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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um útbreiðslu kláms og klámvæðingar og möguleg áhrif þess. 

Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á skaðleg áhrif sem klámnotkun kann að hafa á unglinga 

meðal annars til þess að gera fólk meira meðvitað og til þess að hámarka gæði kynfræðslu á 

Íslandi. Einnig er skoðað hvort hægt sé að þróa með sér klámfíkn. Þeir áhrifaþættir sem lagt 

er upp með eru 1) geturaskanir, 2) slök sjálfsmynd, 3) viðhorfsbreytingar á ofbeldi og 

hefðbundnum kynjahlutverkum, 4) óæskileg kynhegðun, 5) slæm áhrif á náin sambönd og 

kynlíf, 6) félagsþroska og 7) möguleg þróun klámfíknar. Niðurstöður rannsókna sýna að 

klámnotkun hefur margvísleg skaðleg áhrif á alla þá þætti sem búist var við en bættust þó við 

kynferðisleg óvissa, slæm áhrif á heilavirkni og skaðleg áhrif á tengslamyndun. Kom í ljós að 

klámfíkn er ekki raunveruleg eða viðurkennd fíkn en þó eru til staðar ótal vísbendingar um að 

klámfíkn sé raunverulegt vandamál þar sem fjöldinn allur er til af fólki sem skilgreinir sig 

sjálft sem klámfíkla og glímir við tilheyrandi afleiðingar. Eitthvað er til af úrræðum fyrir 

klámfíkla í formi viðtalsmeðferðar og sjálfhjálparhópa. Margir unglingar telja klám vera góða 

kynfræðslu og að margt sé hægt að læra af því. Klám sem kynfræðsla er þó óæskileg fyrir 

börn og unglinga og gefur út ákveðin viðmið sem brengla hugmyndir og væntingar þeirra til 

kynlífs. Klámnotkun íslenskra ungmenna er töluvert mikil og eru margir unglingar sem þróa 

hugmyndir sínar og væntingar um kynlíf út frá klámi. Því er brýn þörf á aukinni og betri 

fræðslu þeim til handa. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Ritgerð þessi ber heitið „Áhrifaþættir kláms, klámvæðingar og klámnotkunar á unglinga – Er 

hægt að þróa með sér klámfíkn?” Áhugi á þessu viðfangsefni vaknaði eftir að hafa séð TED 

fyrirlestur Gary Wilson um klámfíkn og vegna þess hve lítið hún hefur verið rannsökuð. Einnig 

vaknaði áhugi minn eftir að hafa unnið lengi með börnum og unglingum og tekið eftir skorti á 

fræðslu um klám. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Freydís Jóna Freysteinsdóttir og vil ég þakka 

henni fyrir góða leiðsögn og ábendingar sem og stuðning meðan á verkefninu stóð. 

Fjölskylda mín, þá sérstaklega maki minn Margrét Harpa Jónsdóttir og dóttir mín Vaka Röfn 

Alexandersdóttir, fá sérstakar þakkir fyrir alla aðstoð og stuðning. 
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1 Inngangur 

Útbreiðsla kláms á internetinu hefur aukist til muna á síðustu árum sem og sýnileiki 

klámvæðingar í fjölmiðlum og öðrum afþreyingarmiðlum. Klámiðnaðurinn er umfangsmikill 

og með aukinni tækniþróun getur fólk nú auðveldlega horft á klám á internetinu frítt og 

undir nafnleynd (Bridges, Ezzell, Johnson og Sun, 2016). Klámfengið efni sést æ oftar í 

fjölmiðlum og miðlum í formi klámvæðingar sem erfitt er fyrir almenning að forðast. 

Klámnotkun hefur farið stigmagnandi í gegnum árin eða frá því að klámmyndir voru sýndar í 

kvikmyndahúsum þar til myndbandsspólan kom á markaðinn og þar til internetið tók við af 

mynddisknum. Síðan þá hefur fólk farið að horfa á klám í einrúmi en ekki í félagsskap (Ey og 

Cupit, 2013; Britannica Encyclopædia, 2017). 

Aðgengi að klámi í dag fer í gegnum streymisveitur á netinu, spjaldtölvur, snjallsíma 

og nú sýndarveruleika og í dag er hægt að nálgast milljónir mismunandi klámmyndbanda 

með nokkrum músarsmellum og flakka auðveldlega á milli þeirra (Wilson, 2016). Þetta hefur 

vakið spurningar um skaðleg áhrif kláms og klámvæðingar á börn og unglinga. Rannsóknir 

hafa sýnt að unglingar munu að öllum líkindum komast í tæri við klám á internetinu fyrir 

sextán ára aldur, einmitt á þeim tíma þar sem unglingar eru að mynda sér væntingar, gildi og 

viðhorf til kynlífs. Íslenskir unglingar munu að öllum líkindum hafa séð klám fyrir þrettán ára 

aldur (Bridges o.fl., 2016; Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2016). 

Klám getur virkað sem óæskileg kynfræðsla fyrir börn og unglinga sem getur skarast 

við viðhorf og gildi sem þeir hafa lært annarsstaðar til dæmis hjá foreldrum eða í skóla 

(Flood, 2009; Peter og Valkenburg, 2008). Ungmenni byrja oft að forvitnast um kynhegðun, 

kynhneigð og kynferðislegar langanir á unglingsárum og eru þá líklegri til þess að leita í klám. 

Samkvæmt rannsóknum telja margir unglingar klám vera gott fræðsluefni (Peter og 

Valkenburg, 2006). Klámnotkun Íslendinga er umtalsverð og gefur það vísbendingar um þörf 

fyrir meiri og betri kynfræðslu (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2016). Í ársskýrslu „Pornhub.com”, 

vinsælustu klámsíðunnar í dag, kom fram að Íslendingar notuðu klámsíðuna hlutfallslega 

oftast á eftir Bandaríkjamönnum (Pornhub, 2016). Klámnotkun getur haft viðamikil áhrif á 

unglinga sem geta verið líffræðileg, hugræn, tilfinningaleg og félagsleg. Mörg dæmi eru um 

einstaklinga sem telja sig glíma við klámfíkn sem afleiðingu af mikilli klámnotkun og mörg 

dæmi eru um sjálfshjálparhópa sem sérhæfa sig í því (Behun, Manning, Owens og Reid, 

2012; Wilson, 2016). 
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 Í þessari ritgerð verður fjallað um útbreiðslu klámvæðingar og kláms og möguleg áhrif 

þess á unglinga. Einnig verður greint frá tíðni klámnotkunar almennt og einnig á Íslandi. 

Leitast verður við að svara því hvort klámnotkun leiði af sér skaðleg áhrif á unglinga og greina 

frá því hvaða áhrif þau kunni að vera. Einnig verður leitast við að svara því hvort það sé hægt 

að þróa með sér klámfíkn, hvaða áhrif hún hefur og hvort til séu einhver úrræði við klámfíkn. 

Þá verður athugað hvort klám geti virkað sem ákveðin kynfræðsla fyrir börn og unglinga, 

hvort hún sé æskileg eða ekki og hvort þörf sé á meiri fræðslu á Íslandi um áhrif kláms. Í 

ritgerðinni verður lögð megináhersla á umfang kláms í samhengi við karlmenn þar sem þeir 

nota klám umtalsvert meira en konur (Flood, 2009). Tilgátan er sú að klámnotkun hafi 

viðamikil og skaðleg áhrif á unglinga, að hægt sé að þróa með sér klámfíkn sem hafi enn 

skaðlegri áhrif og að þörf sé að meiri kynfræðslu á Íslandi til að sporna við áhrifum kláms. 

Þessi áhrif væru þá 1) geturaskanir, 2) slök sjálfsmynd, 3) viðhorfsbreytingar á ofbeldi og 

hefðbundnum kynjahlutverkum, 4) óæskileg kynhegðun, 5) slæm áhrif á náin sambönd og 

kynlíf, 6) félagsþroska og 7) möguleg þróun klámfíknar. 

Fyrst verða hugtökin klám, klámvæðing og klámfíkn skilgreind og verður notast við 

þrjár kenningar sem tengdar verða við efnið til þess að gefa meiri dýpt í viðfangsefnið. Því 

næst verður fjallað um klám í sögulegu ljósi þar sem saga kláms verður rakin í grófum 

dráttum frá fornöld til dagsins í dag. Þar á eftir verður greint frá klámi í lagalegum skilningi. 

Þá verða gerð skil á birtingarmyndum klámvæðingar í fjölmiðlum, afþreyingarmiðlum og í 

daglegu lífi og hvaða áhrif hún kann að hafa á unglinga. Svo verður fjallað um tíðni 

klámnotkunar unglinga og ungmenna og verður annars vegar stuðst við rannsókn Guðbjargar 

Hildar Kolbeins (2016) á klámnotkun ungmenna í íslenskum framhaldsskólum og hins vegar 

rannsókn Ástrósar E. Benediktsdóttur og Freydísar J. Freysteinsdóttur (2017). Að auki verður 

greint frá þeim áhrifum sem klámnotkun kann að hafa á unglinga og verður áhrifunum skipt í 

líffræðileg, hugræn, tilfinningaleg og félagsleg áhrif. Í kjölfarið verður greint frá klámfíkn, 

hvort hún sé í raun fíkniröskun og hvaða áhrif hún hefur á einstaklinga. Því næst verður 

ákveðinn úrræðakafli þar sem fjallað verður um meðferðarúrræði þá bæði í formi 

viðtalsmeðferðar og í formi sjálfshjálparhópa. Loks verður fjallað um forvarnir og fræðslu og 

hvaða hlutverk félagsráðgjafi getur haft til þess að hámarka gæði forvarnarfræðslu. Endað 

verður á lokaorðum þar sem gerð verður samantekt á niðurstöðum fyrirliggjandi rannsókna 

og loks er umræða. 
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 Kenningarnar sem tengdar verða við efnið eru félagsnámskenning, klassísk skilyrðing 

og feminískar kenningar. Félagsnámskenning greinir frá því hvernig unglingar geta lært 

kynhegðun með því að sjá kynhegðun annarra, klassísk skilyrðing lýsir því hvernig hægt sé að 

þróa með sér klámfíkn og kynferðisleg blæti og feminískar kenningar fjalla um kynjamismun, 

valdamismun og óvirðingu í garð kvenna. 

 Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir umfangi klámnotkunar í heiminum í dag 

með áherslu á Ísland, auk þess að greina frá áhrifum þess og varpa ljósi á umfang klámfíknar 

sem er frekar nýtt viðfangsefni og ekki mikið rannsakað. Þessi ritgerð er ekki gerð með það 

að markmiði að klám verði bannað þó svo að einblínt sé á neikvæð áhrif þess. Tilgangurinn 

með ritgerðinni er að gera fólk meira meðvitað um umfang kláms og klámnotkunar og 

möguleikum á skaðlegum áhrifum þess, svo hægt sé að bregðast við með betri fræðslu. 

2 Skilgreiningar 

2.1 Hvað er klám? 

Klám hefur verið skilgreint á margvíslegan hátt og er oft umdeilt hvað felst í því. 

Skilgreiningar sem hafa komið fram á klámi má setja gróflega niður í sex flokka sem eru 1) 

klám sem sala á kynlífi, 2) klám sem ákveðið form af óviðeigandi list (e. bad art), 3) klám sem 

myndefni sem hlutgerir karla og konur, 4) klám sem átakanlegt eða móðgandi myndefni, 5) 

klám sem myndefni sem sýnir kúgun og 6) klám sem myndefni sem er framsett í þeim 

tilgangi að vekja kynferðislega löngun. Með sölu á kynlífi er þá átt við að klám sé í raun vændi 

þar sem fólk leigi út líkama sinn til þess að taka upp kynlífsathafnir á myndbandsupptöku. 

Þessir sex flokkar skilgreininga hafa verið gagnrýndir fyrir að vera ekki nógu tæmandi. Mynd 

af nakinni konu í þar til gerðu klámtímariti myndi ef til vill flokkast sem klám en myndi 

mögulega ekki gera það í náttúrulífstímariti (Rea, 2001). 

  Hæstiréttur Íslands hefur skilgreint klám sem myndefni sem inniheldur og sýnir 

kynfæri karla og/eða kvenna, kynlíf og aðrar kynlífsathafnir opinskátt og þá ekki í listrænum 

eða leikrænum tilgangi. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur notast við skilgreiningu 

sérfræðinganefndar Sameinuðu þjóðanna á klámi. Þar er greint frá klámi (e. pornography) 

annarsvegar og kynþokkalist (e. erotica) hinsvegar. Klám er þá talin vera ögrandi framsetning 

á kynlífi í gróðraskyni, án nándar, ástar eða ábyrgðar. Kynþokkalist er hinsvegar listræn og 
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bókmenntaleg tjáning ástar (Sigríður Ingvarsdóttir o.fl., 2002). Russell (1993) setti fram 

skilgreiningu sína á klámi og erótík í bók sinni „Making violence sexy”. Þar er klám skilgreint 

sem myndefni sem inniheldur kynlíf eða sýnir kynfæri á niðurlægjandi eða ofbeldisfullan 

hátt. Erótík væri þá efni sem væri sett fram á kynæsandi hátt en væri þó laust við fordóma og 

mismunun og einkenndist af trausti og virðingu milli aðila. Hugtakið klám er hlaðið gildismati 

og getur það verið afar misjafnt hvaða merkingu fólk leggur í það. Það sem einum finnst vera 

klám þykir öðrum ekki (Sigríður Ingvarsdóttir o.fl., 2002). 

2.2 Hvað er klámvæðing? 

Allt frá áttunda áratugnum hefur útbreiðsla kláms aukist gríðarlega í hinum vestræna heimi 

og sést æ oftar í fjölmiðlum, sjónvarpsefni og í skemmtanabransanum. Þessi útbreiðsla 

kallast öðru nafni klámvæðing. Klámvæðingin tekur helstu innviði kláms og yfirfærir þá á 

daglegt líf og bjagar þannig gildi samfélagsins. Klámvæðingin og áhrif hennar eru álitin 

ákveðin ógn við samfélagið og þá helst við börn og unglinga. Ógnin felst í skaðlegum áhrifum 

á kynheilbrigði, viðhorf og sjálfsmynd unglinga og barna. Þá er klámvæðingin einnig talin ýta 

undir hefðbundin kynjahlutverk og staðalímyndir (Anderson, 2011; Attwood, 2002; 

Mulholland, 2011). 

2.3 Hvað er klámfíkn? 

Hugtakið klámfíkn hefur verið notað til þess að lýsa mikilli klámnotkun einstaklinga og hefur 

verið skilgreind sem ákveðinn undirþáttur kynlífsfíknar, það er hegðun sem einkennist af 

kynlífi með mörgum mismunandi aðilum, áráttukenndri sjálfsfróun og klámnotkun (Dawson, 

Duffy og Das Nair, 2016; Finn, Ley og Prause, 2014). Klámfíkn er þrálát og áráttukennd 

notkun kláms þrátt fyrir vitneskju um skaðleg áhrif hennar á líkamlega, geðræna, félagslega 

og fjárhagslega heilsu. Klámfíkn einkennist af stjórnleysi og upplifun neikvæðra viðhorfa og 

tilfinninga gagnvart klámnotkun. Þá er klámnotkun oft framkvæmd af hvatvísi og án 

umhugsunar. Klámfíkn getur haft skaðleg áhrif á ástarsambönd, frammistöðu í skóla og 

vinnu, dregið úr afköstum og getur leitt til atvinnuleysis, fjármálavanda, streitu og annarra 

vandkvæða. Klámfíkn getur einnig leitt til þunglyndis og kvíðaraskana og haft slæm áhrif á 

geðheilsu (Crosby og Twohig, 2010; Exline, Grubbs, Pargament og Volk, 2015; Wilson, 2016). 

Dópamínlosun í hvatakerfi hefur mikil áhrif á myndun ávana eða fíknar og virkar sem 

styrking eða verðlaun fyrir klámnotkun. Klámfíkill myndar þá þol fyrir dópamíni og þarf alltaf 

meira af því til þess að kalla fram sömu áhrif sem leiðir til þess að hann leitar í grófara og 
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afbrigðilegra klám. Það er umdeilt hvort klámfíkn teljist í raun sem fíkniröskun á 

læknisfræðilegum grundvelli og er klámfíkn enn tiltölulega nýtt hugtak sem þarfnast frekari 

rannsókna (Coulombe, Wilson og Zimbardo, 2016; Finn, Ley og Prause, 2014; Grant, Gorelick, 

Potenza og Weinstein, 2010). 

3 Kenningar 

3.1 Námskenningar 

3.1.1 Herminám 

Félagsnámskenning byggir á því að einstaklingar læri félagslegar hegðanir úr umhverfi sínu. 

Albert Bandura (1977) kom fram með kenningu um félagsnám sem felur í sér herminám sem 

snýst um að hegðun sé lærð með því að fylgjast með öðrum og herma eftir hegðun þeirra. 

Bandura gerði rannsókn á börnum á leikskólaaldri og hegðun þeirra gagnvart ákveðnum 

leikföngum. Hann staðsetti börnin inn í herbergi með brúðu og fylgdist með hvernig börnin 

höguðu sér gagnvart henni eftir að þau höfðu séð tiltekna fyrirmynd. Sum börnin fengu að 

sjá einhvern einstakling sem hagaði sér á árásargjarnan hátt gagnvart brúðunni. Önnur börn 

fengu að sjá einstakling sem hagaði sér á hlutlausan hátt. Það kom í ljós að þetta hafði áhrif á 

hvernig börnin höguðu sér gagnvart brúðunni. Börn sem sáu einstakling haga sér á 

hlutlausan hátt gagnvart brúðunni höguðu sér ekki á árásargjarnan hátt en börn sem sáu 

einstakling haga sér á árásargjarnan hátt gagnvart brúðunni hermdu eftir og höguðu sér á 

árásargjarnan hátt. Börnin lærðu því hegðun einungis með því að fylgjast með. Mögulega 

hefði verið önnur útkoma í hegðunarmynstri barnanna ef einstaklingnum hefði verið refsað 

fyrir árásargjarna hegðun. Bandura setti fram í kjölfarið fjóra þætti sem urðu að vera til 

staðar til þess að herminám geti átt sér stað. Þessir þættir eru athygli, minni, hermigeta og 

hvatning. Einstaklingur þarf að veita fyrirmyndinni athygli, þarf að muna hvað var gert, þarf 

að hafa burði til að geta hermt eftir hegðuninni og þarf að fá hvatningu til þess að vilja 

framkvæma hegðunina (Ciccarelli og White, 2012). 

 Unglingar eru á viðkvæmu mótunarstigi og eru að þroskast sem kynverur á þessum 

árum. Unglingar móta umhverfi sitt en verða þó einnig fyrir áhrifum af því. Unglingar læra því 

hegðun frá umhverfi sínu og haga sér eftir því. Samkvæmt kenningu Bandura geta þeir lært 

að hlutgera konur, læra ákveðna kynhegðun, hvað sé kynferðislegt og annað í gegnum 
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umhverfi sitt, umhverfi unglinga samanstendur af vinum, skólafélögum, sjónvarpi, 

auglýsingum, bíómyndum, tónlistarmyndböndum og klámi (Sóley Bender, 2012). 

3.1.2 Klassísk skilyrðing 

Kenningin um klassíska skilyrðingu snýst um pörun á skilyrtu áreiti sem hefur enga sérstaka 

þýðingu og óskilyrtu áreiti sem er okkur eðlislægt. Eftir þessa pörun lærir viðfangið að áreitin 

séu tengd, að eitt áreitið komi fram og þá komi hitt áreitið strax í kjölfarið sem kallar svo á 

viðbragð. Ivan Pavlov kom fram með klassísku skilyrðinguna þegar hann gerði tilraunir á 

hundunum sínum. Hann paraði saman skilyrt og óskilyrt áreiti sem kallaði svo fram viðbragð 

hjá hundunum. Skilyrta áreitið var bjalla sem hann hringdi rétt áður en að hundunum var 

gefið að borða og óskilyrta áreitið var matur sem kallaði svo á aukna munnvatnsframleiðslu, 

rétt eins og maturinn hafði gert. Eftir ákveðinn tíma tók hann matinn út og var þá nóg að 

hringja bjöllunni til þess að kalla fram aukna munnvatnsframleiðslu (Ciccarelli og White, 

2012; Hoffman 2012). 

Hoffman (2012) fjallar um tveggja þátta líkan sem notast er við til þess að útskýra 

afhverju fólk á sér ákveðin kynferðisleg blæti (e. sexual fetish). Þá á sér stað tilviljunarkennd 

pörun af ákveðnum hlut við kynferðislega örvun eða fullnægingu sem gefur hlutnum 

kynferðislegt gildi. Skilyrta áreitið er í þessu tilfelli blæti eða klámáhorf og viðbragðið er þá 

kynferðisleg örvun eða fullnæging. Viðkomandi fer svo að sækja í skilyrta áreitið eftir pörun 

við óskilyrta áreitið, það er að segja viðkomandi horfir á klám og upplifir kynferðislega örvun 

eða fullnægingu. Klámáhorf verður því rótgrónari athöfn eftir því sem viðkomandi horfir 

meira á klám og hegðunin styrkist. Með þolmyndun á ákveðnu klámefni leitar notandi í 

grófara og afbrigðilegra klámefni til þess að kalla fram sömu viðbrögð og áður (Coulombe, 

Wilson og Zimbardo, 2016; Seto, Maric og Barbaree, 2001). 

3.2 Femínismi 

Klám er mikið ágreiningsmál innan feminískra félaga. Femínistar hafa skilgreint klám sem 

kynbundna hlutgerð kvenna og aftengingu þeirra við það sem telst vera mennskt og 

einkennist oft af ofbeldi. Árið 1960 hófu femínistar að gagnrýna klám og greina það. 

Rannsóknir hafa sýnt að klám gerir lítið úr konum, tekur af þeim vald og ýtir undir 

kynferðislega ýgi sem ýtir undir kynferðislega mismunun. Femínistar sem eru á móti klámi (e. 

anti-pornography feminists) greina frá því að klám hafi mikil áhrif á menningu og gildi og ýti 

undir yfirráð karla yfir konum. Það hvetji til ofbeldis gagnvart konum og styðji við 
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feðraveldishugmyndafræði í samböndum. Klám sýni konur sem undirgefnar og óæðri körlum 

og ýti undir viðhorf um að þær séu til þess gerðar að veita þeim ánægju. Með tíðri 

klámnotkun dregur úr virðingu karla gagnvart konum (Anderson, 2011; Arkawa, Flanders og 

Hatfield, 2010). 

4 Klámið í allri sinni mynd 

4.1 Klám í sögulegu ljósi  

Þar sem skilgreining á klámi fer eftir gildismati, menningu og fleiri þáttum er erfitt að segja til 

um uppruna þess. Myndefni sem gæti talist klám í einu samfélagi telst kannski sem list eða 

jafnvel trúartákn annarsstaðar. Í mörgum gömlum sögulegum samfélögum voru listrænar 

myndir af nekt og kynferðislegum athöfnum, oft í trúarlegu samhengi. Í Grikklandi til forna 

var til dæmis mikið um myndir og styttur af kynfærum og af fólki í kynferðislegum athöfnum. 

En þessi form af nekt og kynferðislegum athöfnum kunna að hafa haft önnur gildi en í nútíma 

samfélagi og ekki talist til kláms, það er að segja ekki gert í þeim tilgangi að vekja 

kynferðislega löngun. Þegar tækniframþróun í Evrópu fór að vera meiri komu prentvélar til 

sögunnar og fór að sjást meira af útgefnu efni sem var gert í þeim tilgangi að vekja 

kynferðislega löngun lesenda og einkenndist oft af rómantík og húmor. Á 18. öld tók 

prenttækni verulegt stökk fram á við og var þá mögulegt að prenta út myndefni á pappír. Á 

þessum tíma var mikið um sölu á allskyns klámfengnu myndefni bæði á Englandi og í París og 

árið 1837 voru 50 búðir sem sérhæfðu sig í klámfengnu efni í London (Britannica 

Encyclopædia, 2017). 

 Á 19. öld komu ljósmyndir og myndskeið til sögunnar og voru mjög fljótlega notuð til 

þess að dreifa klámfengnu efni og kom fyrsta klámmyndin til sögunnar árið 1920. Það var þó 

ekki fyrr en árið 1960 sem klámmyndir fóru að njóta vinsælda. Þá komu út klámmyndir í fullri 

lengd og náðu sumar hverjar gífurlega miklum vinsældum í Bandaríkjunum og víðar. Sem 

dæmi um slíkar myndir má nefna „Deep throat (1972)“, „Behind the green door (1972)“ og 

„The opening of misty beethoven (1976)“. Þegar VHS-spólan kom til sögunnar á áttunda 

áratugnum fóru vinsældir klámáhorfs vaxandi og enn meir þegar DVD-diskurinn kom á 

níunda áratugnum. Þá fór fólk að stunda klámáhorf í einrúmi og hafði meira frelsi og val á 

klámefni. Klámið var komið enn nær almenningnum. Klámiðnaðurinn varð svo mjög fljótt 
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einn stærsti og arðbærasti iðnaðurinn á Internetinu. Internetið bauð ekki aðeins upp á 

nánast óendanlegt úrval af klámefni heldur gerði almenningi kleift að setja myndir og 

myndbönd af sjálfum sér og öðrum inná netið (Britannica Encyclopædia, 2017; Paasonen og 

Saarenmaa, 2007). 

 Klám hefur lengi verið fordæmt og er það í mörgum löndum ólöglegt vegna þess að 

það er talið skaðlegt fyrir börn, unglinga og fullorðna. Í gegnum árin hafa listaverk og trúarlist 

oft á tíðum verið bönnuð vegna þess að hún þykir of klámfengin og kann að hafa þessi áhrif. 

Lögin eru mjög mismunandi eftir löndum en í flestum löndum Evrópu og Norður Ameríku er 

margt klámfengið efni leyft sem hefði þótt ógeðfelt og glæpsamlegt fyrir aðeins nokkrum 

áratugum. Þrátt fyrir mismunandi menningar eru nánast öll lönd í heiminum sammála um að 

barnaklám skuli vera með öllu ólöglegt (Britannica Encyclopædia, 2017). 

4.2 Klám í lagalegum skilningi 

Í Íslenskum hegningarlögum nr. 19/1940 kemur ekki fram bein skilgreining á klámi og er það 

vegna þess að skilgreiningin er talin fara eftir siðferðisvitund fólks á hverjum tíma. Almenn 

hegningarlög voru fyrst sett fram á Íslandi árið 1940 og er það greinilegt að hugtakið klám 

hefur tekið miklum breytingum frá þeim tíma í takt við breytt gildi í samfélaginu, opnari 

umræðu um kynferðismál og byltingum í samfélaginu á borð við „free-the-nipple” og 

„metoo.” Fólk verður umburðarlyndara með tímanum á þessu sviði og þarf alltaf meira til 

þess að ganga fram af því í þessum efnum. Þegar skoðaðir eru dómar Hæstaréttar sem fjallað 

hafa um klám má sjá að það sem féll undir hugtakið fyrir 40 árum myndi líklega ekki gera það 

í dag (Sigríður Ingvarsdóttir o.fl., 2002; Þingskjal 625, 2000-2001). 

Á Íslandi er refsivert samkvæmt almennum hegningarlögum að birta og dreifa klámi. Í 

210. gr. almennra hegningarlaga kemur fram að sá sem ber ábyrgð á birtingu kláms á prenti 

skuli borga sekt eða sæta fangelsisvist í allt að sex mánuði. Sama refsing gildir um þá sem 

framleiða eða flytja inn klám í útbreiðsluskyni, selja eða dreifa á annan hátt klámblöðum, 

klámmyndum eða hafa slíkt til sýnis opinberlega. Lögreglan sér um eftirlit á brotum gegn 

210. gr. almennra hegningarlaga. Aðrir aðilar sem fara með eftirlit með dreifingu og birtingu 

kláms eru meðal annars póstþjónustan, samkeppnisráð, auglýsinganefnd og siðanefnd, 

útvarpsnefnd, Kvikmyndaskoðun og barnaverndarnefndir. Þessir aðilar gegna því hlutverki 

samkvæmt lögum að hafa eftirlit með öllu því efni sem gæti brotið gegn almennum 

hegningarlögum er varðar klám (Sigríður Ingvarsdóttir o.fl., 2002; Þingskjal 625, 2000-2001). 
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Gróft klám er með öllu óheimilt á Íslandi og er dreifing og framleiðing þess refsiverð og 

getur leitt til fangelsisvistar í allt að tvö ár. Þegar talað er um gróft klám er átt við barna- eða 

dýraklám eða klám sem er sett fram á grófan og ofbeldisfullan hátt. Slíkt klám flokkast ekki 

undir almennt klám eða blátt klám eins og það er stundum kallað og einkennist af ofbeldi og 

niðurlægingu í garð einstaklings (Sigríður Ingvarsdóttir o.fl., 2002). 

Í norskri rannsókn á vegum Rannsóknarstofnunar iðnaðarins í Noregi og norska 

ríkislögreglustjórans var grófu klámi skipt í átta flokka sem voru 1) misþyrmingar á 

kynfærum, 2) bindingar og/eða pyntingar, 3) plastpokar og kæfingar þar sem einn aðili kæfir 

hinn eða kyrkir, 4) nauðgun, 5) barnaklám, 6) dýraklám og klám sem inniheldur látið fólk, 7) 

morð og limlestingar og að lokum 8) saur og þvag. Þessar tegundir grófs kláms og athafna 

eru oftast sviðsettar og reynt er eftir bestu getu að hafa efnið eins raunverulegt og hægt er 

(Sigríður Ingvarsdóttir o.fl., 2002). 

 Hefndarklám eða hrelliklám er tegund kláms sem einkennist af nektarmyndum eða 

myndböndum af ákveðnum einstaklingi sem hefur verið sett inn á internetið án hans leyfis. 

Hrelliklám er oftast notað í hefndarskyni eftir sambandsslit. Hrelliklám hefur orðið algengara 

með tækniþróun og tíðari notkun snjallsíma þar sem fólk sendir auðveldlega nektarmyndir 

sín á milli. Í Bandaríkjunum er hrelliklám bannað með lögum og refsivert í 23 ríkjum 

(Humbach, 2014). 

 Á síðustu áratugum hefur barnaklám orðið sífellt meira áhyggjuefni hjá bæði 

yfirvöldum og hjá almenningi. Barnaklám telst vera kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum 

þar sem þau eru annað hvort neydd til athæfisins eða ekki með nægan þroska til að segja til 

um það. Í 210. gr. almennra hegningarlaga kemur fram að dreifing, sala eða notkun á 

klámefni sem inniheldur börn á kynferðislegan eða klámfenginn hátt sé refsiverð og geti leitt 

til fangelsisvistar í allt að tvö ár. Einnig gildir sama refsing ef einstaklingur hefur að geyma 

eða flytur inn efni sem sýnir börn í kynferðisathöfnum með dýrum. En svo getur það verið á 

gráu svæði hvað telst vera barnaklám og hvað ekki. Barnaklám er efni sem inniheldur börn 

undir átján ára aldri á kynferðislegan eða klámfenginn hátt eins og komið hefur fram. Fólk 

með barnagirnd getur þó skoðað og notað óklámfengnar ljósmyndir og myndbönd á 

klámfenginn hátt (Taylor og Quayle, 2003; Þingskjal 625, 2000-2001). 
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4.3 Birtingarmyndir klámvæðingar 

Klámvæðing í vestrænni menningu er orðin víðþekkt bæði í orðræðu og fjölmiðlum og er fólk 

að verða meira meðvitað um hana. Fagfólk, blaðamenn og fleiri hafa lengi rannsakað hversu 

auðvelt það er að verða sér út um klám og hversu samfélagslega samþykkt klám er orðið nú 

til dags. Segja má að klám hafi „hertekið” stóran part af popp-menningunni með því að setja 

fram afþreyingarefni og annað efni á klámfenginn hátt sem er þó í grunninn laust við klám. 

Má þar nefna kvikmyndir, tölvuleiki, tónlist, tónlistarmyndbönd, tískutímarit og auglýsingar. 

Með þessu verða mörkin milli kláms og einhvers annars óskýr og erfitt að greina frá hvað er 

klám og hvað ekki. Vert er að taka fram að þó svo að klámi sé komið fyrir í ákveðnu 

afþreyingarefni þá verður efnið sjálft ekki klám í sjálfu sér heldur á sér stað ákveðin 

normalísering (e. normalization) og klámið þykir orðið eðlilegur þáttur í þessu öllu saman. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að afþreyingarefni hafi áhrif á þróun kynhegðunar og 

kynheilbrigðis barna og unglinga. Klámvæðingin hefur einnig slæm áhrif á konur og setur upp 

ákveðin gildi í samfélaginu um hvernig eigi að klæða sig og bera sig á hlutgerandi hátt (Bogt, 

Engels, Bogers og Kloosterman, 2010; Tyler, 2010). 

Til þess að átta sig betur á klámvæðingunni má nefna nokkur dæmi þar sem hún 

kemur við sögu. Árið 2003 var auglýsing sýnd á öllum helstu sjónvarpsstöðvum landsins um 

súkkulaðistykkið „Freyju-draum” sem skartaði Jóni Jósep Snæbjörnssyni, eða Jónsa söngvara 

hljómsveitarinnar Í svörtum fötum, í aðalhlutverki. Auglýsingin sýndi hann í draumkenndum 

heimi umvafinn fáklæddum eða nöktum konum sem voru settar fram á kynæsandi hátt. Þar 

keyrði hann um og starði á þessar konur með þrá og sagði svo „rosa góður draumur maður.” 

Auglýsingin vakti mikla athygli og blöskraði mörgum við henni (Morgunblaðið, 2003). 

 Tölvuleikir hafa einnig spilað sitt hlutverk í að halda uppi klámvæðingu. Beasley og 

Standley (2002) gerðu rannsókn á klæðaburði, framsetningu og staðalmyndum kynjanna í 

tölvuleikjum. Þar kom í ljós að kvenpersónur voru mun fáklæddari en sambærilegar 

karlpersónur og voru oftast settar fram þannig að fötin þeirra ýktu og undirstrikuðu brjóst, 

rass og læri þeirra á kynæsandi hátt. Þetta er mjög þekkt viðfangsefni í tölvuleikjaheiminum 

og hefur mikið verið talað um tölvuleikinn „World of Warcraft” í þessum efnum. Í „World of 

Warcraft” hittist fólk í leiknum í gegnum internetið og leysir alls kyns verkefni og safnar 

brynjum, vopnum og fleira. Þar má sjá skýran mun á klæðaburði og framsetningu karl- og 

kvenpersóna þar sem konur eru settar fram á kynæsandi hátt þó svo að bæði kyn séu í raun í 

sömu klæðum (Brehm, 2013). 
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 Tónlistarmyndbönd innihalda mikið magn af kynferðislegu efni sem börn og unglingar 

sækja mikið í og horfa á og er markhópur tónlistarmyndbanda sagður vera helst unglingar og 

ungt fólk. Rannsóknir sýna að um 75% tónlistarmyndbanda í Bandaríkjunum innihaldi 

kynferðislegt efni og séu undir miklum áhrifum af klámvæðingunni og að konur séu þá 

margfalt oftar framsettar á kynferðislegan hátt. Fræg dæmi um söngkonur og klámvæðingu í 

tónlistarmyndböndum eru Britney Spears og Christina Aguilera en þær þekktar fyrir að hafa 

ráðið klámmyndaleikstjóra til þess að leikstýra tónlistarmyndböndum sínum (Ey og Culpit, 

2013). 

 Klámvæðingin er talin hafa viðamikil áhrif á fólk og þá sérstaklega börn og unglinga 

(Tyler, 2010). Tölvuleikir, kvikmyndir og aðrir miðlar geta virkað sem kennslutæki og þá 

sérstaklega fyrir ungt fólk. Samkvæmt félagsnámskenningu Bandura (1977) læra börn að 

þróa með sér ákveðin hegðunarmynstur, viðhorf og skoðanir í samræmi við það sem þau eru 

berskjölduð fyrir dags daglega. Því getur framsetning kvenna í afþreyingarefni, til dæmis í 

„World of Warcraft”, í tónlistarmyndböndum og auglýsingum eins og „Freyju-draums,” haft 

slæm áhrif á börn og unglinga (Beasley og Standley, 2002). Þessir miðlar ættu að stuðla að 

jákvæðum sálrænum og hugrænum þroska barna og unglinga. Það er mikilvægt fyrir 

unglinga, sem eru á viðkvæmum stað í sínu lífi, að læra að vera sáttir við síbreytilegan líkama 

sinn, hvernig eigi að haga vinaböndum, ást og kynferði. Mikil berskjöldun unglinga á 

klámfengnu efni þar sem mikið er lagt upp úr kynþokka og karlmennsku geta leitt til 

hugmynda og viðhorfa um að útlit skipti öllu máli. Þó svo að rannsóknir hafi sýnt að útlit hafi 

áhrif á félagslega stöðu þá getur of mikil áhersla á útlit haft mjög slæmar afleiðingar (Bogt 

o.fl., 2010). Samkvæmt kenningu Fredrickson og Roberts (1997) um sjálfhlutgervingu (e. self-

objectification) geta þeir sem eru of uppteknir af útliti sínu þróað með sér ákveðið 

sjónarhorn eða ímynd af eigin líkama sem ýtir svo undir neikvæðar tilfinningar eins og 

skömm og kvíða og stuðlar að sálrænum sem og líkamlegum kvillum svo sem átröskunum, 

kynlífsvandamálum og þunglyndi (Bogt o.fl., 2010). 

4.4 Tíðni og umfang klámnotkunar 

Erfitt er að finna unga drengi sem ekki hafa séð klám á internetinu og hafa rannsóknir sýnt að 

hinn meðal unglingur horfi á klám í um tvær klukkustundir á viku. Það er gríðarlega auðvelt 

fyrir unglinga nú til dags að verða sér út um klám og má finna mikið magn af klámi frítt á 

internetinu. Til þess að skilja tíðni klámnotkunar unglinga betur þarf að gera sér grein fyrir 
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tveimur mismunandi leiðum að klámi. Þessar leiðir eru annars vegar að horfa viljandi á klám, 

þá af forvitni eða leit að kynferðislegri örvun, og hins vegar að rekast óvart á klám, til dæmis 

mynddiska hjá eldri fjölskyldumeðlimum eða á internetinu. Þegar talað er um klámnotkun er 

átt við þá sem skoða og notfæra sér klám viljandi (Coulombe, Wilson og Zimbardo, 2016; 

Flood, 2007). 

Þegar unglingar reyndu að nálgast klám hér áður fyrr stálust þeir í klámblöð og 

klámmyndir eða fengu einhvern eldri til þess að verða sér út um þær. Í dag fara forvitnir 

unglingar einfaldlega á internetið í næstu leitarvél, slá þar inn ákveðið leitarorð og fá 

hundruðir þúsunda niðurstaðna. Ekkert hindrar þá í að smella á niðurstöðurnar og komast 

inn á næstu klámsíðu. Unglingar vafra oftast á internetinu með litlu eftirliti foreldra og nú 

með tilkomu snjallsíma og spjaldtölva verður sífellt erfiðara að fylgjast með netnotkun barna 

og unglinga (Flood, 2007). 

 Árið 2016 framkvæmdi Guðbjörg Hildur kolbeins (2016) rannsókn á klámnotkun 

íslenskra framhaldsskólanema. Markmið rannsóknarinnar var að endurtaka rannsókn sem 

hafði verið framkvæmd árið 2006 á klámnotkun og kynhegðun íslenskra framhaldsskólanema 

með sérstöku tilliti til tæknibreytinga og hnattvæðingar sem hefur átt sér stað undanfarin ár. 

Rannsóknin leiddi í ljós að stór meirihluti þátttakenda hafði séð klám eða 98,8% karla og 

87,4% kvenna. Karlarnir voru að meðaltali tólf ára þegar þeir sáu klám fyrst og konur tæplega 

fjórtán ára. Hafði meðalaldur unglinganna lækkað frá því í rannsókninni árið 2006 og er talið 

að það sé vegna aukinnar tækniþróunnar sem auðveldar aðgang að klámi. Langflestir 

þátttakendur sögðust nota klámsíður á internetinu til þess að verða sér út um klám. 

Þriðjungur karla sagðist horfa á klám nánast daglega eða oftar á móti aðeins 4% kvenna. 

Klám var lang oftast notað í heimahúsi og í einrúmi, bæði hjá körlum og konum. Klám var 

langoftast notað til þess að fá kynferðislega örvun en einnig vegna forvitni. 

Meirihluti þátttakenda í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins (2016) sagðist vilja sjá 

kynmök gagnkynhneigðs pars og þar á eftir kynmök tveggja kvenna. Mun fleiri karlar en 

konur vildu sjá endaþarmsmök og tvöfalt fleiri karlar en konur vildu sjá munnmök og 

sjálfsfróun. Konur voru mun líklegri til þess að segja klám vera ógeðfelt og að það leiddi til 

kynferðislegt ofbeldis eða vændis. Bæði kyn voru nokkuð sammála um að klám væri gert fyrir 

karlmenn en körlum þótti það einnig gert fyrir konur. Þátttakendur töldu klám almennt gefa 

ranga mynd af kynlífi og fáir töldu klám sýna kynlíf eins og það væri í raun. Helmingur kvenna 

sem tók þátt í rannsókninni og sem hafði haft kynmök sagðist hafa sent myndir af brjóstum 
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eða kynfærum sínum til annarra. Tæp 6% sögðust hafa lent í því að nektarmyndum af þeim 

hefði verið dreift gegn þeirra vilja. 

 Ástrós E. Benediktsdóttir og Freydís J. Freysteinsdóttir (2017) gerðu rannsókn á 

kynhegðun, kynheilbrigði og klámnotkun íslenskra framhaldsskólanema. Lagður var 

spurningalisti fyrir 384 nemendur í fimm framhaldsskólum og voru flestir á aldrinum átján til 

tuttugu ára. Meirihluti þátttakenda höfðu horft á klám og var meðalaldurinn þrettán ára 

þegar þeir sáu klám í fyrsta sinn. Þriðjungur þátttakenda sagðist horfa á klám sér til 

skemmtunar en aðrir sögðust horfa á klám á meðan þeir stunduðu sjálfsfróun. Það voru svo 

14% sem sögðust einnig horfa á klám í fræðsluskyni. Flestir horfðu á gagnkynhneigt eða 

erótískt klám. Karlmenn horfðu á klám í mun meiri mæli en konur og voru 40% karla sem 

sögðust horfa á klám tvisvar til þrisvar sinnum á viku. 

 Líklegt þykir að klámnotkun ungmenna muni aukast eftir því sem árin líða sé ekkert 

gert. Ungmenni fá sífellt greiðari aðgang að internetinu með tilkomu snjallsíma, spjaldtölva 

og fleira og er internetið staðalbúnaður á öllum nútímaheimilum í vestrænum heimi. Börn og 

ungmenni eiga það til að nota internetið jafnmikið eða meira en foreldrar þeirra og oftar en 

ekki án eftirlits. Klámnotkun kann að hafa viðamikil áhrif á unglinga og ætla má að hún móti 

að einhverju leyti væntingar þeirra til kynlífs sem og kynhegðun (Bogt o.fl., 2010; Flood, 

2007; Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2016). 

5 Áhrif klámnotkunar á unglinga 

Mikið hefur verið deilt um áhrif klámnotkunar og fara áhrifin eftir ýmsum þáttum svo sem 

aldri klámneytandans og öðrum eiginleikum viðkomandi. Einnig hvort áhorfið sé viljandi eða 

óviljandi, hve lengi áhorfið á sér stað hvert sinn og hvort áhorfið eigi sér stað í einrúmi eða 

með öðrum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að klámáhorf unglinga hafi greinileg skaðleg áhrif 

þá sérstaklega ef áhorfið er gegn vilja eða sé mjög gróft. Yngri börnum gæti blöskrað við 

klámi og getur það haft truflandi áhrif á þau og valdið hugarangri. Unglingum gæti blöskrað 

við ákveðnum framsetningum kynlífs í klámi sem ekki tíðkast innan þeirra menningu til 

dæmis kynlíf með fleiri en tveimur aðilum, sadismi og fleira. Þetta kann unglingunum að 

finnast í fyrstu en eftir mikla klámnotkun getur átt sér stað normalísering og geta viðhorf 
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þeirra gagnvart klámi breyst (Ástrós Benediktsdóttir og Freydís Freysteinsdóttir, 2017; Flood, 

2007). 

Í þessum kafla verður farið ítarlega í þessi áhrif sem klámnotkun kann að hafa á 

unglinga. Ákveðin takmörkun á sér stað á rannsóknum á áhrifum klámnotkunar á unglinga og 

börn vegna siðferðislegra ástæðna en þó gefa rannsóknir á ungum fullorðnum einstaklingum 

og fullorðnum ákveðnar vísbendingar um áhrif klámnotkunar á börn og unglinga (Behun o.fl, 

2012). Fyrst verður fjallað um líffræðileg áhrif klámnotkunar og þá helst geturaskanir og 

hvernig dópamínframleiðsla hvatakerfisins kann að hafa ávanabindandi áhrif á 

klámnotendur. Því næst verður farið yfir hugræn og tilfinningaleg áhrif svo sem sjálfsmynd, 

líkamsmynd, kynferðislega óvissu, viðhorf, kynhegðun og nánd. Loks verður greint frá 

félagslegum áhrifum klámnotkunar svo sem einmanaleika, félagslegri einangrun, 

félagsþroska og ástarsamböndum. 

5.1 Líffræðileg áhrif 

Tíðni geturaskanna hefur farið hækkandi á síðustu árum og eru vísbendingar um að það sé 

vegna hækkandi tíðni klámnotkunar. Klámnotkun getur haft skaðleg áhrif á kynferðislega 

löngun og aðlöðun og getur leitt til annarra geturaskanna svo sem risvandamála, erfiðleika 

með að fá fullnægingu í kynlífi, minni kynhvatar og minni vilja til að stunda náið kynlíf með 

maka. Einnig virðast þeir sem horfa á klám í miklum mæli vera líklegri til þess að þurfa klám 

til að viðhalda kynferðislegri örvun í kynlífi með maka sínum. Talið er að geturaskanir fari 

mikið eftir aldri viðkomandi, því eldri sem einstaklingur er því líklegri er hann til þess að 

glíma við geturaskanir af einhverju tagi (Berger o.fl., 2016). 

Rannsóknir benda til þess að mikil klámnotkun hafi slæm áhrif á heilann. Hvatakerfi 

heilans byggir á taugaboðefnum, meðal annars dópamíni, sem framkalla vellíðan 

einstaklings. Í þessu samhengi eru taugaboðefni mikilvæg vegna þess að viðurkenndar 

fíkniraskanir verða til við yfirtöku á taugabrautum. Þegar slíkt gerist hefur það svo áhrif á 

umbun, hvatningu, ákvarðanatöku, nám og minni. Ákveðin hegðun kallar fram aukna 

dópamínframleiðslu og þar af leiðandi er hegðun styrkt enn frekar. Þetta gerist til dæmis 

þegar unglingur horfir á klám, þá bregst heilinn við og leysir út þetta vellíðunar taugaboðefni. 

Mikil klámnotkun getur þá leitt til þolmyndunar á dópamíni og neytandinn þarf alltaf meira 

dópamín til að kalla fram sömu viðbrögð og áður. Með þessu verður heilinn ónæmari fyrir 

klámi (Blumenthal og Gold, 2010; Gallinat og Kühn, 2014). 
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Í fyrstu heilaskönnun sem gerð var í rannsóknum á klámnotendum kom í ljós að þeir 

sem horfðu reglulega á klám sýndu minni heilavirkni og viðbrögð við klámfengnum 

ljósmyndum en aðrir. Þetta bendir til þess að regluleg klámnotkun keyri út hvatakerfið og 

notandi þarf sífellt að leita uppi grófara og afbrigðilegra klám til þess að fá sömu viðbrögð og 

áður (Coulombe, Wilson og Zimbardo, 2016). Dópamínbrautir heilans tengjast undirliggjandi 

leit að sælu sem getur leitt til fíknar með mikilli dópamínlosun. Þetta geta verið fyrstu skrefin 

í átt að klámfíkn og er mjög líkt þolmyndun vímuefnanotanda fyrir ákveðnum vímuefnum. 

Þetta samsvarar einnig kenningu Ivan Pavlov um klassíska skilyrðingu þar sem klámið er 

áreitið og dópamín er þá styrkingin sem kemur fram við kynferðislega örvun (Ciccarelli og 

White, 2012; Gallinat og Kühn, 2014; Grant o.fl., 2010). 

 Unglingar virðast vera næmari fyrir áreitum á hvatakerfi heilans en fullorðnir og 

benda nokkrar rannsóknir til þess að þeir verði fyrir ákveðinni ofurvirkni á hvatakerfinu þegar 

þeir bregðast við þessum áreitum. Þá er talið að klámnotkun og berskjöldun fyrir klámi hafi 

skaðlegri áhrif á unglinga því yngri sem þeir eru og að þeir unglingar sem horfa á klám verði 

líklegri til þess að misnota klám í framtíðinni. Kynferðisleg örvun sem verður til af sjónrænu 

áreiti virkir taugaleiðir fyrir taugaboðefni sem tengjast hugsun, hvatningu, tilfinningavirkni og 

skyni. Ólíkt fullorðnum eru unglingar ekki taldir vera með nógu þroskaðan framheila til þess 

að ná þeirri hugrænu stjórn sem þarf til þess að bæla niður eða leiða hjá sér kynferðislegar 

langanir, hugsanir og atferli sem klámnotkun hvetur til. Með öðrum orðum hafa unglingar 

ekki þroska til þess að horfa á klám. Þá hafa rannsóknir bent til þess að vanþroski á framheila 

og hugrænni stjórnun leiði til vandkvæða í ákvarðanatöku, hvatvísi og annarra áskorana á 

unglinsárum (Behun o.fl., 2012). 

5.2 Hugræn og tilfinningaleg áhrif 

Áhugavert er að skoða hvernig klám hefur áhrif á sjálfsmynd, líkamsmynd og væntingar. 

Klám gefur til kynna óæskilegar hugmyndir um hvernig kynlíf eigi að vera. Þessar hugmyndir 

búa til óraunhæfar væntingar fyrir bæði drengi og stúlkur. Rannsóknir benda til þess að 

klámnotkun leiði sérstaklega til óöryggis drengja á frammistöðu sinni í kynlífi og óöryggis 

stúlkna með líkamsmynd sína. Góð líkamsmynd er mjög mikilvæg fyrir velferð unglinga og 

getur brotin líkamsmynd leitt til átraskana, lágs sjálfsálits, ofþyngdar og þunglyndis. Klám, 

sem og klámvæðing, gefur út ákveðin viðmið um hvernig mannslíkaminn eigi að líta út. Að 

konur eigi að vera grannar og brjóstmiklar og karlar vöðvastæltir og með stór kynfæri. Einnig 
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kunna ýkt viðbrögð kvenna við reðurstærð karla í klámi að hafa einhver áhrif (Behun o.fl., 

2012; Dittmar, 2009; Frederick, Lever og Peplau, 2006; Tylka, 2015). Það hefur lengi verið 

þekkt að karlmenn séu hræddir um að vera með of lítinn lim og kemur það einmitt fram í 

óöryggi með frammistöðu í kynlífi. Sumir karlmenn eru þá greindir með smálimakvíða (e. 

small penis anxiety) sem lýsir sér í mikilli spéhræðslu og þrálátri áráttuhegðun þar sem þeir 

bera sig stöðugt saman við limi annarra (Miles o.fl., 2015). 

Í rannsókn Tylka (2015) kom í ljós að karlmenn sem horfðu á klám voru bæði líklegri 

en aðrir til þess að einblína á útlit sitt og einnig að gangast undir einhverskonar róttækar 

líkamsbreytingar, svo sem matarkúra, ofþjálfun, steranotkun eða lítaaðgerðir. Þeir 

líkamspartar sem karlmenn virðast vera óöruggastir með og bera saman við leikara í 

klámmyndum eru kviður og vöðvar. Það sem kom mest á óvart var að karlmenn voru ekki 

óöruggari með reðurstærð eftir því sem þeir horfðu meira á klám (Peter og Valkenburg, 

2014) sem er áhugavert þar sem 55% karla í rannsókn Frederick og félaga (2006) segjast 

ósáttir við reðurstærð sína. 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að klámáhorf eða að horfa á klámfengið efni stuðli að 

kynferðislegri óvissu (e. sexual uncertainty) ungmenna. Það sem felst í því er óvissa um 

kynferðisleg gildi og viðhorf, og jákvæðari viðhorf gagnvart því að prófa sig áfram í kynlífi á 

óskuldbundinn hátt. Þannig aukast líkur á því að unglingar sem horfa á klám vilji frekar prufa 

sig áfram í kynlífi með aðilum sem þeir eru ekki í föstu sambandi með og mismunandi 

aðilum. Einnig stuðlar áhorfið að frjálslyndari viðhorfum gagnvart kynlífi, sveigjanlegri 

viðhorfum á kynlífi utan hjónabands og sterkari hugmyndum að hlutgerð kvenna. Gildi og 

viðhorf sem unglingar fá frá klámnotkun eru ólík þeim sem þeir hafa fengið frá foreldrum, 

vinum og skóla. Þegar unglingar reyna svo að ná áttum og samsama sig við þessi ólíku gildi og 

viðhorf finna þeir fyrir óvissu um hvað þeir eigi að samsama sig við. Rannsóknir hafa sýnt að 

unglingar sem glíma við kynferðislega óvissu séu líklegri til þess að leita upplýsinga í klámi og 

klámfengnu efni en aðrir og er efast um hvort það séu áreiðanlegar eða æskilegar 

upplýsingar fyrir unglinga (Peter og Valkenburg, 2008). 

Forvitnilegt er að skoða hvort klámáhorf hafi einhver áhrif á kynhegðun og þá 

sérstaklega hvort áhorf á klám sem sýni ofbeldi gagnvart konum leiði til kynferðislegrar ýgi. 

Rannsóknir hafa ekki náð að sýna fram á að áhorf á gróft klám leiði til árásargirni gagnvart 

konum en þær hafa þó sýnt fram á að það hafi áhrif á viðhorf gagnvart kynferðislegu ofbeldi 
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á konum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að áhorf á gróft klám, það er klám sem einkennist af 

ofbeldi og valdamismun, þar sem ofbeldið er réttlætt á einhvern hátt leiði til jákvæðari 

viðhorfa gagnvart ofbeldi eða kynferðislegu ofbeldi á konum (Behun o.fl., 2012; Malamuth 

og Huppin, 2005). 

 Margar vísbendingar benda til þess að unglingar læri ákveðið kynferðislegt atferli 

með því að horfa á klám, fylgjast með kynhegðun í klámi og herma eftir slíkri hegðun (Behun 

o.fl., 2012). Þetta styður við kenningu Bandura (1977) um herminám og hvernig einstaklingar 

læri ákveðna hegðun með því að fylgjast með umhverfi sínu. Klám getur á einhvern hátt 

verið kynfræðsla fyrir unglinga en á sama tíma er það að brengla væntingar þeirra til kynlífs. 

Þeir unglingar sem horfa meira á klám eru líklegri til þess að byrja að stunda kynlíf fyrr en 

aðrir unglingar og eru einnig líklegri til þess að þróa með sér óæskilega kynhegðun svo sem 

óvarið kynlíf, kynlíf með mörgum aðilum og að nota áfengi eða vímuefni samhliða kynlífi. 

Einnig eru þeir líklegri til þess að hafa hermt eftir ákveðnum kynlífsathöfnum sem þeir hafa 

séð í klámi og trúa frekar að klámnotkun hafi meiri og skaðlegri áhrif á aðra en þá sjálfa 

(Behun o.fl., 2012; Bridges o.fl., 2016; Flood, 2009; Ven-hwei og Wei, 2002). 

Klámnotkun hefur verið tengd við verri gæði og minni ánægju innan gagnkynhneigðra 

hjónabanda og er það langoftast karlmaðurinn sem hana stundar. Það getur verið mikið áfall 

fyrir annan aðila í hjónabandi að komast að því að maki hans hefur verið að horfa á klám í 

laumi. Með gæði innan hjónabands er átt við traust, skuldbindingu og fullnægjandi og 

heilbrigt kynlíf, aðlöðun beggja aðila, nánd og gagnkvæma heildaránægju með maka. Mikil 

klámnotkun annars aðila innan hjónabands getur leitt til meiri óstöðugleika í hjónabandinu, 

minni kynferðislegrar ánægju, lélegri sjálfsmyndar og minni nándar. Hún getur einnig leitt til 

framhjáhalds. Í einhverjum tilfellum eru það lakari gæði og óánægja innan hjónabanda sem 

leiða til klámnotkunar, en rannsóknir benda til þess að það sé mun oftar á hinn bóginn. Að 

mikil klámnotkun rýri gæði og ánægju í hjónaböndum. Nánd stuðlar jafnframt að betri 

geðheilsu (Eberstadt og Layden, 2010; Perry, 2016; Popovic, 2011). 

 

5.3 Félagsleg áhrif 

Þó svo að internetið geri fólki kleift að hafa auðveld samskipti sín á milli hvar sem er í 

heiminum hafa rannsóknir sýnt að mikil netnotkun geti leitt til þunglyndis, einmanaleika og 

erfiðleika með að mynda tengsl. Einnig að mikil netnotkun tengist vandamálum með vinnu, 
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skóla og hreinlæti. Þrátt fyrir að vita þau félagslegu og persónulegu vandamál sem mikil 

netnotkun getur valdið þá eru flestir sem halda þessari notkun áfram og getur það svo leitt til 

minni samskipta við fjölskyldu og vini, meira þunglyndis, félagslegrar einangrunar og 

einmanaleika. Þá er forvitnilegt að skoða hvort mikil klámnotkun hafi sömu áhrif og hafa 

rannsóknir sýnt fram á að tengsl milli klámnotkunar og einmanaleika séu til staðar (Amin, 

Virden og Yoder, 2005). 

Í rannsókn Butler, Draper, Leonhardt, Pereyra og Skinner (2018) um áhrif 

klámnotkunar kemur fram að klámnotkun hefur mikil áhrif á einmanaleika. Þeir sem horfðu 

mikið á klám voru mun líklegri til þess að finna fyrir einmanaleika en aðrir og einnig kom 

fram að þeir sem voru meira einmana en aðrir voru mun líklegri til þess að horfa mikið á 

klám. Mikil klámnotkun getur leitt af sér tengslaraskanir og getur myndað stórt 

tilfinningalegt bil milli einstaklinga. 

 Mikil klámnotkun hefur einnig áhrif á félagsþroska og tengslamyndun. Rannsóknir 

hafa sýnt að unglingar sem eru virkir félagslega eru ekki eins líklegir til þess að horfa á klám í 

miklum mæli miðað við aðra sem ekki eru eins virkir. Þá eru sterk tengsl á milli mikillar 

klámnotkunar og minni virkni í samskiptum og einnig á milli mikillar klámnotkunar og 

félagslegra aðlögunarörðugleika. Einnig hefur verið sýnt fram á að mikil klámnotkun leiði til 

ýgis og eru þeir sem horfa mikið á klám mun líklegri til þess að glíma við hegðunarvanda en 

aðrir. Þeir sem horfa á klám í miklum mæli eru einnig líklegri til þess að þróa með sér 

einkenni þunglyndis og eru í minni tengslum við foreldra sína (Behun o.fl., 2012). 

Þar sem klám leggur til ákveðin viðmið um hvernig skuli haga sér í kynlífi þá horfa 

klámnotendur á klám og fræðast ómeðvitað um kynlíf og þróa með sér væntingar samkvæmt 

því. Hvatning karla til klámnotkunar er að mörgu leiti háð kynferðislegum styrkingum (e. 

rewards) og horfa þeir á klámið án þess að hugsa um afleiðingar og án allrar fyrirhyggjusemi. 

Því meiri klámnotkun sem á sér stað því líklegri eru karlar til þess að aðlaga sig þessum 

viðmiðum og væntingum og heimfæra þær yfir á raunverulegt kynlíf. Þetta á vel við kenningu 

Pavlov um klassíska skilyrðingu (Bridges o.fl., 2016). Eins og komið hefur fram þá leiðir 

klámnotkun til óöryggis karla varðandi frammistöðu í kynlífi og getur haft viðamikil áhrif á 

kynlíf þeirra. Bridges og félagar (2016) gerðu rannsókn á þessu og þar kom í ljós að því meiri 

klámnotkun sem karlmenn stunda því líklegri séu þeir til að horfa á klám á meðan þeir 

stunda kynlíf. Þeir eru líklegri til að vilja nota ákveðnar kynlífsstellingar með maka sínum sem 
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þeir hafa séð úr klámi. Jafnframt að hugsa um og ímynda sér klámsenur í miðju kynlífi til að 

viðhalda kynferðislegri örvun. Þeir eru einnig líklegri til að upplifa óöryggi með frammistöðu 

sína og líkamsmynd. 

Í bandarískri rannsókn sem gerð var af Doran og Price (2014) um áhrif klámnotkunar 

á hjónabönd kom í ljós að þeir sem höfðu horft á klámmynd síðustu tólf mánuði voru líklegri 

til þess að vera fráskildir. Einnig voru þeir líklegri til þess að hafa haldið framhjá maka sínum 

og ólíklegri til þess að segjast hamingjusamir og ánægðir í hjónabandi sínu. Klámnotkun 

reyndist einnig draga úr tíðni kynlífs innan hjónabands og því lengur sem klámnotkun hafði 

átt sér stað því verri áhrif hafði hún haft á gæði hjónabandsins. Þó hafa rannsóknir sýnt að 

pör sem horfa á klám saman geta deilt kynferðislegum áhuga, skoðunum og gildum varðandi 

kynlíf. Þetta á einnig við um pör sem horfa á klám í sitthvoru lagi í einrúmi. Einnig að það 

stuðli að betri samskiptum og nánd. Talið er að þetta eigi sér ekki stað í samböndum þar sem 

einungis annar aðili horfir á klám (Balzarini, Campbell, Fisher og Kohut, 2018). 

6 Klámfíkn 

DSM-5 greiningarkerfið (e. Diagnostic and statistical manual) sem gefið er út af bandarísku 

geðlæknasamtökunum (American psychiatric association) hefur ekki viðurkennt klámfíkn 

sem fíkniröskun og leggur megin áherslu á áfengi og vímuefni þegar fjallað er um 

fíkniraskanir. DSM-5 greiningarkerfið er notað til þess að greina geðsjúkdóma og er notað 

víða um heim. DSM-5 skilgreinir fíkn annarsvegar og hegðunarfíkn hinsvegar. Fíkn er þá áköf 

löngun í ákveðið vímuefni sem veitir skammtíma vellíðan, þrátt fyrir að viðkomandi þekki til 

skaðlegra afleiðinga eftir langvarandi notkun á efninu. Hegðunarfíkn er þá notað um fíkn sem 

ekki viðkemur utanaðkomandi efni heldur sjálfri hegðuninni. Eina hegðunarfíknin sem er 

viðurkennd röskun í DSM-5 er spilafíkn (American psychiatric association, 2013). 

Hegðunarfíkn á margt sameiginlegt með áfengis- og vímuefnafíkn. Meðal annars það 

að um er að ræða stjórnlausa hvöt til að framkvæma ákveðna skaðlega hegðun þrátt fyrir 

vitneskju um slæmar afleiðingar. Griffiths (2000) segir hegðunarfíknir innihalda sömu 

efnisþætti og áfengis- og vímuefnafíkn sem felst í þolmyndun, þrá, skapsveiflum, 

fráhvarfseinkennum, átökum og afturhvörfum. Margir telja skilgreiningu DSM-5 á fíkn vera of 

þrönga og að til staðar séu fleiri tegundir hegðunarfíknar heldur en spilafíkn til dæmis 
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kynlífsfíkn, tölvuleikjafíkn, matarfíkn og klámfíkn (Finn, Ley og Prause, 2014; Grant o.fl., 

2010). 

 Fjölmargar vísbendingar eru þannig til um að klámfíkn sé raunverulegt vandamál. Þar 

sem ekki eru til næg fagleg gögn sem styðja við klámfíkn er oft talað um sjálf-skilgreinda 

klámfíkn (e. self-perceived pornography addiction) en það er þegar einstaklingar skilgreina 

sjálfa sig með klámfíkn (Wilson, 2016). 

Sú hugmynd hefur komið fram að góð leið til þess að skoða raunveruleg áhrif 

klámfíknar sé að hætta allri klámnotkun um eitthvert skeið og kanna svo hvaða áhrif það 

hefur (Wilson, 2016). Wilson (2016) fjallar um ákveðna sjálfshjálpar- og meðferðarhópa á 

internetinu sem hjálpast að við að sigrast á fíkninni og óformlega rannsókn þeirra á fíkninni. 

Einn stærsti enskumælandi meðferðarhópur sem sérhæfir sig í klámfíkn heitir „NoFap” og 

samanstendur af næstum 200.000 meðlimum. Sá stærsti er kínverskur hópur sem kallast 

„BaiDu” en hann samanstendur af 1,8 milljónum manns. Flestir af þessum meðlimum eru 

ungir karlmenn og lýsa þeir svipuðum einkennum klámfíknar sem má setja í þrjá flokka. 

Þessir flokkar eru 1) frammistöðu einkenni, 2) skap og einbeitingareinkenni og 3) 

vísbendingar um fíkn. 

 Með frammistöðueinkennum er átt við mjög litla kynlöngun til kynlífs með maka, 

skortur á morgun-holdrisi, erfiðleikar við að ná fullnægingu í kynlífi með maka, erfiðleikar við 

að viðhalda holdrisi í kynlífi, ásókn í grófara og afbrigðilegra klám til að ná meiri 

kynferðislegri örvun og ásókn í klám sem samsvarar ekki kynhneigð viðkomandi. Með skap 

og einbeitingareinkennum er átt við félagskvíða, einbeitingarleysi, áhugaleysi, skort á 

hvatningu, þunglyndi, tilfinningadofa, dvínandi sjálfstraust, orkuleysi, stöðuga hugsun um 

klám, efasemdir um eigin kynhneigð og þráláta áráttukennda hegðun. Margir notendur 

þessara hópa greindu frá vísbendingum um fíkn og er þá átt við ásókn í grófara efni og 

afbrigðilegra efni. Jafnframt skort á getu til þess að hætta klámnotkun þrátt fyrir vitneskju 

um skaðleg áhrif hennar og skort á áhuga á því sem áður þótti áhugavert. Einnig fellur það 

undir vísbendingu um fíkn að þrátt fyrir að hafa náð að hætta klámnotkun í einhvern tíma þá 

byrji þeir aftur að horfa á klám fyrr eða síðar. Enn fremur upplifðu þeir fráhvarfseinkenni eftir 

að hafa hætt sem einkenndust af svefnleysi, pirringi, skapsveiflum, höfuðverkjum, 

kvíðaköstum, þunglyndi, svitaköstum, einbeitingarleysi, sjálfsvígshugsunum og óstjórnandi 

löngun til klámnotkunar. Meðlimir þessara hópa segja þessi einkenni svo minnka umtalsvert 

eftir að þeir ná að hætta klámnotkun í ákveðinn tíma (Wilson, 2016). 
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 Rannsóknir taugasálfræðinga síðustu ára styrkja þá tilgátu að klámfíkn sé 

raunverulegt vandamál og innihaldi breytingar á heila svipuðum og eigi sér stað meðal 

áfengis- og vímuefnafíkla. Auðvitað er ekki hægt að taka við þessum upplýsingum án 

fyrirvara og er líklegt að margir af meðlimum þessara hópa glími við önnur vandkvæði sem 

leiði til þessara einkenna og ákveðið sýndarsamband eigi sér stað. Þó gefur þetta góða 

vísbendingu um að klámfíkn eigi sér stað og varpar ljósi á þetta viðfangsefni. Hvort svo sem 

klámfíkn sé fíkn í sjálfri sér eða undirþáttur kynlífsfíknar þá er þetta alvöru vandamál sem 

þarfnast athygli og frekari rannsókna (Wilson, 2016). 

7 Úrræði og bataferli 

Það er misjafnt hvað einstaklingar eru lengi að ná fullum bata eftir að hafa verið háðir klámi 

og geta önnur vandkvæði spilað inn í sem þarfnast faglegrar umönnunar. Virðist vera að þeir 

sem voru eldri við byrjun klámnotkunar séu fljótari að ná bata en þeir sem byrjuðu yngri og 

getur það verið vegna þess að heili unglinga er ekki fullþroskaður eins og áður segir (Wilson, 

2016). 

Þeir sem hafa náð að hætta klámnotkun hafa fundið fyrir miklum framförum á velferð 

sinni. Þeir segjast hafa betri geðheilsu og að námsárangur þeirra sé betri. Þeir telja sig hafa 

meiri orku, finni meiri hvatningu, sjálfstraust og félagsvirkni. Þeir telja sig finna fyrir meiri 

tilfinningum og jákvæðni, að þeir finni fyrir minna þunglyndi og minni kvíða. Þá segjast 

margir hafa meiri löngun til þess að skuldbinda sig í ástarsambandi, að þeir finni fyrir meiri 

nánd og breyttum viðhorfum (Wilson, 2016). Á vefsíðu „Your brain on porn” má finna 

fjöldann allan af reynslusögum og batasögum fólks sem hefur glímt við klámfíkn (Your brain 

on porn, 2016). 

7.1 Meðferðar- og sjálfshjálparhópar 

Til eru ótal smáforrit, vefsíður og spjallþræðir á internetinu sem ætlaðir eru klámfíklum til 

stuðnings. Þetta eru hópar af fólki sem glímir við sama vandamál, deilir reynslusögum og 

sínir hvort öðru stuðning. Sumir hópar notast við 12-sporakerfið og aðrir ekki (Your brain on 

porn, 2010). 

 Einn stærsti meðferðar- og sjálfshjálparhópurinn á internetinu er „NoFap” sem á 

upptök sín á vefsíðunni „reddit.com” og samanstendur af tæpum 200.000 meðlimum. NoFap 
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hjálpar meðlimum að yfirstíga klámfíknina með það að markmiði að sporna við 

geturöskunum, bæta ástarsambönd og að lifa lífinu til fulls. Þeir kalla bataferlið 

„endurræsingu” (e. reboot) og telja að hægt sé að „endurræsa” heilann eftir þær breytingar 

sem verða á honum eftir mikla klámnotkun. Í þessari endurræsingu er mælt með að vikið sé 

algjörlega frá klámnotkun, sjálfsfróun og jafnvel kynlífi um eitthvert skeið. NoFap býður 

einnig upp á smáforrit sem inniheldur hvatningarorð og dagatalningu til þess að hjálpa til við 

endurræsingarferlið. Þá er hægt að óska eftir ábyrgðarfélaga til þess að hjálpa við þetta ferli. 

Ábyrgðarfélagar eru í sambandi á netinu og styðja við hvorn annan í endurræsingunni 

(NoFap, e.d.; Wilson, 2016). 

 Helstu 12-spora samtökin sem sérhæfa sig í klámfíkn er „Porn addicts anonymous” 

(PAA). PAA er hópur karla og kvenna sem eiga það sameiginlegt að glíma við klámfíkn og vilja 

sigrast á henni. Þau halda fundi, deila reynslusögum og hjálpast að við að sigrast á fíkninni 

(Porn addicts anonymous, e.d.; Your brain on porn, 2010). 

 Ekki er til sérstakur sjálfshjálparhópur á Íslandi sem sérhæfir sig í klámfíkn. 

Sjálfshjálparhópurinn SLAA á Íslandi (Sexual and love addicts anonymous) gæti þó hentað 

klámfíklum en hann byggir á 12-sporakerfinu. Hópurinn samanstendur af körlum og konum 

sem hafa það sameiginlegt að vera haldin ástar- og kynlífsfíkn og vilja sigrast á henni. 

Hópurinn heldur fundi þar sem fólk hittist, deilir reynslusögum og sýnir hvoru öðru stuðning. 

Lögð er mikil áhersla á nafnleynd og eru fundirnir aðeins opnir þeim sem eiga við þennan 

vanda að stríða. SLAA segir ástar- og kynlífsfíkn birtast meðal annars í hegðun sem gerð er í 

einrúmi, svo sem sýniþörf, gægjuþörf eða klámnotkun, með eða án sjálfsfróunar. Þá er 

stjórnlaus klámnotkun talin vera undirþáttur ástar- og kynlífsfíknar. Þess vegna er þetta 

mögulega góður staður fyrir klámfíkla á Íslandi til þess að sigrast á fíkn sinni (Geðhjálp, e.d.; 

SLAA, e.d.). 

  

7.2 Meðferð við klámfíkn 

Hegðunarfíknir eru læknanlegar. Viðtalsmeðferðir hafa borið árangur í að lækna 

hegðunarfíknir. Þá er hugræn atferlismeðferð (HAM) algengasta meðferðarúrræði sem notað 

er í viðtalsmeðferð við hegðunarfíknum. Með HAM meðferð er lögð áhersla á að finna út 

mynstur sem leiða til þrálátrar hegðunar og gera lífstílsbreytingar til þess að stuðla að 

heilbrigðari hegðun. Mælt hefur verið með HAM sem mögulegri árangursríkri meðferð við 
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klámfíkn og er það mat byggt á þeim árangri sem hún hefur náð í meðferð á internetfíkn. Þó 

hefur hugræn atferlismeðferð ekki verið gagnreynd sem meðferðarúrræði við klámfíkn. 

Einnig hefur verið sýnt fram á að Acceptance and commitment therapy, eða ACT, gæti verið 

árangursríkt meðferðarúrræði við klámfíkn (Crosby og Twohig, 2012; Grant o.fl., 2010; Laier, 

2012). ACT meðferð byggir á sátt, stefnu og núvitund. Þá er markmiðið annars vegar að ná 

sátt við hluti sem ekki er hægt að breyta og hins vegar að móta sér stefnu til að lifa eftir. 

Einnig að læra að lifa í augnablikinu til að ná fullri stjórn á eigin hegðun (Hayes, 2005). 

8 Forvarnir og fræðsla 

Bandarísku kynfræðslusamtökin (SIECUS) hafa skilgreint kynfræðslu sem ferli þar sem 

einstaklingar læra og mynda viðhorf og gildi sem viðkoma kynlífi, ástarsamböndum, 

kynhlutverkum og líkamsmynd (SIECUS, e.d.). Vitað er að einstaklingar hafa kynferðislegar 

tilfinningar, verði virkir kynferðislega og þurfa að átta sig á mörgum þáttum kynlífs. Því þarf 

að hvetja einstaklinga með fræðslu til þess að skoða viðhorf og aðstoða þá við að öðlast 

færni til ákvarðanatöku varðandi kynlíf og að bera ábyrgð á slíkum ákvörðunum. Einnig þarf 

einstaklingur að gera sér grein fyrir áhættum og afleiðingum óæskilegrar kynhegðunar og 

hvernig eigi að forðast þær. Þó hafa rannsóknir leitt í ljós að þekking ein og sér er ekki 

nægjanleg til þess að hafa áhrif á kynhegðun. Þá hefur verið mælt með því að virkja 

nemendur betur í kynfræðslunni (Sóley Bender, 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt að hugmyndir og væntingar unglinga til kynlífs eru oft byggðar á 

klámi. Því má ætla að mikil þörf sé á góðri kynfræðslu einkum vegna þess hve ólíkt klám er 

raunverulegu kynlífi (Lovísa Arnardóttir, 2011). Það getur verið afar mismunandi hvenær fólk 

byrjar að stunda kynlíf og er mikilvægt að einstaklingur hafi náð fullnægjandi líkamlegum, 

tilfinningalegum og félagslegum þroska þegar ákveðið er að byrja að stunda kynlíf. Þá getur 

góð fræðsla um klám og kynlíf verið góð forvörn. Þá er mikilvægt að fræðslan leggi áherslu á 

að gefa unglingum færi á að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og viðhorf til kynlífs og kláms. 

Skólar og foreldrar eru lykilaðilar í forvarnarfræðslu við börn og unglinga (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006a; Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir, Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006b). 
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 Þá er mikilvægt fyrir foreldra að vera meðvitaðir um netnotkun barna sinna og gæta 

að netöryggi þeirra. Margar hættur geta leynst á internetinu svo sem neteinelti, 

barnaníðingar, svindl og auðvitað klám. Eins og komið hefur fram rekast börn oft á klám á 

netinu bæði viljandi og óviljandi. Börn og unglingar hafa ekki nægan þroska eða reynslu til 

þess að vafra á internetinu á öruggan hátt. Þá verða foreldrar að skapa öruggt netumhverfi 

fyrir börnin sín og setja þeim skýr viðmið og leiðbeiningar. Þegar börnin svo eldast og 

netnotkun þeirra verður meiri er mikilvægt að þau viti hvernig eigi að taka sjálfstæðar og 

ábyrgar ákvarðanir. Þau þurfa að vita hvaða hættur leynast á netinu, hvernig eigi að bregðast 

við þeim og vita hvenær eigi að biðja um hjálp. Margir unglingar þora ekki að segja foreldrum 

sínum frá áhyggjuefnum tengdum netnotkun af ótta við skammir, fordæmingar og refsingar. 

Því er mikilvægt að byggja samband við börnin á gagnkvæmu trausti (Flood, 2007; Willard, 

2007). 

8.1 Félagsráðgjöf 

Um langt skeið hafa félagsráðgjafar tekið virkan þátt í forvarnarstarfi í formi kynfræðslu. Þá 

hafa þeir aðallega fengist við fræðslu um kynlíf, getnaðarvarnir og barneignir. Félagsráðgjafar 

vinna oft á tíðum með börnum og unglingum og er mikilvægt að þeir þekki til útbreiðslu 

kláms og séu meðvitaðir um áhrif þess. Þá geta þeir unnið að jákvæðri mótun kynheilbrigðis 

og kynvitundar unglinga meðal annars með fræðslu, forvarnarvinnu, ráðgjöf og rannsóknum 

(Gubjörg Edda Hermannsdóttir, Sigurlaug Hauksdóttir og Valgerður Halldórsdóttir, 2012; 

Svava Stefánsdóttir og Guðbjörg Edda Hermannsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar hafa mikla þekkingu og þjálfun í tengslamyndun og teymisvinnu og 

leggja áherslu á kerfisaðferðir sem geta aukið gæði kynfræðslu. Félagsráðgjafar geta nýtt 

þekkingu sína úr fræðilegum rannsóknum til þess að þróa kynfræðslu. Þeir geta verið með 

fræðslu fyrir unglinga, foreldra og fagaðila. Einnig geta þeir stofnað ákveðna foreldrahópa 

þar sem hægt væri að fræða foreldra um hvað það er mikilvægt að eiga opin samskipti við 

börnin sín um kynfræðslu. Heildarsýn er stór þáttur í starfi félagsráðgjafa og getur 

félagsráðgjafinn unnið í teymum með öðru fagfólki og leitað að nýjum leiðum til þess að gera 

kynfræðslu enn betri (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 
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9 Umræða 

Ljóst er að útbreiðsla kláms á internetinu hefur færst í aukana á síðustu árum og 

birtingarmyndir klámvæðingar verða æ sýnilegri í daglegu lífi. Sífellt auðveldara verður að 

komast í tæri við klám með aukinni tækniþróun og frjálslyndari viðhorfum samfélagsins 

gagnvart klámi og kynlífi. Klámvæðingin getur haft skaðleg áhrif á börn og unglinga og getur 

verið mikill áhrifavaldur til dæmis í gegnum afþreyingarefni. Hafa rannsóknir sýnt fram á að 

afþreyingarefni hafi áhrif á þróun kynhegðunar og kynheilbrigðis barna og unglinga (Bogt 

o.fl., 2010; Bridges o.fl., 2016; Tyler, 2010). Klámnotkun ungmenna er viðamikil og hefur stór 

hluti unglinga komist í tæri við klám og eru allar líkur á að þeir hafi séð klám fyrir þrettán ára 

aldur. Karlar horfa á klám meira en konur og hefur komið í ljós að langflestir karlkyns 

unglingar á Íslandi hafa séð klám og mikill meiri hluti kvenna. Einnig hafa karlmenn 

frjálslyndari viðhorf gagnvart klámi. Aðgengi að klámi hefur aldrei verið greiðara og geta 

unglingar auðveldlega nálgast klám á internetinu án hindrunar í gegnum snjallsíma, 

spjaldtölvur og fartölvur og sífellt erfiðara verður fyrir foreldra að fylgast með netnotkun 

barna sinna (Ástrós E. Benediktsdóttir og Freydís J. Freysteinsdóttir, 2017; Flood, 2007; 

Flood, 2009; Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2016). 

 Í ritgerð þessari hefur komið í ljós að klámnotkun hefur viðamikil skaðleg áhrif á alla 

þá þætti sem búist var við. Þessir áhrifaþættir voru 1) geturaskanir, 2) slök sjálfsmynd, 3) 

viðhorfsbreytingar á ofbeldi og hefðbundnum kynjahlutverkum, 4) óæskileg kynhegðun, 5) 

slæm áhrif á náin sambönd og kynlíf, 6) félagsþroska og 7) möguleg þróun klámfíknar. Þó 

bættust við aðrir þættir sem klámáhorf veldur; kynferðisleg óvissa, skaðleg áhrif á heilavirkni 

og skaðleg áhrif á tengslamyndun. Klámnotkun getur leitt til geturaskana og haft slæm áhrif 

á heilavirkni. Notkunin keyrir út hvatakerfi heilans og getur leitt til ávanabindandi einkenna 

sem felast í þolmyndun og ásókn í grófara og afbrigðilegra klám sem kunna að vera fyrstu 

skrefin í átt að klámfíkn. Klámnotkun hefur einnig áhrif á sjálfsmynd, líkamsmynd og 

væntingar. Klám leiðir til óraunhæfra hugmynda og væntinga til kláms hvað varðar útlit og 

frammistöðu sem leiðir svo til óöryggis karla með frammistöðu í kynlífi og óöryggis kvenna 

með líkama sinn. Klámnotkun virðist þó ekki hafa áhrif á óöryggi með reðurstærð karla eins 

og hefði mátt búast við (Behun o.fl., 2012; Berger o.fl., 2016; Coulombe o.fl., 2016; Gallinat 

og Kühn, 2014; Peter og Valkenburg, 2014). 

Mikil klámnotkun getur leitt til kynferðislegrar óvissu ungmenna. Einnig leiðir hún til 

frjálslyndari viðhorfa gagnvart kynlífi og sterkari hugmynda um hlutgerð kvenna og 
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kynjamismunun. Unglingar læra ákveðnar kynhegðanir með því að horfa á klám og getur það 

á einhvern hátt virkað sem kynfræðsla fyrir unglinga en á sama tíma brenglað væntingar 

þeirra til kynlífs. Þeir unglingar sem horfa meira á klám eru líklegri til þess að byrja að fikta 

við kynlíf fyrr en aðrir unglingar og eru einnig líklegri til þess að þróa með sér óæskilega 

kynhegðun. Klámnotkun getur einnig leitt til einmanaleika, haft skaðleg áhrif á félagsþroska 

þeirra, tengslamyndun og náin sambönd. Þá kom í ljós að klámnotkun hefur skaðleg áhrif á 

gæði hjónabanda og kynlífs (Behun o.fl., 2012; Bridges o.fl., 2016; Butler o.fl., 2018; Perry, 

2016; Peter og Valkenburg, 2008). 

 Vegna skorts á rannsóknum á klámfíkn er ekki enn hægt að sína fram á að hún teljist 

vera raunveruleg fíkn eins og til dæmis spilafíkn eða kynlífsfíkn og hvað þá fíkniröskun 

(American Psychiatric Association, 2013). Þó eru fjölmörg dæmi um karlmenn sem hafa 

greint frá klámfíkn sinni og þeim vandamálum sem hún beri með sér. Gríðarlegur fjöldi af 

fólki á internetinu eru að hjálpast að og deila reynslusögum af klámfíkn sinni. Í samantekt 

sem gerð var á þessum bata- og reynslusögum komu í ljós viðamikil skaðleg áhrif klámfíknar 

sem gefur vísbendingu um alvarleika málsins og hafa rannsóknir taugasálfræðinga síðustu 

ára styrkt þá tilgátu að klámfíkn eigi sér stað og innihaldi breytingar á heila svipaðar og eiga 

sér stað hjá áfengis- og vímuefnafíklum (Wilson, 2016). 

 Þar sem klámfíkn er enn frekar óþekkt þá er ekki mikið um úrræði á Íslandi. Þó er 

hægt að leita til sálfræðinga sem geta boðið upp á viðeigandi meðferð eða til 

sjálfshjálparhópa svo sem SLAA og aðra sjálfshjálparhópa á internetinu (Grant o.fl., 2010; 

NoFap, e.d.). Rannsóknir hafa sýnt að hugmyndir og væntingar unglinga til kynlífs eru oft 

byggðar á klámi. Því er mikil þörf á góðri kynfræðslu, þá sérstaklega vegna þess hve ólíkt 

klám er raunverulegu kynlífi. Klám er óæskileg kynfræðsla þar sem börn eru oft ekki með 

fullnægjandi þroska til þess að meðtaka það. Einnig er þörf á að bæta kynfræðslu hér á landi. 

Þá getur félagsráðgjafinn spilað lykilhlutverk í að hámarka gæði kynfræðslu á Íslandi með 

reynslu og heildarsýn að leiðarljósi og með hjálp faglegra gagna (Flood, 2009; Lovísa 

Arnardóttir, 2011; Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 

 Þessi ritgerð er ekki gerð til þess að stuðla að banni á klámi og klámnotkun og ekki er 

tekin afstaða með eða á móti klámi, heldur er markmiðið að gera fólk meðvitað um umfang 

þess og hugsanleg skaðleg áhrif þess. Einnig er einblínt á neikvæðar hliðar kláms í þessari 

ritgerð og þær jákvæðu vanræktar að einhverju leiti. Jákvæðar hliðar kláms þarfnast frekari 

rannsókna og gætu þær falist í tjáningarfrelsi. Frekari rannsókna er þörf á klámfíkn og hvort 
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hún sé til staðar á Íslandi í eins miklum mæli og virðist vera erlendis. Þá væri einnig verðugt 

að skoða betur áhrif klámnotkunar á viðhorf gagnvart kynjunum og valdamismun kynjanna. 

Athyglisvert væri að skoða hvort ákveðnar tegundir kláms kunni að hafa áhrif. Svo væri 

áhugavert að kanna hvort að kynfræðsla skarist á við viðhorf sem hafa lærst við klámnotkun 

á þann veg að kynferðisleg óvissa myndist eða hugarmisræmi (e. cognitive dissonance). 

Hugarmisræmi er það sem einstaklingur upplifir eftir að hafa tileinkað sér tvö eða fleiri 

misvísandi viðhorf, skoðanir eða gildi og framkvæmir svo hegðun sem samsvarar þeim ekki 

(Ciccarelli og White, 2014). 

Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á umfang klámnotkunar, áhrif hennar 

og klámfíkn. Þá helst til þess að gera fólk meðvitað um þetta viðfangsefni og hvaða áhrif 

klám hefur svo hægt sé að hámarka gæði fræðslu um kynlíf og klám fyrir ungt fólk á Íslandi. 

Þörf er á meiri fræðslu um klám á Íslandi og virðist orðræðan um klám og klámnotkun oft 

einkennast af skömm, feimni og tabú og er því nauðsynlegt að varpa ljósi á þetta 

viðfangsefni. Ég kem til með að halda áfram með þetta viðfangsefni, þróa fyrirlestra upp úr 

því og spila mitt hlutverk í að hámarka gæði kynfræðslu á Íslandi. 
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