsölubók og voru búnir til sjónvarpsþættir sem sýndir voru á Stöð 2 út frá bókinni. Einnig 

voru samnefndir þættir gefnir út á DVD (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 

2011).  

 

Birtingarmynd klámvæðingar í tísku 

Fjölmiðlar eru sterkt afl og geta átt þátt í að endurspegla og efla viðmið samfélagsins til 

fegurðar og líkamsmyndar, sérstaklega þegar kemur að konum. Í tísku, kvikmyndum og 

sjónvarpsþáttum er oft verið að segja fólki, bæði meðvitað og ómeðvitað, hvernig það á að líta 

út. Birtingarmynd kvenna er oft grönn, kvenleg, brjóstmikil, kynþokkafull og í klæðnaði sem 

sýnir allt þetta (Marshment,1997). Þetta getur haft slæmar afleiðingar í för með sér ef konur 

reyna að uppfylla þær fegurðarkröfur sem fjölmiðlar senda frá sér. Þegar erfitt reynist að 

uppfylla þessar kröfur getur það haft í för með sér neikvæð áhrif á sjálfsmynd; skömm, ósigur 

og sektarkennd. Þannig geta fjölmiðlar ýtt undir neikvæða sjálfsmynd og hegðun einstaklings 

(Gerber, 2008). Hér verður farið yfir nokkrar auglýsingar sem birtust allar í þekktum og 

vinsælum tískutímaritum. Hér veður stuðst við grein Katharina Lindner um ímyndir kvenna í 

auglýsingum tískutímarita (Lindner, 2002).  

    

Mynd. 1 Gucci 

Þessi mynd birtist árið 2003 í tískublaðinu Vogue. Í þessari auglýsingu er hlutverk konunar 

algjölega óvirkt og hún er hlutgerð þar sem andlit hennar sést ekki og hennar eina hlutverk eru 
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að draga niður nærbuxurnar. Athyglin beinist að kynfærum en skapahár konunar eru notuð til 

þess að selja vöruna þar sem vörumerki hönnuðarins er rakað í þau. Stelling konunnar og 

augnaráð karlmannsins gefa til kynna að næst á dagskrá séu munnmök. Hvað er verið að 

auglýsa? Kvenmannsföt eða karlmannsföt? Það er engin leið að vita það.  

 

 

Mynd 2. Dolce & Gabbana. 

Í þessari auglýsingu frá tískurisanum Dolce & Gabbana má sjá fjóra olíuborna hálfklædda og 

fullklædda karlmenn girnast einu og sömu konuna. Svipur konunnar er óræður, en erfitt er að 

greina hvort hann lýsi andúð eða hreinlega þrá. Konan liggur á bakinu á meðan karlarnir að 

því er virðist bíða eftir að röðin komi að sér og horfa allir niður á hana. Einn mannana heldur 

höndum hennar niðri en á sama tíma þrýstir hún neðri hluta líkamans í átt að honum. Í raun 

lítur þetta út eins og að þarna sé hópur karlmanna sem ætlar sér að stunda kynlíf með einni 

konu, hvort sem hún vill það eða ekki, það er látið liggja milli hluta. Maður veltir fyrir sér 

hvað sé verið að auglýsa. Það er verið auglýsa karlmannslínu frá merkinu en eru það fötin sem 

tekið er eftir? Fötin eru í algjöru aukahlutverki og það vekur athygli að tveir af fjórum 

karlmannanna eru hálfberir. Og klæðnaður konunnar vekur athygli áhorfandans frekar en 

gallabuxur herramannanna.   

 

Mynd 3. Tom Ford.                 Mynd 4. Tom Ford. 



26 

Hér er nokkurn veginn óhætt að segja að um klámfengnar myndir er um að ræða. Mynd 3.  

sýnir glennt og hárlaust klof konu og ekkert skýlir kynfærum hennar nema karlailmurinn frá 

Tom Ford. Hún heldur honum með einum fingri sem er auðvitað lakkaður með rauðu 

naglalakki sem þykir tákn um kynþokka (Lindner, 2002).  Hægt er að líta svo á að ilmurinn sé 

reðurtákn og minni á nærveru karlmanns í auglýsingu.  

Mynd 4. Hér sjáum við aftur vel lakkaðar rauðar neglur, þrýstin og olíuborin brjóst. 

Fyrirsætan er með rauðar varir og opinn munn sem ýjar að munnmökum. Einnig má skilja 

þetta svo að karlmaðurinn (ilmurinn) sé að fróa sér milli brjósta konunnar og bíður hún eftir 

að gleypa sæðið.  

Myndir hér að ofan eru allar frá vinsælum og virtum tískumerkjum og birtust í vinsælustu 

tískublöðum heims. Á myndunum er búið að gera klám að eðlilegum hlut til að selja vöru 

(Lindner, 2002). 

Þessar auglýsingar falla undir frekar nýja stefnu í auglýsingabransanum. Það er kallar 

shockvertising eða „shock“ og „advertising“. Þessi stefna gengur út á það að ganga yfir strikið 

og stuða áhorfandann viljandi til að vekja athygli. Þessi aðferð í auglýsingum er talin hafa 

mestu áhrifin til að selja vörur í dag. Mörg tískufyrirtæki hafa notast við svona auglýsingar og 

þá sérstaklega háþróuð tískufyrirtæki (Brugiére og Barry 2011).  

Birtingarmynd kvenna hefur ekki alltaf verið sú sama og hún er í dag. Það eru stofnanir í 

samfélaginu sem hafa áhrif á skoðanir okkar um hvað þykir fallegt. Naomi Wolf sagði í bók 

sinni að félagslegur þrýstingur á konur um að uppfylla fegurðarskilyrði væri öflugasta og 

útbreiddasta félagslega taumhald samfélagsins. Hún telur jafnframt að konan sé meira metin í 

nútímasamfélagi ef hún uppfyllir ráðandi fegurðargildi samfélagsins. Að mati Wolf kemur 

slík ofuráhersla á fegurð kvenna sem svar samfélagsins og feðraveldisins við því að konur 

hafi á síðustu árum brotið aðrar hömlur sem þær áður kepptu við. Hún segir að mjúkar línur, 

læri, mjaðmir og magi hafi verið eftirsóknarvert og lostafullt þangað til konur fengu 

kosningarétt (Wolf, 1991).  

En það eru ekki einungis hægt að kenna karlmönnun og feðraveldinu um slíka 

samfélagsímynd kvenna. Konur viðhalda þessari ímynd með því að viðhalda kynjaímyndum í 

uppeldi barna, kaupa nýjustu tísku, lesa glanstímarit og fara í lýtaaðgerðir (Marshment,1997). 

 

 

Birtingarmynd klámvæðingar í tónlistarmyndböndum 

Talið er mjög algengt að klámfengið efni sjáist í tónlistariðnaðinum og eru tónlistarmyndbönd 

oft talin skýr dæmi um klámvæðingu samtímans. Grannir, þrýstnir, sólbrúnir kroppar og 
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falleg andlit, sítt flaksandi hár, þröngur, fleginn eða lítill fatnaður, eggjandi hreyfingar, 

hálfopinn munnur með vel máluðum eða rökum vörum. Hér sjáum við lýsingu sem við gætum 

auðveldlega tengt við klámmyndarleikkonu. En þetta á hins vegar líka vel við 

tónlistarmyndbönd nútímans (Lavander, 2008). Klámmyndaleikkonur sjást leika í 

tónlistarmyndböndum og klámmyndaleikstjórar eru farnir að leikstýra myndböndunum 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006). 

Hugmyndin um að kynlíf selji er ríkjandi og hafa tónlistarmyndbönd orðið kynferðislegri 

með tímanum þannig þau vekji meiri athygli og þá seljist tónlistin betur. Þegar 

poppsöngkonur birtast í tónlistarmyndböndum sínum leika þær oft hlutverk sem líkjast atriði 

úr klámmynd. Þær birtast í undirfötum, níðþröngum spandex eða latex galla. Dansatriðin 

minna oft á dans frá nektardansstöðum og hlutgera konurnar með því að einblína 

myndavélunum oftar en ekki á rass, maga og brjóst (Levander, 2008).   

 

 
Mynd 5.  Rihanna. 

 
Mynd 6.  Lady GaGa. 

 

Á myndinum hér fyrir ofan má sjá tvær vinsælar poppsöngkonur. Þær eiga það sameiginlegt 

að vera meðal söluhæstu söngkvenna allra tíma. Þær eiga það þó líka sameiginlegt að hafa 
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báðar verið gagnrýndar mikið fyrir hvernig þær koma fram og í hverju. Myndirnar sem birtast 

hérna að ofan eru úr tónlistarmyndböndum þeirra. Á fyrri myndinni sést söngkonan Rihanna 

bundin á höndum og fótum auk þess að vera ber að neðan. Svipurinn og stellingin eru fengin 

að láni frá kláminu. Á seinni myndinni sést svo söngkonan Lady GaGa umvafin sjö 

karlmönnum. Senan vísar greinilega í klám, auk þess sem hún er nakin og með pílu málaða á 

sig sem vísar mönnunum að kynfærum hennar.  

Nú er verið að skoða að setja löggjöf í Bretlandi sem felur í sér aldurstakmörk á 

tónlistarmyndbönd í þeim tilgangi að vernda ung börn. Eitt af myndböndum söngkonunnar 

Rihönnu var nefnt sérstaklega þegar vinnan var sett af stað vegna þess að það þykir of 

kynferðislegt og óviðeigandi (Morgunblaðið, 2012).  

Áhyggjur eldri kynslóða af tónlist og tónlistarmyndböndum eru hins vegar ekkert nýtt af 

nálinni, enda er nekt og tilvísun í klámfengt efni heldur ekkert nýtt þegar kemur að tónlist. Til 

dæmis má nefna tónlistarmyndbönd Duran Duran við lagið Girls on Film sem kom út 1981,  

Poison með Alice Cooper kom út 1989 og Still of the night með Whitesnake árið 1987 (Wolf, 

1991, McNair, 2002).  Í öllum þessum myndböndum má finna lítið sem ekkert klæddar konur 

sem dansa kynþokkafullt í takt við tónlistina (McNair, 2002).  

Ímynd kvenna í tónlistarmyndböndum hefur þó breyst að einhverju leyti. Í dag birtast þær 

enn sem fylgihlutir í myndböndum, léttklæddar og dansandi utan í karlkyninu þar sem þeir 

ráða ríkjum. En þær birtast líka hins vegar birtast í meira mæli sem ráðandi aðilar sem hafa 

völd og eru ekki á skjánum eingöngu fyrir stráka og til að láta horfa á sig (McNair, 2002).  

Plötuumslag Johns Lennon af plötunni Unfinished Music no.1: Two virgins skartaði þeim 

hjónum John og Yoko kviknöktum. Ekki var talað um klámvæðingu á þeim tíma en þetta 

plötuumslag yrði örugglega bannað í dag. Elvis Presley mátti ekki koma fram í einum 

vinsælasta sjónvarpsþætti Bandaríkjanna, The Ed Shullivan Show, nema með því skilyrði að 

hann gerði ekki mjaðmahreyfingar því þær þóttu of djarfar (Elvis Presley Music, e.d) og 

nokkur Bítlalög voru bönnuð frá spilun í útvarpi vegna þess þau þótti ógna siðgæði 

samfélagsins (BBC, 2005).  

Hljómsveitin Boney M gaf út plötu árið 1977 sem hét Love for sale. Á því plötuumslagi 

var söngvari hljómsveitarinnar klæddur í efnislitar nærbuxur með þrjár söngkonur 

hljómsveitarinnar liggjandi naktar fyrir neðan sig í keðjum. Í dag myndi þetta að öllum 

líkindum vera mikið gagnrýnt og hlutgervingar og stimpill klámvæðingar væri ekki langt 

undan.  

Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, talsmaður Femínistafélags Íslands, sagði í tilefni 

af kvenréttindadeginum 2011: „Klæðnaður og myndmál klámsins hefur á mjög stuttum tíma 
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lagt undir sig dægurmenninguna, eins og tónlistarmyndbönd og auglýsingar. Þannig að 

myndefni sem hefði aldrei viðgengist fyrir 10 árum er í dag sjálfsagður hlutur“ (Klara 

Egilsson, 2011). Þessi staðhæfing Hrafnhildar er á ekki alveg rétt á sér miðað við myndirnar 

sem sjást hér fyrir neðan.  

 

 
Mynd 7. John og Yoko   Mynd 8. Boney M  
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Klámvæðing æskunnar  

Talað er um að tískuheimurinn sé að reyna kynlífsvæða stúlkur. Litlar stúlkur eru gerðar að 

lokkandi konum með líkamsbeitingu, svipbrigðum og ýmiss konar fullorðinsframkomu. 

Mörkin milli stúlkna og kvenna eru talin fjarlægð eða þurrkuð út (Bailey, 2011).  

 

 
Mynd 9. Thylane Loubry Blondeau 

 

 
Mynd 10. Thylane Loubry Blondeau 
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Mynd 11. Thylane Loubry Blondeau 

 

Hér að ofan má sjá myndir sem birtust í franskri útgáfu tímaritsins Vogue síðastliðið sumar. 

Þessi unga dama er orðin eftirsótt fyrirsæta í tískuheiminum. Hún heitir Thylane Loubry 

Blondeau og er aðeins 10 ára gömul. Thylane hefur ekki náð kynþroska en samt sem áður er 

hún gerð að kynþokkafullri konu á þessum myndum. Háir hælar, dökkur varalitur og leopard 

áklæði á rúmfötunum, svipirnir, stellingarnar, farðinn og fötin. Þetta allt þykir kynþokkafullt 

og þarna er ung stúlka gerð að kyntákni. En allar tilraunir til að nálgast hana á kynferðislegan 

hátt eru ólöglegar.  

Verslanir ætlaðar börnum selja fatnað sem minnir á fatnað fyrir fullorðna. Til dæmis 

haldlitlar g-streng nærbuxur eða blúndunærbuxur eða fylltir  púðabrjóstahaldarar. Ameríska 

fatafyrirtækið Abercrombie & Fitch þurfti að sæta mikilli gagnrýni þegar farið var að 

framleiða „push-up“ bikiní ætlað fyrir stúlkur allt niður í sjö ára. Gagnrýnendur sögðu þetta 

senda þau skilaboð til stelpna að þær megi vera kynverur mun fyrr en það þykir eðlilegt. 

Einnig sendi þetta þau skilaboð að ungar stelpur eigi að vera með öðruvísi líkama en þær eru. 

Þetta sendi líka röng skilaboð til fullorðinna karlmanna og segi að ungar stelpur séu 

kynferðislegir hlutir. Þetta kennir börnum að gildi samfélagsins gangi út á kynþokka (Bradley,  

2011).  

Öskudagsbúningar komust í umræðuna í febrúar á þessu ári. Búningarnir þóttu minna 

mikið á búninga sem fást í erótískum verslunum fyrir fullorðið fólk. Öskudagsbúnarnir eru 

hins vegar ætlaðir börnum á aldrinum fimm til tólf ára. Talað var um að þarna væri verið að 

gera litlar stúlkur að konum með því að setja þær í stutt pils og háhælaða skó (Smidt, 2012).  
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En börn eru ekki fjárhagslega sjálfstæð og geta því hvorki keypt bikíní né 

öskudagsbúninga. Það er hlutverk foreldranna að vernda börnin gagnvart klámvæðingu. Ekki 

fara tíu ára börn út í bókabúð og kaupa sér Vogue. Þannig þurfa myndirnar sem birtust af 

Thylane Loubry Blondeau ekki að senda misvísandi skilaboð til annarra barna. Það er því 

undir foreldrunum komið hvort börnin verða gerð að kynverum. Það sama má segja um 

fatnað, ef varan selst ekki, er væntanlega hætt að framleiða hana. Þetta á við um öll föt fyrir 

ung börn. Börnin kynlífsvæða sig ekki sjálf, foreldrarnir eiga sjá um að vernda börnin gegn 

klámvæðingu.  

  
Djarfur og kynþokkafullur klæðnaður ungs fólks þykir áhyggjuefni og sáu stjórnendur 

Samfés (e.d) ástæðu til að setja reglur um klæðaburð á balli sem haldið er á vegum 

samtakanna. Samfés eru frjáls félagssamtök félagsmiðstöðva á Íslandi. Reglurnar hljóma 

svona:  

 

1. Ef klæðast á kjól eða pilsi sem nær EKKI niður fyrir hné skal klæðast lituðum 

sokkabuxum eða leggins sem ná niður á ökkla (s.s. hjólabuxur ekki í lagi). 

2. Varast skal að klæðast of flegnum bolum eða kjólum. 

3. Ekki er leyfilegt að vera með skyrtur alveg fráhnepptar né að vera ber að ofan. 

4. Vanda skal val á skóm og beita skynseminni í þeim efnum, þetta er langt ball þar sem fá 

tækifæri gefast til að setjast og hvíla sig– margar stúlkur sem hafa ákveðið að vera í 

háum hælum eru oftar en ekki komnar úr þeim á leiðinni í höllina. Tíðustu slysin er af 

völdum hárra hæla, hælsæra og ef búið er að stíga á berar tær. (Samfés, 2011).   

 

Framkvæmdastjóri Samfés segir að ástæðan fyrir því að reglurnar voru settar sé að 

fjölmargar athugasemdir höfðu borist um djarfan klæðnað. Hún segir að klæðaburður 

krakkanna hafi verið til umræðu í mörg ár og tími hafi verið kominn til að bregðast við því, 

vekja fólk til umhugsunar og opna umræðu. Margir fögnuðu þessi ákvörðum samtakanna en 

Margrét María Sigurðardóttir, Umboðsmaður barna, sagði málið flóknara og tvö sjónarmið 

væru að togast á. „Málið snýst annars vegar um rétt barna til tjáningarfrelsis og hins vegar um 

almennt velsæmi.“  Börnin hafa rétt á því að tjá sig og eigi því að hafa skoðun og vera með í 

ráðum þegar settar eru reglur um klæðaburð. Hún segir að einhver velsæmismörk þurfa að 

vera til staðar en þau þurfi einnig að vera breytileg á hverjum tíma. Ef börnin hafa misst 

sjónar á mörkunum þarf að hjálpa þeim og foreldrarnir eigi að bera ábyrgð og gæta að 

velsæmi og vernda börn sín (Klara Egilsson, 2011).  
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Jákvæðar hliðar aukinnar klámvæðingar? 
 
Sem jákvæð áhrif klámvæðingar má nefna aukna umræða um kynlíf, kynferðisofbeldi, 

kynfræðslu og í kjölfarið hefur viðurkenning á mismunandi kynhneigðum aukist (Þorgerður 

Einarsdóttir og Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2010).  

Kynlíf er ekki lengur hlutur til að skammast sín fyrir. Lengi vel þótti ósæmilegt fyrir konur 

að hafa kynferðilegar langanir. Á tímabili var hin fullkomna kona talin vera kynlaus og góðar 

konur voru settar í samhengi við blíðu og ástúð. Hugarfarsbylting átti sér stað við lok 18. 

aldar en náði hámarki á sjöunda og áttunda áratugum 20. aldar þegar svokölluð 

kvenfrelsisbarátta hófst. Þá skapaðist mikið kynferðislegt frelsi og konur fengu loksins „leyfi“ 

til að njóta kynlífs (Katla Ísaksdóttir, 2006). Kynfræðsla er mikilvægur hluti í lífi barna og 

unglinga og er mikilvægt að ná til þeirra með góðri fræðslu áður en þau byrja stunda kynlíf. 

Kynfræðsla stuðlar að betra kynheilbrigði og ef fræðslan er góð eru líkurnar á ábyrgð í kynlífi 

meiri. Það getur komið í veg fyrir kynsjúkdómasmit og ótímabærar þunganir. Með aukinni 

umræðu um kynlíf hefur skipulögð kynfræðsla í forvarnarskyni farið af stað. Einnig geta 

foreldrar veitt börnunum sínum kynfræðslu. Foreldrarnir eru líklegastir til að gefa öruggar 

upplýsingar um kynlíf, því fjölmiðlar og jafningjar geta valdið ranghugmyndum (Ásta 

Pétursdóttir, Elvý Hreinsdóttir og Andrea Hjálmarsdóttir, 2011). 

Samkynhneigð var fordæmd langt fram á 20. öld og kusu margir að halda samkynhneigð 

sinni leyndri. Barátta samkynhneigðra hófst í kjölfar baráttu annarra hópa, sem töldu á sig 

hallað, svo sem blökkumanna og kvenna. Barátta samkynhneigðra felst í jafnrétti og 

mannréttindum en einnig frelsi frá ofsóknum og ofbeldi. Í dag eru réttindi samkynhneigðra 

tryggð með lögum og standa þeir hér á landi jafnfætis við aðra þegna samfélagsins gagnvart 

lögum. (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d).  

Kynferðisafbrotamál voru þögguð niður langt fram á 20. öld. Dæmi um viðurkenndari 

umræðu gagnvart kynferðisafbrotum má nefna mál Ólafs Skúlasonar fyrrverandi biskups. 

Árið 1996 var hann sakaður um kynferðisofbeldi, nauðgunartilraunir og kynferðislega áreitni. 

Það var ekki fyrr en 2010 sem málið var aftur tekið upp og konunum trúað (Kastljós, 2010).  

Komið hefur verið á stofn athvörfum og hjálparstöðvum sem geta hjálað þeim sem hafa lent í 

kynferðisofbeldi og með opnari umræðu hefur tekist að hjálpa mörgum sem áður hafa ekki 

getað unnið úr sínu áfalli.  
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Samantekt og helstu niðurstöður  
 

Undanfarin ár hafa hugtökin klám og klámvæðing heyrst æ oftar í íslensku samfélagi.  

Hugtökin klám annars vegar og klámvæðing hins vegar hafa bæði breyst mikið síðustu ár en 

ég tel breytinguna á þeim ekki fylgjast nógu vel að. Flestar skilgreingar á klámvæðingu segja 

að „klám“, „klámvæddum myndum“ eða „klámefni“ sé komið að í dægurmenningu. Ég tel 

réttara að nota að „kynferðislegu efni“ sé komið að eins og Oxford og Collins orðabækurnar 

gera. Því ýjað er að kynlífi og kynferðislegu efni í mörgum þáttum sem flokkaðir eru undir 

klámvæðingu en klám er ekki það sama og kynlíf. Flestir þeir sem fjalla um og skilgreina 

klám í dag tala um það í tengslum við ofbeldi, misnotkun, valdamisrétti eða niðurlægingu. 

Þeir fræðimenn sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð sem hafa bæði skilgreint klám og 

klámvæðingu, Brian McNair og Katrín Anna Guðmundsdóttir notast bæði við skilgreiningu á 

klámi sem felur í sér niðurlægingu og valdamisrétti. Katrín Anna hefur notast við 

skilgreiningu Russell (Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2007). Til dæmis þegar talað er um 

klámvædd leikföng eða klámvædd föt fyrir börn er hvergi hægt að sjá ofbeldi, niðurlægingu, 

misnotkun eða valdamisrétti eins og nýlegar skilgreiningar á klámi innihalda flestar. Talað er 

um að hlutverkin úr kláminu birtist víða án þess að um eiginlegt klám sé að ræða. Hér má 

gera ráð fyrir að niðurlægingin og ofbeldið sé hluti af því, en af því að fræðimenn eru ekki á 

einu máli um hvað er klám er erfitt að skilja nákvæmlega hvað er átt við. Ég tel því þurfa að 

skilgreina þetta betur.  

Fræðimenn tala um klámvæðingu æskunnar og í kjölfarið glötun æskunnar. Með því er átt að 

verið sé að ýta á börn að vera eldri en þau eru með því að setja þau í kynþokkafullan klæðnað 

eins og talið var að öskudagsbúningarnir og bikiníbrjóstahaldararnir gerðu. Hér sést ókostur 

við rannsóknir og umræðuna á klámvæðingu, en það er ruglingurinn á hugtökunum 

klámvæðing og kynlífsvæðing. Langflestir sem fjalla um hugtakið setja þetta undir sama hatt 

og fjalla um hugtökin þvers og kruss sem sama hlutinn. Þegar fjallað er um rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á klámvæðingu er vísað í skýrslur sem skilgreina kynlífsvæðingu. Því tel ég 

að þurfi að bæta úr báðum hugtökum. Eins og kom fram fyrr í ritgerðinni er hvergi minnst á 

hlutgervingu í klámvæðingarskilgreiningum. En hlutgerving er ein af undirstöðum í 

birtingarmyndum klámvæðingar, miðað við umræðu. Mjög skiptar skoðanir eru á því og ekki 

ríkir sátt um hvort klámvæðing hafi slæm áhrif á fólk eða hvort klámvæðingarhugtakið eigi 

yfir höfuð rétt á sér. Ég efast ekki um að klámvæðingarhugtakið hafi rétt á sér því það dugar 

að skoða myndir af auglýsingum og poppstjörnum nútímans hér að framan til að sjá vísanir í 
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kynferðislegt efni eða klám, því þær innihalda allar hlutgervingu, valdamisrétti eða 

niðurlægingu. En hugtakið klámvæðing er notað yfir mjög marga þætti eins og Clarissa Smith 

benti á. Allt frá leikföngum upp í vændi og mansal. Því er auðvelt að færa rök fyrir því að 

hugtakið klámvæðing sé ofnotað hugtak. Hún vill aðgreina hugtökin en vill meina að þau 

missi bæði marks því erfitt er að greina á milli þeirra. Þetta vil ég meina að sé rétt hjá henni 

og tel ég vonlaust að aðgreina hugtökin eins og staðan er í dag.  

 

Margt neikvætt er hægt að segja um klám- og kynlífsvæðingu. Í flestum rannsóknum og 

umfjöllunum er aðallega fjallað um áhrif og afleiðingar á konur og börn. Þessi ritgerð er engin 

undantekning en það er vegna skorts á heimildum um afleiðingar og áhrif á karla. En þetta 

segir manni það að af nógu er að taka og athyglisvert væri að sjá rannsókn sem einblínir á 

karlkynið. Helstu rannsóknir sem fjallað var um í þessari ritgerð sýndu fram á að klám- 

og/eða kynlífsvæðing hafi slæm áhrif á sjálfsmynd kvenna. Stanslaust er ýtt undir útlit sem 

yngir eða er kynþokkafullt. En jákvæðu breytingarnar sem hafa átt sér stað í kjölfar aukins 

kynferðislegs efnis í samfélaginu má ekki gleyma og þau skora hátt. Réttindi samkynhneigðra 

er tryggt hér á landi með lögum og opin umræða um kynferðismál hefur að öllum líkindum 

hjálpað mörgum þolendum kynferðisofbeldi. En þá verður líka taka tillit til þess að hækkandi 

tölur hjá Neyðarmóttöku, Stígamótum og Barnahúsi geta verið vegna opnari umræðu og þess 

vegna að leita fleiri sér hjálpar.  

 

Meðvitund er lykilhugtak ef vernda á yngri kynslóðir fyrir áhrifum klámvæðingar og/eða 

kynlífsvæðingar. Rannsóknir hafa sýnt að börn gera sér oft grein fyrir því þegar um óeðlilega 

hluti er að ræða, og með því að auka vitund þeirra um þessi mál ætti að vera hægt að sporna 

við slæmum afleiðingum. Með aukinni tækni síðustu ár er erfiðara en nokkurn tíman að koma 

í veg fyrir að unglingar fái vitneskju sína um kynlíf í klámi. Eins og rannsóknir hafa sýnt fram 

á geta upplýsingarnar þaðan valdið ranghugmyndum um hvað er eðlilegt þegar kemur að 

kynlífi. Með því að unglingar þekki muninn á klámi og kynlífi er hægt að koma í veg fyrir 

þennan misskilning. Það hefur sýnt sig að skipulögð kynfræðsla hefur góð áhrif og því er 

nauðsynlegt að bæta úr skipulagðri kynfræðslu svo unglingarnir fái réttar upplýsingar þegar 

kemur að kynlífi. Einnig er nauðsynlegt að virkja foreldra í umræðunni um kynlíf því þátttaka 

þeirra í kynfræðslu er talin vera áhrifamest. Hver unglingur ætti að vita hvað hugtakið 

kynlífsheilbrigði þýðir en það gengur út á viðhorf einstaklingsins til kynlífs megi ekki brjóta á 

siðferðiskennd rekkjunautar hans. Hver og einn hefur sín mörk þegar kemur að kynlífi og ber 
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öllum að virða þessi mörk. Foreldrar ættu að fræða börn sín um þetta, því mikilvægt er fyrir 

stúlkur að vita að þær hafi frjálsan vilja þegar kemur að kynlífi og kynlíf á að vera athöfn sem 

stuðlar að vellíðan og ánægju. Strákar þurfa einnig að vita að niðurlæging og ofbeldi er ekki 

eðlilegur þáttur af kynlífinu. Mikilvægt er að virkja foreldra hvað mest þegar kemur að 

afleiðingum klámvæðingar. Því eins og tekið var fram framar eru börn ekki fjárhagslega 

sjálfstæð og kaupa sér ekki klám- og/eða kynlífsvæddan varning. Foreldarnir geta verið 

vakandi gagnvart því hvað börn eru að horfa eða hlusta á. Sýnt hefur verið fram á að stærsti 

markaður klámsins er á internetinu. Hægt að fá eldvarnarvegg í tölvur sem koma í veg fyrir að 

hægt sé að skoða klám og þannig geta foreldar að einhverju leyti komið í veg fyrir að börn 

skoði klám, allavega heima fyrir.  

Í rannsókn sem gerð var á tveimur kynslóðum af stúlkum um upplifanir þeirra á klámi í 

umhverfinu kom fram að eldri kynslóðin varð ekki mikið vör við klám á sínum unglingsárum 

en yngri kynslóðin upplifði klám út um allt (Ásta A. Pétursdóttir, Elvý G. Hreinsdóttir, 

Andrea Hjálmarsdóttir, 2011). Þetta vekur upp ákveðna hræðslu, sérstaklega þegar 

niðurstöður rannsókna á klámi sýna tengingu á milli klámáhorfs og kynhegðunar. Hins vegar 

er það ekkert nýtt í sögunni að eldri kynslóðir hafi áhyggjur af þeim yngri. Talað er um að nú 

sé að vaxa upp klámkynslóð. Sama hugtak var notað í bók Naomi Wolf árið 1991. Hún talar 

um að miklar áhyggjur þurfi að hafa um þá sem eru fæddir eftir 1960 og notar sjálf orðið 

klámkynslóð (pornographic generation) (Wolf, 1991).  

Þegar höfundur hóf skrif á þessari ritgerð voru spurningarnar sem vöktu fyrir: hvaða áhrif og 

afleiðingar hefur klámvæðing? Er eitthvað jákvætt við klámvæðingu? Hvar og hvernig birtist 

klámvæðing? Og hver er munurinn á klámvæðingu og kynlífsvæðingu? Reynt var eftir bestu 

getu að svara þessum spurningum með heimildaöflun og mismunandi skoðununum 

fræðimanna. En niðurstöðurnar sýna að almennur skilningur á hugtökunum klám- og 

kynlífsvæðingu er ekki til staðar og hugtökin eru gríðarlega víðtæk. Vegna þess hversu ný 

þessi hugtök eru hefur lítið verið rannsakað á þessu sviði og engar kenningar eru til sem 

styðja umfjöllun. Spurningarnar verða bara sífellt fleiri og svörin við þeim valda enn fleiri 

spurningum.  
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