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Útdráttur  

Bakgrunnur rannsóknar. Rannsóknir hafa sýnt að almennt eru viðhorf kvenna til 

blæðinga hlutlaus eða neikvæð. Ástæða er til að skoða viðhorf til blæðinga því jákvæð 

viðhorf tengjast jákvæðri líkams- og sjálfsímynd. Rannsóknin vekur athygli á viðhorfi til 

blæðinga en lítil umræða er um blæðingar í samfélaginu og rannsóknir á íslensku þýði fáar.  

Tilgangur. Að lýsa og greina samhengi sjálfshlutgervingar, lifnaðarhátta, blæðinga, 

líkamsímyndar og viðhorfa til blæðinga hjá íslenskum hjúkrunarfræðinemendum.  

Aðferð. Með lýsandi þversniðsrannsókn voru blæðingar, lifnaðarhættir, 

sjálfshlutgerving, líkamsímynd og viðhorf til blæðinga skoðuð hjá 314 (aldur 19-47; M= 25, 

Sf= 4,7) íslenskum kvenkyns hjúkrunarfræðinemendum í námi við Háskóla Íslands. Gögn 

voru greind með lýsandi- og ályktunartölfræði.  

Niðurstöður. Svarhlutfall var 72% (N=224). Viðhorf til tíðablæðinga og 

líkamsímyndar voru að meðaltali hlutlaus eða jákvæð og sjálfshlutgerving nemenda var lítil. 

Marktækt samband fannst á milli ýmissa þátta. Þar má nefna að jákvæð viðhorf tengdust við 

jákvæða líkamsímynd, litla sjálfshlutgervingu, aldur og litla tíðaverki. Einnig var samband 

milli aukinnar sjálfshlutgervingar við lélega líkamsímynd, lægri aldur og að borða óreglulega.  

Ályktanir. Niðurstöður staðfesta fyrri niðurstöður um samhengi sjálfshlutgervingar 

kvenna við líkamsímynd, viðhorf til blæðinga og slæmra matarvenja. Samt sem áður voru 

viðhorf til blæðinga jákvæðari en fyrri rannsóknir hafa sýnt.  

 

Lykilorð: viðhorf til tíðablæðinga, líkamsímynd, sjálfshlutgerving, tíðaverkir, tíðablæðingar 
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Abstract  

Background. Although studies have shown that women‘s attitude towards 

menstruation tend to be neutral or negative, it is important to carefully examine attitudes 

toward menstruation because positive attitudes are associated with positive body- and self-

image.  

Objectives. Describe and examine the relationship between self-objectification, 

lifestyle, menstruation, body image and attitude towards menstruation of Icelandic nursing 

students.  

Method. In this cross-sectional study, menustruation and lifestyle and attitudes towards 

menstruation, self-objectification and body image was assessed in 314 (ages 19-47; Mage = 

25, SDage = 4.7) Icelandic female nursing students at the University of Iceland. Data were 

analyzed using descriptive and inferential statistics.  

Results. Response rate was 72% (N = 224). Attitudes towards menstruation and body 

image were on average neutral or positive and there was little self-objectification. Some 

evidence was found for positive attitudes towards menstruation. Namely, positive body image 

and decreased self-objectification increased with age and was associated with reduced 

menstrual pain. Conversely, there was a significant relationship between increased self-

objectification and negative body image and lower age and irregular eating.  

Conclusions. Results are commensurate with previous findings on the relationship 

between women’s self-objectification with body image, attitudes to menstruation and poor 

eating habits. However, attitudes towards menstruation were more positive than previous 

studies have found. 

Keywords: Attitudes towards menstruation, body consciousness,  self-objectification, menstrual pain, 

menstruation  
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Inngangur  

Í vestrænum samfélögum er lögð mikil áhersla á útlit og virðist hugmynd um fullkomið 

útlit hafa vaxandi áhrif á líf kvenna. Það ríkja ákveðnar óskrifaðar reglur um útlit og 

framkomu kvenna. Miða þær flestar að því að gera konuna „eftirsóknarverðari“ sem kynveru. 

Í vestrænum samfélögum hafa mörk hins eftirsóknarverða verið að breytast. Sæunn 

Kjartansdóttir, sálgreinir og hjúkrunarfræðingur, hefur rakið hvernig konur eru hvattar til að 

eyða sem mestum tíma, orku og peningum í að breyta útliti sínu undir yfirskini heilbrigðis og 

lífshamingju. Á sama tíma er stöðugt leitað nýrra anmarka á kvenlíkamanum þannig að konur 

leitast oft ómeðvitað við að uppræta vanmátt og ná tökum á lífi sínu með því að ráðskast með 

eigin líkama (Sæunn Kjartansdóttir, 2012). Sjálfsímynd kvenna, viðhorf þeirra til eigin 

líkama og eðlilegrar líkamsstarfsemi eins og blæðinga virðast hafa  áhrif á líðan þeirra og 

hvernig þeim farnast. Alþjóðleg þekking á þessu er takmörkuð og íslensk þekking lítil sem 

engin. Því er mikilvægt að skoða þessa þætti í íslensku samhengi. 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að almennt eru viðhorf fullorðinna kvenna til blæðinga 

hlutlaus (Herdís Sveinsdóttir, 1991) eða neikvæð ( Lu, 2001). Viðhorfin eru þó breytileg milli 

landa, innan mismunandi þjóðfélagshópa í sama landi, milli trúflokka og eftir aldri og kyni 

(Bramwell og Zeb, 2006; Brooks-Gunn og Ruble, 1986; Marván, Morales og Cortés-Iniestra, 

2006). Ástæða er til að skoða vel viðhorf til blæðinga því jákvæð viðhorf tengjast meðal 

annars meiri ánægju af líkamanum, minni ástundun áhættusams kynlífs, meiri ákveðni í 

kynlífi, jákvæðari sjálfsmynd, færri einkennum vegna blæðinga og jákvæðu viðhorfi til þess 

að hafa samfarir á blæðingum, en öll þessi atriði tengjast aftur traustari líkams- og 

sjálfsímynd (Rempell og Baumgartner, 2003; Schooler, Ward, Merriwether og Caruthers, 

2005; So-Kum Tang, Yuen-Lan Yeung og Lee, 2003; Yeung, Tang og Lee, 2005).  
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Við val á rannsóknarefni var upphaflega hugmyndin að skoða lýðheilsu kvenna með 

tilliti til líkamsræktar, matarvenja og hvernig þessir þættir hafa áhrif á sjálfmynd og 

líkamsímynd kvenna. Hugmyndin þróaðist yfir í að skoða hvernig tíðablæðingar hafa áhrif á 

líðan kvenna. Það er áhugavert að vita hvort tengsl séu á milli viðhorfa til blæðinga, 

líkamsímyndar og sjálfshlutgervingar jafnt og tíðaverkja og líkamsþjálfunar. Jafnframt að 

skoða hvernig breyturnar tengjast og hafa áhrif hvor á aðra. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf til blæðinga, líkamsímyndar og 

sjálfshlutgervingar. Skoða hvernig þessir þættir tengjast ásamt því að kanna tíðablæðingar 

kvenna (lengd tíðahrings, magn blæðinga og tíðaverkja, o.s.frv.) og almenna lifnaðarhætti 

(matarvenjur, líkamsþjálfun og getnaðavarnir). Meginmarkmið rannsóknarinnar er að lýsa 

viðhorfum til blæðinga, líkamsímynd og sjálfshlutgervingu, ásamt því að auka skilning á 

samhengi sjálfshlutgervingar, viðhorfa til blæðinga, líkamsímyndar, líkamsþjálfunar, 

tíðaverkja og tíðablæðinga. Undirmarkmið er að lýsa lifnaðarháttum (matarvenjur, 

líkamsþjálfun og getnaðavörnum) og tíðablæðingum (lengd tíðahrings, magn blæðinga 

o.s.frv.) hjúkrunarfræðinemenda við Háskóla Íslands á árinu 2013. 

Tíðablæðingar hafa margvísleg áhrif á konur og skipa þær stóran þátt í lífi þeirra. 

Viðhorf kvenna til blæðinga skipta þess vegna máli þar sem viðhorf hafa jákvæð eða neikvæð 

áhrif á líðan. Með því að ýta undir jákvæð viðhorf er því hægt að auka vellíðan kvenna. 

Rannsóknin er innlegg í umræðuna um viðhorf kvenna til blæðinga og getur orðið til þess að 

konur öðlast jákvæðari viðhorf til blæðinga og líkamsímyndar. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Í fræðilegum bakgrunn er litið til fyrri rannsókna og fræðigreina sem tengjast 

rannsóknarefninu. Fjallað verður um blæðingar, viðhorf til blæðinga, sjálfshlutgervingu, 

líkamsímynd, tíðaverki, líkamsþjálfun, matarvenjur og getnaðavarnir. Í lokin verða settar 

fram rannsóknarspurningar. 

Blæðingar  

Blæðingar eru einstakt fyrirbæri meðal kvenna í lífríkinu. Þær marka upphaf og enda 

frjóssemisskeiðs konunnar (Anjum o.fl., 2010). Blæðingar eru reglubundnar og stjórnast af 

hormónum frá eggjastokkum, heiladingli og undirstúku. Almennt er tíðarhringur kvenna 28 

dagar (Anjum o.fl., 2010). Á frjósemisskeiði geta blæðingar tekið allt að 13% af líftíma 

kvenna (Stoddard, Dent, Shames og Bernstein, 2007).   

 Meðalaldur við fyrstu blæðingar hér á landi er 13,3 ára og er hann svipaður og á 

öðrum Norðurlöndum (Árni V. Þórsson, Atli Dagbjartsson, Gestur I. Pálsson og Víkingur H. 

Arnórsson, 2000). Blæðingar geta byrjað allt frá 8 ára aldri til 16 ára aldurs en það er háð 

genum og umhverfi. Umhverfisþættir sem hafa áhrif eru til dæmis álag, mataræði, hreyfing 

og svefn (Langford, 2011). Í stórri íslenskri lýðheilsurannsókn töldu 45,4% kvenna sig hafa 

reglulegar blæðingar en aðeins 9,9% hafa óreglulegar blæðingar (Stefán Hrafn Jónsson, Jón 

Óskar Guðlaugsson, Haukar Freyr Gylfason og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2011).  

Viðhorf til blæðinga 

Ýmsar rannsóknir sýna að viðhorf kvenna til blæðinga eru hlutlaus (Herdís Sveinsdóttir, 

1991) eða neikvæð (Lu, 2001). Mikið hefur verið fjallað um neikvæð viðhorf til blæðinga í 

ræðu og riti, svo sem verki, óhreinindi og óáreiðanleika. Í þeirri umfjöllun hefur minna farið 

fyrir jákvæðum viðhorfum til blæðinga og hefur það verið gagnrýnt af ýmsum (Herdís 

http://www.researchgate.net/researcher/18563476_Atli_Dagbjartsson
http://www.researchgate.net/researcher/18563478_Gestur_I_Palsson
http://www.researchgate.net/researcher/18563479_Vikingur_H_Arnorsson
http://www.researchgate.net/researcher/18563479_Vikingur_H_Arnorsson


4 

Sveinsdóttir, 2000). 

 Í gegnum tíðina hafa viðhorf til blæðinga þróast mikið. Áður töldu menn jafnvel að 

tíðablóð hefði yfirnáttúrulega krafta en ef flett er gegnum söguna hafa rannsakendur frekar 

fundið hamlandi og neikvæð viðhorf gagnvart blæðingum (Delaney, Lupton og Toth, 1988). 

Dæmi eru í þjóðfélögum að konur séu taldar hættulegar á meðan blæðingar standa yfir og því 

hefur verið reynt að takmarka samskipti við þær á meðan tíðablæðingar vara (Delaney o.fl., 

1988). Annað dæmi um hamlandi viðhorf er að konur teljast óhreinar þegar þær hafa 

blæðingar. Mismunandi er eftir menningu hvort konum sé ráðlagt að baða sig oftar en 

vanalega eða hvort þeim sé ráðlagt að fara ekki í bað til þess að trufla ekki flæði blæðinga. 

Einnig finnast dæmi um að konum sé sagt að forðast akra, blóm og lifandi plöntur meðan á 

blæðingum stendur (World Health Organization, 1981).  

Í mörgum vestrænum ríkjum lýsir hamlandi hegðun kvenna sér til dæmis í því að þær 

forðast að stunda kynlíf, fara í sund og stunda líkamsþjálfun (Anjum o.fl., 2010). Einnig er sú 

skoðun þekkt að blæðingar hafi hamlandi áhrif á virkni kvenna og að konur forði sér undan 

ábyrgð á meðan á blæðingum stendur. Neikvæð viðhorf geta því haft slæm áhrif á tækifæri 

kvenna í samfélaginu (Marván og Trujillo, 2009). Konur hafa fundið fyrir því að þær þurfi að 

halda blæðingum leyndum, sérstaklega fyrir karlmönnum (Charlesworth, 2001). Margar 

konur skammast sín fyrir blæðingar en telja blæðingar þó vera nauðsynlegar (Anjum o.fl., 

2010).  

Í rannsókn Marván og Trujillo (2009) sem gerð var í Mexíkó á viðhorfum kvenna til 

blæðinga kom fram að konur upplifðu blæðingar óþægilegar og hamlandi. Algengara var að 

mexíkönskum konum sem bjuggu í dreifbýli væri ráðlagt að forðast ýmsa hluti á meðan þær 

væru á blæðingum en þeim sem bjuggu í þéttbýli. Oftast var um að ræða að þeim væri ráðlagt 

að forðast erfiðisvinnu eða að lyfta þungum hlutum. Einnig hafði konum verið ráðlagt að 
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forðast sund, kalda drykki og að borða sterkan eða súran mat (Marván og Trujillo, 2009). 

Margar konur virðast forðast ákveðinn mat til dæmis kjöt, egg, mjólkurvörur, kalda drykki og 

fleira á meðan á blæðingum stendur (Anjum o.fl. 2010).  

Konur sem búa í þéttbýli tala gjarna við mæður sínar um blæðingar og þá aðallega um 

neikvæða fylgikvilla þeirra svo sem tíðaverki, tilfinningasveiflur, óþægindi, þreytu, 

þunglyndi og fleira (Marván og Trujillo, 2009). Algengast er að mæður fræði dætur sínar um 

eðli blæðinga. Þannig færast viðhorf um blæðingar oft frá mæðrum til dætra og halda áfram á 

milli kynslóða (Gillooly, 2004). Það skiptir því máli hvort mæður tali um blæðingar á 

neikvæðan eða jákvæðan hátt, þar sem dætur munu líklegast tileinka sér svipuð viðhorf 

(Gillooly, 2004).  

Sumar stúlkur hafa lýst stolti þegar þær byrjuðu á blæðingum, aðrar hafa lýst hræðslu, 

kvíða, skapsveiflum eða skömm (Yeung o.fl., 2005). Stúlkur hafa tjáð ýmist neikvæðar eða 

blendnar tilfinningar þegar rætt er um blæðingar (Marván, Vacio, García-Yáñez og Espinosa-

Hernández, 2007). Samkvæmt rannsókn Marván o.fl. (2007) lýsa flestar stúlkur fyrstu 

blæðingum á neikvæðan hátt. Oftast er þeim lýst sem vondum, hræðilegum eða sorglegum. Í 

rannsókn. Marván o.fl. (2007) þá lýstu 23% stúlkna fyrstu blæðingum hins vegar á jákvæðan 

hátt og notuðu orð eins og hamingja, stolt og ró til að lýsa þeim. Samkvæmt Marván o.fl. 

(2006) höfðu aðeins þær stúlkur sem fengið höfðu fræðslu um fyrstu blæðingar lýst 

reynslunni á jákvæðan hátt. Svo virðist sem stúlkur sem eru óundirbúnar fyrir fyrstu 

blæðingar séu líklegri til að hafa brengluð viðhorf gagnvart þeim. Það getur leitt til aukinna 

einkenna á blæðingum, átröskunar, áhættusams kynlífs og slakrar sjálfsímyndar (Yeung o.fl., 

2005).  
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Sjálfshlutgerving og líkamsímynd 

Hlutgerving kvenna birtist í því að líkami konunnar er aðskilinn frá persónuleika hennar 

og einblínt er á líkamann (Fredrickson og Roberts, 1997). Hlutgervingu má finna í flestum 

þjóðfélögum en birtingaform hennar er mismunandi. Kenning um hlutgervingu (e. 

objectification theory) (Fredrickson og Roberts, 1997) gerir ráð fyrir að í 

menningarsamfélögum þar sem litið er á konur sem kynlífsviðföng móti félagsþroska stúlkna 

og kvenna í takt við þau viðhorf.  Í slíkri menningu líta þær á sig sem viðföng, sem metin eru 

eftir útliti. Þær verða því mjög uppteknar af líkamlegu útliti sínu og telja það stjórna því 

hvernig þeim farnast í lífinu. Þetta ferli kallast sjálfshlutgerving (e. self objectification) og 

getur haft mjög alvarlegar sálrænar afleiðingar. Birtingarmyndin getur m.a. orðið 

líkamsskömm, átröskun, trufluð líkamsímynd og þunglyndi (Johnston-Robledo, Sheffield, 

Voigt og Wilcox-Constantine, 2007). 

Ýmsar rannsóknir sýna fram á tengsl sjálfsmyndar og líkamsímyndar. Líkaminn breytist 

með aldri, fitusöfnun eykst og fer frá lærum yfir á maga (Genazzani og Gambacciani, 2006; 

Hughes o.fl., 2004) ásamt því að vöðvamassi minnkar (Frontera, Hughes, Lutz og Evans, 

1991). Webster og Tiggemann (2003) segja að óánægja með líkama valdi neikvæðri 

sjálfsmynd. Í sama streng taka Monteath og McCabe (1997) sem segja jafnframt að konur séu 

oft óánægðar með vissa hluta líkamans. Þær konur sem eru óánægðar með líkama sinn virðast 

vera það allt lífið, en neikvæðar tilfinningar virðast minnka með aldri (Webster og 

Tiggemann, 2003). Margar ungar konur eru óánægðar með líkama sinn, vilja vera grannar og 

byggja ímynd sína á líkamsþyndarstuðli (LÞS) (Peat, Peyerl og Muehlenkamp, 2008). 

Samfélagsáhrif geta einnig haft áhrif á líkamsímynd þeirra (Pruis og Janowsky, 2010).  

Konum er oft lýst sem fallegum hlutum til að dáðst að. Í fjölmiðlum sjást konur 

lýtalausar, kynþokkafullar, fallegar og hlutgerðar fyrir annað fólk til að dáðst að (Roberts og 
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Waters, 2004). Í vestrænum samfélögum virðist hlutgerving móta stúlkur og viðhorf þeirra 

um að líkaminn sé hlutur sem sé metinn af öðrum (Muehlenkamp og Saris-Baglama, 2002). 

Konur sem eru óánægðar með eigin líkama bera hann frekar saman við líkama annarra 

kvenna en konur sem hafa jákvæða líkamsímynd og í þekktri tilraun Trampe, Stapel og Siero, 

(2007) kom í ljós að sjálfsmat þeirra lækkaði er þeim voru sýndar myndir af grönnum og 

aðlaðandi konum. Sumar konur verða svekktar yfir að geta ekki uppfyllt þessa stöðluðu 

ímynd um fegurð sem hefur verið að myndast síðustu áratugi (Molloy og Herzberger, 1998). 

Konur eru hlutgerðar á kynferðislegan hátt og kemur það til dæmis fram í því hvernig horft er 

á þær, kynferðislegt mat, kynferðisleg áreitni og ofbeldi (Muehlenkamp og Saris-Baglama, 

2002; Noll og Fredrickson, 1998). Konur eru dæmdar fyrir það hvernig kynlífi þær lifa og er 

lýst sem lauslátum (Chrisler, 2011) ef fjöldi rekkjunauta fer yfir viðmið samfélagsins.  

Kvenímynd fjölmiðla er oft „hin granna kona“ sem talið er að geti ýtt undir slæmar 

matarvenjur svo sem anorexíu og búlemíu (Molloy og Herzberger, 1998). Komið hefur fram 

samband milli sjálfshlutgervingar kvenna og átraskana (Muehlenkamp og Saris-Baglama, 

2002). Það birtist í að konur sem hlutgera sjálfa sig, hugsa meira um útlit og eru líklegri til að 

fara í megrun eða eiga við annars konar átraskanir að stríða (Fredrickson og Roberts, 1997; 

Noll og Fredrickson, 1998). Einnig hefur komið fram samband milli sjálfshlutgervingar, 

þunglyndiseinkenna og sjálfsvitundar. Þær konur sem hlutgerðu sig voru óánægðar með 

líkama sinn sem gat leitt til þunglyndis.  

Nýlega var byrjað að kanna sjálfshlutgervingu í tengslum við líkamsþjálfun. Rannsókn 

Strelan, Mehaffey og Tiggemann sýndi að þær konur voru líklegri til að hlutgera sig sem 

stunduðu líkamsþjálfun til að líta betur út en ekki af heilsufarsástæðum. Þær voru minna 

ánægðar með líkamann og höfðu lægra sjálfsálit en þær konur sem stunduðu líkamsþjálfun til 

að bæta heilsu sína (Strelan, Mehaffey og Tiggemann, 2003). 
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Margir fordómar tengjast konum og kvenlíkamanum. Fordómar eru gegn 

tíðablæðingum kvenna, þar sem þeim er t.d. lýst sem ógeðslegum (Chrisler, 2011). Gerð 

hefur verið rannsókn á því hvernig fólk bregst við þegar kona missir hluti úr veski. Annars 

vegar missir kona hárspennu og hinsvegar tíðatappa. Fólki líkaði verr við konuna sem missti 

tíðatappann jafnframt því að hún var ekki talin eins áreiðanleg (Roberts, Goldenberg, Power 

og Pyszczynski, 2002). Það kemur því ekki á óvart að hlutgerving sé í mörgum tilfellum 

notuð í auglýsingum um tíðavörur. Þar er verið að reyna að draga athyglina frá neikvæðum 

viðhorfum og óþægindum sem fylgja blæðingum. Í þeim auglýsingum eru konur hlutgerðar 

og mótaðar í fullkomna mynd sem oft er með kynferðislegum undirtón (Erchull, 2011). 

Konur eru í mörgum tilfellum í hvítum, þröngum fötum eða sundfötum/nærfötum sem 

annaðhvort á að sýna hreinleika eða kynþokka. Líkamstjáning er oft kynþokkafull svo sem 

konur með opinn munn, sundur með fætur eða stút á munninn (Erchull, 2013).  

Konur sem hlutgera sig eru líklegri til að hafa neikvæðar tilfinningar til blæðinga 

(Erchull, 2013). Margar konur finna oft fyrir skömm og andstyggð gagnvart blæðingum og 

vilja þær hafa stjórn á líkama sínum. Í samfélaginu er tabú að tala um blæðingar og vilja 

konur halda blæðingum leyndum á meðan þeim stendur (McKinley og Hyde, 1996). 

Tíðaverkir (Dysmorrhea) 

Dysmorrhea er gríska og þýðir að eiga í erfiðleikum með blóðflæði. Hér eftir verður 

það kallað tíðaverkur. Tíðaverkir skiptast í fyrsta stig (primery) og annars stigs (secondary) 

verki. Fyrsta stigs verkir tengjast auknu magni af prostaglandíni sem leiðir til samdráttar í 

legvöðva. Síðan verður blóðþurrð í leginu sem veldur krampa. Þessir verkir tengjast 

líkamstarfseminni og eru taldir eðlilegir (Deligeoroglou, 2005). Auk þeirra geta konur fundið 

fyrir kerfisbundnum einkennum eins og bakverk, ógleði, svima, niðurgangi, höfuðverk og 

þreytu (Mahvash o.fl., 2012). Áhrifaríkar leiðir til að meðhöndla fyrsta stigs verki eru til 
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dæmis með verkjalyfjagjöf eða hormónapillu. Annars stig tíðaverkir eru vegna röskunar á 

líkamstarfsemi eða frávika í líffærakerfum líkamans. Meðhöndlun annars stigs tíðaverkja 

krefst þess að finna og greina tengda sjúkdóma (Deligeoroglou, 2005). Í þessu verkefni 

verður ekki fjallað um annars stig tíðaverki. 

Verkir virðast tengjast því hvenær konur byrja á blæðingum og hvort að blæðingarnar 

séu langar og/eða miklar. Líkamsþyngd, líkamsþyngdarstuðull og hreyfing virðist einnig 

skipta máli varðandi tíðaverki. Erfðir, reykingar, þjóðfélagstaða, mataræði, álag og 

geðsjúkdómar hafa einnig áhrif á verki (Grandi o.fl., 2012). Tíðaverkir byrja oftast á 

unglingsárum og eru taldir hefjast 2-3 árum eftir að stúlkur byrja á blæðingum vegna eggloss 

(Deligeoroglou, 2005). Tíðaverkirnir koma rétt fyrir blæðingar eða meðan á blæðingum 

stendur (Deligeroroglou, 2005). Verkjunum er oft lýst sem krampa í neðri kvið. Verkirnir eru 

taldir mestir við upphaf blæðinga og geta staðið yfir í 32-48 klukkustundir (Deligeoroglou, 

2005). Talið er að tíðarverkir séu mestir þegar konur eru 20-24 ára gamlar en eftir það þá fara 

verkirnir minnkandi (Mahvash o.fl. 2012).  

Í ítalskri rannsókn um verki á blæðingum, þar sem 408 konur tóku þátt, sögðust 84,1% 

fá verki, 43,1% fengu verki í hvert sinn og 41% fengu stundum verki. Verkir voru metnir og 

var meðal verkur 50.2  22,4 á 100mm VAS (e.visual analog pain scale) skala.  Þær konur 

sem voru með verki byrjuðu snemma á blæðingum og voru á lengri blæðingum en hinar sem 

byrjuðu síðar á blæðingum. Þær sem voru með verki voru líklegri til að reykja og nota pilluna 

(Grandi o.fl., 2012). Um 55,2% þátttakenda tóku verkjalyf við tíðaverkjum. Rannsóknin 

sýndi að tíðaverkir hafa áhrif á gæði lífs, árangur í skóla og félagslíf. Einnig hafa þeir áhrif á 

fjarveru frá starfi (Grandi o.fl., 2012; Zondervan o.fl., 1998). 

 Önnur rannsókn frá Ástralíu, þar sem 1051 stúlkur á aldrinum 15-19 ára tóku þátt, 

sýndi að 93% stúlknanna voru með verki. Einkenni stúlknanna voru krampar, sem 71% 
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stúlknanna upplifðu, 96% fengu fyrirtíðaspennu og 73% þeirra voru með skapsveiflur 

(Parker, Sneddon og Arbon, 2010). Þessi einkenni höfðu áhrif á daglegt líf þeirra en 26% 

stúlknanna voru fjarverandi frá skóla vegna blæðinga. Aðalástæður fyrir fjarveru úr skóla 

voru verkir, allt frá einum degi til fjögurra daga (Parker o.fl., 2010).  

 Talið er konur í Bandaríkjunum hafa á frjósemisskeiði sínu 400-500 tíðahringi og geta 

einkenni frá tíðum verið allt að 4-7 daga í hverjum tíðahring. Því má áætla að hver kona eyði 

um fjórum til tíu árum af lífi sínu í vanlíðan og skerta líkamlega virkni ef þær eru með 

verkjamiklar tíðar (Stoddard o.fl., 2007).  

Tíðaverkir íslenskra kvenna hafa lítið sem ekkert verið rannsakaðir. 

Líkamsþjálfun 

Vel er þekkt að hreyfing hefur jákvæð áhrif á heilsu manna. Hreyfing er mikilvæg til að 

viðhalda líkamlegri og andlegri vellíðan. Hreyfing dregur úr kvíða, verkjum, þunglyndi, 

ofþyngd, háum sykurstuðli, hjartasjúkdómum, beinþynningu og fleira. Hreyfing styrkir og 

bætir sjálfsímynd, mataræði, svefn, vöðva og bein, líkamstöðu, orku, vellíðan og fleira 

(Fletcher o.fl., 1996; Winters og Snow, 2000; Reed og Ones, 2006). 

 Niðurstöður úr rannsókn á íslensku þýði sýndi að meðalástundun þjálfunar kvenna var 

3-4 skipti í viku en 19% kvenna stunduðu enga líkamsþjálfun. Algengasta þjálfunin var 

ganga, sund og leikfimi. Aðeins 16% kvenna stunduðu styrktarþjálfun. Um 50% kvenna á 

aldrinum 30-45 ára töldust vera of þungar eða feitar. Árið 2004 var talið að meiri en 

helmingur fullorðinna íbúa á höfuðborgarsvæðinu væri of feitur eða þungur. Fleiri 

Íslendingar lifa kyrrsetulífi en í nágrannalöndum. Offita er þekkt vandamál í þjóðfélaginu í 

dag (Sigríður L. Guðmundsdóttir, Díana Óskarsdóttir, Leifur Franzson, Ólafur S. Indriðason 

og Gunnar Sigurðsson, 2004). 
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 Niðurstöður norskrar rannsóknar sýndi að konur á aldrinum 20-25 ára sem hreyfðu sig 

reglulega voru líklegri til að vera með óreglulegan tíðahring. Með tíðum og erfiðum æfingum 

fækkaði blæðingardögunum og tíðahringurinn lengdist (Guðmundsdóttir, Flanders og 

Augestad, 2011). Óreglulegar blæðingar hjá konum sem æfa reglulega eru taldar vera vegna 

östrogenskorts sem getur verið vegna þyngdartaps, of tíðra æfinga eða lágrar líkamsþyngdar 

(Guðmundsdóttir, Flanders og Augestad, 2011). 

 Við hreyfingu þá losnar endorfín í heilanum sem hækkar sársaukaþröskuld og getur 

einnig bætt skap og líðan hjá fólki (Mahvash o.fl., 2012). Hreyfing dregur úr 

fyrirtíðaverkjum, eggjastokkahormónum, prógestróni og estradíól (Stoddard o.fl., 2007). Í 

íranskri rannsókn kom fram að hreyfing hafði jákvæð áhrif á tíðaverki. Þær konur sem 

hreyfðu sig þurftu vægari og minni verkjalyf. Rúmmál og hlutfall blæðinga minnkaði, 

verkirnir voru minni og einnig lengd verkjanna (Mahvash o.fl., 2012).  

Matarvenjur 

Matarvenjur virðast fara eftir ýmsu samkvæmt danskri rannsókn, en hún sýndi að 

matarvenjur og matarlyst eru mismunandi eftir aldri, ástundun líkamsþjálfunar, reykingum 

eða hvort konur séu á blæðingum eða með egglos (Gregersen o.fl., 2011). Með auknum aldri 

virðist matarlyst minnka og konur verða fyrr saddar. Þær sem reykja hafa minni matarlyst. 

Egglos og blæðingar virðast hafa áhrif á matarlyst, en í sömu rannsókn virðist svengd vera 

minni þegar konur eru með egglos, en meiri þegar þær eru á blæðingum (Gregersen o.fl., 

2011). Önnur tælensk rannsókn sýnir að matarvenjur kvenna breytast eftir því hvar þær eru 

staddar í tíðahringnum (Chung, Bond og Jarrett, 2010).      

 Í stórri íslenskri lýðheilsurannsókn var helmingur kvenna sáttur við matarvenjur sínar 

(Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2011). Samt sem áður sagði meirihluti kvennanna að þær þyrftu 
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að létta sig. Þær voru sammála því að þær þyrftu að hafa stjórn á sér þegar þær borðuðu og 

stór hluti þeirra fékk samviskubit yfir að borða sælgæti. Samkvæmt sömu íslensku 

lýðheilsurannsókn var meðalhæð íslenskra kvenna 167,2 cm og meðalþyngd 74 kg, sem gaf 

meðal líkamsþyngdarstuðul 26,4 kg/m
2
. 

Getnaðarvarnir 

Getnaðarvarnir eru notaðar til að koma í veg fyrir þungun. Margar tegundir 

getnaðarvarna er á markaðnum og hefur notkun getnaðarvarna verið að aukast á árunum 

2002-2008 meðal kvenna á aldrinum 15-44 ára í Bandaríkjunum (Mosher og Jones, 2010). 

Vinsælasta getnaðarvörnin samkvæmt Mosher og Jones (2010) var pillan en þeir þættir sem 

höfðu áhrif á val getnaðarvarna í rannsókn þeirra voru aldur, menntun, hjúskaparstaða og 

fjárhagur. Öryggi getnaðarvarna stjórnaði aðallega vali á getnaðarvörnum, sem sagt hverjar 

líkurnar væru á óvelkominni þungun.  

Í rannsókn sem kannaði viðhorf kvenna til blæðinga kom fram lítill munur á 

viðhorfunum eftir getnaðarvörnum, en vísbendingar komu fram um að konur sem nota 

hormónagetnaðarvarnir séu með jákvæðari viðhorf til blæðinga en aðrar (Sánchez-Borrego 

og García-Calvo, 2008). Það er rakið til þess að pillan minnki tíðaverki. Tvíblind 

slembiröðunar samanburðarrannsókn var framkvæmd á 115 konum með tíðaverki. Þar kom 

fram að þær konur sem voru á pillunni voru með minni tíðaverki en þær konur sem fengu 

lyfleysu (Harada, Momoeda, Terakawa, Taketani og Hoshiai, 2011). 

Hér að framan hefur verið fjallað um viðhorf til blæðinga, sjálfshlutgervingu, 

líkamsímynd, tíðaverki, líkamsþjálfun, getnaðarvarnir og matarvenjur. Þessir þættir hafa lítið 

verið rannsakaðir á íslensku þýði og í ljósi þess voru rannsóknarspurningar lagðar fram.  
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Rannsóknarspurningar 

1) Hvert er viðhorf íslenskra hjúkrunarfræðinemenda til tíðablæðinga? 

2) Hver er líkamsímynd og sjálfshlutgerving íslenskra hjúkrunarfræðinemenda? 

3) Hvernig lýsa íslenskir hjúkrunarfræðinemendur blæðingum sínum? 

4) Hverjir eru lifnaðarhættir íslenskra hjúkrunarfræðinemenda? 

5) Hver eru tengsl viðhorfa til blæðinga við líkamsímynd, sjálfshlutgervingu, aldur, 

upphaf blæðinga, tíðaverki, líkamsþjálfun, hjúskaparstöðu og getnaðarvarnir? 

6) Hver eru tengsl sjálfshlutgervingar við líkamsímynd, aldur, LÞS, líkamsþjálfun og 

matarvenjur? 

7) Hver eru tengsl líkamsímyndar vð aldur, LÞS, tíðaverki, líkamsþjálfun, 

hjúskaparstöðu og matarvenjur? 

8) Hver eru tengsl tíðaverkja við magn og flæði tíðablæðinga og við notkun og tegund 

getnaðarvarna? 

9) Hver eru tengsl líkamsþjálfunar við hversu reglulegar blæðingar eru, tíðaverki og 

matarvenjur? 



14 

Aðferðarfræði 

Í þessum kafla er greint frá rannsóknaraðferðum og þátttakendum. Mælitækjum, sem 

eru spurningalistar, er lýst og farið yfir áreiðanleika og réttmæti þeirra. Sagt er frá 

gagnasöfnun og tölfræðilegri úrvinnslu gagna er lýst. Einnig er greint frá siðfræði 

rannsóknarinnar.  

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem var notuð í rannsókninni var megindleg aðferðafræði þar sem 

unnið var með tölfræðileg gögn. Gerð var megindleg þversniðsrannsókn þar sem könnun í 

formi spurningalista var lögð fyrir nemendur í hjúkrunarfræði. Notuð var lýsandi 

rannsóknaraðferð þar sem tengsl og sambönd breyta voru skoðuð og skilgreind. Þessi aðferð 

var notuð þar sem lítil þekking er um rannsóknarefnið í íslensku samfélagi. 

Þátttakendur 

Þýðið er allir hjúkrunarfræðinemendur skráðir í BS nám í janúar 2013 eða alls 347.  

Aldur, samkvæmt upplýsingum frá deildarskrifstofu Hjúkrunarfræðideildar, var frá 19-48 ára. 

Úrtak rannsóknarinnar er þægindaúrtak hjúkrunarfræðinemenda við Hjúkrunarfræðideild 

Háskóla Íslands eða nemendur skráðir í námskeiðin lífeðlisfræði I og frumulíffræði, hjúkrun 

aðgerðasjúklinga, geðhjúkrun, bráðahjúkrun eða hjúkrun sem starfs og fræðigrein, sem voru 

samtals 317 nemendur, þar af fjórir karlmenn. Spurningalisti var lagður fyrir þá kvenkyns 

nemendur sem mættu í skólann þá daga sem rannsóknin fór fram, sem voru 239. Þátttakendur 

voru 224 nemendur.  

Mælitæki 

Gagna var aflað með spurningalista sem inniheldur eftirtalin mælitæki:   
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Beliefs about and attitudes towards menstruation questionnaire (women) inniheldur 40 

staðhæfingar um viðhorf til blæðinga og eru svarmöguleikar 1 til 5 (1=mjög ósammála, 

2=frekar ósammála, 3=hvorki sammála né ósammála, 4=frekar sammála, 5=mjög sammála). 

Spurningalistinn skiptist í fjóra undirflokka og hefur innbyrðis samræmi þeirra mælst gott 

fyrir heildarlistann og undirlista (Chronbachs alfa >0.8) (Marván og Trujillo, 2009). 

Undirflokkarnir eru (1) óþægindi (e. annoyance), (2) leynd (e. secrecy), (3) ánægjulegar (e. 

pleasant) og (4) fordæming og forskrift (e. proscriptions and prescriptions). Þátttakendum 

var bent á að ekki væru nein rétt eða röng svör við spurningunum. Dæmi um staðhæfingar 

sem voru í flokk um óþægindi: Blæðingar eru pirrandi. Staðhæfing í flokk um leynd: Konur 

verða að leyna öllu sem sýnir að þær séu á blæðingum. Staðhæfing í undirflokknum 

ánægjulegt: Það eru til konur sem njóta þess að hafa blæðingar. Staðhæfing í undirflokknum 

fordæming og forskrift: Blæðingar hafa áhrif á daglegar athafnir kvenna. 

Íslenski listinn var þáttagreindur og eru niðurstöður greiningarinnar að finna í viðauka 

1. Ekki verður gerð nákvæm grein fyrir greiningunni þar sem það er fyrir utan viðfangsefnis 

þessa verkefnis. Þess ber þó að geta að þáttagreining á íslenska listanum var að mestu 

sambærileg þáttagreiningu upphaflega listans. Þó var viðsnúningur atriða aðeins annar í 

íslensku greiningunni þar var snúið við atriðum 3, 5, 15, 24, 26 og 40 en í upphaflegu 

útgáfunni þáttum 1 og 6. Þetta leyddi til þess að öllum atriðum í undirflokki um ánægju var 

snúið við. Með því var ekki lengur verið að mæla ánægju, heldur óánægju. Þess vegna 

flokkuðust öll þau atriði í undirflokk um óþægindi. Atriði um fordæmingu og forskrift 

flokkuðust í sundur í íslenska listanum og urðu til tveir undirflokkar, einn með atriðum um 

fordæmingu og annar með atriðum um forskrift. Íslensku flokkarnir fengu því heitin (1) 

óþægindi, (2) leynd, (3) forskrift og (4) fordæming. Flokkur um óþægindi fjallar um að 

konum finnist blæðingar óþæginlegar og hindrandi. Hærra skor segir að þátttakendum finnist 

blæðingar óþæginlegar og hindrandi, en lægra skor segir að þeim finnist þær ekki 
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óþæginlegar. Flokkur um leynd fjallar um að það sé mikilvægt að konur haldi blæðingum 

leyndum og tali ekki um þær við karlmenn. Hærra skor segir að þátttakendur séu mjög 

sammála þessari staðhæfingu, lægra skor segir að þeir séu mjög ósammála. Flokkur um 

forskrift fjallar um að konur eigi að haga sér á ákveðinn hátt á blæðingum, borða ákveðna 

fæðu og fleira. Hærra skor segir að þátttakendur séu mjög sammála því að konur eigi að haga 

sér á ákveðinn hátt á blæðingum, lægra skor segir að þeir séu mjög ósammála. Flokkur um 

fordæmingu fjallar um að blæðingar hafi áhrif á frammistöðu og daglegt líf kvenna. Hærra 

skor þýðir að þátttakendur séu mjög sammála því að blæðingar hafi áhrif á frammistöðu og 

daglegt líf, meðan lægra skor þýðir að þeir séu mjög ósammála. 

The Self-Objectification Questionnaire  inniheldur lista yfir 10 mismunandi eiginleika 

líkamans, sem eru líkamleg samhæfing, heilsa, þyngd, styrkur, kynþokki, líkamlega 

aðlaðandi, orka, stæltir/mótaðir vöðvar, líkamlegt ástand og mælingar (s.s brjóstkassi, mitti, 

mjaðmir). Þátttakendur voru beðnir um að raða eiginleikunum niður eftir mikilvægi. Fyrst 

þeim eiginleika sem þátttakendum fannst mikilvægastur fyrir líkamsímynd og í 10. sæti þeim 

eiginleika sem var minnst mikilvægastur (Noll og Frederickson, 1998).  Eiginleikar líkamans 

voru greindir í tvo flokka, annar flokkurinn innhélt breytur sem snúa að líkamlegu útliti. Þær 

eru þyngd, kynþokki, líkamlega aðlaðandi, stælti/mótaðir vöðvar og mælingar. Hinn 

flokkurinn innihélt breytur sem snúa að hæfni líkamans. Þeir eru líkamleg samhæfing, heilsa, 

styrkur, orka og líkamlegt ástand. Við úrvinnslu voru eiginleikar sem snúa að útliti lagðir 

saman í einn flokk og eiginleikar sem snúa að hæfni líkamans lagðir saman í annan flokk. Þar 

á eftir var hæfnisflokkurinn dreginn frá útlitsflokki. Við það komu út gildi sem geta verið á 

bilinu -25 til 25. Því hærri sem gildið er því meira hlutgera þátttakendur sig og horfa meira á 

útlitstengda þætti við líkama sinn. Lægra gildi þýðir að þátttakendur meti meira hæfnisþætti 

tengda líkamanum og hlutgeri sig minna.  
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Objectified Body Consciousness Scale inniheldur 24 atriði sem flokkast í þrjá 

undirkvarða sem mæla líkamsskömm (8 atriði) (e. body shame), líkamseftirlit (8 atriði) (e. 

surveillance) og líkamsstjórnun (8 atriði) (e. control beliefs). Í heild eru 24 atriði í listanum 

og merkja þátttakendur við á kvarða frá einum (mjög ósammála) til sjö (mjög sammála). 

Jafnframt gefst þeim kostur á að svara „á ekki við“ (McKinley og Hyde, 1996). Dæmi um 

staðhæfingar um líkamsskömm er: Ég skammast mín þegar ég hef ekki lagt mig fram um að 

líta sem best út. Dæmi um staðhæfingu í líkamseftirliti: Ég ber útlit mitt sjaldan saman við 

útlit annarra. Dæmi um staðhæfingu í líkamsstjórnun: Ég held að þyngd manneskju ákvarðist 

aðallega af genunum. Snúið var við atriðum 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24 í 

íslenska listanum, sem eru sömu atriði og snúið er við í upprunalega erlenda listanum. Hærra 

gildi í líkamsskömm þýðir að konunni líður meira eins og hún sé slæm manneskja ef hún 

uppfyllir ekki menningartengdar kröfur um líkama sinn. Því lægra sem kona skorar þá líður 

konunni eins og hún sé góð manneskja þó hún nái ekki að uppfylla menningartengdum 

kröfum um líkama sinn. Hærra gildi í líkamseftirliti þýðir að kona fylgist oftar með útliti sínu 

og hugsar um líkama sinn út frá því hvernig hann lítur út. Eftir því sem gildið var lægra, 

horfir kona sjaldnar á útlit líkama síns og hugsar frekar um hvernig henni líður líkamlega. 

Hærra gildi í líkamsstjórnun þýðir að konan trúir að hún hafi stjórn á þyngd sinni og útliti. 

Því lægra sem gildið er því meira trúir hún að hún stjórni ekki þyngd sinni eða útliti og þessir 

þættir stjórnis af erfðum. Við þáttagreiningu íslenska listans komu út nákvæmlega sömu 

þættir og í erlenda listanum og verða því notaðir sömu þættir, sjá má þáttagreiningu í viðauka 

2. 

 Leyfi fengust frá höfundum mælitækjanna þriggja til að nota þau hér á landi. Þau voru 

þýdd og staðfærð af rannsakendum af ensku yfir á íslensku. Enska og íslenska útgáfan 

samlesin af íslenskufræðing og íslenska útgáfan því næst bakþýdd yfir á ensku af klínískum 



18 

sálfræðingi búsettum í Bandaríkjunum og lokaeintak allra lista lesið yfir og samþykkt af 

þessum aðilum.  

Auk þessara mælitækja eru í spurningalistanum spurningar um blæðingarverki, upphaf 

blæðinga, núverandi blæðingar, líkamsþjálfun, getnaðarvarnir, næringu og 

bakgrunnsspurningar. Þær spurningar byggja á Deligeroroglou (2005), Herdís Sveinsdóttir 

o.fl. (2002) og Herdís Sveinsdóttir (2000). Í bakgrunnsspurningum er spurt um aldur, 

hjúskaparstöðu og hvort þátttakendur eigi börn. Þegar spurt er um upphaf blæðinga er spurt 

um aldur við fyrstu blæðingar, hvort að þeirra mati þær hafi byrjað fyrr/seinna eða á 

svipuðum tíma og aðrar stúlkur og hverjum þær sögðu fyrst frá fyrstu blæðingum. Einnig var 

spurt um hversu mikið þær vissu um blæðingar og hversu vel þær voru undirbúnar fyrir þær.  

Í spurningum um núverandi blæðingar var spurt um lengd tíðahrings, hversu reglulegar þær 

eru og hversu langar blæðingar eru hverju sinni. Spurt var um magn og flæði blæðinga fyrstu 

fimm dagana og hvaða varnir (t.d. dömubindi) þær nota, ásamt því hvort þeim liði illa á 

blæðingum. Spurt var um hvort þær fyndu fyrir tíðaverkjum og beðnar að meta styrkleika 

þeirra á skalanum 0-10, þar sem 0 er engin verkur og 10 verkurinn gæti ekki verið verri. Á 

sama skala var einnig spurt um hversu mikil áhrif tíðaverkir hafa á líf þeirra. Í sambandi við 

tíðaverki var einnig spurt um fjarveru úr vinnu/skóla og verkjalyfjanotkunar. Spurningar voru 

um hvort þær nota getnaðarvarnir og ef svo þá hvaða getnaðarvörn þær nota. Spurningar um 

líkamsþjálfun voru um hversu oft og hversu lengi þær stunda líkamsþjálfun, ásamt spurningu 

um hvers konar líkamsþjálfun þær stunda. Spurningar sem snéru að matarvenjum veittu 

upplýsingar um hversu oft þær borða þrjár máltíðir á dag, hversu oft þeim finnst þær hugsa 

um mat, hvort þær fái samviskubit yfir að hafa borðað of mikið og hversu oft þær fara í 

megrun. Einnig voru spurningar um hæð og þyngd ásamt því að spyrja hvort þær telji sig of 

þunga/létta eða af eðlilegri þyngd.   
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 Spurningalistinn var forprófaður á átta konum á aldrinum 23-26 ára áður en hann var 

lagður fyrir þátttakendur. Listinn var forprófaður á fjórum nemendum við hjúkrunarfræði og 

fjórum öðrum konum sem ekki eru í námi við hjúkrunarfræðideild. Það tók konurnar frá 11 

mín. og 40 sek. til 18 mín. og 25 sek. að svara spurningalistanum. Áætlað var að það tæki því 

um 15 til 20 mínútur að svara spurningalistanum. Spurningalistinn var aðlagaður eftir 

ábendingum frá konum sem tóku þátt í forprófun. Ábendingar voru til dæmis um orðalag 

spurninga. Einnig var beðið um að fá að merkja við fleiri en einn valmöguleika í tveimur 

spurningum. Gagnrýni kom fram varðandi spurningalista um viðhorf til blæðinga, þar sem 

þátttakendum fannst staðhæfingarnar endurteknar. Ekki voru gerðar neinar breytingar á 

stöðluðum listum þar sem farið var eftir erlendri útgáfu. 

Áreiðanleiki og réttmæti 

Mikilvægt er að meta áreiðanleiki og réttmæti mælitækja sem notast er við í 

megindlegum rannsóknum. Áreiðanleiki metur stöðugleika mælitækja og hversu nákvæmar 

niðurstöður fást með mælitækinu (LoBiondo-Wood og Haber, 2002). Áreiðanleiki lýsir því 

einnig hvort innri gallar séu í mælitækinu sem gætu valdið mælingarvillum. Réttmæti gefur 

til kynna hvort verið sé að mæla það sem á að mæla og hversu rétta mynd mælitækið gefur af 

viðfangsefninu (LoBiondo-Wood og Haber, 2002).  

Spurningalistar voru þýddir og lagfærðir eftir ábendingum sem við fengum frá 

leiðbeinanda, íslenskufræðingi og klínískum sálfræðingi búsettum í Bandaríkjunum. Þannig 

var stuðlað að innihaldsréttmæti væri til staðar en það gefur til kynna hversu vel spurningar 

endurspegla efnissvið spurningalistans.  

Mælingar á innri áreiðanleika mælitækja um líkamsímynd og viðhorf yfir þýdda lista 

voru gerðar og reyndust þá Cronbach´s alpha áreiðanleikastuðull vera fyrir viðhorf: óþægindi 
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0,876, leynd 0,762, forskrift 0,749 og fordæming 0,735. Þessar tölur eru mjög svipaðar og 

Cronbach´s alpha sem voru gerðar í upphaflegri heimild. Cronbach´s alpha 

áreiðanleikastuðull fyrir líkamsímynd var fyrir líkamskömm 0,734, líkamseftirlit 0,712, 

líkamsstjórnun 0,687 og voru þessar tölur einnig svipaðar og úr upprunalegri heimild. 

Ásættanlegur alfastull er yfir 0,70 (Burns og Grove, 2005). Ekki er hægt að fullyrða um 

áreiðanleika lifnaðarháttarspurninga þar sem ekki voru gerðar mælingar um áreiðanleika 

þeirra.  

Ytra réttmæti er hvort hægt sé að alhæfa niðurstöður úr rannsókn yfir á aðrar aðstæður 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Það ógnar ytra réttmæti að niðurstöður gildi aðeins fyrir þann 

hóp sem tók þátt í rannsókninni, - samanber þessa rannsókn þar sem þátttakendur eru allir 

hjúkrunarfræðinemendur (Burns og Grove, 2005).  

Gagnasöfnun 

Þegar leyfi fyrir rannsókninni lágu fyrir, gat gagnasöfnun hafist. Gagnasöfnun fór fram í 

janúar 2013 á almennum skólatíma í kennslustofum hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands. 

Farið var í kennslustundir hjá öllum árgöngum nemenda við BS nám í hjúkrunarfræði HÍ. Þar 

var rannsóknin kynnt nemendum og þeim afhent kynningarbréf og spurningalisti. Þær höfðu 

þar til í lok skóladags til að skila spurningalistanum. Í kynningabréfinu komu fram 

upplýsingar um tilgang og markmið rannsóknarinnar. Kynnt var fyrir nemendum hvað fælist í 

þátttöku, réttur þeirra og ávinningur eða áhætta. Farið var aftur í tvo árganga þar sem lítil 

svörun fékkst í fyrra skiptið. 

Gagnagreining 

Við tölfræðiúrvinnslu gagna var notað tölfræðiforritið Statistical Package for Social 

Sciencess (SPSS) útgáfa 20. Niðurstöður voru á formi lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði 
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þar sem notaðir voru fylgniútreikningar, t-próf og dreifigreining ásamt Tukey prófi til að 

kanna tíðni, dreifingu og tengsl á milli breyta. Tölfræðin var  notuð til að lýsa niðurstöðum 

og setja fram svör við rannsóknarspurningum.  Í töflu 1. eru sýnd hvaða tölfræðipróf eru 

notuð í hverri rannsóknarspurningu.  

Tafla 1.Tölfræðipróf sem notuð eru til að svara rannsóknaspurningum 

Breyta Stig breytu Tölfræði 

Viðhorf til tíðblæðinga Jafnbilabreyta 

Meðaltal og 

staðalfrávik 

Líkamsímynd og sjálfshlutgerving Jafnbilabreyta 

Meðaltal og 

staðalfrávik 

Lýsing á blæðingum 

Nafnbreytur/ 

raðbreytur/Jafnbilabreytur 

Tíðni, meðaltöl og 

staðalfrávik. 

Lifnaðarhættir 

Nafnbreytur/ 

raðbreytur/Jafnbilabreytur 

Tíðni, meðaltöl og 

staðalfrávik. 

Tengsl viðhorf til blæðinga við:    

Líkamsímynd Jafnbilabreyta Pearson´s r 

Sjálfshlutgervingu Jafnbilabreyta Pearsons´r 

Aldur Jafnbilabreyta Pearson´s r 

Upphaf blæðinga Jafnbilabreyta Pearson´s r 

Tíðarverki Nafnbreyta t-próf 

Líkamsþjálfun Nafnbreyta t-próf 

Hjúskaparstöðu Nafnbreyta t-próf 

Getnaðarvarnir Nafnbreyta 

Einhliða 

dreifigreining 

Tengsl sjálfshlutgervingar við   

 Líkamsímynd Jafnbilabreyta Pearson´s r 

 Aldur Jafnbilabreyta Pearson´s r 

 LÞS Jafnbilabreyta Pearson´s r 

 Líkamsþjálfun Nafnbreyta t-próf 

 Matarvenjur Nafnbreyta 

Einhliða 

dreifigreining 

Tengsl líkamsímyndar við:   

 Aldur Jafnbilabreyta Pearson´s r 

 LÞS Jafnbilabreyta Pearson´s r 

 Tíðarverki Nafnbreyta t-próf 

 Líkamsþjálfun Nafnbreyta t-próf 

 Hjúskaparstöðu Nafnbreyta t-próf 

 Matarvenjur Nafnbreyta 

Einhliða 

dreifigreining 

Tengsl tíðarverkja við:   

 Magn og flæði tíðablæðinga Jafnbilabreyta t-próf og Pearson´s r 

 Getnaðarvarnir Nafnbreyta kí-kvaðrat 

Tengsl líkamsræktar við:   

 Hversu reglulegar blæðingar eru Nafnbreyta kí-kvaðrat 

 Tíðarverki Nafnbreyta kí-kvaðrat 

 Matarvenjur Nafnbreyta kí-kvaðrat 
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Reiknuð var tíðni eða meðaltöl allra lifnaðarhátta (matarvenjur, líkamsþjálfun og 

getnaðarvarnir). Við úrvinnslu þar sem notuð voru t-próf, einhliða dreifigreining og fylgni 

þurfti í nokkrum tilfellum að sameina flokka bakgrunnsspurninga þar sem of fáir svarendur 

voru í hverjum flokk. Spurning um hjúskaparstöðu var flokkuð í tvo flokka þar sem allir sem 

voru einhleypir eða fráskildir fóru í einn flokk og þeir sem voru í sambúð eða giftir fóru í 

annan, engin merkti við valmöguleikann „ekkja“. Spurning um hversu reglulegar blæðingar 

voru var flokkuð í tvo flokka þar sem þær sem voru með mjög reglulegar eða frekar 

reglulegar blæðingar fóru í einn flokk og þær sem voru með frekar óreglulegar eða mjög 

óreglulegar blæðingar fóru í annan. Spurning um hvort þátttakendur misstu úr skóla/vinnu 

vegna tíðaverkja var flokkuð í tvo flokka þar sem allir sem misstu einhverntíman úr vinnu 

vegna tíðaverkja fóru í einn flokk og þeir sem misstu aldrei úr vinnu flokkuðust í annan. 

Spurning um getnaðarvarnir var flokkuð í tvo flokka eftir því hvort þátttakendur notuðu 

smokk eða koparlykkju eða voru á pillunni eða öðrum hormóna getnaðarvörnum. Spurning 

um hversu reglulegar þátttakendur stunda líkamsþjálfun var flokkuð í tvo flokka. Í annan 

flokkinn fóru þeir sem stunda líkamsþjálfun þrisvar sinnum í viku eða oftar, í hinn flokkinn 

fóru þeir sem stunda líkamsþjálfun tvisvar sinnum í viku eða sjaldnar. Spurning um hversu 

lengi þátttakendur stunda líkamsþjálfun í hvert skipti var flokkuð í tvo flokka. Í annan 

flokkinn flokkuðust þeir sem stunda líkamsþjálfun í 0-45 mín. og í hinn flokkinn þeir sem 

stunda líkamsþjálfun 45 mín. eða lengur. Spurning um hvort þátttakendur borða a.m.k. þrjár 

máltíðir á dag var flokkuð í tvo flokka, í annan flokkinn flokkuðust þær sem borða a.m.k. 

þrjár máltíðir á dag 3-7 daga vikunnar, í hinn flokkinn fóru þær sem borða a.m.k. þrjár 

máltíðir á dag aldrei til 1-2 daga vikunnar. Spurning um hvort þátttakendur töldu sig of 

létta/þunga miðað við hæð og þyngd var flokkuð í þrjá flokka. Í fyrsta flokkinn fóru þeir sem 

töldu sig allt of þunga eða aðeins of þunga, í annan flokkinn fóru þeir sem töldu sem vera af 

eðlilegri þyngd og í þriðja flokkinn fóru þeir sem töldu sig allt of létta eða aðeins of létta. 
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Líkamsþyngdarstuðull (LSÞ) var reiknaður út frá hæð og þyngd þátttakenda 

(LSÞ=þyngd(kg)/hæð(m)
2
). 

 Spurning um magn og flæði blæðinga sýndi niðurstöður eftir því hversu miklar 

blæðingar voru á degi eitt til fimm. Þar var hægt að fá gildi frá einum til fimm á hverjum 

degi. Gildin voru lögð saman og deilt með fjölda blæðingadaga. Þannig kom út meðal 

blæðingar þar sem lægsta gildið var 1 (mjög litlar blæðingar alla blæðingardagana) og hæsta 

gildið 5 (mjög miklar blæðingar alla dagana). 72 konur voru með blæðingar í fleiri en fimm 

daga en gátu aðeins gefið upplýsingar um magn fyrstu fimm dagana. Hjá þeim var deilt með 

fimm, en ekki heildarfjölda blæðingadaga. 

Lýsing á þáttagreiningu spurningalista má sjá í kafla um mælitæki. Benda má á að í 

spurningalista um viðhorf til blæðinga og líkamsímynd voru listar ógildir ef þátttakendur 

slepptu að svara tveimur eða fleiri atriðum í hverjum þætti. 

Siðfræði rannsóknar 

Fengið var leyfi frá Vísindasiðarnefnd (sjá viðauka 3) fyrir gerð rannsóknarinnar (nr. 

HI12110194/10.6.6) og leyfi frá rektor Háskóla Íslands (sjá viðauka 4). Einnig var hún 

tilkynnt til persónuverndar (nr. S6003). Í kynningabréfi kom fram að rannsókn væri 

samþykkt af tilskyldum aðilum. Þar voru þátttakendur einnig upplýstir um að engum 

persónuupplýsingum yrði safnað og að niðurstöður væru ekki rekjanlegar. Gögnin voru ekki 

persónugreinanleg þar sem spurningalisti var nafnlaus. Þátttakendur voru upplýstir um 

ávinninga og áhættu við þátttöku í rannsókn. 

Ávinningur þátttakenda í rannsókninni var að einstaklingar hugleiði viðhorf sín og 

líkamsímynd varðandi blæðingar og geti upplifað vitundarvakningu um eigin líkama. Áhætta 
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við þátttöku í rannsókn var hverfandi. Hugsanlega gæti áhættan verið að hugsa meira um 

eigin líkama og hafi áhrif á sjálfsímynd. 

Í kynningabréfi var lögð áhersla á frjálsa þátttöku og að þeim væri frjálst að hætta 

hvenær sem er án útskýringa. Litið var á svörun spurningalista sem upplýst samþykki. 

Rannsakendur töldu mjög litla hættu á að þátttakendur hlytu skaða af þátttöku. Þátttakendum 

var þó bent á að hafa samband við lektor, við Háskóla Ísland sem hefur sérhæft sig í að 

meðhöndla sálræna vanlíðan háskólanemenda ef til þess kæmi, sjá kynningabréf í viðauka 5. 

Spurningalistum var eytt að úrvinnslu lokinni. 
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Niðurstöður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, greint frá þátttakendum 

og rannsóknarspurningum svarað. Niðurstöðurnar eru á formi lýsandi tölfræði og 

ályktunartölfræði. Þær verða birtar í texta og töflum.  

Þátttakendur 

Af 313 kvennemendum fengu 239 kvennemendur afhenta lista eða þær sem mættu í 

skólann þá daga sem rannsóknin fór fram. Alls svöruðu (n=224) þátttakendur listanum og 

samþykktu með því þátttöku í rannsókninni. Svarhlutfall var 72% en af þeim sem fengu 

afhenta lista var svarhlutfallið 93,7%. Meðalaldur þátttakenda var 25 ár (n=220: sf= 4,7: 

spönn=19-47). Sjá má í töflu 2 bakgrunns upplýsingar um þátttakendur. 

Tafla 2. Upplýsingar um þátttakendur (N=224) 

Breyta n (%) m (sf) 

Hjúskaparstaða      

  Einhleyp 75 (33,5)   

  Fráskilin 3 (1,3)   

  Gift í/ sambúð 146 (65,2)   

Börn     

  Ekkert  147 (66,2)   

  Eitt  38 (17,1)   

  Fleiri en eitt 37 (16,7)   

Hæð (N=219)   168 (5,4) 

Þyngd (N=216)   67,8 (13,6) 

LÞS (N=216)   24 (5) 

Rannsóknarspurning 1: Hvert er viðhorf íslenskra hjúkrunarfræðinemenda til 

tíðablæðinga? 

Í töflu 3 koma fram upplýsingar um viðhorf þátttakenda til tíðablæðinga. Þar má sjá að 

þátttakendur voru að meðaltali hlutlausir gagnvart því hvort blæðingar séu óþæginlegar og 

hindrandi. Þeir voru frekar ósammála því að það eigi að halda blæðingum leyndum, að konur 
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eigi að haga sér á ákveðinn hátt á blæðingum eða að blæðingar hafi áhrif á frammistöðu og 

daglegt líf kvenna.  

Tafla 3. Viðhorf til blæðinga (M, sf, spönn) 

 N M(sf) Spönn svara 

Óþægindi  221 3,3(0,6) 1,8-4,8 

Leynd 221 1,7(0,5) 1,1-3,5 

Forskrift 220 2(0,6) 1,0-3,5 

Fordæming 220 2,3(0,8) 1,0-4,8 

Rannsóknarspurning 2: Hver er líkamsímynd og sjálfshlutgerving íslenskra 

hjúkrunarfræðinemenda? 

Í töflu 4 koma fram upplýsingar um líkamsímynd og sjálfshlutgervingu þátttakenda. Þar 

má sjá að meðalstig á kvarða um líkamsskömm er frekar lágt sem segir þátttakendur eru 

frekar ánægðir eða hlutlausir með líkama sinn. Meðalstig á kvarða um líkamsstjórnun er rétt 

yfir miðju sem segir að þátttakendur eru nokkuð hlutlausir gagnvart því hvort þeir hafi stjórn 

á eigin þyngd eða útliti. Meðalstig á kvarða um líkamseftirlit er frekar hátt sem segir að 

þátttakendur eru frekar sammála því að þeir hugsi meira um hvernig þeir líta út heldur en 

hvernig þeim líður. Sjálfshlutgerving þátttakenda er ekki mikil og huga þeir því meira að 

hæfnistengdum þáttum líkamans en útlits tengdum þáttum 

Tafla 4. Sjálfshlutgerving og líkamsímynd (M, sf, spönn) 

  N M(sf) Spönn 

Líkamsskömm 222 2,9(1,0) 1,0-6,0 

Líkamseftirlit 222 5,5(0,8) 3,1-7,0 

Líkamsstjórnun 222 4,4(0,8) 2,1-6,1 

Sjálfshlutgerving 210 -18,3(7,4) -25,0-15,0 

Rannsóknarspurning 3: Hvernig lýsa íslenskir hjúkrunarfræðinemendur blæðingum 

sínum? 

Meðalaldur þátttakenda við fyrstu blæðingar var 12,9 ár (n=223: sf=1,4 ár: spönn=10-

18). Flestir (40,2%) töldu sig byrja á svipuðum tíma og aðrar stúlkur, en 21,9% sögðust byrja 
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eitthvað fyrr og 16,1% eitthvað seinna. Algengast (81,7%; n=219) var að þátttakendur hefðu 

sagt móður sinni fyrst frá blæðingum, en þar á eftir var vinkona (11%). Einungis tveir (0.9%) 

höfðu sagt föður eða kennara fyrst af því að þeir hefðu hafið blæðingar. 42,9% töldu sig 

ekkert eða lítið hafa vitað um blæðingar áður en þær hófust en 8,9% töldu sig vita mikið. 

Sama hlutfall (8,9%) mundi ekki eftir þekkingu sinni. Svipaðar niðurstöður voru með 

undirbúning fyrir blæðingar þar sem 49,3% (n=223) töldu sig algjörlega eða lítið undirbúnar 

og 6,3% töldu sig mjög vel undirbúnar. Níu þátttakendur (4%) mundu ekki eftir undirbúningi. 

Meðallengd blæðinga var 5,1 dagar (n=222: sf=1,3 dagar: spönn=0-8). 84,2% (n=221) 

sögðu blæðingar reglulegar. Tíðahringurinn hjá konunum var að meðaltali 29 dagar (n=190: 

sf=5,5: spönn=20-70). Að meðaltali voru blæðingar á milli þess að vera litlar eða meðal 

miklar hjá þátttakendum fyrstu fimm dagana (n=188: m= 2,7: sf=0,6: spönn=1-5). Algengast 

var að þátttakendur notuðu dömubindi (78%: n=223) en rúmur helmingur (57,8%) notaði 

tíðatappa (þátttakendur gátu merkt við fleiri en einn valmöguleika í þessari spurningu). 

Meirihluti þátttakenda (78,2%: n=222) fundu fyrir tíðaverkjum (sjá mynd 1). Að 

meðaltali var styrkleiki verkjanna 4,7 (n=187: sf=2,4: spönn=0-10).  

Mynd 1. Hlutfall hjúkrunarfræðinemenda sem finna fyrir tíðaverkjum 

  

Já  

78% 

Nei  

22% 
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Meirihluti þátttakenda (74,2%: n=221) notuðu verkjalyf vegna tíðaverkja. Fjarvera frá 

vinnu eða skóla var lítil vegna verkjanna. 71,5% (n=221) þátttakenda voru aldrei fjarverandi 

úr skóla eða vinnu vegna tíðaverkja, 19,6% voru sjaldan fjarverandi. Þátttakendum fannst 

verkirnir að jafnaði hafa lítil áhrif á líf sitt  (n=218: m=2,3: spönn=1-9) og sögðu 40,5% 

(n=220) að þeim liði aldrei eða sjaldan illa og 17,3% að þeim liði oft eða mjög oft illa á 

blæðingum.  

Rannsóknarspurning 4: Hverjir eru lifnaðarhættir íslenskra hjúkrunarfræðinemenda? 

Af konunum notuðu 73,4% (n=222) getnaðarvarnir; 59,8% (n=169) voru á pillunni og 

21,9% nota smokk. Sjá nánar mynd 2.  

 

Mynd 2. Tegundir getnaðarvarna sem þátttakendur nota (N=169) 

Stór hluti þátttakenda (80,6%: n=222) stundar líkamsþjálfun þrisvar sinnum eða oftar í 

viku og 74,3% (n=218) þátttakenda eru lengur en 45 mínútur á hverri æfingu.  

Á mynd 3. má sjá hvaða líkamsþjálfun þátttakendur stunduðu og á mynd 4 hversu oft í 

viku þeir þjálfa. 

22% 

60% 

8% 

6% 
4% 

Smokkur Pillan Koparlykkja  Hormónalykkja Hormónahringur  
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Mynd 3. Upplýsingar um tegund líkamsþjálfunar sem þátttakendur stunduðu. 

 
Mynd 4. Líkamsþjálfun þátttakenda (N=222) 

Meirihluti þátttakenda (78,5%: n=223) borðaði þrjár máltíðir á dag fimm til sjö daga 

vikunnar og 14,8% þrjá til fjóra daga vikunnar. Helmingurinn (54,7%: n=223) taldi sig vera í 

eðlilegri þyngd, 43% taldi sig vera of þunga og 2,2% taldi sig of létta. Upplýsingar um hversu 

oft þátttakendur fengu samviskubit yfir að borða of mikið, hversu oft þeir hugsa um mat og 

hversu oft þeir fara í megrun er að sjá í töflu 5. 

Tafla 5. Upplýsingar um matarvenjur hjúkrunarfræðinemenda  (N=224) 

 Aldrei 

n(%) 

Sjaldan 

n(%) 

Stundum 

n(%) 

Oft 

n(%) 

Mjög oft 

n(%) 

Hversu oft fá nemendur 

samvikubit yfir að borða of 

mikið? 
20(9,0) 64(28,7) 89(39,9) 50(22,4)  

Hversu oft hugsa nemendur 

of mikið um mat 21(9,4) 50(22,4) 95(43,6) 45(20,2) 12(5,4) 

Hversu oft fara nemendur í 

megrun 86(38,9) 59(26,7) 52(23,5) 12(5,4) 12(5,4) 

39,20% 

48,40% 
40,10% 

7,80% 

20,30% 

11,10% 

20,30% 

43,80% 

12,90% 

9,50% 

45,90% 

25,20% 

12,20% 
7,20% 

Daglega eða því 

sem næst 

3-5 sinnum í viku 1-2 sinnum í viku Sjaldnar en 1 sinni 

í viku 

Sjaldnar en 1 sinni 

í mánuði eða 

aldrei 
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Rannsóknarspurning 5: Hver eru tengsl viðhorfa til blæðinga við líkamsímynd, 

sjálfshlutgervingu, aldur, upphaf blæðinga, tíðaverki, líkamsþjálfun, hjúskaparstöðu og 

getnaðarvarnir? 

Í töflu 6. er skoðað samband viðhorfa til blæðinga við líkamsímynd, sjálfshlutgervingu, 

aldur, upphaf blæðinga og styrk tíðaverkja. Úr töflunni má lesa að það eru veik jákvæð 

marktæk sambönd á milli þess að líta á blæðingar sem óþægilegan viðburð við líkamsskömm, 

líkamseftirlit, sjálfshlutgervingu og styrk tíðaverkja. Jafnframt er veikt neikvætt samband við 

aldur. Þetta þýðir að eftir því sem þátttakendur eru óánægðari með líkama sinn, eða fylgjast 

nánar með útliti líkamans, yngri, hlutgera sig meira og finna fyrir sterkari tíðaverkjum því 

óþægilegri finnast þeim blæðingarnar.  

Það er jafnframt lág neikvæð fylgni milli þess að vilja halda blæðingum leyndum og 

líkamsstjórnunar. Því meira sem þátttakendur trúa því að þeir geti haft stjórn á þyngd sinni og 

útliti því minna fannst þeim þurfa að halda blæðingum leyndum. Þá mældist lág neikvæð 

fylgni á milli forskriftar og líkamsstjórnunar. Því meira sem þátttakendum finnst að konur 

ættu að haga sér á ákveðinn hátt á blæðingum því meira trúa þeir að þær hafi stjórn á þyngd 

sinni eða útliti. 

Að lokum þá var jákvæð marktæk fylgni fordæmingar við líkamsskömm og 

líkamseftirlit og neikvæð við líkamsstjórnun. Það felur í sér að því meira sem þátttakendum 

finnst blæðingar hafa áhrif á frammistöðu og daglegt líf kvenna því óánægðari eru þeir með 

líkama sinn og því meira trúa þeir að þær hafi ekki stjórn og þyngd sinni eða útliti og því 

meira hugsa þeir um líkama sinn út frá því hvernig hann lítur út. 

Ómarktæk fylgni var á milli viðhorfa til blæðinga og upphafi blæðinga.  
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Tafla 6. Upplýsingar um fylgni milli viðhorfa til blæðinga, líkamsímyndar, 

sjálfshlutgervingar, aldurs, upphafs tíðablæðinga og styrkleika tíðaverkja 

  Viðhorf til tíðablæðinga  

 Óþægindi Leynd Forskrift Fordæming 

 N  Pearson N  Pearson N  Pearson N  Pearson 

Líkamsímynd:     

Líkamskömm 220  .140* 220  .130 219  .063 219  .150* 

   Líkamsstjórnun 220  -.029 220  -.180** 219  -.144* 219  -.190** 

Líkamseftirlit 220  .240** 220  .071 219  .004 219  .140* 

Sjálfshlutgerving 208  .150* 208  .001 208  -.032 208  .057 

Aldur 217  -.360** 217  -.126 216  -.820 216  -.110 

Upphaf 

tíðablæðinga 220  -.070 220  .054 219  .028 219  -.100 

Tíðaverkir 

styrkleiki 185  .220**    

*Marktækt við p<0,05, 

**Marktækt við p<0,01       

Í töflu 7 er skoðað hvort munur sé á viðhorfum til blæðinga út frá líkamsþjálfun, 

hjúskaparstöðu og tíðaverkjum. Sjá má við lestur töflunnar að ekki var munur á viðhorfunum 

út frá líkamsþjálfun og hjúskaparstöðu. Þátttakendur sem greindu frá tilvist tíðaverkja voru 

hinsvegar marktækt líklegri til að líta á blæðingar sem óþægilegar og hindrandi ásamt því að 

finnast blæðingar hafa áhrif á frammistöðu og daglegt líf kvenna. Þeir sem misstu úr vinnu 

vegna tíðaverkja voru líklegri til að líta á blæðingarnar sem óþægilegar, hindrandi og hafandi 

áhrif á frammistöðu og daglegt líf.
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Tafla 7. Samanburður á meðaltölum viðhorfa til blæðinga eftir líkamsþjálfun, hjúskaparstöðu og tíðaverkjum.  

  Líkamsþjálfun   Tíðaverkir   

  >3x í viku  <2x í viku    Já  Nei   

  n  M(sf)   n  M(sf) t próf n  M(sf)   n  M(sf) t próf 

Óþægindi 123  3,3(0,6)   96  3,2(0,6) t(217)=1,79, p=0,075 172  3,3(0,6)   47  3,0(0,6) t(217)=2,89, p=0,004* 

Leynd 123  1,7(0,5)   96  1,7(0,5) t(217)=-0,57, p=0,950 172  1,7(0,5)   47  1,7(0,4) t(217)=0,09, p=0,925 

Forskrift 122  2,1(0,6)   96  2,0(0,6) t(213)=0,70, p=0,480 171  2,0(0,6)   47  2,0(0,6) t(216)=-0,05 p=0,950 

Fordæming 122  2,4(0,7)   96  2,3(0,7) t(216)= 0,87, p=0,380 171  2,4(0,8)   47  2,1(0,6) t(216)=2,92 p=0,004* 

  Hjúskaparstaða  Missa úr vinnu vegna tíðaverkja  

  Í sambúð  Ekki í sambúð  Missir ekki úr vinnu  Missir úr vinnu  

  n  M(sf)   n  M(sf) t próf n  M(sf)   n  M(sf) t próf 

Óþægindi 144  3,3(0,6)   77  3,3(0,7) t(219)=0,47, p=0,630 155  3,2(0,6)   63  3,5(0,6) t(216)=-3,54, p=0,000* 

Leynd 144  1,7(0,4)   77  1,8(0,6) t(219)=0,78, p=0,430 155  1,7(0,5)   63  1,8(0,5) t(216)=-0,74, p=0,460 

Forskrift 143  2,0(0,6)   77  2,1(0,6) t(218)=0,40, p=0,680 155  2,0(0,6)   62  2,2(0,6) t(215)=-2,72, p=0,007* 

Fordæming 143  2,4(0,8)   77  2,3(0,7) t(218)=-0,45, p=0,650 15  2,2(0,7)   62  2,7(0,8) t(215)= -4,92, p=0,000* 

*Marktækt við p<0,05       
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Í töflu 8 eru skoðuð tengsl milli viðhorfa til blæðinga eftir því á hvaða getnaðarvörnum 

þátttakendur eru. Sjá má að það er marktækur munur á viðhorfum til þess að finnast 

blæðingar óþægilegar út frá getnaðarvörnum. Taflan sýnir ekki hvar marktæknin liggur en 

Tukey próf sýndi að hún lá þannig að þátttakendum sem nota hormónalykkjuna fannst 

blæðingar minna óþæginlegar en þeim sem nota smokkinn.  

Tafla 8. Upplýsingar um tengsl getnaðarvarna og viðhorfa til blæðinga 

 

Hormóna-

lykkja Smokkur Pillan 

Kopar-

lykkja 

Hormóna-

hringur  

Viðhorf til 

blæðinga 

n=11 

M(sf) 

n=37 

M(sf) 

n=101 

M(sf) 

n=14 

M(sf) 

n=6 

M(sf) Anova 

Óþægindi 2,8(0,6) 3,5(0,6) 3,3(0,6) 3,1(0,6) 3,3(0,5) 

F(4, 164) = 3,03; 

p = 0,019* 

Leynd 1,6(0,5) 1,7(0,5) 1,8(0,5) 1,8(0,6) 1,7(0,3) 

F(4, 164) = 0,88; 

p =0,480 

Forskrift 1,9(0,5) 2,0(0,6) 2,0(0,6) 2,1(0,7) 2,1(0,7) 

F(4, 164) = 0,26; 

p = 0,903 

Fordæming 1,9(0,7) 2,5(0,9) 2,3(0,7) 2,2(0,8) 2,3(0,7) 

F(4, 164) = 1,63; 

p = 0,169 

*Marktækt við p<0,05           

Rannsóknarspurning 6: Hver eru tengsl sjálfshlutgervingar við líkamsímynd, aldur, 

LÞS, líkamsþjálfun og matarvenjur? 

Í töflu 9 er skoðað samband sjálfshlutgervingar við líkamsímynd, aldur og 

líkamsþyngdarstuðul. Einnig má sjá samband líkamsímyndar við aldur og LÞS. Úr töflunni 

má lesa að það eru veik jákvæð marktæk sambönd á milli sjálfshlutgervingar við 

líkamsskömm og líkamseftirlit. Jafnframt er veikt neikvætt samband við aldur. Þetta þýðir að 

eftir því sem þátttakendur eru óánægðari með líkama sinn, fylgjast nánar með útliti líkamans 

eða eru yngri því meira hlutgera þeir sig.  
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Tafla 9. Upplýsingar um fylgni milli sjálfshlutgervingar, líkamsímyndar aldurs og LÞS  

  
Líkams-

skömm 

Líkams-

stjórnun 

Líkams-

eftirlit 

Sjálfshlut

-gerving Aldur LÞS 

Líkamsskömm 

(N=210) - - - .220** -.290 .221** 

Líkamsstjórnun 

(N=210) - - - .009 .020 .100 

Líkamseftirlit 

(N=210) - - - .300** -.180** -.024 

Sjálfshlutgerving 

(N=210) .220** .009 .300** - -.190** -.470 

Aldur (N=218) -.290 .020 -.180** -.190** - - 

LÞS (N=214) .221** .100 -.024 -.470 - - 

** Marktækt við p<0.01           

Ekki voru marktæk tengsl á milli sjálfshlutgervingar og líkamsþjálfunar t(206)=-0,51; 

p=0,61.  

Þeir þátttakendur sem fara aldrei eða sjaldan í megrun meta marktækt meira 

hæfnistengda þætti líkamans og hlutgera sig minna en þeir sem fara oft í megrun, F(4, 

202)=2,638; p=0,035.  

 Ekki voru marktæk tengsl á milli sjálfshlutgervingar þátttakenda og hvort þeir töldu 

sig of þunga/létta miðað við hæð og þyngd, hversu oft þeir hugsuðu um mat og hversu oft 

þeir fengu samviskubit yfir því að borða of mikið. 

Rannsóknarspurning 7: Hver eru tengsl líkamsímyndar við aldur, LÞS, tíðaverki, 

líkamsþjálfun, hjúskaparstöðu og matarvenjur? 

Í töflu 9 má sjá samband líkamsímyndar við aldur og LÞS. Þar má sjá að það er veik 

neikvæð fylgni milli aldurs og líkamseftirlits. Jafnframt er veik jákvæð fylgni milli LÞS og 

líkamsskammar. Þetta þýðir að eftir því sem þátttakendur eru yngri því nánar fylgjast þeir 

með útliti líkamans. Jafnframt eftir því sem þátttakendur höfðu hærri LÞS, því óánægðari 

voru þeir með líkamann. Ekki voru marktæk tengsl milli hinna þáttanna.  
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Í töflu 10 er skoðað hvort munur sé á líkamsímynd þátttakenda eftir því hversu oft þeir 

stunda líkamsþjálfun, hjúskaparstöðu og hversu oft þeir missa úr vinnu vegna tíðaverkja. Þar 

má sjá að þeir sem stunda líkamsþjálfun þrisvar sinnum í viku eða oftar voru marktækt 

líklegri til að finnast þeir hafa stjórn á þyngd sinni og útliti. Ekki voru marktæk tengsl 

líkamsímyndar við hjúskaparstöðu eða hversu oft þeir missa úr vinnu vegna tíðaverkja.  

Tafla 10. Samanburður á meðaltölum líkamsímyndar við líkamsþjálfun, hjúskaparstöðu og 

tíðaverki 

  Líkamsþjálfun 

  >3x í viku <2x í viku   

  n  M(sf) n  M(sf) t próf 

Líkamsskömm 122  3,0(1,0) 98  2,8(0,9) t(218)=1,14; p=0,250 

Líkamsstjórnun 122  5,6(0,8) 98  5,3(0,8) t(218)=2,50; p=0,013* 

Líkamseftirlit 122  4,4(0,8) 98  4,3(0,1) t(218)=0,58; p=0,560 

 Fjarvera úr vinnu vegna tíðaverks 

 
Missir ekki 

úr vinnu 

Missir  

úr vinnu   

 n M(sf) n  M(sf) t próf 

Líkamsskömm 156  3,0(0,9) 63  2,9(1,0) t(217)=0,79; p=0,420 

Líkamsstjórnun 156  5,9(0,9) 63  5,3(0,7) t(217)=1,38; p=0,160 

Líkamseftirlit 156  4,4(0,8) 63  4,2(0,9) t(217)=1,51; p=0,130 

 Hjúskaparstaða 

 Í sambúð 

Ekki í 

sambúð   

 n  M(sf) n  M(sf) t próf 

Líkamsskömm 144  2,9(0,9) 78  2,9(1,0) t(220)=0,22; p=0,820 

Líkamsstjórnun 144  5,5(0,8) 78  5,4(0,8) t(220)=-1,47; p=0,140 

Líkamseftirlit 144  4,3(0,8) 78  4,4(0,9) t(220)=0,78; p=0,430 

*Marktækt við p<0,05  

Í töflu 11 má sjá samanburð á meðaltölum líkamsímyndar eftir því hversu oft 

þátttakendur hugsa um mat, hversu oft þeir fá samviskubit yfir að borða of mikið, hvort þeir 

telji sig of þunga/létta eða í eðlilegri þyngd og hversu oft þeir fara í megrun. 

Þar má sjá að það var marktækur munur á líkamsskömm og líkamseftirliti þátttakenda 

eftir því hversu oft þeir hugsa um mat. Taflan sýnir ekki hvar marktæknin liggur en Tukey 

próf sýndi að þeir sem eru stundum, oft eða alltaf að hugsa um mat eru óánægðari með 
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líkama sinn en þeir sem hugsa aldrei eða sjaldan um mat. Jafnframt sýndi Tukey próf að þeir 

sem hugsa oft eða alltaf um mat fylgjast meira með líkamlegu útliti sínu en þeir sem hugsa 

aldrei eða sjaldan um mat. 

Jafnframt er marktækur munur á meðaltölum líkamsskammar og líkamseftirlits 

þátttakenda eftir því hversu oft þeir fá samviskubit yfir að borða of mikið. Tukey próf sýndi 

að þeir sem fá oft eða stundum samviskubit eru óánægðari með líkama sinn en þeir sem fá 

aldrei eða sjaldan samviskubit. Einnig voru þeir sem fá sjaldan samviskubit óánægðari með 

líkama sinn en þeir sem fá samviskubit. Þeir sem fá oft samviskubit fylgjast meira með 

líkamlegu útliti en þeir sem fá aldrei, sjaldan eða stundum samviskubit. Einnig fylgjast þeir 

meira með líkamlegu útliti sem fá stundum eða sjaldan samviskubit en þeir sem fá aldrei 

samviskubit.  

Það var marktækur munur á líkamsskömm þátttakenda eftir því hvort þeir töldu sig af 

eðlilegri þyngd eða of þunga. Þeir sem töldu sig vera of þunga voru óánægðari með líkama 

sinn en þeir sem töldu sig vera í eðlilegri þyngd. 

Að lokum má sjá að það er martækur munur á líkamsskömm út frá hversu oft 

þátttakendur fara í megrun. Tukey próf sýndi að marktæknin lá þannig að þeir sem fara oft 

eða alltaf í megrun eru óánægðastir með líkama sinn og þeir sem fara aldrei í megrun eru 

ánægðastir með líkama sinn. Þeir sem fara sjaldan eða stundum í megrun eru mitt á milli. 

Jafnframt er marktækur munur á líkamseftirliti þátttakenda eftir því hversu oft þeir fara í 

megrun. Tukey próf sýndi að þeir sem fara alltaf eða oft í megrun huga meira að útliti sínu en 

þeir sem fara aldrei, sjaldan eða stundum í megrun. 
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Tafla 11. Samanburður á meðaltölum líkamsímyndar eftir matarvenjum 

  
      

Líkamsskömm Líkamsstjórnun Líkamseftirlit 

  N M(sf) N M(sf) N M(sf) 

Finnst  þér þú hugsa of mikið um mat? 

  Aldrei/sjaldan 71 2,40(0,79) 70 5,40(0,75) 70 4,09(0,88) 

  Stundum 94 3,12(0,92) 95 5,49(0,81) 95 4,39(0,75) 

  Oft/ alltaf að hugsa um mat 56 2,91(0,97) 56 5,46(0,87) 56 4,56(0,81) 

  Anova F(2,218)=16,71, p=0,000 F(2, 218)=0,232, p=0,793 F( 2, 218)= 5,33, p= 0,006 

Hversu oft færð þú samviskubit vegna þess að þú hafir borðað of mikið 

  Aldrei 20 2,02(0,53 20 5,33(0,74) 20 3,50(0,93) 

  Sjaldan 64 2,51(0,85) 64 5,36(0,80) 64 4,14(0,78) 

  Stundum 87 3,10(0,87) 87 5,49(0,78) 87 4,38(0,66) 

  Oft 50 3,49(0,91) 50 5,54(0,87) 50 4,86(0,76) 

  Anova                             F(3, 217)= 21,15, p=0,000 F(3, 217)= 0,64, p= 0,580 F(3, 217)= 17,81, p=0,000 

Miðað við hæð og þyngd telur þú þig vera: 

Alltof þunga 17 3,71(0,93) 17 5,60(0,67) 17 4,43(1,04) 

Aðeins of þunga 79 3,24(0,88) 79 5,46(0,88) 79 4,46(0,77) 

Af eðlilegri þyngd 120 2,61(0,88) 120 5,46(0,78) 120 4,27(0,83) 

Anova F(2, 213)= 19,36, p=0,000 F(2, 213)= 0,227, p=0,797 F(2, 213)= 1,33, p= 0,267 

Hversu oft ferð þú í megrun? 

Aldrei í megrun 85 2,48(0,79) 84 5,41(0,87) 84 4,05(0,92) 

Sjaldan/stundum 110 3,03(0,91) 111 5,46(0,76) 111 4,42(0,64) 

Oft/alltaf 24 3,90(0,88) 24 5,54(0,84) 24 4,96(0,89) 

Anova F(2, 216)= 27,54, p=0,000 F(2, 216)= 0,27, p=0,750 F(2, 216)=13,73, p=0,000 
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Rannsóknarspurning 8: Hver eru tengsl tíðaverkja við magn og flæði tíðablæðinga og 

við notkun og tegund getnaðarvarna? 

 Þátttakendur sem finna fyrir tíðaverkjum hafa marktækt meiri blæðingar (n=188; 

m=2,7) að meðaltali en þeir sem hafa ekki tíðaverki (m=2,44), t(185)=2,434; p=0,016. 

Það er marktæk (p<0,01) veik jákvæð fylgni milli styrkleika tíðaverkja 

hjúkrunarfræðinemenda og magns og flæði blæðinga, r(157)=0,375; p=0,000. Þeir 

hjúkrunarfræðinemendur sem hafa meiri blæðingar finna fyrir sterkari tíðaverkjum. 

 Ekki var marktækur munur á tíðaverkjum þátttakenda eftir því hvort þeir notuðu 

getnaðarvarnir eða ekki, (1)=1,979; p=0,16. 

 Marktækur munur er á tíðaverkjum þátttakenda eftir því á hvaða getnaðarvörn þeir 

voru, (1)=4,289; p=0,038. Sjá má í töflu 12 að þátttakendur sem eru á pillunni eða öðrum 

hormóna getnaðarvörnum finna minna fyrir tíðaverkjum en þeir sem nota smokkinn eða 

koparlykkjuna. 

Tafla 12. Samanburður á tíðaverkjum eftir tegund getnaðarvarna 

Tegund getnaðarvarna Já Nei 

Smokkur eða 

koparlykkja 
N

% 

43 

86 

7 

14 

Pillan eða aðrar 

hormónagetnaðarvarnir 
N

% 

83 

71 

34 

29 

Heild N

% 

126 

75 

41 

25 
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Rannsóknarspurning 9: Hver eru tengsl líkamsþjálfunar við hversu reglulegar 

blæðingar eru, tíðaverki og matarvenjur? 

Marktækur munur er á hversu oft þátttakendur stunda líkamsþjálfun og hversu oft þeir 

borða þrjár máltíðir á dag, (1)=5,377; p=0,02. Þátttakendur sem stunda líkamsþjálfun 

þrisvar sinnum í viku eða oftar borða frekar þrjár máltíðir á dag 3-7 daga vikunnar (57,5%). 

Þeir sem stunda líkamsþjálfun tvisvar sinnum í viku eða sjaldnar eru líklegri til að borðar 

þrjár máltíðir á dag aldrei til tvisvar sinnum í viku (73,3%).  

Ekki var marktækur munur á hversu oft þátttakendur stunda líkamsþjálfun og hversu 

reglulegar blæðingar eru (1)=2,586; p=0,108, hversu oft þeir fara í megrun, (4)=8,584; 

p=0,072 eða hversu oft þeir hugsa of mikið um mat, (4)=3,656; p=0,454. 

 Ekki var marktækur munur á tíðaverkjum þátttakenda eftir því hversu reglulega þeir 

stunda líkamsþjálfun, (4)=8,387; p=0,078 eða hversu lengi þeir stunda líkamsþjálfun í hvert 

skipti, (1)=0,427; p=0,513. 
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Umræður  

Í þessum kafla verður umræða um niðurstöður rannsóknarspurninga og þær bornar 

saman við fyrri rannsóknir og dregnar ályktanir. Einnig verður fjallað um takmarkanir og 

hagnýtingu rannsóknarinnar. 

Viðhorf íslenskra hjúkrunarfræðinemenda til tíðablæðinga 

Þátttakendur höfðu mismunandi skoðanir á því hvort blæðingar væru óþægilegar eða 

eða ekki. Að meðaltali voru þó flestir hlutlausir sem samræmist niðurstöðum Herdísar 

Sveinsdóttur (1991) að viðhorf kvenna til blæðinga eru hlutlaus. Viðhorf til blæðinga var 

frekar jákvætt í þessari rannsókn. Það sýndi sig með því að þeim fannst ekki að þær þyrftu að 

halda blæðingum leyndum, haga sér á ákveðin hátt eða að blæðingar hefðu áhrif á 

frammistöðu og daglegt líf þeirra. Þessar niðurstöður eru þvert á margar fyrri rannsóknir sem 

hafa sýnt frekar neikvætt viðhorf kvenna til blæðinga (Lu, 2001). Rannsókn sem gerð var í 

Kóreu á viðhorfum hjúkrunarfræðinemenda til blæðinga sýndi að þær höfðu neikvæð viðhorf 

vegna óþæginda sem þær upplifðu á blæðingum (Kim, 2005).  

 Þátttakendur voru að meðaltali frekar ósammála því að konur þyrftu að breyta hegðun 

sinni að einhverju leyti á blæðingum. Þar var spurt út í þætti eins og hvort konur ættu að 

borða eða drekka sérstakan mat, fara í heita sturtu, forðast að bera þunga hluti og fleira því 

tengt, en það er mismunandi eftir menningu hvað konum er ráðlagt að gera á blæðingum 

(World Health Organization, 1981). Niðurstöður okkar samræmast ekki því að konur breyti 

hegðun sinni á blæðingum eins og talið er í mörgum vestrænum ríkjum (Anjum o.fl., 2010). Í 

íslenskri menningu eru ekki mörg boð eða bönn um hvað á að gera á blæðingum. En taka má 

þó dæmi um að rannsakendur þekki af persónulegri reynslu að íslenskar konur forðast 

almennt að fara í sund á blæðingum.  
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 Þátttakendur voru frekar ósammála því að halda ætti blæðingum leyndum. Það er að 

segja að forðast að tala um blæðingar eða láta það ekki sjást að þær séu á blæðingum. Einnig 

voru þeir ósammála því að það mætti ekki ræða um blæðingar við karlmenn. Þetta samræmist 

ekki erlendum rannsóknum sem sýna að konur eigi helst að halda blæðingum leyndum, 

sérstaklega fyrir karlmönnum (Charlesworth, 2001).  

 Samkvæmt rannsóknum hafa myndast þær skoðanir í samfélaginu að blæðingar hafi 

hamlandi áhrif á virkni kvenna, og hafi þar með áhrif á tækifæri þeirra (Marván og Trujillo, 

2009). Þó dreifing í svörum  þátttakenda hafi verið mikil gagnvart því hvort blæðingar hafi 

áhrif á frammistöðu og daglegt líf kvenna voru þátttakendur að meðaltali hins vegar frekar 

ósammála þessum staðhæfingum.  

 Íslensk rannsókn á viðhorfum hjúkrunarfræðinemenda árið 1993 sýndi að nemendum 

fannst blæðingar vera náttúrulegar og hvorki fyrirsjáanlegar né hamlandi jafnvel þótt 

blæðingar hefðu áhrif á hegðun þeirra á einhvern hátt (Herdís Sveinsdóttir, 1993). Það er 

spurning hvort hjúkrunarfræðinemendur skeri sig úr þýði að einhverju leyti og hafi jákvæðari 

viðhorf til blæðinga. Það gæti skýrst út af þeirri menntun sem veitir þeim aukna þekkingu um 

lífeðlisfræði og líti þess vegna á blæðingar sem eðlilegan hlut af líkamsstarfsemi. 

Líkamsímynd og sjálfshlutgerving íslenskra hjúkrunarfræðinemenda 

Líkamsímynd þátttakenda var að meðaltali nokkuð jákvæð. Þátttakendur voru frekar 

ánægðir eða hlutlausir gagnvart því hvort þeir væru ánægðir með líkama sinn. Einnig voru 

þeir frekar hlutlausir hvort þeim fannst þeir hafa stjórn á þyngd eða útliti. Þeir hugsuðu örlítið 

meira um hvernig þeir litu út heldur en hvernig þeim leið. Það virðist sem skilaboð 

samfélagsins hafi áhrif á líkamsímynd hjúkrunarfræðinemenda en þau skilaboð ýta undir 

grannvaxinn og kynþokkafullan líkama (Pruis og Janowsky, 2010; Rudd og Lennon, 2000). 
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Samt sem áður voru þátttakendur frekar ánægðir með líkama sinn og töldu sig hafa einhverja 

stjórn á því hversu þungir þeir eru og hvernig þeir líta út. Það sem var athyglisvert var að 

niðurstöður sjálfshlutgervingar og líkamseftirlits skarast. Niðurstöður sjálfshlutgervingar 

sýna að hjúkrunarfræðinemendur telja hæfnistengda þætti líkamans mikilvægari heldur en 

útlitstengda þætti líkamans en niðurstöður um líkamseftirlit sýndi að 

hjúkrunarfræðinemendur fylgjast mikið með útliti líkama. Spurning um hvort að mismunandi 

uppbygging spurningalista hafi þar áhrif og þeir séu meðvitaðari við svörun um 

sjálfhlutgervingu en líkamseftirlit. Hlutgerving gengur út á að vera upptekinn af líkamlegu 

útliti og að telja að útlit stjórni hvernig einstaklingum farnist í lífinu (Fredrickson og Roberts, 

1997).  

Tíðablæðingar íslenskra hjúkrunarfræðinemenda 

Þátttakendur byrjuðu á blæðingum frá 10 ára aldri til 18 ára aldurs og var meðalaldurinn 

12,9 ár. Meðalaldur hjúkrunarfræðinemenda er aðeins undir þeim meðalaldri (13,26) sem 

Árni V. Þórsson o.fl. (2000) fengu í rannsókn sinni hér á landi.  

Þátttakendur sögðu í langflestum tilfellum (81,7%) mæðrum sínum frá fyrstu 

blæðingum og mætti áætla að þeir hefðu því fengið flestar upplýsingar um blæðingar frá 

þeim. Þetta samræmist rannsókn Marván og Trujillo (2010) sem segir að mexíkanskar konur í 

þéttbýli tali aðalega um blæðingar við mæður sínar. Það er einnig líklegt að viðhorf færist frá 

mæðrum til dætra hjá þátttakendum eins og rætt er um í grein Gillooly (2004). Flestir 

þátttakendur vissu lítið um blæðingar áður en þær hófust og voru lítið undirbúnir fyrir þær. 

Að vera óundirbúin fyrir blæðingar getur valdið brengluðu viðhorfi til blæðinga. Það getur 

leitt til aukinna einkenna á blæðingum, átröskunum og lélegra sjálfsímyndar (Yeung o.fl., 

2005).  
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Tíðablæðingar þátttakenda eru í flestum tilfellum reglulegar (84,2%) og er tíðahringur 

29 dagar að meðaltali. Tíðablæðingar vöruðu að meðaltali 5,1 dag í hverjum tíðahring. Að 

venju er tíðahringur um 28 dagar (Anjum o.fl., 2010). Rannsókn hefur sýnt að blæðingar eru 

reglulegar hjá meirihluta kvenna og vara þær að meðaltali í um 5 daga (Moronkola, 2006).  

Athyglisvert er að þátttakendum fannst tíðaverkir hafa lítil áhrif á líf sitt þó að 

meirihluti þátttakenda hafi fundið fyrir tíðaverkjum (78,2%) og 74,2% notuðu verkjalyf 

vegna þeirra. Þetta er svipað og í ítalskri rannsókn þar sem 84,1% sögðust fá tíðaverki 

(Grandi o.fl., 2012). Athyglisvert er hversu stór hluti þátttakenda notar verkjalyf vegna 

tíðaverkja og mun fleiri en í nýlegri erlendri rannsókn þar sem kom fram að um helmingur 

kvenna notaði verkjalyf vegna tíðaverkja (Grandi o.fl., 2012). Í hjúkrunarfræði í Háskóla 

Ísland er mikið lagt upp úr góðri verkjameðferð og því er spurning hvort að 

hjúkrunarfræðinemendar noti frekar verkjalyf vegna þekkingu á notkun verkjalyfja og 

mikilvægi verkjastillingar.  

Lifnaðarhættir íslenskra hjúkrunarfræðinemenda 

Meirihluti þátttakenda notar getnaðarvarnir og voru langflestir á pillunni. Það er 

spurning hvort að í mörgum tilfellum sé pillan gefin vegna tíðaverkja en ekki eingöngu sem 

getnaðarvörn. Það er þekkt að konur sem eru með tíðaverki eru líklegri til að nota pilluna 

(Grandi o.fl., 2012). 

Meirihluti hjúkrunarfræðinemenda stundar líkamsþjálfun og oftast lengur en 30 mínútur 

í einu. Meðalástundun íslenskra kvenna er þrisvar til fjórum sinnum í viku sem samræmist 

okkar niðurstöðum (Sigríður L. Guðmundsdóttir o.fl., 2004).  

Þátttakendur borðuðu flestir þrjár máltíðir á dag þrjá til fjóra daga vikunnar. Helmingur 

þeirra taldi sig vera í eðlilegri þyngd. Rúmlega helmingur hafði farið í megrun og fékk einnig 
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samviskubit yfir að borða of mikið. Á þessum niðurstöðum sést að hjúkrunarfræðinemendur 

stunda heilbrigðan lífsstíl. Þó svo að flestir telji sig vera í eðlilegri þyngd er stór hluti sem fær 

samviskubit yfir að borða of mikið og fer í megrun. Spurning er hvort að vestrænar 

menningar tengdar kröfur um útlit líkama hafa áhrif á lífsstíl kvenna.  

Tengsl viðhorfa til blæðinga við líkamsímynd, sjálfshlutgervingu, aldur og tíðaverki 

Í heildina benda niðurstöður til þess að þátttakendur sem hafa jákvæða líkamsímynd 

hafa einnig jákvætt viðhorf gagnvart blæðingum. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar 

sem sýnir að konur sem voru með jákvæð viðhorf til blæðinga voru líklegri til að hafa 

jákvæða líkamsímynd og voru með betri heilsufarshegðun (McPherson og Korfine, 2004). 

Sama rannsókn sýndi að byrjunartími tíðablæðinga getur haft áhrif á viðhorf gagnvart 

blæðingum og líkamsímynd (McPherson og Korfine, 2004) þannig að lágur byrjunaraldur 

blæðinga tengdist daufri líkamsímynd. Ekki voru marktæk tengls milli þessara þátta hjá 

okkur. 

Þátttakendum sem voru líklegri til að hlutgera sig og horfa á líkama sinn út frá 

útlitstengdum þáttum fundust blæðingar óþæginlegri en hinum sem hlutgera ekki líkama sinn. 

Samkvæmt fyrri rannsóknum eru konur sem hlutgera sig líklegri til að hafa neikvæðar 

tilfinningar til blæðinga (Erchull, 2013). Athyglisvert er þó að aðeins einn þáttur (:að 

blæðingar séu óþæginlegar) sem skoðaði viðhorf til blæðinga var marktækur við 

sjálfshlutgervingu í okkar niðurstöðum. 

 Með hækkandi aldri voru minni óþægindi gagnvart blæðingum og konur sem voru á 

hormónalykkjunni fannst blæðingar síður óþægilegar en þær sem notuðu smokkinn. 

Rannsókn hefur sýnt lítinn mun á viðhorfum kvenna til blæðinga eftir getnaðarvörnum. Þá 

hafa þær konur sem nota hormónagetnaðarvarnir sýnt jákvæðari viðhorf gagnvart blæðingum 
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en þær sem nota aðrar eða nota ekki getnaðarvarnir (Sánchez-Borrego og García-Calvo, 

2008). Við töldum í upphafi að allar hormónagetnaðarvarnir hefðu jákvæð áhrif á viðhorf til 

blæðinga, en ekki aðeins hormónalykkjan, þar sem talið er að hormónalyf minnki tíðaverki 

(Harada, Momoeda, Taketani, Hoshiai og Terakawa, 2008). Þá hefðum við talið að tíðaverkur 

myndi ýta undir neikvæð viðhorf til blæðinga og með því að draga úr verk með töku 

hormónalyfja hefðu viðhorf orðið jákvæðari. 

 Þeir þátttakendur sem töldu blæðingar óþæginlegar fundu frekar fyrir tíðaverkjum. 

Einnig fannst þeim blæðingar hafa meiri áhrif á frammistöðu og daglegt líf. Þeim 

þátttakendum sem misstu úr vinnu vegna tíðaverkja fundust blæðingar óþæginlegri en hinum 

sem misstu ekki úr vinnu og hafa áhrif á frammistöðu og daglegt líf. Einnig voru þeir sem 

misstu úr vinnu vegna tíðaverkja á þeirri skoðun að konur ættu að haga sér á ákveðinn hátt á 

blæðingum. Þetta kom einnig fram í kínverskri rannsókn sem sýndi að konum sem upplifðu 

tíðaverki fundust blæðingar hamlandi atburður (Chiou og Wang, 2004).  

Tengsl sjálfshlutgervingar við líkamsímynd, matarvenjur, aldur og líkamsþjálfun 

Þátttakendur sem hlutgerðu sig voru óánægðari með líkama sinn og fylgdust nánar með 

útliti líkamans. Samkvæmt Johnston-Robledo o.fl. (2007) getur sjálfshlutgerving haft margar 

neikvæðar sálrænar afleiðingar meðal annars með líkamsskömm og truflaðri líkamsímynd, 

ásamt átröskunum. 

Sjálfshlutgerving þátttakenda sem fóru oft í megrun var meiri en hjá þeim sem fóru 

aldrei eða sjaldan í megrun. Sýnt hefur verið fram á samband milli sjálfshlutgervingar kvenna 

og átraskana (Muehlenkamp og Saris-Baglama, 2002). Þær konur sem hlutgera sig hugsa því 

meira um útlitið og eru líklegri til að fara í megrun eða eiga við átraskanir að stríða 

(Fredrickson og Roberts, 1997; Noll og Fredrickson, 1998).  
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Í rannsókninni kom fram að sjálfshlutgerving þátttakenda minnkaði með hækkandi aldri 

en í annarri rannsókn kom einnig fram að hlutgerving minnki með aldri (Tiggemann og 

Lynch, 2001). Minnkun á hlutgervingu með aldri stafar af því að konur eru líklegri til að bera 

sig saman við jafnaldra sína og hafa raunhæfari væntingar til líkama síns. Einnig er talið að 

konur hafi meiri reynslu um hvað karlar vilja og eru því öruggari með sig (Tiggemann, 2004).    

Ekki voru marktæk tengsl milli sjálfshlutgervingar og líkamsþjálfunar en erlend 

rannsókn sýndi að konur sem stunda líkamsþjálfun til að fegra líkama voru líklegri til að 

hlutgera sig (Strelan o.fl., 2003). Þá fengum við ekki marktæk tengsl á milli 

sjálfshlutgervingar og hjúskaparstöðu en rannsókn hefur sýnt að konur í sambandi hlutgera 

sig minna en þær sem eru einhleypar (Sánchez og Broccoli, 2008). 

Tengsl líkamsímyndar við aldur, líkamsþálfun, matarvenjur og LÞS 

Fram kom að með hækkandi aldri hugsuðu þátttakendur meira um hvernig þeim leið 

líkamlega frekar en líkamlegt útlit. Þetta samræmist rannsókn Tiggemann og Lynch (2001) 

sem sýndi að eftirlit með líkama minnkar með aldrinum. Jafnframt sýndi sú rannsókn að 

líkamsóánægja haldist sú sama alla ævi, sem samræmist einnig okkar niðurstöðum. 

Þátttakendur sem stunda líkamsþjálfun þrisvar í viku eða oftar finnast þeir hafa meiri 

stjórn á þyngd og útliti en aðrir. Sýnt hefur verið fram á að líkamsþjálfun hafi jákvæð áhrif á 

líkamsímynd (Hausenblas og Fallon, 2006). Við fengum þó ekki marktækar niðurstöður um 

að líkamsþjálfun hafi áhrif á líkamsímynd nemenda nema í þætti sem snéri að líkamsstjórn, 

það er að segja að þeir sem töldu sig hafa stjórn á líkama voru með betri líkamsímynd. 

Þátttakendur sem hugsuðu oftar um mat og fengu oftar samviskubit vegna matarvenja 

voru óánægðari með líkama sinn og fylgdust frekar með líkamlegu útliti en aðrir. Þeir 

þátttakendur sem töldu sig vera of þunga og fóru oftar í megrun voru óánægðir með líkama 
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sinn. Jafnframt voru þátttakendur því óánægðari með líkama sinn sem 

líkamsþyngdarstuðullinn var hærri. Talið er að ungar konur séu oft óánægðar með líkama 

sinn, vilja vera grannar og horfa á LÞS til að meta líkamsímynd sína. Rétt er að vekja athygli 

á að LÞS er ekki nákvæmt mælitæki þar sem hann tekur ekki mið af breytileika 

líkamsbyggingar (World Health Organization, e.d.). 

Tengsl tíðaverkja við magn og flæði blæðinga og getnaðarvarnir 

Þátttakendur fengu meiri tíðaverki eftir því sem magn og flæði blæðinga var meira. 

Einnig fundu þeir fyrir sterkari tíðaverkjum eftir því sem blæðingarnar voru meiri. Þetta 

samræmist rannsókn Grandi o.fl. (2012) sem segir að tíðaverkir tengist því hversu miklar 

blæðingarnar eru og rannsókn Herdísar Sveinsdóttur (1993) en þar voru nemendur líklegri til 

að finna fyrir hamlandi áhrifum eftir því sem flæði blæðinga var meira.   

Þátttakendur sem voru á pillunni eða öðrum hormónagetnaðarvörnum fundu minna fyrir 

tíðaverkjum en þeir sem notuðu smokkinn eða koparlykkjuna. Eins og þegar hefur komið 

fram hefur hormónapillan verið talin áhrifarík leið við að meðhöndla tíðaverki 

(Deligeoroglou, 2005) og skýrir okkar niðurstöðu. 

Tengsl líkamsþjálfunar við tíðaverki og matarvenjur 

Eftir því sem þátttakendur stunduðu líkamsþjálfun oftar því líklegri voru þeir til þess að 

borða þrjár máltíðir þrjá til sjö daga vikunnar. Það er spurning hvort þetta tengist því að 

hjúkrunarnemendur sem hugsa meira um matarvenjur og líkamsþjálfun hafi reglulegri 

lifnaðarhætti og hugi meira að heilsunni. Einnig getur heilbrigðishegðun kvenna stafað af 

þrýstingi frá samfélaginu um að líta vel út.  

Rannsóknir hafa sýnt að líkamsþjálfun sé verkjastillandi og hafi þar með jákvæð áhrif á 

tíðaverki (Grandi o.fl., 2012; Mavash o.fl., 2012; Stoddard o.fl., 2007). Slík tengsl komu hins 
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vegar ekki fram í rannsókn okkar en tíðaverkir þeirra sem stunduðu líkamsrækt voru áþekkir 

tíðaverkjum þeirra sem síður stunduðu líkamshreyfingu. Hafa ber hins vegar í huga að notkun 

verkjalyfja gegn tíðaverkjum meðal íslenskra hjúkrunarfræðinema virðist mun algengari en 

fram kemur meðal kvenna í erlendum rannsóknum (Grandi o.fl., 2012). 

Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir rannsóknar voru nokkrar. Svarhlutfall var 72% sem var meirihluti 

þátttakenda. Leitað var eftir viðhorfi allra íslenskra hjúkrunarfræðinemenda en aðeins voru 

nemendur við Háskóla Íslands í þýðinu og aðeins þeir sem mættu í skólann á þeim dögum 

sem rannsókn var lögð fyrir teknir með í úrtakið. Hætta er á valskekkju þar sem um 

þægindarúrtak er að ræða og því er mögulegt að þeir sem tóku ekki þátt í rannsókninni hafi 

önnur viðhorf en þeir sem svöruðu henni. 

Ógnun við ytra réttmæti gæti leitt til þess að þessar niðurstöður væru aðeins 

merkingabærar fyrir hjúkrunarfræðinemendur en ekki konur almennt, þar sem þátttakendur 

eru allir hjúkrunarfræðinemendur. Allir í úrtaki voru með háskólamenntun á 

heilbrigðisvísindasviði. Að hafa valið hjúkrunarfræði gefur til kynna að nemendur hafi áhuga 

á lýðheilsu og eru meðvitaðir um eigin heilsu og líkama.   

Notast var við erlend mælitæki sem voru notuð í fyrsta skipti í íslenskri þýðingu. Ekki 

var búið að staðfæra mælitækin og því er ekki vitað um áreiðanleika og réttmæti þýddra 

mælitækja. Það eykur hins vegar styrkleika að áreiðanleikastuðull var reiknaður fyrir alla 

þætti listanna. 

Það eru ekki til margar svipaðar íslenskar rannsóknir sem hægt er að gera samanburð 

við. Þrátt fyrir takmarkanir þá svaraði rannsóknin tilgátuspurningum sem settar voru fram.  
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Notagildi rannsóknar og framtíðarrannsóknir 

Rannsóknin getur nýst konum við að læra af reynslu annarra kvenna og fá ný sjónarmið 

gagnvart blæðingum. Einnig getur hún nýst hjúkrunarfræðingum til að upplýsa konur um 

áhrif viðhorfs til líkamlegra og andlegra líðan.  

Mikilvægt er að fá ný sjónarmið um efnið og til dæmis væri hægt að fá ítarlegri 

upplýsingar um upplifun kvenna á blæðingum með til dæmis að gera eigindlega rannsókn. 

Það væri athyglisvert að gera rannsókn um verkjalyfjanotkun almennings miðað við notkun 

verkjalyfja meðal heilbrigðisstarfsfólks þar sem mjög stór hluti þátttakenda tók verkjalyf 

vegna tíðaverkja. Einnig væri gott að gera þessa rannsókn með víðara og tilviljanakenndara 

úrtaki til þess að geta yfirfært niðurstöður á stærra þýði.  
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Lokaorð  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfum kvenna til tíðablæðinga hafa sýnt 

neikvæð eða hlutlaus viðhorf. Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir um þetta efni hér á 

landi og er þessi rannsókn því grunnur á þekkingu um viðhorf hjúkrunarfræðinemenda til 

blæðinga, líkamsímynd og lifnaðarhátta þeirra. Greint var frá stórum hluta gagna þessara 

rannsókna í lýsandi niðurstöðum og fundin tengsl sambanda. Þó eru mörg tengsl og sambönd 

breyta rannsóknarinnar enn ókönnuð.  

Almennt bera niðurstöður rannsóknarinnar það með sér að viðhorf 

hjúkrunarfræðinemenda til blæðinga séu jákvæðari en aðrar rannsóknir sýna. Líkamsímynd 

virðist vera í takt við viðhorf samfélagsins. Blæðingar og lifnaðahættir 

hjúkrunarfræðinemenda virðast í samræmi við aðrar rannsóknir. Tengsl og sambönd sem 

voru fundin milli ýmissa þátta varpa ljósi á viðhorf til blæðinga, líkamsímynd og 

sjálfshlutgervingu þátttakenda.  

Mikilvægt er að veita þessum atriðum athygli þar sem blæðingar eru stór þáttur í lífi 

kvenna og geta haft áhrif á líkamlega og andlega líðan. Þá verða hjúkrunarfræðingar að vera 

vel upplýstir um áhrifaþætti blæðinga á líðan kvenna til að geta frætt konur og veitt þeim 

ráðgjöf og stuðning. Rannsóknin vekur athygli á viðhorfi til tíðablæðinga þar sem lítil 

umræða er í samfélaginu um þetta efni. Með aukinni þekkingu og opnari umræðu teljum við 

að konur muni öðlast jákvæð viðhorf til blæðinga og þar með eiga völ á bættri heilsu. 
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