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Útdráttur 

Heimildaritgerð þessari er ætlað að varpa ljósi á aukið umfang kláms í heiminum og 

hugsanleg áhrif þess á börn og unglinga, kynhegðun, viðhorf til kláms, sjálfsmynd, 

líðan, sambönd, jafnræði og virðingu. Einnig var skoðað hvernig skilaboð klám 

sendir frá sér, hvort möguleiki sé á að þróa með sér klámfíkn og athugað hvort þörf 

sé á meiri fræðslu um klám og kynfræðslu fyrir ungmenni. Niðurstöður leiddu í ljós 

að klám hefur áhrif á alla þættina sem lagt var upp með og auk þeirra bættust við 

þættirnir kynferðisleg örvun, hegðun og tengslamyndun. Börn og ungmenni eru 

mun berskjaldaðri fyrir klámefni nú til dags og sýndu rannsóknir frá Íslandi og 

hinum Norðurlöndunum að mikill meirihluti ungmenna hafði horft á klám. 

Rannsóknir sýndu einnig fram á að mörg ungmenni telja klám vera fræðslu um 

kynlíf. Því má telja að þörf sé á meiri kynfræðslu hér á landi til að byggja upp 

eðlileg viðhorf ungmenna til sjálfsmyndar, kynlífs og kláms.    
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Umsjónarmaður ritgerðarinnar er Anni G. Haugen. Ég vil færa henni mínar 

bestu þakkir fyrir góðar ábendingar, leiðsögn, hvatningu og skemmtilegt samstarf 

meðan ritgerðarskrif stóðu yfir. Ég vil einnig þakka þeim sem standa mér næst, 

foreldrum mínum Rut Þorgeirsdóttur og Benedikt Benediktssyni fyrir yfirlestur og 

góðar ábendingar og bestu vinkonu minni, Kristínu Björgu Björnsdóttur, fyrir 

frábærar hugmyndir, aðstoð, hvatningu og stuðning meðan á skrifum stóð. 

Sérstakar þakkir fær kærasti minn Ólafur Jón Ólafsson, fyrir endalausan stuðning, 

hvatningu og aðstoð við að halda mér við efnið en þetta verkefni hefði verið 

óbærilegt án þeirra. Auk þessa vil ég þakka Arndísi Þorgeirsdóttur kærlega fyrir 

ráðgjöf.  
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1 Inngangur 
Með meiri sýnileika kláms í vestrænum ríkjum heimsins hafa auknar áhyggjur vaknað 

um hugsanleg áhrif klámvæðingarinnar (Dines, 2010). Síðustu tuttugu árin hefur tæknin 

tekið örum breytingum og internetnotkun hjá öllum aldurshópum hefur aldrei verið 

meiri. Fræðimenn hafa velt fyrir sér hvort tölvuvæðingin eigi einhvern þátt í mikilli 

útbreiðslu kláms og hafa margar rannsóknir verið gerðar á þeim efnum (D‘Orlando, 

2011). Klám hefur einnig aukist á internetinu og þar sem netnotkun fólks er orðin meiri 

vaknar spurningin, eru börn og unglingar berskjaldaðri fyrir klámefni á internetinu nú en 

áður? (Paul, 2005).    

Í ritgerð þessari verður fjallað um útbreiðslu kláms og hugsanleg áhrif þess. Leitast 

verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hefur klám aukist í heiminum 

og hver eru hugsanleg áhrif þess? Er þörf fyrir meiri fræðslu um klám og áhrif þess? Í 

fyrsta kaflanum verður gerð grein fyrir klámvæðingunni í heiminum og mikilli útbreiðslu 

hennar á síðustu árum þar sem áhrif tæknivæðingar og fjölmiðla verða skoðuð. Staða 

barna og unglinga í nútímaheimi þar sem klám er auðveldlega aðgengilegt verður 

skoðuð og reynt verður að sýna fram á hvernig það er fyrir ungmenni að alast upp í 

slíkum heimi. Í sama kafla verða hugtökin kynlíf, klám, klámvæðing og kynfræðsla 

skilgreind og notast verður við þrjár kenningar sem tengdar verða við efni ritgerðarinnar 

til að gera betri skil á efninu. Í öðrum kaflanum verða niðurstöður rannsókna reifaðar til 

að skoðað hugsanleg áhrif kláms á þætti eins og kynhegðun, viðhorf til kláms, 

sjálfsöryggi, líðan, sambönd, jafnræði og virðing. Einnig verður fjallað um hvaða skilaboð 

klám sendir og skoðað verður hvort klámáhorf geti þróast út í fíkn. Í þriðja kaflanum 

verður gerð grein fyrir þeirri fræðslu sem í boði er í dag og skoðað hvort þörf sé á 

vitundarvakningu um útbreiðslu og áhrif kláms og jafnvel fræðslu til að fyrirbyggja 

hugsanleg áhrif kláms. Í lokin verður efni ritgerðarinnar dregið saman og fjallað verður 

um helstu niðurstöður.  

Kenningarnar sem fjallað verður um í ritgerðinni gefa betri sýn á tengingu kláms við 

þætti í umhverfi okkar eins og hver er ástæða útbreiðslu þess og hver eru áhrifin. 

Félags- og menningarlega sjónarhornið bendir á að útbreiðsla kláms og áhrif þess eru 

tengd við félagslega og menningarlega þætti í þjóðfélögum. Femíniskar kenningar benda 
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á mörg mismunandi sjónarhorn á áhrif kláms á jafnræði milli kynja og valdamismun. 

Klassísk skilgreining fjallar um möguleika þess að þróa með sér klámfíkn.   

Áhugi á þessu efni kviknaði við gerð rannsóknarverkefnis í námskeiðinu Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Í kjölfar þess var tekin ákvörðun um að halda áfram að vinna með 

efnið og skrifa um útbreiðslu kláms í heiminum og hugsanelgar afleiðingar þess í BA-

ritgerðinni. Tilgangur þessa skrifa er að opna augu fólks fyrir því sem er í raun og veru að 

gerast í heiminum og hvað ungmenni í dag eru að alast upp við. Það er forvitilegt að 

komast að því hverjar afleiðingarnar eru og hvort þörf sé á meiri fræðslu um þetta efni. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að opna augu fólks fyrir útbreiðslu kláms í 

heiminum og hugsanlegum áhrifum þess. Þrátt fyrir að gerð verði grein fyrir neikvæðum 

áhrifum kláms er tilgangur ritgerðarinnar ekki að sýna fram á að klám sé óæskilegt eða 

að það eigi að banna það heldur að reyna að gera grein fyrir því hverju neikvæða hlið 

klámheimsins getur leitt af sér. Einkum með tilliti til ungmenna sem alast upp við klám.
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2 Fræðilegur kafli 
Á síðustu árum hefur umræða um klám aukist til muna um allan heim. Umfjöllunin hefur 

ekki einungis snúist um klámið sjálft heldur útbreiðslu þess, afleiðingar, breytingar á 

kynhegðun fólks, áhrif þess eftir aldri og kyni áhorfenda og margt fleira. Tölvuvæðingin 

er talin helsta ástæða mikillar útbreiðslu og aðgengis á klámi og hafa börn og unglingar 

nú á tímum jafn mikla möguleika og hver annar að finna klámefni á netinu. Því miður er 

tölvuvæðingin ekki eina ástæða greiðs aðgangs að klámi en þar spila fjölmiðlar og 

framleiðendur sjónvarpsefnis einnig stóran þátt (Andrea J. Ólafsdóttir og Hjálmar G. 

Sigmarsson, 2006). Á internetinu má finna fjölbreytilegt klámefni af öllum hugsanlegum 

toga. Klámiðnaðurinn er að græða milljarða dollara ár hvert og er klámheimurinn mun 

útbreiddari og stærri en áður og fer sífellt stækkandi (Howard, 2012).  

Í þessum kafla verður greint frá helstu hugtökum sem notast verður við í ritgerðinni 

og þau skilgreind, kenningar sem tengdar verða við efnið kynntar og gert verður grein 

fyrir klámvæðingunni og áhrifum tæknivæðingar og fjölmiðla. Að lokum verður greint 

frá stöðu barna og unglinga í klámvæddum heimi. Notast verður við þrjár kenningar, 

félags- og menningarlegt sjónarhorn, femíniskar kenningar og klassíska skilyrðingu.  

2.1 Skilgreining hugtaka 

Mikilvægt er að gera skýr grein á helstu hugtökum sem notast verður við í ritgerð 

þessari til að gefa lesenda betri skil á efninu. Hugtökin kynlíf, klám, klámvæðing og 

kynfræðsla verða skilgreind nánar þar sem þau eru helstu lykilorðin í ritgerðinni.  

2.1.1 Kynlíf  

Þrátt fyrir að flestir telji að skilgreiningin á kynlífi sé augljós kemur annað í ljós þegar fólk 

er beðið að segja frá sinni skilgreiningu. Hver og einn hefur sína skilgreiningu og tjáningu 

á hvað kynlíf er. Rannsóknir hafa sýnt að einn helsti tilgangur og ástæða þess að fólk 

stundar kynlíf er að það veitir því unað, ánægju, nánd og jákvæðar tilfinningar. Kynlíf 

getur myndað og/eða styrkt náin tengsl. Skilgreining á kynlífi getur hins vegar verið 

misjöfn eftir samfélögum og þeim viðmiðum og gildum sem eru samþykkt í menningu 

þeirra (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009).       

Oft er talað um hefðbundið eða eðlilegt kynlíf og óeðlilegt eða afbrigðilegt þegar 

athöfninni er lýst. Jóna Ingibjörg Jónsdóttir (2009) segir frá í bók sinni Kynlíf, heilbrigði, 
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ást og erótík að hefðbundið kynlíf mætti skýra sem kynhegðun sem flestir í því samfélagi 

eða menningu samþykkja á þeim stað og stund. Hefðbundið kynlíf er þegar kynlífið er 

samþykkt af aðilum sem taka þátt, enginn skaði verður og enginn er neyddur til að taka 

þátt. Hefðbundið kynlíf hefur verið skilgreint sem blíður og ljúfur ástarleikur milli tveggja 

einstaklinga þar sem engin hjálpartæki eru notuð og hvorki ruddaskapur né grófleiki 

koma fram. Jóna Ingibjörg skilgreinir afbrigðilegt kynlíf sem frábrugðna mynd 

hefðbundins kynlífs. Afbrigðilegt kynlíf getur því verið á mjög stórum skala eða frá kynlífi 

með hjálpartækjum, fleiri þátttakendum en tveimur, munngælum, endaþarmsmökum, 

BDSM sem á íslensku er þýtt sem bindingar-, drottnunar-, sadómasókista-leikjum, 

blætisdýrkun og mörgu fleiru.      

Eins og sést á þessum skilgreiningum hér að ofan getur kynlíf verið margbreytilegt, 

frá því að vera mjúkt upp í að vera gróft eða hefðbundið í að vera óhefðbundið eða 

afbrigðilegt. Á meðan einstaklingar sem stunda kynlíf njóta sín og báðir eru samþykkir 

því sem fram fer er ekkert óeðlilegt við athöfnina. Hver og einn hefur rétt á að 

framkvæma sína draumkenndu hugmynd af kynlífi (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

Þegar notast verður við hugtakið hefðbundið kynlíf í ritgerðinni verður vitnað til þess að 

það sé blíður eða ljúfur ástarleikur þar sem aðilar eru samþykkir því sem fram fer. Þegar 

fjallað verður um afbrigðilegt kynlíf verður vitnað til grófs kynlífs þar sem tveir eða fleiri 

aðilar stunda endaþarmsmök, BDSM og eða hjálpartæki eru notuð. 

2.1.2 Klám  

Skilgreining sérfræðinefndar Sameinuðu þjóðanna á klámi aðgreinir klám frá erótík. 

Skilgreiningin á hugtökunum er þessi: „Klám er ögrandi framsetning á kynlífi í 

auðgunartilgangi, án ástar, blíðu eða ábyrgðar en kynþokkalist bókmenntaleg eða 

listræn tjáning ástar“ (Sigríður Ingvarsdóttir o.fl., 2002). Russell (1993) skilgreinir 

kynferðislegt efni einnig á tvo mismunandi vegu. Annars vegar talar hún um klám sem 

prent- eða myndefni þar sem kynlíf eða kynfæri eru sýnd með ofbeldi eða með 

niðurlægjandi hætti. Hins vegar fjallar hún um erótík þar sem sýnt er kynferðislegt eða 

æsandi efni þar en virðing ríkir milli aðila. Gail Dines (2010) skiptir kynferðislegu efni 

einnig á tvo vegu en hún talar um mjúkt (e. soft porn) og gróft klám (e. hard core porn). 

Mjúkt klám væri þá frekar skilgreint eins og Russell skilgreinir erótík og gróft klám hefur 

sömu skilgreiningu og Russell notar um klám.  
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Klám er ekki alslæmt heldur getur gagnast mörgum, til dæmis til að fá nýjar hugmyndir 

sem höfða til þeirra, ræða saman um kynlíf og kynlífsathafnir, fá kynferðislega örvun 

eða jafnvel nýst sem fræðsla um kynferðislegar athafnir. Gæta þarf þess að efnið sem 

notað er sé unnið á faglegan hátt og sýni myndir af því sem fram fer í raunveruleikanum. 

Benda má á að þær myndir eru í flestum tilfellum mjúkar eða erótískar klámmyndir 

(Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

2.1.3 Klámvæðing 

Orðið klámvæðing er notað til að lýsa mikilli aukningu kláms í vestrænum þjóðfélögum á 

síðustu áratugum. Talað er um að á síðustu 20 árum hafi klám í heiminum aukist sem 

aldrei fyrr og er í dag ekki bara markaðsett af klámiðnaðinum heldur líka af fjölmiðlum, 

kvikmyndafyrirtækjum og tísku- og tónlistarheiminum svo eitthvað sé nefnt (Attwood, 

2002).  

2.1.4 Kynfræðsla  

Kynfræðsla er fræðsla um allt sem hefur áhrif á mótun kynveru og stuðlar að 

kynheilbrigði einstaklinga. Kynfræðsla á að sýna helstu áhyggjuefni og vanda fólks í 

kynlífi og fræða um hvað sé æskilegt. Kynfræðsla á að benda á viðeigandi ráðgjöf og 

meðferðarúrræði sem í boði eru. Kynfræðsla á að ná yfir líffræðilegar, félagslegar og 

sálrænar hliðar kynverunnar og ætti því að fela í sér umfjöllun um þætti eins og 

kynþroska, sambönd, kynlíf, ást, nánd, líkamsmynd, klám og sjálfsmynd. Kynfræðsla 

getur verið formleg og óformleg. Formleg kynfræðsla er fræðsla sem veitt er af skóla og 

fólki sem vinnur að forvörnum. Óformleg kynfræðsla er veitt af foreldrum, vinum, 

umhverfinu, fjölmiðlum og internetinu (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

2.2 Kenningar  

Mikilvægt er að tengja efni ritgerða við fræðilegar kenningar til að gefa betri skýringu á 

efninu sem rætt er um. Einnig er gott að hafa kenningar til hliðsjónar til að fá hugmyndir 

um sýn mismunandi kenninga. Efni þessarar ritgerðar verður tengt við þrjár kenningar. 

Fyrst verður skoðað klámheiminn út frá félags- og menningarlegu sjónarhorni þar sem 

útbreiðsla kláms og áhrif þess er tengd við félagslega og menningarlega þætti í 

þjóðfélögum. Næst verður skoðað efnið út frá femíniskum kenningum þar sem reifað 

verður í hugmyndir margra fræðimanna um áhrif kláms. Að lokum verður efni 
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ritgerðarinnar tengt við kenningu um klassíska skilyrðingu sem segir til um hvernig hægt 

einstaklingar geta orðið háðir klámi. 

2.2.1 Félags- og menningarleg sjónarhorn (e. social and cultural perspective) 

Félags- og menningarlegt sjónarhorn notast við nokkur hugtök til að gera betri skil á 

efninu en hér verða helstu hugtökin skilgreind. Viðmið og gildi (e. norms) eru skrifaðar 

eða óskrifaðar reglur sem segja til um æskilega hegðun og félagsleg samskipti í lífi fólks. 

Hlutverk (e. role) er ákveðin félagsleg staða sem er stjórnað af viðmiðum og gildum í 

hverju samfélagi fyrir sig. Menning (e. culture) nær yfir samfélag þar sem ákveðin viðmið 

og gildi eiga við. Samfélagsþegnar fylgja þessum ákveðnu viðmiðum og gildum og er 

hegðun þeirra, hugmyndir og skoðanir svipaðar. Fylgispekt (e. conformity) er þegar 

einstaklingur lætur af skoðun sinni þar sem hinir í hópnum eru á annarri skoðun. 

Hópspekt (e.groupthink) er þegar einstaklingar innan hóps leita í að vera á sömu skoðun 

til að koma í veg fyrir ósætti (Wade og Tavris, 2010).    

 Félags- og menningarlega sjónarhornið fjallar um hvernig annað fólk í kringum 

okkur, ásamt félagslegum- og menningarlegum þáttum mótar hegðun okkar. Þetta 

sjónarhorn einblínir á viðmið, gildi og reglur hvers samfélags og hvernig einstaklingar 

fylgja hlutverkum sínum. Út frá félags- og menningarlega sjónarhorninu er skoðað 

hvernig hópar eða menningin sjálf hefur áhrif á viðhorf og hegðun fólks. Viðmið og gildi 

eru notuð sem nokkurs konar reglur um hvernig æskilegt er að hegða sér. Viðmið og 

gildi lærast á mismunandi hátt, sum eru skrifuð í lög, önnur eru óskrifuð og hafa mótast 

út frá sameiginlegum menningarlegum skilningi eða samfélagsþegnar hafa lært að fylgja 

ómeðvitað. Í hverju samfélagi er hægt að finna ótal viðmið og gildi um æskilegt atferli 

samfélagsþegna. Má þar nefna hvernig hegðun er æskileg í vinnu, heima fyrir, á 

almenningsstöðum, í samskiptum eða kynlífsathöfnum. Viðmið og gildi gera því 

samskipti fólks meira fyrirsjáanleg og skipulagðari með því að segja til um hvað er rétt 

og hvað sé rangt og hver sinni hvaða hlutverki. Hverju hlutverki fylgja viðhorf og gildi um 

hvernig æskilegt er að hegða sér í því hlutverki (Wade og Tavris, 2010). Ef kröfum til 

hlutverka er ekki fylgt eftir, hvort sem það er viljandi eða óviljandi getur einstaklingnum 

liðið eins og hann hafi gert eitthvað rangt þar sem aðrir þegnar samfélagsins sýna 

viðbrögð við óæskilegri hegðun hans. Hegðun sem brýtur í bága við viðmið og gildi 
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samfélagsins er kölluð frávikshegðun (Seto, Maric og Barbaree, 2001; Wade og Tavris, 

2010). 

Fræðimenn sem styðjast við félags- og menningarlega sjónarhornið trúa að 

kynhlutverk endurspegli skipulag félags- og menningarlegra þátta þjóðfélagsins. Viðhorf 

og gildi um hegðun og kynhlutverk breytast því samhliða breytingum félags- og 

menningarlegra þátta (Wade og Tavris 2010). Viðmið og gildi í hverju og einu þjóðfélagi 

eru stöðugt að breytast og með því hegðun, hugmyndir og viðhorf þjóðfélagsþegna. Ef 

klám er viðurkennt í þjóðfélögum er líklegt að þegnar þess verði berskjaldaðri fyrir 

klámefni en áður. Einnig hefur talsmáti fólks breyst í gegnum árin og það sem 

viðurkennt er í dag hefði jafnvel verið talið klúryrði og sært siðferðisvitund fólks áður 

fyrr. Klám er orðið það algengt í dag að fólk er orðið ónæmara fyrir því. Það er því hætta 

á að klámvæðingin muni aukast á næstu árum og áratugum. Mannveran er næm fyrir 

skilaboðum eða myndum úr auglýsingum eða umhverfinu og getur það haft slæm áhrif 

ef klám verður algengt í menningu þjóðfélaga (Howard, 2012).  

Vinir og vinahópar geta einnig átt þátt í því að móta skoðun um klám. Þar má nefna 

að fylgispekt og hópspekt getur haft áhrif á hver skoðun fólks er út á við. Dæmi um 

fylgispekt í hóp væri til dæmis ef einstaklingur hefur neikvæðar skoðanir gagnvart klámi 

en allir vinir hans tala mjög jákvætt um klám, þá lætur hann af skoðun sinni til að vera 

eins og hinir. Hópspekt segir til um svipaðar aðstæður en þá leitast meðlimir hópsins við 

að vera á sömu skoðun til að ekki komi til ósættis. Þar mætti nefna að ef aðalpersóna í 

hóp er með jákvæð eða neikvæð viðhorf til kláms þá reyna hinir meðlimir hópsins að 

vera á sömu skoðun (Wade og Tavris, 2010).  

Samkvæmt félags- og menningarlegu sjónarhorni getur klám öðlast sess í lífi fólks 

með því að vera samþykkt innan menningu þess. Allir félagslegir og menningarlegir 

þættir eins og vinir, fjölskylda, ókunnugir, umhverfið, fjölmiðlar, stofnanir, skólar og 

margt fleira hafa því áhrif á það hverjar skoðanir okkar eru og viðhorf í garð þátta eins 

og kláms. 

2.2.2 Femíniskar kenningar  

Femíniskar kenningar um klám ná aftur til ársins 1960 en þær komu fram vegna þess 

hversu karlamiðað það var og lélegra stöðu kvenna í klámefni. Sumir femínistar halda 

því fram að klám hafi sprottið úr kynlífsmenningunni eða sé fylgikvilli langvarandi 
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kynferðislegs ofbeldis gagnvart konum (Arkawa, Flanders og Hatfield, 2010). Samkvæmt 

þeim flokkast klámmyndir undir kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum þar sem 

myndirnar þóttu ýta undir niðurlægingu kvenna. Klámmyndir og tímarit sýna oft konur í 

niðurlægjandi aðstæðum þar sem þær eru hlutgerðar, misnotaðar og pyntaðar. Þrátt 

fyrir niðurlægjandi aðstæður virðast konurnar njóta þess sem fram fer. Shrage vísar í 

rannsókn Helenu Longino en hún hélt því fram að klámmyndir eins og þessar sem lýst er 

hér að framan hvetji áhorfendur til þess að meðhöndla konur á siðferðislausan hátt. Hún 

bendir á að eðli kláms krefjist þess að konur séu undirgefnar körlum og aðeins til staðar 

til að uppfylla kynferðislegar þarfir þeirra. Femíniskar kenningar benda á að klám stuðli 

að misnotkun kvenna þar sem það byggist á þvingunaraðgerðum og opinberri 

niðurlægingu (Shrage, 2012). Shrage vísaði einnig í rannsóknir MacKinnon og Dworkin 

en þær töldu klám viðhalda lélegri félagslegri stöðu kvenna því þar eru þær settar í lægri 

stöðu en karlmenn. Einnig héldu þær því fram að á meðan klámframleiðendur þurfa ekki 

að axla ábyrgð og hafi tjáningarfrelsi munu konur ekki upplifa jafnræði og frelsi. 

Hugmynd þeirra var að ná fram borgaralegum réttindum kvenna gagnvart klámi, að 

konur gætu leitað réttar síns eða bóta vegna persónulegs skaða sem klám hefur valdið 

þeim. Aðrar femíniskar kenningar vísa til lélegs grundvallar á jafnræði í klámheiminum, 

að klám svipti konur frelsi á meðan það veitir karlmönnum aukið frelsi (Arkawa o.fl., 

2010; Shrage, 2012). 

Ýmsir femíniskir fræðimenn hafa þó aðra skoðun á klámi og benda á að konur séu 

líka neytendur þess. Þeir halda því fram að klám snúist um að einstaklingur uppfylli 

kynferðislegar þarfir sínar við að sjá kynfæri eða kynferðislega hegðun annarra og því 

geta konur jafnt sem karlar notið þess. Femíniskar rannsóknir á klámáhorfi kvenna sýna 

að konur horfa meira á erótískar eða mjúkar myndir. Shrage benti á hugmyndir Drucilliu 

Cornell en hún taldi að besta leiðin til að vinna gegn klámi væri að bæta kvenímynd 

fremur en að breyta háttum karlmanna sem horfa mikið á klám. Cornell taldi að 

femínistar ættu að sameinast femínistum innan klámiðnaðarins til að bæta 

kvenímyndina. Cornell gagnrýndi kenningar MacKinnon og Dworkin fyrir að tengja konur 

við gamlar staðalímyndir, að konur séu viðkvæmar og þarfnist verndar (Shrage, 2012). 
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2.2.3 Klassísk skilyrðing (e. classical conditioning) 

Klassísk skilyrðing samanstendur af pörun á milli áreitis sem hefur í fyrstu enga þýðingu 

og óskilyrts áreitis sem er líffræðilega innbyggt. Pörun þessara tveggja áreita hefur í för 

með sér lærdóm fyrir manneskjuna sem á við hverju sinni. Lærdómurinn sem á sér stað 

er sá að þessi tvö áreiti tengjast, þegar eitt kemur á undan öðru. Klassísk skilyrðing er 

kennd við Ivan Pavlov en hann gerði tilraunir á hundum þar sem hann paraði saman 

skilyrt áreiti (hringing bjöllu) við óskilyrt áreiti (mat). Hann hringdi bjöllu áður en hann 

fóðraði hunda og þeir tengdu saman hringingu bjöllunnar við matargjöf og eftir 

skamman tíma var nóg að hringja bjöllunni (áreitinu sem hafði í upphafi enga þýðingu) 

og þá fengu hundarnir vatn í munninn (Hoffmann, 2012).  

Nokkrar tegundir lærdómsferla hafa í senn áhrif á lærdóm hverju sinni. Í grein 

Hoffmanns bendir hann á kenningar sem útskýra þróun kynferðislegra blæta með 

tveggja þátta módeli. Pörun tilviljanakennds skilyrts áreitis tengist óvart kynferðislegri 

örvun eða fullnægingu og öðlast þá kynferðislegan sess hjá viðkomandi. Skilyrta áreitið 

gerir það síðan að verkum að viðkomandi sækir í það eftir pörun og jákvæð styrking á 

sér síðan stað, til dæmis í formi fullnægingar (Hoffmann, 2012; Seto, Maric og Barbaree, 

2001). Rannsóknir hafa sýnt að þegar pörun hefur orðið milli skilyrts áreitis eins og 

klámáhorf við fullnægingu parar einstaklingur saman áreitin og því verður áhorf á klám 

rótgrónari hegðun fyrir tilstilli jákvæðrar styrkingar. Þetta lærða viðbragð getur þróast í 

afbrigðilegri átt þar sem einstaklingurinn leitast eftir að horfa á grófara efni en áður til 

að fá sömu kynferðislegu örvun og áður fékkst. Kenningar um klassíska skilyrðingu spá 

því að áhrif kláms aukast ef einstaklingur styrkir sífellt hegðunina að horfa á klám með 

því að fá fullnægjingu (Seto o.fl., 2001). 

2.3 Klámvæðing, áhrif tæknivæðingar og fjölmiðla  

Klám hefur verið til í fjölda ára. Hið heimsfræga klámtímarit Playboy kom fyrst út árið 

1953 (Dines, 2010) en talað er um að fyrir 1970 hafi klámefni aðallega verið birt í 

klámtímaritum þar sem myndir af nöktum konum voru sýndar. Um 1970 komu 

myndbandsspólur á markaðinn og um 1994 kom DVD. Á sama tímabili var tölvunotkun 

að ná meiri vinsældum og nú til dags hafa flestir íbúar velferðarríkja aðgang að interneti. 

Eins og sjá má hefur tækniþróunin átt stóran þátt í því að klám hefur náð mikilli 

útbreiðslu um allan heim (D‘Orlando, 2011). Í bókinni Pornified eftir Pamelu Paul kemur 
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einnig fram að aukning á útbreiðslu kláms megi rekja til internetsins. Klámneytendur 

geta nú hlaðið niður efni, afritað og deilt klámi, allt á sama staðnum undir nafnleynd. 

Bók Paul var gefin út árið 2005 en þá var talið að um 260 milljónir klámsíðna væru á 

internetinu (Paul, 2005). Í bókinni Pornland eftir Gail Dines sem gefin var út árið 2010 

greindi hún frá því að um 420 milljónir klámsíðna væri að finna á internetinu og þar af 

væru 4,2 milljónir heimasíðna um klám. Auk þess eru gefnar út yfir þrettán þúsund 

kvikmyndir um klám á ári hverju. Árið 2006 var klámiðnaðurinn metinn á 96 milljarða 

dollara á heimsmælikvarða og þrettán milljarða í Bandaríkjunum (Dines, 2010).  

Rannsóknir hafa sýnt að um 42,7% allra einstaklinga sem nota internetið skoða þar 

klámefni. Til að gera lesanda grein fyrir fjöldanum sem talað er um þá eru yfir tveir 

milljarðar manna sem hafa aðgang að og nota internetið (Wondracek, Holz, Platzer, 

Kirda og Kruegel, 2010). Tölur frá Hagstofu Íslands (2014) sýndu að árið 2013 var hlutfall 

Íslendinga sem notaði tölvur síðastliðna þrjá mánuði að meðaltali 97% og fólk á 

aldrinum 16-24 ára og 35-44 ára mældist með 100% tölvunotkun. Hlutfall þeirra sem 

svöruðu því játandi að hafa tengst internetinu síðustu þrjá mánuði var 96,5% sem þýðir 

að aðeins 4,5% af þeim sem nota tölvur nota ekki internetið. Einnig má benda á að 16-

24 ára einstaklingar notuðu allir internetið þegar þeir nota tölvur. 

Líklegt er að klám á internetinu muni aukast á komandi árum og hafa rannsóknir 

sýnt að helstu ástæður þess séu að tæknivæðingin er í öllum sínum blóma um þessar 

mundir og internetnotkun fólks hefur aukist talsvert. Með hröðum tæknibreytingum, 

nýjum og tæknilegri vörum eru eldri tækin seld á lægra verði og verða með því 

aðgengilegri fyrir fleiri. Í dag skipar internetið stóran sess í lífi fólks og er það notað við 

vinnu, nám, mannleg samskipti, við öflun upplýsinga og fræðslu, við kaup og sölu á 

ýmsum varningi og margt fleira. Þegar internetið er orðið að daglegum þætti í lífi fólks 

er það berskjaldaðra fyrir klámefni en áður þar sem internetið er stærsti miðill kláms. 

Einnig má benda á að internetið er ekki aðeins aðgengilegt í gegnum tölvur því nú er 

snjallsímanotkun orðin mun algengari (Howard, 2012). 

Með klámvæðingunni hefur klám einnig öðlast sess í daglegu lífi fólks. Klám er nú 

sýnilegt í sjónvarpi, fræðiefni, á interneti, í dagblöðum og tímaritum. Auglýsingar, 

sjónvarpsþættir, tísku- og tónlistarheimurinn, fjölmiðlar og margir fleiri notast við efni 

sem gefur oft skýra sýn inn í klámheiminn. Klámi er smeygt inn með sýnilegum sem og 
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duldum skilaboðum í fjölmiðla, auglýsingar og myndefni sem gerir það að verkum að 

klám verður viðurkenndra í tilteknu samfélagi. Sjónvarpsstöðvar sýna kvikmyndir og 

sjónvarpsþætti sem eru oft á mjög gráu svæði varðandi klámefni. Stór hluti þessarar 

markaðssetningar er gerður til að ná til yngri kynslóðarinnar og er því mikið efni 

sérstaklega framleitt fyrir þann markhóp (Sørensen og Knudsen, 2006). Í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna er kveðið á um að aðildarríki skuli sjá til þess að fjölmiðlar láti gott 

af sér leiða og sýni uppbyggilegt efni sem stuðli að andlegri, siðferðislegri og félagslegri 

velferð barna og unglinga (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr. 19/2013). Enn má finna klámstöðvar í sjónvarpi og klámefni í kvikmyndum og 

þáttum. Því er mikilvægt að reynt sé að sporna við því að börn og unglingar hljóti skaða 

af klámvæðingunni með fræðslu og öðru uppbyggilegu efni (Sørensen og Knudsen, 

2006). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að karlmenn horfa meira á klám heldur en konur. Konur 

eru líklegri en karlar til að hafa neikvæð viðhorf til kláms en konur eru einnig líklegri til 

þess að sækja frekar í mjúkt klám þar sem þær leggja meiri áherslu á nánd, ást og 

tilfinningar í kynlífi (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009; Sørensen og Knudsen, 2006). Meira 

áhorf karlmanna má jafnvel rekja til þess að klám er að mestu leyti framleitt fyrir 

karlmenn og að í klámmyndum eru konur oftast í aðalhlutverki og karlar í aukahlutverki 

(Stewart og Szymanski, 2012).  

Klám hefur tekið á sig nýja mynd á síðustu árum sem erfitt er að flokka sem gróft 

klám þar sem það klám sem hægt er að nálgast í dag er komið út fyrir þá hefðbundnu 

skilgreiningu sem gróft klám nær yfir. Rannsóknir hafa sýnt að með auknu klámáhorfi 

eykst eftirspurn á grófara efni en áður (Paul, 2005). Gail Dines hefur rannsakað klám og 

klámvæðinguna í heiminum í um 20 ár. Í bók hennar Pornland kemur fram að henni 

hefði aldrei dottið í hug að klámvæðingin myndi leiða af sér eins gróft og afbrigðilegt 

klám eins og raun ber vitni. Nú er hægt að finna klámefni þar sem illa er farið með 

konur, þær hlutgerðar, niðurlægðar og jafnvel misnotaðar (Arkawa, Flanders og 

Hatfield, 2010; Dines, 2010). Algengasta klámið sem finna má í Bandaríkjunum sýnir 

konur í einhæfu hlutverki þar sem eina markmið þeirra er að fullnægja kynferðislegri 

þörf karlmannsins. Stór hluti vinsælustu klámmyndanna í Bandaríkjunum eru mjög 

ofbeldisfullar og hafa rannsóknir sýnt að mikill meirihluti þeirra, eða um 90% inniheldur 
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senur þar sem kona er bæði beitt tjáningarlegu og líkamlegu ofbeldi, allavega einu sinni 

(Dines, 2010; Stewart og Szymanski, 2012). Til að gefa lesandanum betri mynd af því 

hversu gróft klám er í boði á internetinu og er aðgengilegt öllum sem hafa örlitla 

kunnátta á tölvum, þá eru hér nokkur dæmi (Dines, 2010). 

• Kynferðisleg mök í leggöng konu, endaþarm eða munn af hálfu þriggja eða 

fleiri karla á sama tíma. 

• „Double penetration“, kynmök og endaþarmsmök þar sem tveir karlar 

stunda í einu við konu. 

• „Gagging“, það orð er notað þegar karlmaður lætur konu veita sér munnmök 

og þvingar lim sínum það langt niður í kok að hún kúgast, tárast og jafnvel 

ælir.  

• „Ass to mouth“, endaþarmsmök þar sem karlmaður tekur liminn úr 

endaþarmi og beint yfir í munn konunnar án þess að þrifið sé á milli. 

• „Bukkake“, einn eða fleiri karlmenn brunda yfir andlit, líkama, hár, augu, eyru 

eða munn konu. 

• „Money shot“, einn eða fleiri karlmenn brunda í glas og konan drekkur það. 

Að því sögðu væri hægt að spá því að með aukinni tæknivæðingu í heiminum og 

auknum vinsældum klámefnis í fjölmiðlum að klámvæðingin muni vaxa á komandi árum. 

Einnig mætti búast við því að klámefni muni þróast út í að vera mun grófara og 

afbrigðilega en það klám sem nú finnst eins og Paul (2005) og Dines (2010) bentu á í 

skrifum sínum um hættur klámvæðingarinnar.  

2.4 Börn og unglingar í klámvæddum heimi  

Klámvæðingin hefur meðal annars leitt af sér að kynlíf er notað sem söluvara í miklum 

mæli. Klám verður sífellt viðurkenndara og auðveldara að nálgast í flestum nútíma 

samfélögum heimsins og er Ísland þar engin undantekning. Staðan sem börn og 

unglingar standa frammi fyrir nú til dags er sú að þau eru varnarlaus fyrir klámefni löngu 

áður en þau fá að þróa sjálf sína kynlífsreynslu (Lovísa Arnardóttir, 2011). Klám er að 

nokkru leiti orðinn hluti af nútíma menningu hér á landi og er því ekki lengur eins falið 

og áður var (Andrea J. Ólafsdóttir og Hjálmar G. Sigmarsson, 2006). Ástæðu þess mætti 

leiða til félags- og menningarlega sjónarhornsins sem greint var frá hér að framan en þar 
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var fjallað um að samfélagið, fjölmiðlar, samfélagsþegnar og fleiri taka þátt í því að 

viðurkenna ákveðna þætti innan samfélags (Howard, 2012; Wade og Tavris, 2010). 

Sigurður Ingi Árnason og Þorbjörn Broddason (2010) gerðu rannsókn á netnotkun 

íslenskra unglinga. Þeir notuðust við efni úr langtímarannsókn sem ber heitið Börn og 

sjónvarp á Íslandi en hún hefur verið gerð sex sinnum á árunum 1968-2009. Alls tóku 

2876 ungmenni þátt í rannsókninni árið 2009. Rannsóknin leiddi í ljós að ungt fólk hér á 

landi eyðir miklum tíma í að skoða internetið og fjölmiðla. Flest börn hafa aðgang að 

sjónvarpi eða tölvum á heimili sínu og í dag er orðið mjög algengt að börn eigi sjálf sína 

eigin tölvu. Í rannsókninni svöruðu 67% barna á aldrinum 11-16 ára því játandi að þau 

væru með tölvu í sínu herbergi og helmingur þeirra var með internettenginu. Þetta 

gefur börnum greiðan aðgang til að gera það sem þeim sýnist á internetinu án eftirlits. 

71% barna á aldrinum 11-16 ára sögðust nota internetið að minnsta kosti einu sinni á 

dag og fór hlutfallið upp í 86% hjá 16 ára unglingum.   

Nýleg rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýnir að síðasta áratuginn hafa orðið 

örar breytingar á netnotkun barna. Þessi tiltekna rannsókn er langtímarannsókn sem 

unnin var á árunum 1999 til 2010 á ungmennum á aldrinum 10-17 ára. Fyrstu 

niðurstöður komu fram árið 2000, síðan árið 2005 og að lokum árið 2010. Nýlega voru 

þessar rannsóknir bornar saman til að skoða þróun netnotkunar barna. Fleiri þættir voru 

skoðaðir eins og hve líklegt er að ungmenni komist í kynni við klámefni á internetinu og 

áhættuhegðun ungmenna. Niðurstöður sýndu að árið 2010 var mikill meirihluti 

ungmenna sem tók þátt í rannsókninni eða 97% sem notaði internetið. Nú til dags er 

internetið ekki einungis aðgengilegt í tölvum heldur eru flestir snjallsímar einnig tengdir 

internetinu. Næstum helmingur þátttakenda eða 47% sögðust nota internetið í gegnum 

síma. Netnotkunin sjálf jókst milli ára en 69% sögðust nota internetið fimm til sjö 

sinnum í viku árið 2010 en aðeins 36% árið 2000. 32% ungmenna sögðust nota 

internetið í meira en tvo klukkutíma á dag árið 2010 en árið 2005 voru það 25% og árið 

2000 voru það aðeins 13%. Þegar ungmennin voru spurð hvort þau hefðu átt óvænt 

kynni við klámefni á internetinu síðastliðið ár svöruðu 23% þátttakenda játandi árið 

2010. Árið 2005 svöruðu 34% játandi sem gefur til kynna að á þessu tímabili drógust 

óvænt kynni við klámefni á netinu saman um 11%. Klámefnið sem ungmennin höfðu 

komist í kynni við voru myndir af nöktu fólki, fólki að stunda kynlíf og ofbeldisfullar 
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myndir sem tengdar voru kynlífi. Hlutfall milli kynja sem sáu kynferðislegt efni á netinu 

árið 2010 var nokkuð jafnt en aldursbilið var ójafnt. 42% voru 16-17 ára, 45% voru 13-15 

ára og 14% voru 10-12 ára. Fjórðungur yngsta hópsins benti á að klámefnið hefði 

neikvæð áhrif á þau og sögðust hafa upplifað kvíða í kjölfar þess að rekast á efnið á 

internetinu. Flest tilfellin eða 81% þar sem ungmennin urðu vitni að kynferðislegu efni á 

internetinu árið 2010 átti sér stað í tölvu heima fyrir en aðeins 1% sagðist hafa séð 

klámfengið efni í gegnum snjallsíma (Mitchell, Jones, Finkelhor og Wolak, 2014).  

Rannsókn sem gerð var af Rannsóknum og greiningu árið 2007 á 9113 ungmennum 

á aldrinum 16-19 ára leiddi í ljós að fleiri drengir horfa á klám en stúlkur. 37% drengja 

sögðust skoða klám í blöðum, sjónvarpi, interneti eða á myndböndum þrisvar sinnum 

eða oftar í viku en aðeins 1% stúlkna. Alls voru 79% drengja sem horfðu á klám nokkrum 

sinnum í mánuði eða oftar en aðeins 11% stúlkna gerðu slíkt hið sama (Rannsóknir og 

greining, 2007). Rannsókn sem gerð var á árunum 2004 til 2006 á ungmennum frá 

Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi og Noregi sýndi að 99% drengja og 89% stúlkna höfðu séð 

klám. Alls tóku 1776 ungmenni á aldrinum 12-20 ára þátt í rannsókninni. Ungmennin 

höfðu komist í klámefni á internetinu, í sjónvarpi eða klámblöðum. Meirihluti svarenda 

hafði séð klám í fyrsta skipti á aldrinum 12-14 ára, óháð kyni. Drengirnir sem voru 12-14 

ára á þeim tímapunkti sem könnunin var gerð voru þó búnir að sjá klám fyrr heldur en 

drengirnir sem voru orðnir 18-20 ára. Einn þriðji eða um 600 einstaklinganna sagðist 

horfa á klám nokkrum sinnum í viku eða jafnvel daglega, að meirihluta drengir. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að stúlkur og drengir hafa ekki sömu reynslu af klámi. 

Drengir virðast sækja meira í klámefni og hafa þeir almennt séð fleiri gerðir af klámi 

heldur en stúlkur, en þær sjá eða horfa oftast á klám vegna þess að aðrir eru að horfa á 

það. Stúlkur eru frekar líklegri til þess að tala um klám við vini eða kunningja á meðan 

drengir kjósa að horfa á það. Einnig kom fram að drengir telja klámáhorf eðlilegri atburð 

í lífi sínu en stúlkur. Þegar svarendur voru spurðir um það sem fram fór í klámefninu 

bentu þeir á að kvenlíkaminn sé aðal viðfangsefnið og að karllíkaminn komi lítið fyrir. 

Bent var á að þetta gæti stafað af því að klám væri oftast framleitt af karlmönnum, fyrir 

karlmenn (Stewart og Szymanski, 2012; Sørensen og Knudsen, 2006). 

 Guðbjörg Hildur Kolbeins gerði rannsóknina Pornography and sex among 

adolescents in Iceland sem birt var í skýrslunni Unge, køn og pornografi i Norden. Þar 
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kom fram að af 323 einstaklingum á aldrinum 14-18 ára, höfðu 96% drengja og 88,7% 

stúlkna séð klám. Þegar spurt var um hvenær ungmennin sáu klám í fyrsta skipti kom í 

ljós að meðalaldurinn var 11,7 ár. Önnur rannsókn sem einnig var birt í skýrslunni Unge, 

køn og pornografi i Norden sýndi fram á svipaðar niðurstöður og Guðbjörg Hildur fékk í 

sinni rannsókn. Sú rannsókn var gerð á 14-18 ára unglingum í Svíþjóð og sýndu 

niðurstöður að 99% drengja höfðu séð klám og 86% stúlkna (Sørensen og Knudsen, 

2006). 

Ljóst er að tölvunotkun er mikil í heiminum og er tölvunotkun barna og unglinga þar 

ekki undanskilin. Internetnotkun hefur aukist milli ára og eiga mörg ungmenni nú til 

dags tölvur eða snjallsíma þar sem þau hafa aðgang að interneti. Rannsóknir sem vitnað 

var til í þessum kafla náðu yfir ungmenni á aldrinum 10-20 ára. Niðurstöðurnar sýndu að 

börn niður í 10 ára hafa rekist á klámefni á internetinu og hafði mikill meirihluti 

ungmennanna séð klám áður. Rannsóknirnar frá Íslandi og hinum Norðurlöndunum 

sýndu allar svipaðar niðurstöður þegar spurt var um hvort ungmenni hefðu séð klámefni 

áður. Hlutfall drengja var frá 96% til 99% og hlutfall stúlkna 86% til 89%.  
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3 Áhrif kláms 
Rannsóknir á klámi hafa sýnt fram á að klám hefur áhrif á marga þætti í lífi fólks. Með 

aukinni klámvæðingu í heiminum hefur klám náð að smeygja sér inn í daglegt líf fólks og 

fjölmiðlar spila stærra hlutverk í útbreiðslu þess en áður (Howard, 2012). Í þessum kafla 

verða kynntar niðurstöður úr hinum ýmsu rannsóknum til að sýna fram á þá fjölbreyttu 

þætti sem talið er að klám hafi áhrif á. Meðal þeirra þátta sem nánar verða skoðaðir eru 

skilaboð kláms, kynhegðun, viðhorf fólks til kláms, sjálfsmynd, klámfíkn og þróun 

klámáhorfs.  

3.1 Skilaboð kláms 

Hvaða skilaboð sendir klám um þætti eins og kynlíf, konur, karla og sambönd og þá 

sérstaklega til ungmenna sem rekast á klámmyndir með því að vafra á internetinu? Eins 

og áður hefur komið fram er klám sem mögulegt er að nálgast í dag mun grófara en það 

sem áður var. Flest klámblöð sýndu konur með seiðandi augnaráð þar sem glitti í brjóst 

eða órökuð kynfæri. Í dag er hægt að finna klámefni þar sem konur eru í mörgum 

tilfellum kviknaktar, með rökuð kynfæri og sýndar á niðurlægjandi hátt til dæmis með 

sæði yfir öllum líkamanum eða á andlitinu (Dines, 2010). Hér eru dæmi um skilaboð sem 

klámheimurinn sendir frá sér. 

• „Katie was a bit reluctant at first but after two hard cocks stretched her tight 

ass wide open she screamed with joy“1

• “Gia is a nasty little whore that can’t seem to get enough cock. We make 

sure this slut gets what she deserves and more!”

 (Dines, 2010). 

2

Skilaboð sem hægt væri að túlka um konur í grófu klámi eins og sýnd eru hér að framan 

eru meðal annars þau að konur séu alltaf til í kynlíf, þrátt fyrir að kynlífið geti verið mjög 

afbrigðilegt, niðurlægjandi eða jafnvel vont (Cowan og Dunn, 1994; Dines, 2010). Konur 

fá alltaf fullnægingu og orðið nei virðist ekki vera til í orðaforða þeirra. Konur gera allt 

fyrir karlmanninn og virðast ekki hafa sjálfstæðan vilja né skoðanir. Konur eru sem sagt 

nokkurs konar dúkkur eða hlutir sem karlmenn geta notað til að fullnægja 

 (Dines, 2010). 

                                                           
1 „Katie var örlítið ófús í byrjun en eftir að tveir harðir limir teygðu út þröngan endaþarm hennar öskraði 
hún af gleði“ 
2 „Gia er sóðaleg lítil hóra sem virðist ekki fá nóg af limum. Við tryggjum að druslan fær það sem hún á 
skilið og meira!“ 
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kynferðislegum þörfum sínum. Skilaboðin sem hægt er að túlka um karlmenn í 

klámmyndum eru af allt öðrum toga en þar eru karlmenn oft sýndir sem sálar- og 

tilfinningalausir, þeir sýna því enga ást, samhug né virðingu í garð kvenna. Eina sem 

karlmenn virðast hafa áhuga á er að uppfylla kynferðislegar þarfir (Dines, 2010). 

Áhorfendum er ekki gerð grein fyrir því sem raunverulega fer fram í klámiðnaðinum. 

Fyrir og eftir gerð hverrar klámmyndar þurfa leikarar að sæta læknisrannsókn til að fá 

staðfestingu á að hafa ekki smitast af HIV, lekanda, klamedíu eða öðrum kynsjúkdómum 

en mögulegt er að fá klamedíu og lekanda í alla slímhúð þar með talið augu eða háls. 

Einnig þurfa leikarar að athuga hvort áverkar hafa hlotist á líkama við gerð myndarinnar 

til dæmis slit í hálsi, endaþarmi eða leggöngum. Það er margt sem þarf að huga að í 

sambandi við kynlíf í raunveruleikanum sem ekki er tekið er fram í klámmyndum. Þar 

mætti nefna þætti eins og ef ekki er notast við verjur þá geta konur orðið þungaðar og 

báðir aðilar geta smitast af kynsjúkdómum (Huntley, 2013; Dines, 2010). 

3.2 Kynhegðun og viðhorf til kláms 

Í grein eftir Sóley Bender (2006) greindi hún frá nokkrum þáttum sem gætu haft áhrif á 

kynheilbrigði unglinga. Myndbönd og kvikmyndir á internetinu eða sjónvarpi senda 

unglingum skilaboð um að óábyrgt kynlíf sé eðlilegur hlutur. Samhliða þessu benti hún á 

að fjölmiðlar fjalla lítið um afleiðingar og áhættu óábyrgs kynlífs.  

Eldri kynslóðir karlmanna höfðu mun takmarkaðra aðgengi að klámi en núverandi 

kynslóðir. Eins og fram hefur komið er meðalaldur þeirra sem horfa á klám í fyrsta skipti 

í dag um 11 ára. Rannsóknir hafa sýnt að klámáhorf snemma á æviskeiðinu getur komið 

í veg fyrir að kynvitund mótist eðlilega og að hætta sé á að viðhorf einstaklings verði 

virðingar- og/eða kærleikssnautt. Heilbrigð kynvitund og viðhorf til kynlífs eiga að 

mótast út frá lífsreynslu og öðrum þáttum í umhverfi einstaklinga (Dines, 2010; Popovic, 

2011).       

Í rannsóknarskýrslunni Unge, køn og pornografi i Norden kom fram að 87% norskra, 

danskra, sænskra og finnskra ungmenna, óháð kyni, töldu klám ekki flokkast sem 

vandamál. Aðeins 5% sögðu að klám ætti að vera bannað og 68% voru samþykk klámi en 

bentu á að það ætti að takmarka það örlítið. Íslensk ungmenni voru með svipaðar 

skoðanir en 71% töldu að klám ætti að lögleiða hér á landi þó með einhverjum 

takmörkunum. Í Íslensku rannsókninni, sem gerð var af Guðbjörgu Hildi Kolbeins voru 
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stúlkurnar einnig spurðar um viðhorf til kláms. Svör þeirra beindust flest að því að þær 

fengu lítið sem ekkert út úr klámáhorfi og að þær sögðust vera óánægðari með 

líkamann sinn við áhorf þess. Nokkrar bentu á að þeim fyndist klám ógeðslegt og töldu 

að það leiddi til nauðgunar eða jafnvel vændis. Rannsókn Guðbjargar sýndi einnig fram á 

að ungmenni sem horfðu reglulega á klámefni væru líklegri til að hafa neikvætt viðhorf 

til verja og væru því líklegri til að sleppa notkun þeirra. Einnig voru þau líklegri til að 

prófa endaþarmsmök, hópkynlíf eða eiga fleiri en einn rekkjunaut og voru flest sammála 

um að kynlíf þar sem tvær stelpur koma saman væri mjög kynæsandi. Ungmennin 

svöruðu að staðhæfingar eins og „stelpur sem horfa á klám eru töff“, „strákar tala mikið 

um klám“ og „strákar bera stelpur saman við klámstjörnur“ séu réttar. Öll virtust vera 

sammála um að nei þýddi nei en benda má á að svör þeirra voru jákvæð gagnvart 

staðhæfingunni „báðum kynjum finnst kynlíf meira spennandi ef rekkjunautur streitist á 

móti í fyrstu“. Af norsku, dönsku, sænsku og finnsku ungmennunum í rannsókninni 

Unge, køn og pornografi i Norden, svaraði þriðjungur eða um 600 einstaklingar því 

játandi að þeim fyndist klám mjög átakanlegt og óþægilegt að horfa á. Meirihluti þeirra 

voru stelpur en einnig sögðust þau finna fyrir kvíða og að þeim leið illa við áhorf 

klámefnis. 61%, að meirihluta drengir, sögðust verða kynferðislega æst við að horfa á 

klám og 38% sögðust vilja prufa það sem kom fram í klámmyndunum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu einnig fram á að stúlkur eru oftar en áður hvattar til 

kynlífsathafna sem þær telja óeðlilegar og ekki sáttar við (Sørensen og Knudsen, 2006). 

Flestar stelpur sem Gail Dines (2010) talaði við í rannsókn sinni hefðu aldrei séð gróft 

klámefni en þær töluðu samt um að klám hefði áhrif á þær. Þær bentu á að karlmenn 

sem þær höfðu stundað kynlíf með hefðu oftar en ekki viljað kynlíf eins og sést í 

klámmyndum, til dæmis endaþarmsmök, fá að brunda yfir andlit þeirra eða nota klám 

sem hjálpartæki á meðan á kynlífinu stendur.    

Áhyggjur hafa vaknað um kynferðislegar myndir og skilaboð sem ungmenni hafa 

verið að senda á milli í snjallsímum eða tölvum. Í bandarísku langtímarannsókninni sem 

fjallað var um í kafla 1.4. þar sem könnuð var þróun netnotkunar barna var einnig 

kannað hvort ungmenni sendu kynferðislegar myndir af sér eða öðrum sín á milli (e. 

sexting). Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu birst á mynd eða tekið mynd af sér 

eða öðrum nöktum eða fáklæddum árið 2010 og voru 9,6% eða 149 einstaklingar 

svöruðu því játandi. 2,5% sögðust hafa verið á mynd eða tekið mynd af sér eða öðrum 



23 

en það eru 39 einstaklingar. Meirihluti þeirra eða 61% voru stúlkur, 72% 16-17 ára og 

6% 10-12 ára. Hinir 110 einstaklingarnir höfðu fengið sendar kynferðislegar myndir en 

höfðu ekki tekið þátt í að búa þær til (Mitchell o.fl., 2014).  

Bandarísk rannsókn sem gerð var á árunum 1973 til 2010 sýndi að konur á aldrinum 

18-30 ára sem horfðu á klám voru með jákvæðari skoðanir á kynlífi fyrir giftingu og 

kynlífi hjá unglingum en þær sem horfðu ekki á klám. Konur sem horfðu á klám voru 

einnig líklegri til að hafa fengið borgað fyrir kynlíf eða hafa keypt kynlíf en þær sem 

horfðu ekki á klám. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að konur sem horfðu á 

klám voru líklegri til að hafa stundað kynlíf fyrir giftingu og með fleiri aðilum síðasta árið 

og síðustu fimm árin en þær sem horfðu ekki á klám. Frá árunum 1973 til 2010 varð 

nokkur breyting á áhorfi kvenna á klámi. Árið 1973 voru 38% sem sögðust horfa á klám. 

Tíu árum síðar eða 1983 var áhorfið komið niður í 18% en 1987 var það komið aftur upp 

í 37%. Aftur féll áhorfið niður í 20% árið 1993 en frá 1996-2010 hefur talan verið að 

meðaltali 33% (Wright, Bae og Funk, 2013). Önnur rannsókn var gerð í Sviss og fól í sér 

skoðun á tengingu milli kláms á internetinu og kynhegðun ungmenna á aldrinum 16-20. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að engin marktæk tengsl fundust milli þessara þátta. 

Rannsóknin sýndi þó fram á að 74% karlkyns svarenda sögðust hafa séð kynferðislegt 

efni á internetinu en aðeins 36% kvenna. 46% karlanna sögðust hafa séð það fyrir 

tilviljun og 34,5% kvennanna. Rannsóknin sýndi fram á tengingu milli bráðþroska hjá 

konum og áhorfs á klám en ekki fannst sú tenging hjá karlmönnum. Rannsakendur 

bentu á að skýring þess að karlar horfa meira á klám en konur er að klámáhorf er tengt 

inn í félagsleg viðmið og gildi hjá karlkyninu. Klámáhorf er því frekar samþykkt hjá 

körlum heldur en hjá konum (Luder o.fl., 2011). Skýring þeirra á meira áhorfi karla á 

klámefni tengist félags- og menningarlega sjónarhorninu sem greint var frá í kaflanum 

um kenningar.        

Þátttakendur rannsóknanna sem greint var frá í þessum kafla eru á aldrinum 10-30 

ára en lítið virðist vera til um rannsóknir á kynhegðun allra aldurshópa. Rannsóknirnar 

sýndu flestar fram á að klámáhorf hefur áhrif á kynhegðun þrátt fyrir að ein þeirra sýndi 

ekki fram á marktæk tengsl. Ef litið er til rannsóknanna sem sýndu fram á marktækan 

mun má sjá að klámáhorf er tengt við afbrigðilegra klám eins og endaþarmsmök, 
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hópkynlíf, kynlíf fyrir giftingu, að fá borgað fyrir eða kaupa kynlíf, að senda 

kynferðislegar myndir og eiga marga rekkjunauta.  

3.3 Sjálfsmynd 

Tímarit, auglýsingar, sjónvarp, tónlistarmyndbönd og fleira sýna myndir af konum sem 

fyrir nokkrum árum hefðu verið flokkaðar sem mjúkt klám. Konur dragast sífellt meira í 

átt að nýrri ímynd kvenna sem sýnd eru í öllum helstu fjölmiðlum. Það kyngervi sýnir 

allar konur sem ungar, grannar, rakaðar, oft ljóshærðar, með stór brjóst og hinn 

„fullkomna líkama“. Klám gefur áhorfendum einnig skilaboð um ímynd kvenna en þau 

fela í sér að allar konur skuli vera myndarlegar, grannar og kynþokkafullar (Dines, 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengingu milli útlits kvenna sem sýndar voru í 

klámtímaritum og lítils sjálfstrausts kvenna sem skoðuðu blöðin. Rannsókn sem gerð var 

í Kanada á 32 konum sýndi að konur töldu myndir í klámtímaritum sýna óraunverulega 

mynd kvenna og það hefði slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra (Stewart og Szymanski, 2012). 

Í rannsóknarskýrslunni Unge, køn og pornografi i Norden voru unglingsstúlkur spurðar 

hvort þær teldu að fjölmiðlar hefðu áhrif á kynhegðun þeirra. Allar sögðust þær finna 

fyrir áhrifum frá fjölmiðlum og bentu margar á að auglýsingarnar sendu frá sér dulin eða 

ódulin skilaboð um að allir ættu að stunda kynlíf (Sørensen og Knudsen, 2006). 

Bandarísk rannsókn leiddi í ljós að konur sem voru í sambandi þar sem maki horfði á 

klám höfðu minna sjálfsöryggi en þær sem áttu maka sem horfðu ekki á klám. Konurnar 

sögðu að þeim fyndist þær vera kynferðislega óaðlaðandi, feitar og jafnvel ljótar og 

gætu með engu móti keppt við fullkomnu konurnar sem komu fram í klámefni makans. 

Norsk rannsókn sýndi að sambönd þar sem annar aðilinn horfir á klám einkenndust af 

því að konan var með neikvæða sjálfsmynd og lítið sjálfsöryggi og karlmaðurinn átti í 

vanda með að fá kynferðislega örvun (Stewart og Szymanski, 2012).   

Rannsóknir á áhorfi kláms í samböndum fela í sér margar áhugaverðar niðurstöður. 

Eins og áður hefur komið fram eru karlmenn oftar þeir sem horfa á klám og beinast því 

niðurstöður þessara rannsókna að því. Klámáhorf karlkyns maka getur haft neikvæð 

áhrif á ánægju í sambandi og kynlífi. Flestar konur lýstu yfir miklum vonbrigðum í garð 

maka þegar þær komust að því að hann horfði á klám þegar þær sáu ekki til og töldu 

klámáhorf makans vera svik eða framhjáhald. Í samböndum þar sem karlkyns maki 

horfir á klám ríkir oft óvissa, lítið traust og öryggisleysi sem getur leitt til sambandsslita. 
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Minni löngun kvenna í kynlíf var einnig afleiðing áhorfs maka á klám. Þrátt fyrir að 

þessar rannsóknir bendi allar til sterkrar tengingar milli klámáhorfs maka á líðan kvenna 

má benda á að ein rannsókn sem gerð var í Bretlandi sýndi fram á litla fylgni þar á milli 

(Stewart og Szymanski, 2012; Paul, 2005). 

Rannsóknir þessar sýna að klámáhorf hefur áhrif á sjálfsmynd kvenna en lítið virðist 

til af rannsóknum sem skoða tengingu milli klámáhorfs og sjálfsmyndar karla. Sterk 

ímynd kvenna í öllum helstu fjölmiðlum og klámheiminum í dag hefur áhrif á sjálfsmynd 

og líðan kvenna hvort sem þær eru á unglingsárum eða fullorðnar. Klámáhorf virðist 

einnig hafa slæm áhrif á sambönd og sjálfsmynd kvenna en þá sérstaklega ef karlkyns 

maki horfir á klám. 

3.4  Jafnræði og virðing milli kynja 

Margar femíniskar kenningar hafa tengt gróft klám við valdarmismun milli kynja, skort á 

jafnræði og virðingu, eins og kom fram í kafla 2.2.2. um femíniskar kenningar. 

Femínistar hafa því margir hverjir haldið því fram að klám ýti undir hatur í garð kvenna. 

Femíniskar kenningar hafa einnig bent til þess að klám hafi kynlífsvætt (e. sexualized) 

líklamlegan- og tilfinningalegan skaða á kvenmönnum. Þeir benda á að kynlífsvæðing á 

klámefni þar sem konur eru beittar líkamlegu- eða tilfinningalegu ofbeldi leiði til þess að 

konur eru settar á lægri stall en karlmenn og að það hvetji til kynferðilegar misnotkunar. 

Aðrir femínistar telja að klám sé skaðlegt fyrir karla og konur þar sem það ýtir undir 

samþykki ofbeldis í garð kvenna og hefur slæm áhrif á kynferðislega virkni, tilfinningalíf 

og persónulegan þroska karlamanna (Seto o.fl., 2001; Arkawa o.fl., 2010). Enn aðrir 

benda á að fyrirlitningin sem klám stuðlar að dregur úr tækifærum til jafnréttis, atvinnu 

og menntunar (Arkawa o.fl, 2010). 

Í kafla 3.1. var fjallað um skilaboð sem klám sendir frá sér um hlutverk kvenna og 

karla. Þar var bent á að konur eru oft sýndar á niðurlægjandi hátt í klámmyndum þar 

sem þær eru smánaðar og hlutgerðar í þeim tilgangi að veita áhorfendum kynferðislega 

örvun sem bendir til mikils ójafnræðis milli kynja (Arkawa o.fl., 2010). Cowan og Dunn 

(1994) sýndu fram á að áhorf á gróft klámefni þar sem kona er sýnd njóta kynlífsathafna 

þar sem hún er misnotuð ýti undir jákvæð viðhorf til nauðgana og ofbeldis. Rannsókn 

sem gerð var á karlmönnum í Bandaríkjunum sýndi fram á jákvæða fylgni milli 

klámáhorfs og hegðunar. Niðurstöður sýndu þó að munur var á hversu mikil fylgni var 
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eftir persónulegum einkennum karlanna. Þeir sem horfðu reglulega á klám voru frekar 

líklegir til þess að vera kynferðislega ágengir í garð kvenna. Rannsakendur töldu að 

ástæða þess að karlmenn sýndu meiri reiði og ýgi eftir mikið klámáhorf stafaði af því að í 

klámefni er tjáningarlegt-, andlegt- og líkamlegt ofbeldi mjög algengt. Einnig bentu þeir 

á að þegar einstaklingur sér stöðugt myndir af mjög grófu og ofbeldisfullu klámi gæti 

það leitt til langvarandi breytingar á hegðunarmynstri karla. Hegðunin getur verið í 

formi reiði, ágengni, ýgi, drottnunar eða ofbeldis (Malamuth, Hald og Koss, 2012). 

Rannsókn sem gerð var á 373 gagnkynhneigðum karlmönnum í Bandaríkjunum 

sýndi að mikið klámáhorf og klámfíkn tengdist átökum milli kynhlutverka, lakari tengsla í 

samböndum, minni kynferðislegri ánægju og meiri erfiðleika hjá körlum að tengjast 

öðrum til dæmis vegna kvíða. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að átök milli kynhlutverka 

myndast út frá staðalímyndum um konur, neikvæðri hugsun og andúð í garð kvenna, 

samþykki hugmynda um nauðganir, kynferðislegri ýgi og jákvæð vihorf til kynferðislegar 

áreitni og þvingan til kynlífsathafna. Átök milli kynhlutverka koma því mest niður á 

ímynd kvenna og viðhorfi og hegðun í garð þeirra (Szymanski og Stewart, 2014). 

Rannsókn sem gerð var á ungmennum á aldrinum 12-17 ára í Ísrael sýndi fram á að 

klámefni ýtir undir neikvæð viðhorf og framkomu í garð kvenna og kynferðislega ýgi 

(Mesch, 2009). 

Margar rannsóknir sýna fram á að klám sýni konur í niðurlægandi hlutverkum. 

Femíniskar kenningar benda margar hverjar á að staða kvenna í klámi sé mjög bág 

miðað við stöðu karlmanna. Þær telja að staða kynja í klámmyndum hafi áhrif á stöðu 

þeirra í raunveruleikanum. Rannsóknirnar sem kynntar voru í þessum kafla sýndu báðar 

fram á að klámáhorf hafi áhrif á hegðun og kynhegðun einstaklinga. Sú hegðun 

endurspeglar þá hegðun sem kemur fram í klámefninu en hún getur einkennst af reiði, 

ágengni, ofbeldi eða drottnun. Klám sýnir áhorfendum skýr skilaboð um hlutverk kynja 

og samkvæmt femíniskum kenningum og þeim rannsóknum sem fjallað var um í 

kaflanum hefur klám áhrif jafnræði og virðingu milli kynja.  

3.5 Klámfíkn og þróun klámáhorfs 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að klám getur verið mjög ávanabindandi og með mikilli 

útbreiðslu kláms er að verða til ný kynslóð af ungu fólki, þá sérstaklega karlmönnum, 

sem eru háðir mjög afbrigðilegu klámefni og hafa því lítinn áhuga á eða geta ekki fengið 
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kynferðislega örvun í hefðbundnu kynlífi (Howard, 2012). Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

eftir því sem einstaklingur horfir meira á klám, verður hann sífellt ónæmari fyrir því eins 

og greint var frá í kaflanum um Klassíska skilyrðingu. Sú þróun leiðir einstaklinginn til 

þess að horfa á grófara klám til að fá sömu kynferðislegu örvun og það veitti áður 

(Howard, 2012; Seto o.fl., 2001).   

Rannsókn sem skoðaði tengingu klámáhorfs karla og sambönd þeirra við aðra sýndi 

fram á að þættir eins og yngri karlmenn, meiri kynferðisleg virkni, óstöðug kynferðisleg 

sambönd og tölvuþekking höfðu jákvæða tengingu við klámáhorf (Popovic, 2011). Í 

annarri rannsókn fannst tenging milli klámáhorfs og slæmra sambanda og minni 

kynferðislegrar ánægju en rannsóknin var gerð í Bandaríkjunum og tók til 1291 manns 

sem ekki voru í sambandi (Stewart og Szymanski, 2012). Eins og áður hefur komið fram 

eykst krafan um fjölbreyttara klám sem leiðir af sér grófara og afbrigðilegra klám eftir 

því sem klámneysla eykst. Vegna góðs aðgengis og nafnleyndar hefur neytendum fjölgað 

og klámneysla stóraukist. Neytendur geta nú þróað persónulegan smekk á klámi þar 

sem efnið er orðið jafn fjölbreytt og það er mikið.   

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á svipaðar niðurstöður en þar er talað um að 

þróunin byrji með áhorfi á klámefni sem komist er auðveldlega í. Næsta stig einkennist 

af því að einstaklingur byrjar að leita að nýju og öðruvísi efni. Í langflestum tilfellum 

þróast leitin út í að finna klámmyndir sem sýna afbrigðilegri kynlífsatriði. Einnig getur 

þróunin verið frá klámfengnum myndum í klámfengna þætti eða bíómyndir. Klámefnið 

verður alltaf grófara og grófara með tímanum, áhorfandinn finnur eitthvað nýtt sem 

nær að vekja upp æsing og kynferðislega örvun en fljótt þarf hann að leita að einhverju 

nýju og þá jafnvel enn grófara en því fyrra. Margar klámsíður eru byggðar upp eftir 

þessu þróunarkerfi. Byrjað er á því að veita frítt klámefni eins og myndir eða stutt 

sýnishorn úr lengri myndböndum. Þegar myndirnar eða sýnishornið úr myndbandinu 

eru hættar að veita áhorfanda kynferðislegu örvun leitast hann við að sjá lengra 

myndbandið sem heimasíðan rukkar þá fyrir. Kostnaðurinn verður meiri með grófara og 

afbrigðilegra klámi og þannig gengur ferlið áfram (D'Orlando, 2011).   

Klámáhorf snertir ekki einungis kynlífshegðun heldur nær það einnig yfir daglegar 

athafnir. Klámáhorf hefur orðið partur af lífi margra þar sem heilu klukkutímum er eytt í 

að horfa á og leita að nýju efni sem veitir kynferðislega fullnægju. Heimildamyndin Date 
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my porn star sem sýnd var á Channel 4 á síðasta ári í Bretlandi, segir frá mönnum sem 

eru háðir klámi. Myndin snýst um þrjá breska karlmenn sem fá tækifæri til að hitta 

uppáhalds klámstjörnuna sína. Hugmyndin að baki myndarinnar er að kanna mörkin 

milli kynferðislegra draumóra klámheimsins og veruleikans. Þegar þeir sjá klámstjörnuna 

sína vinna og fá að heyra sögur hennar af því hvað fari í raun og veru fram við gerð 

klámmynda gera þeir sér grein fyrir að klámheimurinn er ekki eins töfrandi og þeir 

héldu. Myndin gefur góða innsýn í heim klámfíkla og hversu mikil áhrif klám hefur í raun 

á líf þeirra. Einn þátttakendanna greindi frá því að vegna mikils áhorfs á mjög 

afbrigðilegar og grófar klámmyndir geti hann ekki notið hefðbundins kynlífs (Huntley, 

2013).  

Ef horft er til kenningarinnar Klassísk skilyrðing sem greint var frá í kafla 2.2.3. kom 

fram að pörun verður á milli tilviljanakenndra þátta þar sem skilyrt áreiti tengist við 

kynferðislegra örvun eða fullnægingu. Með því öðlast skilyrta áreitið, sem gæti til dæmis 

verið afbrigðilegt klám, kynferðislegan sess í huga viðkomandi. Skilyrta áreitið getur 

síðan gert það að verkum að viðkomandi sækir í efnið. Þegar viðkomandi fær 

fullnægingu við að horfa á efnið gefur hann hegðuninni jákvæða styrkingu (Hoffmann, 

2012; Seto o.fl., 2001).       

Rannsóknirnar sem kynntar voru í þessum kafla sýndu fram á að klám getur verið 

mjög ávanabindandi. Með mikillri aukningu framboðs á klámefni er hætta á að fleira fólk 

þá sérstaklega karlmenn, verði háð klámi (Howard, 2012). Á internetinu er hægt að 

finna ýmsar heimasíður sem ætlaðar eru klámfíklum. Á þessum heimasíðum er hægt er 

að nálgast ráðgjöf, sálfræðiaðstoð, aðstoð við að vinna tólf spora kerfi og skoða 

reynslusögur annarra um klámfíkn og baráttu þeirra gegn henni (sjá viðauka 2). 
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4 Er aukin þörf á fræðslu?  
Samfélagið sjálft gegnir nú til dags mun stærra hlutverki en áður og meðal þess er 

uppeldishlutverk í lífi ungmenna sem búa í tilteknu samfélagi. Kynfræðsla er því ekki 

lengur aðeins veitt af foreldrum og skóla heldur hafa fjölmiðlar bæst í hópinn. Eins og 

áður kom fram hefur markaðssetning á kynlífi farið vaxandi og kemur nú fram á stöðum 

eins og internetinu, í tónlistarmyndböndum og sjónvarpi. Þessi þróun getur leitt til þess 

að ungmenni myndi sér ranghugmyndir um kynlíf þar sem skilaboðin sem þeim eru send 

eru mjög misvísandi. Mikilvægt er að kynfræðsla sem veitt er af foreldrum og skólum 

gefi ungmennum góðan grunn til að þau hafi möguleika að byggja upp eðlileg viðhorf til 

þátta eins og sjálfsmyndar, kynlífs og kláms (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006b). 

Kynfræðsla er ekki skilgreind sem sér námsgrein í aðalnámskrá grunnskólanna 

heldur er henni blandað í lífsleikni- og náttúrufræðikennslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Sama á við um kynfræðslu í framhaldsskólum en þar 

er hún kennd í lífsleiknitímum (Sóley S. Bender, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og 

Solveig Jóhannsdóttir, 2011). Á kynþroskaskeiðinu kanna og prófa unglingar sig áfram í 

kynlífi með sjálfum sér og/eða öðrum. Mikilvægt er að þær fyrirmyndir sem farið er eftir 

séu raunhæfar en ekki úr heimi klámsins. Mikilvægt er að unglingar nái að gera 

greinarmun á milli kynlífs sem kemur fram í klámmyndum og kynlífs sem þeir koma til 

með að stunda sjálfir. Klám sem er sýnt í klámefni er aðeins söluvara sem sýnir falska 

mynd af kynlífi (Lovísa Arnardóttir, 2011). Kynfræðsla ætti að stuðla að kynheilbrigði 

ungs fólks. Fræðslan ætti að veita unglingum allar þær upplýsingar sem þarf til að 

þroskast sem kynverur. Mannveran mótast af áhrifum í umhverfi sínu, hvort sem það er 

frá vinum, ókunnugum, menningu eða öðrum þáttum. Ekki er víst að allir þessir þættir 

gefi réttar upplýsingar um kynhegðun og er því fræðsla sem veitir upplýsingar um hvað 

er viðeigandi og óviðeigandi í kynhegðun höfuðatriði (Sóley S. Bender o.fl., 2011). Það er 

mjög breytilegt hvenær fólk byrjar að stunda kynlíf. Mikilvægt er að fræðsla sé í boði til 

að einstaklingur sé líkamlega, tilfinningalega og félagslega undirbúinn þegar hann tekur 

ákvörðun um hvenær rétti tíminn sé til að stunda kynlíf í fyrsta skipti (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006a). 
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Í grein Sóleyjar Bender (2006) um mikilvægi kynfræðslu benti hún á mikilvægi þess að 

kynfræðsla verði aukin hér á landi. Einnig taldi hún að þörf væri á að marka stefnu í 

kynheilbrigðismálum til að fyrirbyggja vandamál og stuðla að góðu kynheilbrigði fólks. 

Alhliða kynfræðsla fyrir börn og unglinga ætti að vera í boði í öllum samfélögum þar sem 

lagður yrði grunnur að góðri þekkingu, viðhorfum, færni og gildismati til kynlífs.  

Íslensk rannsókn sem kannaði viðhorf og þekkingu 16 ára unglinga á kynlífstengdu 

efni leiddi í ljós að nauðsyn væri á meiri kynfræðslu í skólum og á heimilum. Helsta 

ástæða þess var að rannsakendur tóku eftir að vanþekking og misskilningur um ýmis 

grunnatriði í kynlífi voru algeng hjá unglingum. Í dag er kynfræðsla veitt í grunnskólum 

og framhaldsskólum en þó í takmörkuðu magni. Fram kom að 67% svarenda sem voru á 

aldrinum 14-16 ára töldu það eðlilegt að stunda kynlíf fyrir 16 ára aldur. Meirihluti 

svarenda var á þeirri skoðun að skólar ættu að bjóða upp á kynfræðslu og að 

utanaðkomandi aðilar ættu að sjá um hana frekar en kennarar. Rannsóknin sýndi að 

unglingarnir vildu meðal annars meiri umfjöllun um klám í kynfræðslunni. Þetta vakti 

rannsakendurna til umhugsunar um hvort unglingarnir vildu meiri umræðu um klám 

vegna þess að þeir væru ekki vissir um hvað væri eðlilegt og rétt í klámi eða hvort þau 

héldu að klám væri viðurkennt fræðsluefni (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). 

Rannsókn á ungmennum á Norðurlöndunum sýndi svipaðar niðurstöður en þar kom 

fram að um helmingur þátttakenda sem voru 1776 töldu að klám væri gott kennsluefni 

fyrir kynlíf en drengir voru í miklum meirihluta þeirra svarenda (Sørensen og Knudsen, 

2006).  

Fáðu já er verkefni sem var styrkt af herferðinni Vitundarvakning sem beinist að 

börnum, fólki sem starfar með börnum og réttarvörslukerfinu en hún fór af stað árið 

2011. Fáðu já tekur meðal annars á netnotkun og klámi og er miðað að unglingum í 

tíunda bekk grunnskóla. Á heimasíðu verkefnisins er hægt að fá ýmsar upplýsingar og 

fræðslu um æskilega hegðun á netinu þar sem munurinn á raunverulegu kynlífi og kynlífi 

sem kemur fram í klámi er skýrður með myndböndum og spurningakönnunum. Fleiri 

síður bjóða upp á svipaða fræðslu og upplýsingar um kynlíf og kynheilbrigði ungs fólks 

en þar má nefna kynfræðsluvef Námsgagnastofnunar, unglingavef heilsugæslunnar, 

Áttavitann, SAFT – samfélag, fjölskylda og tækni, Félag um kynlíf og barneignir og 

Ástráður (Sjá viðauka 1). 
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Fólk mótast af umhverfi sínu og lærir viðmið og gildi um æskilega hegðun frá vinum og 

kunningjum sem og menningu eða samfélagi. Mikilvægt er að þessir aðilar séu að gefa 

fá sér rétt og uppbyggileg skilaboð um viðeigandi og óviðeigandi hegðun. Kynfræðsla 

getur þar gegnt mikilvægu hlutverki þar sem sú fræðsla gefur ungmennum góðan grunn 

til að byggja upp eðlileg viðhorf til þátta eins og sjálfsmyndar, kynlífs og kláms. Það 

virðist sem svo að þörf sé á betri og meiri fræðslu þar sem ungmenni virðast telja klám 

vera gott kennsluefni fyrir kynlíf. 
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5 Niðurstöður 
Niðurstöður þessarar heimildaritgerðar sýna að klám hefur aukist mjög í kjölfar 

tæknivæðingarinnar og er því hægt að segja með vissu að örar tæknibreytingar í 

heiminum eigi stóran þátt í því að klám hefur náð svo mikilli útbreiðslu um heim allan. 

Klám er ekki aðeins sýnilegt í klámblöðum og myndböndum á internetinu, það hefur 

smitast í miklum mæli út í fjölmiðla. Klámvætt efni er nú hægt að finna víða eins og í 

tímaritum, sjónvarpsþáttum, kvikmyndum og tísku- og tónlistarheiminum. Fjölmiðlar 

taka því sífellt meiri þátt í útbreiðslu vægs klámefnis sem gerir það að verkum að 

klámefni verður viðurkenndara í samfélögum. Internetnotkun hefur stóraukist síðustu 

árin með tilkomu tölva og snjallsíma en í dag nota um 96,5% Íslendinga á öllum aldri 

internetið. Börn og unglingar eru því mun berskjaldaðri fyrir klámefni en áður þar sem 

það er í raun aðgengilegt öllum sem hafa aðgang að interneti. Bandarísk rannsókn á 

ungmennum 10-17 ára sýndi að 97% þeirra notuðu internet. Íslenskar og norrænar 

rannsóknir sýndu svipaðar niðurstöður þegar spurt var hvort ungmenni hefðu séð klám 

áður og voru hlutföllin mjög há. Hlutfall drengja var frá 96% til 99% og hlutfall stúlkna 

86% til 89%. 

Niðurstöður sýna að miklar líkur eru á því að klám hafi áhrif á ýmsa þætti í lífi fólks 

eins og kynhegðun, kynferðislega örvun, viðhorf til kláms, sjálfsmynd, líðan, sambönd og 

tengslamyndun. Einnig sýndu niðurstöður að klám gefur frá sér ýmis skilaboð sem hefur 

áhrif á þá sem horfa á klám og þá sem gera það ekki og að hægt sé að þróa með sér 

klámfíkn. Þegar áhrif kláms á kynhegðun voru skoðuð kom í ljós að flestar rannsóknirnar 

sem vitnað var í sýndu fram á tengingu þar á milli en ein þeirra sýndi ekki fram á 

marktækan mun þar á milli. Rannsóknirnar sýndu meðal annars að mikið klámáhorf 

getur skert kynferðislega örvun karla og þeir eiga í erfiðleikum með að fá stinningu eða 

fullnægingu þegar þeir stunda eða horfa á hefðbundið eða raunverulegt kynlíf. 

Rannsóknir sýndu að ungmenni sem horfðu á klám höfðu neikvæðari viðhorf til 

notkunar á verjum og eru líklegri til að stunda endaþarmsmök, hópkynlíf og eiga marga 

rekkjunauta. 

Viðhorf fólks til kláms, þá sérstaklega ungmenna eru af jákvæðum toga. Það virðist 

sem svo að því minna sem fólk veit um klám því frekar telur það klám vera jákvætt og 

uppbyggilegt efni. 71% íslenskra ungmenna af 323 manna úrtaki vildi að klám yrði 
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lögleitt hér á landi með einhverjum takmörkunum. Svipuð rannsókn sem gerð var á 

ungmennum á hinum Norðurlöndunum sýndi að 87% töldu klám ekki flokkast sem 

vandamál. Það úrtak var mun stærra en hér á landi en þar tóku 1776 manns þátt.  

Þegar áhrif kláms á sjálfsmynd voru skoðuð sýndu flestar rannsóknirnar að klám 

hefur slæm áhrif á sjálfsmynd kvenna en lítið var um rannsóknir sem sýndu fram á verri 

sjálfsmynd karla. Áhrif kláms á karlmenn voru af öðrum toga en þeir virtust verða meira 

tilfinningalega fjarlægir og það hafði slæm áhrif á möguleika þeirra til að stofna til 

sambanda. Rannsóknir á fólki í sambandi sýndu einnig að klámáhorf karlkyns maka 

hefur slæm áhrif sjálfsmynd og líðan kvenskyns maka. Klámáhorf maka hefur einnig 

neikvæð áhrif á sambönd þar sem konurnar telja áhorfið vera svik eða jafnvel 

framhjáhald.  

Kenning um klassíska skilyrðingu og femíniskar kenningar bentu á að klám hefur 

áhrif á jafnræði og virðingu milli kynja. Klassískar skilyrðingar halda því fram að 

einstaklingur styrkji hegðun eins og klámáhorf með því að fá fullnægjingu. Sú hegðun 

getur þróast út í áhorf á afbrigðilegra og ofbeldisfyllra klámi sem öðlast kynferðislegan 

sess í huga  einstaklings. Femíniskir fræðimenn telja að klám stuðli að verri stöðu og 

virðingu kvenna þar sem konur eru oft sýndar á niðurlægjandi hátt í klámefni. 

Niðurstöður rannsókna sýndu einnig fram á að mikið klámáhorf karla getur haft áhrif á 

hegðun og kynhegðun þeirra í garð kvenna. Hegðunin getur einkennst af reiði, ýgi, 

ágengni, ofbeldi og drottnun. 

Fólk mótast af umhverfi sínu og lærir þaðan helstu viðmið og gildi um æskilega 

hegðun. Miðað við aukið framboð kláms í heiminum og útbreiðslu þess í helstu 

fjölmiðlum getur kynfræðsla veitt góðan grunn fyrir ungmenni til að byggja upp eðlileg 

viðhorf til þátta eins og sjálfsmyndar, kynlífs og kláms. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að 

klámfíkn virðist vera vandamál sem mikilvægt er að takast á við. Engin fræðsla eða 

úrræði eru í boði fyrir klámfíkla hér á landi og lítil umfjöllun hefur verið um möguleika 

þess að þróa með sér klámfíkn. Það er því greinileg þörf á fræðslu um klámvæðinguna 

og áhrif hennar hér á landi auk kynfræðslu fyrir ungmenni. 
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6 Umræður og lokaorð 
Markmið mitt með þessari ritgerð var að gera lesendum grein fyrir 

klámvæðingunni í heiminum og sýna með því hugsanleg áhrif hennar. Til að svara 

rannsóknarspurningunum þá er ljóst að klám hefur aukist í heiminum samhliða 

tæknivæðingunni. Niðurstöður ritgerðarinnar sýna fram á að klám hefur áhrif á 

ýmsa þætti í lífi fólks eins og kynhegðun, getu til kynferðislegrar örvunar, viðhorf til 

kláms, sjálfsmynd, líðan, sambönd, tengslamyndun, hegðun og jafnræði og 

virðingu milli kynja. Rannsóknir hér á landi leiddu í ljós að ungmenni telja klám vera 

gilt kennsluefni og líta á það sem gagnlegan undirbúning fyrir kynlíf. Fjölmiðlar geta 

einnig sent frá sér misvísandi skilaboð um hvað sé rétt og rangt og er því mikilvægt 

að kynfræðsla sé aðgengileg öllum ungmennum til að þau hafi góðan grunn til að 

mynda eðlileg viðhorf til kynlífs, kláms og sjálfs síns. Þar sem klám er að aukast í 

heiminum tel ég mikilvægt að fyrirbyggja hugsanlegar afleiðingar þess með góðri 

fræðslu til fólks á öllum aldri.  

Ég tel því að þörf sé á meiri fræðslu fyrir almenning um klám og áhrif þess. 

Einnig tel ég mikilvægt að kynfræðsla verði aukin hér á landi. Eins og kom fram hér 

að framan er kynfræðsla aðeins kennd sem aukagrein með öðrum fögum í eldri 

bekkjum grunnskóla og í framhaldsskóla. Ég tel að kynfræðsla ætti að byrja fyrr þar 

sem rannsóknir hafa sýnt að börn sjá klámefni á netinu allt að niður í 10 ára og 

væri því gott að fyrirbyggja misskilning hjá börnunum með góðri fræðslu um hvað 

klám er. Sú hugsun um að börn niður í 10 ára séu farin að sjá klám, veldur 

áhyggjum. Sérstaklega þegar rannsóknir sýna að klám getur haft skaðleg áhrif á 

fólk, tilfinningar þess, sjálfsmynd, kynhegðun og viðhorf.  

Einnig finnst mér að fræðsla um klámfíkn ætti að vera meiri hér á landi þar sem 

klámfíkn virðist vera mun stærra vandamál en fólk gerir sér grein fyrir. Rannsóknir 

sýndu að fólk sem horfir mikið á klám sækir sífellt í mun grófara og afbrigðilegra 

klám en áður til að fá sömu kynferðislegu örvun og áður gafst. Engin þjónusta 

virðist vera í boði hér á landi en benda má á að SLAA eða félag fólks sem berst við 

ástar- eða kynlífsfíkn gæti hugsanlega verið með einhver úrræði sem taka á 

kynlífsfíkn. Internetfíkn er skilgreind sem sjúkdómur í DSM-5 flokkunarkerfinu og 

væri því hægt að færa rök fyrir því að klámfíkn verði viðurkennd sem sjúkdómur 
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innan einhverra ára. Ég rakst á myndband á netinu þar sem áhrif kláms og klámfíkn 

eru skilgreind með myndum (sjá viðauka 2). Ég tel að það sé mjög sniðug leið til að 

ná til fólks á öllum aldri og tel ég að slíkt efni ætti að vera sýnt í grunnskólum, 

framhaldsskólum og á fræðsluvefum. 

Ég vonast til þess að í komandi framtíð verða gerðar fleiri rannsóknir á þessu 

efni svo mögulegt sé að bregðast við áður en það er um seinan. Ég stefni á að vinna 

meira með þetta efni í mastersritgerð minni og gera rannsókn á stöðunni hér á 

landi þar sem þetta efni hefur lítið verið rannsakað á Íslandi. 
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Viðauki 1 – Fræðsluvefir um kynheilbrigði, kynlíf og klám á Íslandi 

Kynfræðsluvefurinn, fræðsluvefur Námsgagnastofnunar: 
http://www1.nams.is/kyn/index.php 

Unglingavefur Heilsugæslunnar: http://www.6h.is/ 

Áttaviti Totalráðgjafar Reykjavíkurborgar: http://attavitinn.is/heilsa-og-utlit/kynlif  

Ástráður, félag læknanema: www.astradur.is 

SAFT, samfélag, fjölskyld og tækni: www.saft.is 

Félag um kynlíf og barneignir: http://www.fkb.is/ 

 

 

 

 

 

 



40 

Viðauki 2 – Klámfíkn og hugsanleg úrræði til að vinna gegn því 

SRI, sexual recovery institute: http://www.sexualrecovery.com/pornography-
addiction/ 

SASH, the society for the adcancement of sexual health: http://www.sash.net/ 

Porn addict hubby: http://www.pornaddicthubby.com/Resources-For-Porn-
Addicts.html 

Myndband sem lýsir klámfíkn: https://www.youtube.com/watch?v=1Ya67aLaaCc 

SLAA á Íslandi, félag ástar- og kynlífsfíkla: www.slaa.is 
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