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Klámnotkun íslenskra framhaldsskólanema 

Guðbjörg Hildur Kolbeins 

Hinn 19. apríl 2016 var einróma samþykkt í ríkisþinginu í Utah í Bandaríkjunum 

þingsályktun þar sem því er lýst yfir að klám sé lýðheilsuvandamál sem hafi skaðleg áhrif 

á einstaklinga og samfélög. Er kallað eftir frekari rannsóknum, fræðslu og 

stefnubreytingu stjórnvalda á þessu sviði (Domonoske, 2016; Utah State Legislature, 

2016). Gail Dines, prófessor í félagsfræði við Wheelock College í Boston, tekur 

eindregið undir sjónarmið þingsins í Utah og staðhæfir að sé börnum ekki kenndur 

munurinn á klámi og heilbrigðu kynlífi muni það hafa vandamál í för með sér fyrir lífstíð 

(Dines, 2016).  

Klámefni virðist valda yfirvöldum hugarangri, jafnt vestan hafs sem austan, því 

breska ríkisstjórnin gaf nýlega út skýrslu, undirritaða af þremur þarlendum ráðherrum, 

þar sem áhyggjum er lýst af auðveldu aðgengi ungmenna að klámi á netinu. Niðurstöður 

hóps sérfræðinga sem stjórnvöld ráðfærðu sig við var að: 

youth culture does seem to have been affected by sexual imagery; that children 
and young people are concerned about online pornography and that viewing such 
images can have effects on children (Department for Media, Culture & Sport, 
2016, bls. 39).  

Hafa bresk yfirvöld m.a. áhyggjur af aukinni tíðni endaþarmsmaka meðal ungmenna 

en eigindleg rannsókn sem birtist í BMJ Open árið 2014 gaf vísbendingar um að 

gagnkynhneigðir unglingar hefðu endaþarmsmök vegna þess að það var eitthvað sem 

þeir hefðu séð í klámi. Jafnframt kom fram í þessari sömu rannsókn að slík mök væru 

sársaukafull fyrir stúlkur og að þær upplifðu að sér væri þröngvað til þeirra (Marston og 

Lewis, 2014).  

Hér á landi hefur komið fram að gæta megi áhrifa kláms í aukningu á nauðgunum 

þar sem brotaþola er nauðgað í endaþarm, og einnig í þeim tilvikum þar sem eru fleiri 

en einn gerandi (Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013).  

Taka skal fram að margir fræðimenn hafa viljað fara afar varlega í að fullyrða um tengsl 

klámnotkunar við nauðganir en talið er að meðal ákveðins hóps karlmanna, þ.e.a.s. 

karlmanna sem eru taldir í áhættuhópi, geti klámnotkun virkað eins og olía og eld og 

aukið líkurnar á að þeir beiti konur kynferðisofbeldi (Malamuth, Addison og Koss, 

2000). 

Peter og Valkenburg (2016) tóku saman yfirlit yfir niðurstöður 75 rannsókna á 

klámnotkun ungmenna sem birtust í ritrýndum fagtímaritum á ensku frá 1995 til 2014. 

Niðurstöður þeirrar samantektar voru í nær fullu samræmi við fyrri rannsókn höfundar 

(2007a og 2007b) á klámnotkun unglinga.  

Á árunum 2004 til 2006 fjármagnaði Norræna ráðherranefndin, að frumkvæði 

fyrrum jafnréttismálaráðherra Danmerkur, samnorrænt verkefni um notkun ungs fólks 

á klámi. Höfundur framkvæmdi rannsóknina á Íslandi meðal 14 til 18 ára íslenskra 

unglinga í nóvember 2005 og kom í ljós að 96% pilta og 88,7% stúlkna höfðu séð klám, 

en þess ber að geta að sex af hverjum 10 þátttakendum sögðust hafa séð klám gegn vilja 

sínum. Yfirleitt sögðust unglingarnir hafa verið 11 til 12 ára gamlir þegar þeir sáu klám 

í fyrsta skipti. Nær 93% pilta höfðu séð klám á netinu og 59% stúlkna. Fimmti hver 

piltur sá klám næstum því á hverjum degi, og iðulega sáu unglingarnir klámefnið einir 

og þá heima fyrir. Piltar sögðust nota klám til sjálfsfróunar en stúlkur höfðu séð klám 

af forvitni, og vegna ruslpósts og sprettiglugga.  
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Mikill munur var á viðhorfi kynjanna til kláms. Rúmlega 65% pilta sögðu að klám 

væri skemmtilegt en aðeins um 23% stúlkna. Hins vegar töldu 37% stúlkna klám vera 

ógeðslegt og þær töldu mun frekar en piltar að klámefni gæti leitt til nauðgana og vændis, 

auk þess sem þeim fannst að klám hefði þau áhrif á sig að þær yrðu óánægðar með eigin 

líkama.  

Mikilvægt er einnig að hafa í huga að rannsóknin sýndi að því meira sem unglingarnir 

notuðu klám, því yngri voru þeir við fyrstu kynmök. Jafnframt reyndust tengsl á milli 

klámnotkunar og þess að hafa haft kynmök við fleiri en einn aðila í einu, og að telja að 

fólki finnist kynlíf meira spennandi ef annar aðilinn streitist á móti. Klámnotkun, 

sérstaklega meðal drengja, spáði fyrir um jákvætt viðhorf þeirra til kynmaka tveggja 

kvenna (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007a og 2007b).  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að klámnotkun móti hugmyndir unglinga til kynlífs – 

hugmyndir sem byggðar eru á staðalímyndum. Tengsl hafa líka fundist á milli 

klámnotkunar og kynferðisofbeldis; þá frekar hjá piltum en stúlkum, en meðal stúlkna 

voru tengsl á milli klámnotkunar og að vera beitt kynferðisofbeldi. Piltar urðu því 

gerendur en stúlkur þolendur (Peter og Valkenburg, 2016). 

Á síðustu árum hefur sú breyting orðið á klámnotkun ungmenna að snjallsímar og 

spjaldtölvur með myndavélum, og samskiptaforrit eins og Snapchat, hafa gert þeim 

kleift að verða virkir þátttakendur í að dreifa kynferðislegu efni af sjálfum sér og öðrum 

þó slíkt sé skýlaust brot á hegningarlögum. Talið er að það sé nokkuð algengt að íslensk 

börn sendi myndir af nöktum líkamspörtum sínum til annarra. Margrét María 

Sigurðardóttir, umboðsmaður barna á Íslandi, segir málið grafalvarlegt enda geti 

myndirnar lent í almennri dreifingu á netinu (Bergljót Baldursdóttir, 2016). Þar sem 

þróun í tækni er það ör að erfitt getur verið fyrir fræðimenn að fylgja henni eftir, er enn 

tiltölulega lítið vitað almennt um tíðni þess sem á ensku kallast „sexting“, þ.e.a.s. þegar 

nektarmyndir eru sendar í gegnum snjalltæki (Ahern, 2013). Þó er m.a. vitað að því oftar 

sem unglingur sendir nektarmyndir af sér, því oftar hefur hann kynmök ári síðar 

(Temple og Choi, 2014), en frekari rannsókna er þörf á þessu sviði.  

Aðalmarkmið þeirrar rannsóknar, sem er greint frá hér að neðan, var að kanna 

klámnotkun ungs fólks á Íslandi, þ.e.a.s. tíðni notkunar, val á klámefni og viðhorf til 

kláms – svo eitthvað sé nefnt. Jafnframt var skoðað sérstaklega hver væri tíðni þess að 

hafa verið myndaður/mynduð á kynferðislegan hátt og myndirnar síðan sendar áfram.   

 

Aðferðafræði 

Vorið 2016 var haft samband við stjórnendur 31 skóla á framhaldsskólastigi á öllu 

landinu og samþykktu 28 skólar þátttöku. Fyrsta bréfið var sent um miðjan mars og 

síðan var send ítrekun í apríl, eftir páskafrí, ef svar hafði ekki borist. Rannsóknin var því 

framkvæmd frá miðjum mars og fram í miðjan maí.  

Settur hafði verið upp spurningalisti á netinu sem byggðist að miklu leyti á þeim 

spurningalista sem upphaflega hafði verið notaður í samnorrænu rannsókninni sem 

fram fór 2004-2006 (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007a og 2007b). Listinn hafði verið 

uppfærður til að taka mið af þeim þjóðfélags- og tæknibreytingum sem orðið hafa 

síðasta áratuginn.  

Að gefnu samþykki sáu skólarnir sjálfir um að senda kynningarbréf, ásamt slóð að 

spurningalistanum, til þeirra nemenda sinna sem náð höfðu 18 ára aldri og voru því 

orðnir lögráða. Eitthvað var um að yngri nemendur tækju þátt í rannsókninni og var 

svörum þeirra eytt því samþykki foreldra hefði þurft fyrir þátttöku þeirra.  

Í heildina skoðuðu 2097 þátttakendur spurningalistann en fyrir þessa grein er unnið 

með svör þeirra 1867 framhaldsskólanema sem voru á aldrinum 18 til 30 ára og höfðu 

gefið upp kyn og aldur. Svörun var að sjálfsögðu misjöfn eftir spurningum, og vart þarf 
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að taka fram að í netkönnun sem þessari er ávallt hætta á sjálfvalsskekkju, þ.e.a.s. að 

þátttakendur sem hafi sterkar skoðanir á málefninu taki fremur þátt en aðrir.  

Yngstu nemendunum var sleppt, eins og getið var um hér að áðan, og einnig var 

ákveðið, að þessu sinni, að taka ekki með þá nemendur sem voru eldri en þrítugir. 

Meðalaldur þátttakenda var því 19 ár og fjórir mánuðir, og miðgildið 19. Kynjahlutföllin 

voru 45,7% karlar og 54,3% konur. 

Tæplega þriðjungur átti lögheimili í Reykjavík og svipað hlutfall átti lögheimili í 

öðrum bæjarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Fjórir af hverjum tíu þátttakendum áttu 

lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins, og 6 einstaklingar áttu lögheimili erlendis.  

Rúmur helmingur, eða 56%, var hvorki í föstu sambandi né sambúð, þriðjungurinn 

var í föstu sambandi og 6,6% í sambúð. Aðeins 2,7% voru í staðfestri sambúð eða 

hjónabandi. 

Niðurstöður1 

Mikill meirihluti þátttakenda í rannsókninni hafði séð klám, eða 98,8% karla og 87,4% 

kvenna. Að meðaltali voru karlarnir tæplega 12 ára (11,9 ára) en konurnar nákvæmlega 

tveimur árum eldri (13,8 ára) þegar þau sáu klám í fyrsta skipti, en miðgildið var 13. 

Þetta er hærri meðalaldur en í unglingarannsókninni frá 2005. Kann skýringarinnar að 

vera að leita í þeirri staðreynd að í fyrri rannsókninni var sjónum beint að yngri 

aldurshópi en núna. En velta má líka fyrir sér hvort að sú samfélagslega umræða um 

klám sem átti sér stað þegar þátttakendurnir voru börn og unglingar hafi skilað sér í 

einhverri vitundarvakningu og seinkað því að þau hafi séð kynferðislegt efni.  

Fleyg eru þau orð Jónatans Þórmundssonar, prófessors emeritus í lögfræði, að klám 

sé loðið og teygjanlegt (Sigurður G. Guðjónsson, 2007). En hvað telur ungt fólk vera 

klám? 

Sé litið á töflu 1 vekur athygli að í hugum fólks þarf klám ekki að vera myndrænt. 

Árið 2011 kom út bókin Fifty shades of grey eftir  E. L. James og skapaðist þá talsverð 

umræða um svokallað mömmuklám („Mömmuklám“, 2012). Nær þriðjungur kvenna í 

rannsókninni töldu að berorðar lýsingar í rituðum texta væri klám, og einn af hverjum 

fimm körlum. Jafnvel myndir af fólki í kynæsandi fatnaði telst vera klám. 

Athygli vekur einnig að um leið og myndir sýna að nakið fólk snertir sig eða aðra 

teljast þessar myndir vera mun klámfengnari en myndir af nöktu fólki þar sem engin 

snerting er. Í samræmi við niðurstöður höfundar (2007a) er það greinilega sýnileiki 

kynfæra sem gerir myndir klámfengnar því mikill munur er á hvort kynmök, þar sem 

kynfæri eru ekki sýnileg, eða kynmök með sýnilegum kynfærum telst vera klám. Ákveðin 

þversögn virðist í niðurstöðunum þar sem myndir af nöktu fólki teljast minna 

klámfengnar en myndir af nöktum kynfærum þó gera megi ráð fyrir að kynfærin séu 

sýnileg í fyrra tilfellinu einnig. Á þetta einkum við svör kvenna. 

Ekki verður betur séð en áhrifa gæti af því átaki ungra kvenna, m.a. í 

framhaldsskólum, að frelsa geirvörtuna – en eftir sem áður telja mun fleiri karlar en 

konur að myndir af nöktum brjóstum séu klám (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015a). 

 

 

 

 

                                                           

1 Sá fyrirvari er settur við töflurnar að hér er um frumniðurstöður að ræða og kunna tölur því að breytast 
við frekari úrvinnslu gagnanna. 
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Tafla 1. Hvað telst vera klám (%) 

 

 

Því hefur verið haldið fram að klámiðnaðurinn eigi stóran þátt í framþróun 

tækninýjunga og það sé ekki síst kláminu að þakka að netið tók flugið (Forrester, 2016). 

Hvað sem til er í þeirri staðhæfingu má glögglega sjá að netið er notað til að nálgast 

klám (tafla 2). Mikill meirihluti þátttakenda skoðar klám á sérstökum klámsíðum en 

einnig sjá framhaldsskólanemar klám í sprettigluggum, á samskiptavefjum og í 

myndskeiðum sem halað hefur verið niður af netinu. Klámtímaritin hafa samt ekki alveg 

runnið sitt skeið þar sem rúmur helmingur karla hafði séð klám í slíkum tímaritum. Hins 

vegar kann að vera að þessi tímarit hafi verið skoðuð fyrir einhverjum árum.  

 

Tafla 2. Hvar klám sést eða er skoðað (%) 

 

 

Tafla 3 sýnir skýran kynjamun á klámnotkun, en ef til vill er merkilegast að tölurnar 

eru svo til í fullkomnu samræmi við niðurstöður höfundar frá 2005 (2007a). Í fyrri 

rannsókn var hins vegar ekki spurt hvort klám væri notað einu sinni á dag eða oftar eins 



5 

og nú var gert. Um þriðjungur ungra karla segist skoða klám næstum því á hverjum degi 

eða oftar, en innan við 4% kvenna. Hlutföllin snúast algjörlega við þegar litið er á hversu 

oft klám er aldrei skoðað af fúsum og frjálsum vilja.  

 

Tafla 3. Hversu oft klám er skoðað af fúsum og frjálsum vilja (%) 

 

 

Í töflu 4 eru aðeins sýndir þrír svarmöguleikar þar sem sárafáir þátttakendur sögðust 

skoða klám annars staðar en hér er gefið upp.  

Klám er fyrst og fremst skoðað heima hjá sér, en konur eru samt líklegar til að sjá 

klám hjá vinum sínum eða hjá þeim sem þær eru í sambandi við.  

 

Tafla 4. Hvar klám er oftast skoðað (%) 

 

 

Jafnvel þó bæði karlar og konur noti klám að mestu leyti í einrúmi þá virðist vera að 

klámnotkun sé félagslegra fyrirbæri fyrir konur. Þær eru mun líklegri en karlar til að 

skoða klám með kærastanum/kærustunni eða maka, eða með vinum af báðum kynjum 

(tafla 5). 

 

Tafla 5. Með hverjum klám er oftast skoðað (%) 

 

 

Klámefni er ætlað að vera kynferðislega örvandi (Reiss, 1990) og því má gera ráð 

fyrir að ungt fólk noti það til sjálfsfróunar til að ná þeirri kynferðislegu örvun sem annar 

einstaklingur myndi annars veita, enda leiða niðurstöður í ljós að svo er (tafla 6). 

Klámefni er líka skoðað til gamans og af forvitni.  

 



6 

Tafla 6. Helsta ástæða þess að klám er skoðað af fúsum og frjálsum vilja (%) 

 

 

Sú breyting var gerð á spurningunni, sem kannaði hvers konar klám þátttakendur 

vildu sjá, að nú gátu þeir merkt við fleiri en einn möguleika. Í fyrri rannsókn var aðeins 

hægt að velja eitt atriði (tafla 7). 

Meirihluti framhaldsskólanemendanna vill sjá gagnkynhneigð kynmök pars, og mun 

fleiri karlar og konur vilja sjá kynmök tveggja kvenna en tveggja karla. Áhugavert er að 

skoða þann kynjamun sem birtist í svörunum. Um þriðjungur karla vill gjarnan sjá 

endaþarmsmök en aðeins um ein af hverjum níu konum. Hlutfallslega vilja einnig u.þ.b. 

tvöfalt fleiri karlar sjá munnmök og sjálfsfróun en konur. Ekki var spurt sérstaklega um 

kyn þess sem fróar sér, en líklegt er t.d. að gagnkynhneigðir karlar sjái fyrir sér sjálfsfróun 

konu.  

 

Tafla 7. Tegundir kláms sem þátttakendur vildu sjá (%) 

 

 

Viðhorf kvenna og karla til kláms eru mjög ólík að flestu leyti og er því skýr 

kynjamunur í töflu 8. Konur er mun líklegri en karlar til að segja að klám sé ógeðslegt 

og að það leiði til nauðgana og vændis. Tæpur þriðjungur kvenna segir samt að klám sé 

skemmtilegt.  

Þó bæði karlar og konur séu þeirrar skoðunar að klám sé gert fyrir karla þá telja karlar 

að klámið sé líka gert fyrir konur, en ekki í jafn miklum mæli. Konur, hins vegar, eru 
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frekar ósammála körlunum því hlutfallslega telja mun færri konur að klámið sé gert fyrir 

þær.   

 

Tafla 8. Viðhorf til kláms (%) 

 
 

Þátttakendur virðast almennt telja að klám dragi upp ranga mynd af kynlífi og afar 

fáir töldu að klám sýndi kynlíf eins og það er í raun og veru (tafla 9). Á hinn bóginn 

sögðu framhaldsskólanemarnir að klámið drægi upp þá mynd af kynlífi að hægt væri að 

stunda það á fjölbreyttan hátt. 

Enn og aftur er nauðsynlegt að minnast á kynjamuninn. Fimmtungi karla finnst að 

klám sýndi að kynlíf væri fallegt, en á sama tíma finnst fjórðungi kvenna að klámið sýni 

að kynlíf eigi að vera ofbeldisfullt. 

 

Tafla 9. Sú mynd sem klám dregur upp af kynlífi (%) 

 

 

Eins og áður hefur verið minnst á er það tilgangur kláms að örva notandann 

kynferðislega enda segja langflestir þátttakendurnir að klámið hafi kynferðislega örvandi 

áhrif (tafla 10). Það vekur löngun til að reyna það sem sýnt er – jafnvel þó þátttakendum 

sé fullljóst að klámið dragi upp ranga mynd af kynlífi, eins og kom fram í töflu 9. Það 

vekur gleði hjá fimmta hverjum karlmanni, en meðal kvenna er það líklegra til að valda 

óánægju hjá þeim með eigin líkama, sem hlýtur að skýrast af þeim óraunverulegu 

staðalmyndum af hinni fullkomnu konu sem klámið gerir út á. Samanburðurinn við 

klámið gerir einnig að verkum að bæði karlar og konur óttast að standa sig ekki í rúminu. 

Þriðjungur karla og fjórðungur kvenna hafði reynt eitthvað sem þeir höfðu séð í 

klámi og fundist það spennandi. Meðal kvenna getur það líka vakið löngun til að hafa 

kynmök við aðrar konur.  
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Tæplega tíunda hver kona sagði að klámið ylli hjá sér depurð, reiði og ógleði. Þetta 

hlutfall var umtalsvert lægra fyrir karla. Þannig sögðu aðeins 1,4% karla að þeir yrðu 

reiðir.  

 

Tafla 10. Þau áhrif sem þátttakendur telja að klám hafi á sig (%) 

 

 

Það hefur líklega aldrei verið jafn auðvelt fyrir unglinga og ungt fólk að taka 

kynferðislegar myndir af sér og senda þær áfram á aðra viðtakendur. Talsverð umræða 

hefur verið í samfélaginu um þessar myndir og þá hættu sem þær skapa fyrir ungmennin 

(Valgeir Örn Ragnarsson, 2016). Því er vert að skoða hversu algengt það sé að 

framhaldsskólanemar hafi verið myndaðir naktir eða í kynmökum, og hvort þeir hafi 

sent myndir af sér til annarra og myndirnar lent í dreifingu gegn vilja þeirra (tafla 11).  

Eins og sjá má hefur rúmur helmingur kvenna, sem hafa haft kynmök, sent myndir 

af brjóstum sínum eða/og kynfærum til annarra og fjórðungur kvennanna hafði verið 

myndaður nakinn. Tæp 6% höfðu upplifað að myndir af brjóstum þeirra og/eða 

kynfærum höfðu farið í dreifingu gegn þeirra vilja. Karlar hafa vissulega líka verið 

myndaðir og sent myndir af sér, en heldur lægra hlutfall þeirra hefur gert það en meðal 

kvenna.  

 

Tafla 11. Tíðni þess að hafa verið myndaður/mynduð, og myndunum dreift (%) 
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Umræða 

Ef til vill er merkilegast við þær niðurstöður, sem hér hefur verið greint frá, hversu 

mikið þær eru í takti við niðurstöður samnorrænu rannsóknarinnar sem gerð hafði verið 

rúmum 10 árum fyrr; jafnvel þó framkvæmdin hafi verið önnur og úrtakið valið á annan 

hátt. Mynstrið í klámnotkun hópanna er hið sama.  

Fyrst ber að geta að klám er fyrst og fremst skoðað á klámsíðum á netinu í einrúmi 

heima fyrir til sjálfsfróunar því það þykir kynferðislega örvandi. Það er líka notað sem 

fyrirmynd til að reyna fyrir sér í kynlífinu. Framhaldsskólanemunum var samt ljóst að 

sú mynd af kynlífi, sem klám dregur upp, er ekki raunveruleg.  

Eftirtektarverður er sá munur sem er á afstöðu kynjanna til kláms. Má nefna að 70% 

karla skoðar klám nokkrum sinnum í viku eða oftar af fúsum og frjálsum vilja, í 

samanburði við 12,5% kvenna. Þær eru jafnframt líklegri til að skoða klámið með 

einhverjum öðrum. Karlar hafa hins vegar mun meiri áhuga á að sjá klám sem sýnir 

endaþarmsmök og munnmök, en mörgum konum finnst klámið vera ógeðslegt og að 

það sendi þau skilaboð að kynlíf eigi að vera ofbeldisfullt. Þær eru einnig líklegri en 

karlar til að upplifa neikvæðar tilfinningar eins og reiði, depurð og ógleði. Það skal að 

sjálfsögðu tekið fram að um þriðjungi kvenna í rannsókninni finnst klámið skemmtilegt.    

Leiða má líkur að því að klámnotkun ungra gagnkynhneigðra karla móti að einhverju 

leyti væntingar þeirra til kynlífs, sem síðan hafi í för með sér að þeir hafi allt aðrar 

hugmyndir um hvernig kynlíf eigi að vera en bólfélagar þeirra.  

Dines (2016) hefur lagt áherslu á mikilvægi þess að ungmenni séu frædd um muninn 

á kynlífi og kynferðislegu efni – en vísbendingar eru um að virk fræðsla um klám og 

afleiðingar þess geti gjörbreytt viðhorfi ungs fólks til þessa málaflokks. Því til stuðnings 

er hægt að benda á að þegar Thomas Brorsen Smidt (2013) tók eigindleg viðtöl við 11 

karlmenn um reynslu þeirra af klámi þá reyndist einn viðmælenda hans hafa setið 

námskeið á háskólastigi um áhrif kláms. Fullyrti viðmælandinn að námskeiðið hefði haft 

mjög mikil áhrif á sig.  

Ásgeir engaged in personal and formal education about pornography, which 
helped to change his subjective norms and thus his attitude towards the act of 
pornography consumption, after which he simply stopped for good (bls. 86).  

Það er óumdeilt að aðgengi að klámi er jafn auðvelt og að Wikipediu því 

aðgangshindranir eru engar, svo framarlega sem fólk sé nettengt og ekki notaðar síur. 

Notkun á kynferðislega opinskáu efni er því að öllu leyti undir hverjum og einum komið, 

þ.e.a.s. hvað, hvar, hvenær og hversu mikið, og vandséð er að stjórnvöld geti stemmt 

stigu við klámi á netinu þrátt fyrir að þær raddir hafi heyrst að klám beri að banna með 

öllu (Schmitz, 2016). Hins vegar er ljóst að mjög brýnt er að einhvers konar samtal eigi 

sér stað á milli kynjanna, óháð kynhneigð eða kynvitund; að allir taki þátt í upplýstri 

umræðu um skaðsemi kláms og að þannig megi draga úr eftirspurninni og þar með 

notkuninni. 

Að lokum er rétt að rifja upp að a.m.k. annar hver framhaldsskólanemi hafði sent 

mynd af brjóstum og/eða kynfærum til annars aðila, þrátt fyrir að eiga alltaf á hættu að 

myndin fari í almenna dreifingu og lendi m.a. inni á klámsíðum eða öðrum síðum þar 

sem tilgangurinn er að horfa á líkamann á kynferðislegan hátt. Þetta gerðist m.a. þegar 

myndum úr brjóstabyltingunni var safnað saman á vefsíðum til að hægt væri að gefa 

brjóstunum einkunnir (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015b). Þannig má segja að valdið 

yfir eigin líkama hafi verið tekið af þeim konum sem börðust fyrir að geirvörtur kvenna 

yrðu ekki lengur kynferðisleg fyrirbæri og þær klámvæddar gegn eigin vilja. 

Það er þversagnarkennt að á sama tíma og reynt er að sporna við því að ungt fólk 

sendi kynferðislegar myndir af sér til annarra skuli fjölmiðlar hampa þeim sem birta 

myndir af sér fáklæddum og leggja áherslu á hversu miklum vinsældum þeir njóta á 
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samfélagsmiðlum (t.d. Stefán Árni Pálsson, 2016). Þar með fá ungmenni þau skilaboð 

að það sé þess virði að taka kynferðislegar sjálfsmyndir en slíkt getur haft hörmulegar 

afleiðingar í för með sér (t.d. Sunna Valgerðardóttir, 2016). 
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