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Ágrip 

Bakgrunnur: Smokkanotkun meðal unglingspilta hér á landi er minni en í ýmsum Evrópulöndum. Slík 

áhættuhegðun getur leitt til þess að þeir eru í aukinni hættu á kynsjúkdómasmiti. Nýgengi 

klamydíusmita á Íslandi er með því hæsta sem þekkist í heiminum. Einnig hefur tíðni ótímabærra 

þungana meðal unglingsstúlkna verið hærri hérlendis miðað við önnur Norðurlönd. 

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvaða þættir skipta máli við smokkanotkun 

unglingspilta, bæði hvetjandi og letjandi þættir.   

Aðferð: Rannsóknin grundvallast á eigindlegri aðferð, rýnihóparannsókn. Þátttakendur voru nemendur 

í framhaldsskólum í Reykjavík og á Ákureyri. Þátttakendur voru valdir með tilgangs- og snjóboltaúrtaki. 

Viðtölin voru skráð frá orði til orðs og greind með rammaaðferð Gale o.fl. (2013). 

Niðurstöður: Tekin voru sex rýnihópaviðtöl, þrjú í Reykjvik og þrjú á Akureyri. Alls tóku 35 

unglingspiltar þátt í rannsókninni og voru þeir á aldrinum 18-23 ára. Niðurstöður sýndu þrjú þemu, sem 

voru „að þekkja smokkinn“, „að hafa smokkinn í hendi“ og „notkunin sjálf - þegar á reynir". Fram kom 

að það helsta sem hindraði notkun smokka var takmörkuð kynfræðsla, skortur á samræðum við 

kynlífsfélaga, neikvæð viðhorf, takmarkað aðgengi og augnablikið. Það helsta sem hvatti til 

smokkanotkunar voru mögulegar afleiðingar áhættuhegðunar, jákvæð viðhorf og sjálfsöryggi. 

Ályktanir: Byggt á niðurstöðum rannsóknarinnar teljum við þörf á að bæta fræðslu um kynheilbrigði. 

Kennarar í grunn- og framhaldsskólum landsins þurfa að fá þjálfun til að koma kynfræðsluefni betur 

áleiðis til unglinga. Smokkanotkun unglingspilta er mikilvægur þáttur hvað varðar kynheilbrigði og gera 

þarf smokkinn sýnilegri og  aðgengilegri. 

 

Lykilorð: Unglingspiltar, smokkanotkun, kynheilbrigði, áhættuhegðun, hindrandi þættir, hvetjandi 

þættir.  
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Abstract 

 

Background: Condom use among adolescent boys in Iceland is lower than in many European 

countries. Such sexual risk behavior can lead to an increase in STIs. Iceland has one of the highest 

rates of sexually transmitted clamydia in the world.  Also the rates of unplanned teenage pregnancies 

have been higher in Iceland compared to other Nordic countries.  

Purpose: The purpose of this study  is to explore what affects condom use among adolescents boys, 

especially the barriers and facilitating factors.  

Method: The research is based on a qualitative method, focus group study. Participants were 

students in high schools in Reykjavík and Akureyri. They were selected based on purposeful- and 

snowball sampling. The interviews were verbatim and  analyzed by using the analytical framework by  

Gale et.al. (2013). 

Findings: Six focus group interviews were conducted, three in Reykjavík and three in Akureyri. Totally 

35 adolescent boys participated in the study and they were in the age group 18-23 years old. The 

results of the study showed three themes, which were; "knowing how to use the condom“, "to have the 

condom within grasp“ and "the usage itself - when the time comes“. The study showed that the main 

barriers in using condoms were; limited sex education, no communication with partner, negative 

attitudes, limited access and the moment. What mainly encoured condom use was to avoid the 

concequences of unsafe sex, positive attitude and self-confidence.  

Conclusion: Based on the research findings, we consider it necessary to improve sexuality education 

in Iceland. It is necessary to train teachers in elementary- and high schools on how to provide 

sexuality education to. Condom use is very important when it comes to a healty sexual life. That is why 

the condom needs to be more visible and accessible.  

 

Keywords: adolescent boys, condom use, healthy sexuality, risk behavior, barriers, facilitators.
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1 Inngangur 

Íslenskir unglingspiltar virðast vera útsettari fyrir kynsjúkdómasmiti en unglingspiltar í Evrópu og ná 

ekki að ná að verja sig sem skyldi. Unglingar á Íslandi taka áhættur í kynlífi sem hafa leitt til hærri tíðni 

ótímabærra þungana unglingsstúlkna miðað við önnur Norðurlönd (Bender, Geirsson og Kosunen, 

2003). 

Unglingar sem byrja snemma að stunda kynlíf eru líklegri til þess að nota ekki smokkinn í kynlífi. 

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum kannaði kynferðislega virkni og notkun getnaðarvarna meðal 

15-19 ára unglinga. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að smokkanotkun unglinga sem byrjuðu 

að stunda kynlíf 14 ára og yngri var um 35% en ef þeir byrjuðu 17-19 ára að stunda kynlíf var notkunin 

um 63% (Abma og Martinez, 2017).  

 Kynsjúkdómur eins og klamydía hefur verið mjög algengur hér á landi undanfarin ár í 

aldurshópnum 15-25 ára og er nýgengi klamydíusýkingar á Íslandi með því hæsta sem þekkist í 

heiminum (600 tilfelli á hverja 100.000 íbúa á ári) (Þórólfur Guðnason, Már Kristjánsson, Baldur Tumi 

Baldursson, Elísabet Reykdal Jóhannesdóttir og Ragnhildur Sif Hafstein, 2018).  

Fjölgun skráðra tilfella af kynsjúkdómum eins og lekanda og sárasótt hefur einnig aukist mikið 

síðustu 2-3 ár og er stærsti hlutinn ungir karlmenn sem eru að greinast (Þórólfur Guðnason o.fl, 2018). 

Um aldamótin síðustu var fjöldi lekanda tilfella um 10 tilfelli á hverja 100 þúsund íbúa en árið 2016 

voru skráð um 27 tilfelli á hverja 100 þúsund íbúa. Á síðasta áratug voru að greinast 1-7 tilfelli af 

sárasótt á öllu landinu en undanfarin 2-3 ár hefur orðið gríðarleg fjölgun á sjúkdómnum og árið 2017 

greindust 38 einstaklingar með sárasótt. Af þeim voru 30 karlar og var aldursbilið 20-70 ára (Haraldur 

Briem, 2018). Koma má í veg fyrir smit þessara þriggja kynsjúkdóma, klamydíu, lekanda og sárasótt, 

með notkun smokksins.   

Samkvæmt evrópsku HBSC rannsókninni kemur fram að smokkanotkun 15 ára íslenskra 

unglingspilta við síðustu samfarir var 72% og voru 14 Evrópulönd með hærra hlutfall á smokkanotkun 

en Ísland (Inchley, o.fl, 2016). Smokkanotkun reynist mörgum erfið vegna tilstands og samræðna sem 

þurfa að eiga sér stað fyrir notkun (Knight o.fl., 2012). Unglingingar virðast hafa áhyggjur af því hvort 

kynlífsfélagi þeirra treysti þeim ekki þegar þeir minnast á notkun smokksins og sleppa því oft að ræða 

um notkun hans.  

Í framkvæmdaráætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir Evrópu kemur fram að það eigi að 

efla notkun getnaðarvarna meðal ungs fólks með góðu aðgengi að þeim, dreifingu smokka og gæða 

kynheilbrigðisþjónustu (WHO, 2016). Hins vegar stendur Ísland ekki nægilega vel þegar kemur að 

kynheilbrigðisþjónstu fyrir ungt fólk samanborið við önnur lönd. Til að mynda eru aðeins örfáar 

unglingamóttökur þar sem unglingar geta fengið ráðgjöf sem lýtur að kynheilbrigði á öllu landinu sem 

eru illa auglýstar og opnunartími stuttur. Stefnumótun hér á landi í kynheilbrigðismálum ungs fólks er 

nauðsynleg til að auka ráðgjöf um getnaðarvarnir til ungs fólks ( Sóley S. Bender, 2009). 

Þessi rýnihópa rannsókn er hluti af stærri eigindlegri rannsókn þar sem annars vegar er rætt við 

unglingspilta í rýnihópum og hins vegar tekin einstaklingsviðtöl við unga karlmenn. Í þessu verkefni er 

gerð grein fyrir rýnihóparannsókninni. Tilgangur þeirrar rannsóknar var að skoða þætti sem skipta máli 

varðandi smokkanotkun einkum með hliðsjón af hindrandi- og hvetjandi þáttum.  
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1.1 Rannsóknaspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða viðhorf unglingspilta til smokkanotkunar svo hægt sé að 

taka taka mið af þeim upplýsingum með umbætur í fræðslu og þjónustu við þennan hóp að leiðarljósi. 

Lagðar voru til grundvallar tvær rannsóknarspurningar. 

 Hvaða þættir skipta máli varðandi smokkanotkun hjá unglingspiltum? 

o Hvað er það sem helst hindrar unglingspilta að nota smokka? 

o Hvað er það sem hvetur unglingspilta til smokkanotkunar? 

1.2 Gildi fyrir hjúkrun 

Kynfræðsla fer að mestu leyti fram í grunnskólum þar sem skólahjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu 

hlutverki til að stuðla að góðu kynheilbrigði hjá ungu fólki. Skortur á skólahjúkrunarfræðingum í 

framhaldsskólum landsins  er áhyggjuefni þar sem ungt fólk er oft að byrja að stunda áhættuhegðun á 

þessum aldri. Hjúkrunarfræðingar ættu vegna kunnáttu sinnar og fagþekkingar að vera í forsprakki 

fyrir reglulegri endurnýjun á kynfræðslunámsefni í skólum landsins.   

1.3 Skilgreiningar á hugtökum 

Unglingur (e. adolescent): Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofunarinnar er hugtakið 

unglingur skilgreint sem einstaklingur á aldursbilinu 10-19 ára (WHO, e.d.). Í þessari rannsókn verður 

hugtakið unglingur notað þó einstaka þáttakendur hafi verið eldri en 19 ára.  

 

Ungt fólk (e. young adult): Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er ungt fólk skilgreingt 

sem einstaklingar á aldrinum 18-24 ára (WHO, 1993). Einstaklingar á þessum aldri er gjarnan í leit að 

maka, bindast fastari böndum og eignast börn (Sóley S. Bender, 2016). Aðeins tveir þátttakendur í 

þessari rannsókn voru á aldrinum 20-23 ára.  

 

Kynheilbrigði (e. sexual and reproductive health): Hugtakið vísar bæði til kynlífsheilbrigðis (e. 

sexual healt) og frjósemisheilbrigðis (e.reproductive health). Kynlífsheilbrigði lýtur að heilbrigðu kynlífi 

fólks. Það varðar tilfinningar, langanir og þörf mannsins fyrir ást og umhyggju. Frjósemisheilbrigði á við 

um þá þætti sem varða frjósemi einstaklingsins (Sóley S. Bender, 2006a). 

 

Áhættuhegðun (e. risk behavior): Hugtakið vísar til ástands eða aðstæðna sem auka líkur á 

vandamálum (Einar Gylfi Jónsson, 2001). Jafnframt er hægt að skilgreina þetta sem hegðun sem 

setur þann sem framkvæmir hana og aðra sem tengjast henni í einhvers konar hættu (Bonino, 

Cattelino og Ciarano, 2005). 
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2 Áhættuhegðun unglinga 

2.1 Algengi kynsjúkdóma 

Á heimsvísu er ungt fólk á aldrinum 15-24 ára með um það bil 60% af öllum kynsjúkdómum (Dehne og 

Riedner, 2005).. Kynsjúkdómar svo sem klamydía og kynfæravörtur eru algengari á Íslandi heldur en á 

hinum Norðurlöndunum (Embætti Landlæknis, 2014). 

 Í Hollandi er um 50% ungs fólks undir 25 ára aldri að greinast með kynsjúkdóma (Gebhardt o.fl., 

2011). Samkvæmt rannsókn á smokkanotkun hjá hollenskum unglingum kemur í ljós að þeir líta á 

smokkinn sem nauðsynlegan og skynsaman kost til að verjast kynsjúkdómum og ótímabærum 

þungunum. Hins vegar eru það ekki þægindi hans sem þau sækjast eftir (Schaalma, Kok og Peters, 

1993). 

Fram kom í Farsóttarfréttum fyrir árið 2017 að aukning hafi orðið á fjölda tilfella af 

sárasóttarsýkingum. Alls greindust 38 einstaklingar með sárasótt, 30 karlmenn og 8 konur. Meðalaldur 

sýktra er 34 ár, aldursbil 20-70 ára (Haraldur Briem, 2018). Borið saman við árið 2014 þá greindust 16 

einstaklingar með sárasótt (Haraldur Briem, 2017a). Fjöldi HIV tilfella árið 2017 voru alls 27 

einstaklingar. Meðalaldur HIV smitaðra á árinu 2017 var 36 ár (16-59 ára) og meirhluti þeirra voru 

karlmenn. Það sama gildir um HIV smit og um sárasótt að HIV greinist meðal ungmenna alveg niður í 

16 ár. Árið 2017 greindust um 100 einstaklingar með lekanda sem er nokkuð hærra en árin áður og 

voru karlar í meirihluta (Haraldur Briem, 2017b). Árið 2016 greindust alls 1965 tilfelli af klamydíu og 

voru konur í meirihluta. Flestir eru á aldrinum 15-24 ára. Klamydía er því einkum kynsjúkdómur unga 

fólksins. Þessi greining á tíðni kynsjúkdóma bendir til þess að það séu fremur karlar sem smitast af 

sárasótt, HIV og lekanda en konur smitast oftar af klamydíu (Landlæknisembættið, e.d.).   

Margir virðast ekki gera sér grein fyrir því að kynferðisleg hegðun þeirra leggi þau í hættu. Ein leið til 

þess að koma í veg fyrir kynsjúkdóma er að forðast það að stunda kynlíf. Önnur nálgun sem er 

raunsærri er að nota smokkinn. Smokkurinn þjónar tvennum tilgangi, sem getnaðarvörn og vörn gegn 

kynsjúkdómum.  

2.2 Algengi smokkanotkunar 

Það er mismunandi hversu markvisst smokkar eru notaðir af unglingum. Fram kemur í íslenskri 

rannsókn Bender og Kosunen (2005) meðal 17-20 ára ungmenna að 75% stúlkna og 80% pilta 

sögðust hafa notað smokk við fyrstu samfarir. Til samanburðar sögðust 66,4% bandarískra stúlkna 15-

19 ára hafa notað smokkinn við fyrstu samfarir árið 2002 og 74,6% árin 2011-2015. Meðal pilta á 

sama aldri sögðust 70.9% hafa notað smokk við fyrstu samfarir árið 2002 og 76,8% árin 2011-2015 

(Abma og Martinez, 2017). Niðurstöður bandarískrar rannsóknar sýna að smokkanotkun við síðustu 

samfarir var svipuð meðal unglingsstúlkna 15-19 ára á tímabilinu 2002-2015, aukning er frá 54,3% 

2002 og í 56,5% 2011-1015. Hjá piltum var notkunin 70,7% 2002 en 75,5% 2011-2015 (Abma og 

Martinez, 2017). 

Þegar unglingar byrja snemma að stunda kynlíf þá er meiri hætta á að smokkurinn sé ekki notaður. 

Rannsókn í Bandaríkjunum leiddi í ljós að þegar unglingar byrja að stunda kynlíf 14 ára eða yngri þá 
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var smokkanotkun mun lakari meðal þeirra (34,7%) en ef þeir byrjuðu 17-19 ár (63%) (Abma og 

Martinez, 2017).  

Í rannsókn HBSC (2016) sem skoðar heilsu, velferð, félagslegt umhverfi og heilsuhegðun  11-15 

ára unglinga kom í ljós að meðal 15 ára unglinga á Íslandi hafa 24% pilta og 23% stúlkna stundað 

kynlíf. Ef skoðuð eru hin Norðurlöndin þá komu svipaðar niðurstöður fram en Danmörk var með hæsta 

hlutfallið eða 29% pilta og 25% stúlkna höfðu stundað kynlíf. Í rannsókninni voru 15 ára unglingar 

einnig spurðir út í smokkanotkun við síðustu samfarir og í öllum löndunum nema á Spáni voru piltar 

líklegri til að nota smokkinn. Til að mynda sögðust um 72% íslenskra pilta og 65% íslenskra stúlkna 

hafa notað smokkinn við síðustu samfarir. Svipaðar tölur var að sjá hjá hinum Norðurlöndunum en í 

Finnlandi voru það um 73% pilta og 57% stúlkna sem notuðu smokkinn. Sviss stendur sig best þegar 

kemur að smokkanotkun en 82% drengja og 80% stúlkna notuðu smokkinn við síðustu samfarir. 

Þegar gögn HBSC rannsóknarinnar eru skoðuð kemur í ljós að að um þriðjungur unglinga eru 

berskjaldaðir fyrir kynsjúkdómasmiti vegna þess að smokkar eru ekki notaðir (HBSC, 2016). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Finnlandi á vegum FSHS (e.The Finnsih Student Health Service) 

(2007) þá kom í ljós að um 58% einhleypra karlmanna notuðu smokkinn reglulega á móti aðeins 36% 

einhleypra kvenna. 28% nemenda yngri en 22 ára höfðu aldrei notað smokkinn. Einhleypir nemendur 

og þeir sem stunduðu kynlíf sjaldnar en einu sinni í viku notuðu smokkinn oftast. 

 

3 Það sem hindrar smokkanotkun 

Það eru margir þættir sem hafa áhrif á það að smokkurinn sé ekki notaður í kynlífi. Kostnaður hefur oft 

áhrif fyrir fátæka, jafnvel í þróuðum löndum. Í mörgum samfélögum eru einnig siðferðisleg- og trúarleg 

gildi. Fleiri þættir hafa áhrif svo sem skortur á samskiptum milli kynlífsfélaga og viðhorf. Allt þetta getur 

haft þau áhrif að smokkurinn sé ekki notaður. Persónulegir þættir líkt og neysla áfengis eða eiturlyfja 

fyrir samfarir og kvíði og þunglyndi eru allt neikvæði þættir tengdir smokkanotkun (Sarkar, 2008). 

Einnig eru fleiri hindrandi þættir svo sem nýrri samskiptaleiðir, klám, þvinganir og ofbeldi.  

3.1 Aðgengi og kostnaður 

Í rannsókn Breny og Lombardi (2017) sem gerð var í Bandaríkjunum meðal framhaldsskólanema kom 

í ljós að þátttakendur töldu aðgengi í búðum vera hindrandi þar sem smokka væri að finna nálægt 

kvenkyns vörum og þungunarprófum í matvörubúðum og apótekum. Margar smokka auglýsingar 

senda skilaboð um að konan eigi að hafa smokkinn á sér og töldu þátttakendur samfélagið leggja 

áherslu á að konur tryggi það að smokkar séu notaðir. Þátttakendur þessarar rannsóknar komu með 

tillögu að settir yrðu smokkasjálfsalar með traustum vörumerkjum á skólasvæðið. 

Unglingar telja smokkinn vera dýra getnaðarvörn og vilja lækka verðið á honum. Samkvæmt 

Landskönnun frá 1996 meðal ungs fólks kemur fram að um 67,5% vildu lækka verð á getnaðarvörnum 

(Sóley S. Bender, 2009).Hér á landi hefur fólk alltaf þurft að greiða að fullu fyrir getnaðarvarnir sem er 

ólíkt því sem gerist í ýmsum nágrannalöndum okkar (Velferðarráðuneyti, 2016). Í Bretlandi eru 

getnaðarvarnir án endurgjalds og hafa verið frá árinu 1974 en í Hollandi og Danmörku eru 
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getnaðarvarnir ýmist án endurgjalds eða að einhverju leyti niðurgreiddar. Ýmis lönd í Evrópu hafa 

ákveðnar tegundir getnaðarvarna niðurgreiddar og fyrir ákveðna hópa. Í Finnlandi fá ungmenni 20 ára 

og yngri niðurgreiddar getnaðarvarnir.  

3.2  Viðhorf 

Viðhorf til smokksins hefur gríðarleg áhrif á hvort hann sé notaður eða ekki. Ungt fólk sem er með 

jákvætt viðhorf gagnvart smokknum er líklegra til þess að nota hann heldur en ungt fólk sem hefur 

neikvætt viðhorf. Kynferðisleg viðhorf eru oft mótuð af gildum og félagslegum viðmiðum. Menning, 

félagslegt viðhorf, trúarbrögð, félagsleg net og kynjahlutverka hafa mikil áhrif á viðhorf unglina 

gagnvart smokknum (Alarape o.fl., 2008). 

Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum árið 2017 þar sem piltar á framhaldskólaaldri tóku þátt (Breny 

og Lombardi, 2017). Niðurstöðurnar leiddu í ljós að margir piltar telja að smokknum fylgi margir ókostir 

svo sem minni gæði kynlífs og minni ánægju sem þeir fá út úr kynlífinu. Önnur viðhorf til hindrunar 

sem þeir tóku fram var að þeim fannst vandræðalegt að ræða smokkinn í hita leiksins. 

Háskólanemum í Nígeríu á aldrinum 15-32 ára fannst smokkurinn oft draga úr kynferðislegum 

tilfinningum sem getur hindrað fullnægingu sem fylgir kynlífi (Alarape o.fl., 2008). Í rannsókn Breny og 

Lombardi (2017) kom fram að piltum fannst mikilvægasti tilgangur smokksins vera að koma í veg fyrir 

þungun frekar en vörn gegn kynsjúkdómum.  Unglingspiltar sem eru öruggir með sig þegar þeir setja á 

sig smokkinn eru líklegri til þess að nota hann. Unglingar sem þora að neita því að stunda kynlíf með 

rekkjunaut sínum eru líklegri til þess að þora tala um að nota smokkinn og þeir sem eru með jákvætt 

viðhorf gagnvart smokkinum eru líklegri til þess að nota hann frekar en þeir sem hafa neikvætt viðhorf 

gagnvart honum(Breny og Lombardi, 2017). 

Viðhorf jafningja skiptir miklu máli í sambandi við notkun smokksins því félagslegar væntingar eru 

mikilvægar fyrir unglinga. Þegar jafningjar hafa jákvæða skoðun á smokknum var líklegra að hann sé 

notaður (Dilorio o.fl., 2001). Menntun hefur áhrif á viðhorf. Þeir sem eru með meiri menntun eru líklegri 

til þess að taka ábyrgð í kynlífi eins og að taka ábyrgð á því að nota getnaðarvarnir (Cupach og Metts, 

1995).   

3.3 Samræður um smokkanotkun og kynlíf 

Samræður um smokkanotkun eða notkun annarra getnaðarvarna eru oft erfiðar fyrir unglinga. 

Guzman og félagar (2006) komust að því að aðeins 52% ungmenna fannst þægilegt að ræða við 

núverandi kynlífsfélaga um kynlíf. Unglingarnir höfðu til dæmis áhyggjur af því að kynlífsfélagi þeirra 

treysti þeim ekki þegar þeir minnast á notkun smokksins og sleppa því oft að ræða um notkun hans 

(Knight o.fl., 2012). Unglingar eru sammála um það að í kynlífi er oft lítið um munnleg samskipti og því 

eru ekki sett mörk þó oft sé þörf á því. Mörgum finnst of seint að ætla að ræða um smokkinn þegar hiti 

er kominn í leikinn, hormónarnir komnir á fullt og það er nánast orðið ómögulegt að stoppa og þá 

sérstaklega fyrir piltinn (Fay og Yanoff, 2000).  

Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum á samræðum unglinga við jafningja um kynlíf  þar sem 

meðalaldur þátttakenda var um 15 ár (Halpern-Felser o.fl., 2004). Kom þar í ljós að af þeim unglingum 

sem voru byrjaðir að stunda kynlíf höfðu 18% drengja aldrei notað smokkinn og um 31% stúlkna. 
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Meginástæðan var samskiptaleysi og feimni við að ræða smokkanotkun. Einnig kom fram að 52% 

stúlkna notuðu alltaf smokkinn en aðeins 32% drengja. 

Árið 2006 var gerð rannsókn (Widman o.fl.) á tjáskiptum um notkun getnaðarvarna í 

unglingasamböndum. Alls tóku þátt 209 pör á aldrinum 14-21 ára. Pörin höfðu verið saman í að 

minnsta kosti 4 vikur og stundað kynlíf á þeim tíma. Unglingar sem voru ánægðir í samböndum sínum 

voru opnari fyrir samræðum um kynlíf á þeim tíma. Samræður í kynferðislegum samböndum eru 

mikilvægar fyrir kynferðislega ákvarðanatöku. Tæplega 30% af pörunum í rannsókn Widman o.fl. 

notuðu ekki getnaðarvarnir við fyrstu samfarir. Næstum helmingur paranna notuðu ekki getnaðarvarnir 

í hvert skipti sem þau stunduðu samfarir sem má rekja til skorts á tjáskiptum. Pör sem áttu auðveldara 

með það að ræða um kynlíf notuðu frekar getnaðarvarnir. Þau voru einnig líklegri til þess að hafa rætt 

um kynlíf við foreldra sína (Wildman o.fl., 2006). Það sýnir að góðar samræður um kynlíf geta leitt til 

öruggari kynferðislegrar hegðunar hjá unglingum. 

Ungt fólk á tvítugsaldri af báðum kynjum er yfirleitt sammála um það að betri samskipti leiða til 

meiri kynferðislegrar ánægju og sambandið verður betra (Cupach og Metts, 1995).  Horan og Cafferty 

(2017) rannsökuðu samræður fólks um smokkinn í kynlífi. Þátttakendur voru á aldrinum 18-48 ára og 

þurftu að hafa  einhverja reynslu af kynlífi. 41% þátttakanda sögðu að við síðustu samfarir hafi 

smokkurinn verið ræddur á meðan 55,6% sögðu að smokkurinn hefði aldrei verið ræddur.   

3.3.1 Samræður við jafningja 

Gerð var rannsókn í Kanada af Knight og félögum árið 2012  þar sem tekin voru viðtöl við unga pilta á 

aldrinum 15-24 ára til þess að kanna samskipti þeirra á milli um kynheilsu og kynlífsfélaga. 

Hugmyndir um mikilvægi karlmennskunnar virðast hafa áhrif á samræður ungra pilta um kynheilsu 

þeirra við jafningja. Þeir voru beðnir um að lýsa aðstæðum þar sem þeir ræða kynheilsu sína við 

jafningja. Flestir þátttakendur útskýrðu að samtöl þeirra um kynlíf væru aðallega um það með hverjum 

þeir höfðu stundað kynlíf, hvernig kynlífið fór fram og kölluðu þeir þetta ,,strákaspjall”. Fáir þeirra 

sögðust hafa talað um kynsjúkdóma eða smokkanotkun við jafningja sína. Umræðurnar voru meira um 

kynferðislega frammistöðu þeirra frekar en um kynsjúkdóma eða kynsjúkdómapróf, slíkt tal tilheyrir 

ekki strákaspjalli. Samkynhneigðir ungir menn voru líklegri til þess að ræða um kynheilsu sína og fá 

ráð frá öðrum samkynhneigðum vinum. Gagnkynhneigðir ungir menn töluðu um að fá neikvæð 

viðbrögð frá öðrum þegar þeir ræddu kynheilsu sína og að gert var grín að þeim. Þegar ungir piltar tala 

um kynheilsu líkt og um kynsjúkdómasmit þá er oft notaður kaldhæðnislegur húmor (Knight o.fl., 

2012). Í rannsókn Whiaker og Miller (2000) kom í ljós að smokkanotkun meðal unglinga væri fimm 

sinnum líklegri ef jafningjar hefðu jákvæð viðhorf til smokkanotkunar.  

3.3.2 Samræður við foreldra 

Flestir unglingar upplifa að það sé auðveldara að ræða við vini heldur en foreldra um kynlíf. Unglingar 

upplifa oft að foreldrar þeirra séu frekar að skamma þá og séu með hræðslu áróður frekar en að fræða 

þá (Fray og Yanoff, 2000). 

Gerð var rannsókn í Taílandi árið 2017 (Tipwareerom og Weglicki) þar sem tekin voru viðtöl við 31 

foreldra unglingspilta á menntaskólaaldri til að kanna þekkingu, viðhorf, hegðun og hindranir foreldra í 
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sambandið við að stuðla að notkun smokksins til þess að koma í veg fyrir kynsjúkdóma. Í ljós kom að 

foreldrana skorti þekkingu og þeim þótti óþægilegt og vandræðalegt að ræða um  viðfangsefnið. 

Margar ástæður voru fyrir því að foreldrarnir voru ekki að kenna sonum sínum um notkun smokksins. 

Ein af þeim var skortur á notkun smokksins en 40% foreldranna höfðu sjálfir aldrei notað smokkinn þar 

sem þau notuðust við aðrar getnaðarvarnir. Aðrir töldu þetta vera ábyrgð skólans eða töldu að synir 

sínir lærðu þetta á netinu, í sjónvarpinu eða í bíómyndum. Mæðrum fannst þetta frekar vera hlutverk 

feðranna. Mörgum fannst synir sínir ekki vera nógu þroskaðir fyrir þessa umræður. Meira en helmingur 

þátttakenda kenndi ekki sonum sínum að nota smokkinn (Tipwareerom og Wglicki, 2017).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að bæði eftirlit sem foreldrar sinna og fræðsla í skólum minnka hættu 

á kynsjúkdómum hjá unglingum. Með því að foreldrar séu í góðu sambandi við skólann og það séu 

góð tengsl þar á milli er hægt að draga úr áhættusamri kynhegðun unglinga (Harper o.fl., 2017). Fram 

kom í íslenskri rannsókn (Bender og Kosunen, 2005) að þátttaka foreldra skiptir máli varðandi notkun 

getnaðarvarna meðal unglingsstúlkna. Þær unglingsstúlkur sem höfðu rætt um notkun getnaðarvarna 

við foreldra voru mun líklegri til að nota getnaðarvarnir. 

Í rannsókn sem Halpern-Felser o.fl. (2004) framkvæmdu tóku 156 unglingar þátt þar sem 

rannsakað var hæfni unglinga að tjá sig um kynlíf. Kom í ljós að piltar áttu auðveldara með að ræða 

kynlíf við foreldra sína en stúlkur áttu hins vegar auðveldara með að ræða um kynlíf við jafningja sína. 

Unglingar sem ræða smokkanotkun hafa jákvæðari viðhorf gagnvart smokknum og eru líklegri til þess 

að skuldbinda sig til þess að nota hann. Hvorki kynþáttur né þjóðerni virðist hafa áhrif á smokkanotkun 

unglinga. 

3.4 Áfengisnotkun 

Áfengi er oft á tíðum talið hafa áhrif á dómgreind og hegðun (Leigh, B.C., 2002). Lyfjafræðilegir 

eiginleikar áfengis skemma skynjun einstaklinga sem hafa neytt áfengis. Afleiðingar þess að neyta 

áfengis er meðal annars takmörkuð athygli og erfiðleikar með rökhugsun (Murphy, Monahan og Miller, 

1998). Allt að 50% unglinga sem eru að stunda kynlíf í fyrsta skipti eru undir áhrifum áfengis og stór 

hluti þeirra notar ekki smokkinn (MacDonald og Fong, 1996). 

Skyndikynni eru algengari þegar um áfengisneyslu er að ræða og eru þá oftast báðir aðilar undir 

áhrifum áfengis. Í rannsókn þar sem meðalaldur þátttakanda var 22 ára, fengu þátttakendur annað 

hvort áfengi eða lyfleysu. Þar kom í ljós að þeir sem fundu fyrir ölvun sýndu meiri vilja til að taka þátt í 

kynlífi en þeir sem fengu lyfleysu. Þeir sem nota smokkinn að staðaldri eru líklegri til þess að nota 

hann þegar þeir eru ölvaðir heldur en þeir sem nota hann ekki að staðaldri (Cho og Span, 2010). 

 Í rannsókn sem MacDonald o.fl. (1996) gerðu svöruðu 70% pilta, þar sem meðalaldurinn var 22 

ára að þeir notuðu ekki smokkinn þegar þeir voru undir áhrifum áfengis jafnvel þó piltarnir sögðust 

nota smokkinn  þegar þeir væru ekki undir áhrifum eða um 85%. 

 Í samantektargrein þar sem fjallað var bæði um væntingar unglingspilta og fullorðinna karlmanna 

til áfengisneyslu kom í ljós að væntingar um áhrif áfengisneyslu geta leitt einstaklinga til þess að taka 

kynferðislega áhættu. Sumir einstaklingar trúa því að áfengi auki kynferðislega löngun þeirra og getu 

og nota áfengi sem afsökun til að réttlæta rangar ákvarðanir í kynlífi (Hendershot og George, 2007). 
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Stelpur á aldrinum 16-21 árs upplifðu að þeim væri refsað fyrir að taka þátt í frjálslegu kynlífi með 

einstaklingi sem þær þekkja ekki (Sprecher o.fl., 1987). Þannig trúa stúlkur að með því að drekka 

áfengi geti þær notað það sem afsökun til þess að stunda frjálslegt kynlíf sem annars væri talin 

óviðunandi hegðun (Crowe og George, 1989). Piltum er hins vegar ekki refsað fyrir frjálslegt kynlíf 

heldur frekar á hinn bóginn, þeir frá hrós fyrir kynferðislega virkni (Oliver og Hyde, 1993). 

3.5 Nýrri samskiptaleiðir 

 Með tilkomu tækninnar hafa samskipti ungs fólks breyst og notkun farsíma hefur orðið mjög útbreidd 

síðasta áratuginn. Það er orðið algengara að ungt fólk kynnist í gegnum stefnumótaforrit og byrja 

rómantískt ástarsamband á netinu (Chappetta og Barth, 2016). Sumter o.fl. (2017) gerðu rannsókn á 

því af hverju ungt fólk notar stefnumótaforritið Tinder. Hvatning til þess að nota forritið voru auðveld 

samskipti, spennan við notkun þess, frjálslegt kynlíf og vonin um að finna ástina. Meirihluti þeirra sem 

tóku þátt í rannsókninni voru með aðgang að forritinu Tinder til þess að stunda einnar nætur gaman 

frekar en að fara á stefnumót. Karlmenn voru líklegri til að skrá sig á Tinder til þess að stunda frjálslegt 

kynlíf frekar en konur en þær fengu sér frekar aðgang til þess að finna ástina. 

Til eru sérstök stefnumótaforrit fyrir samkynhneigða karlmenn sem heita GSN (e. Geosocial 

networking). Forritin eru sífellt að verða vinsælli. Niðurstöður rannsókna sýna að einstaklingar sem 

nota GSN forrit til þess að hitta bólfélaga voru í meiri hættu á því að smitast af kynsjúkdómum 

samanborið við einstaklinga sem hittu félagann í eigin persónu. Þeir sem stunduðu GSN voru líklegri 

til að stunda aðra áhættuhegðun eins og að neyta fíkniefna svo sem kókaín og alsælu í samanburði 

við þá sem hittust í persónu (Beymer o.fl., 2014). 

Kynboð (e. Sexting) eru kynferðisleg smáskilaboð. Um það bil 13-68% ungmenna á aldrinum 18-24 

ára hafa sent kynboð. Ungmennin senda kynferðislegar uppástungur eða ögrandi myndefni í 

smáskilaboðum í gegnum síma eða netið (Dir og Cyder, 2015). Rannsóknir hafa sýnt að slík 

smáskilaboð  hafa verið tengd við ýmsa áhættuþætti þar með talið aukna áfengisnotkun, frjálslegt 

kynlíf og kynlíf án þess að nota smokkinn (Klettke o.fl, 2014). Þeir sem höfðu sent kynboð voru 

marktækt líklegri til að hafa drukkið áfengi áður en þeir sendu skilaboðin (Klettke o.fl, 2014), stunda 

óvarið kynlíf og kynlíf með mismunandi rekkjunautum. Talið er að allt að 31,8% ungmenna stundi 

kynlíf með nýjum rekkjunaut eftir að hafa fengið kynboð frá viðkomandi án þess að þekkja hann fyrir 

(Benotsch, 2013). 

3.6 Klám 

Skapast hefur unglingamenning þar sem klám leikur stórt hlutverk í huga unglingspilta. Klámmenning 

getur dregið úr félagslegu siðferði ungs fólks. Íslenskir piltar á aldrinum 16-19 ára horfa mun meira á 

klámefni en jafnaldrar þeirra annars staðar á Norðurlöndunum. Árið 2010 horfðu 44% íslenskra 

drengja á aldrinum 16-19 ára á klám oft í viku en meðaltal annars staðar á Norðurlöndum er um 29%. 

Ungt fólk í slíkri menningu er í hættu að hugsa minna um öryggi sitt þegar kemur að kynlífi þar sem 

smokkanotkun er ekki mikil í klámi.  
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3.7 Þvinganir og ofbeldi 

Skýringarþættir á minni smokkanotkun felast oft í aðstæðum þar sem einhvers konar kynferðislegar 

þvinganir eiga sér stað. Þvinganir geta verið margs konar til dæmis þegar karlmaðurinn notar ofbeldi til 

þess að stjórna aðstæðum. Hann ræður hvar og hvenær kynlífið er stundað. Unglingsstúlkur svara 

þessum þvingunum oft með þögn og uppgjöf. Þegar konur eru beittar ofbeldi í kynlífi geta þær ekki 

verndað sig gegn kynsjúkdómum. Konurnar eru þá sjaldnast í aðstæðum til þess að semja um notkun 

smokksins (Wood o.fl., 1998). Í rannsókn Northridge og félaga 2017 sem gerð var í Bandaríkjunum 

kom fram að 19% stúlkna á aldrinum 14-17 ára höfðu orðið fyrir þvingunum í kynlífi. Fram kom að 79% 

þessara stúlkna greindu frá því að piltar bönnuðu þeim að nota getnaðarvörn og 43% piltanna höfðu 

tekið smokkinn af í miðjum klíðum. Jafnframt kom í ljós að þær stúlkur sem urðu fyrir þvingunum voru 

tæplega þrisvar sinnum líklegri að smitast af klamydíu og tæplega fimm sinnum líklegri að hafa verið 

beittar ofbeldi af kynlífsfélaga (Norhridge o.fl. 2017). 

Ofbeldi í nánum samböndum, bæði andlegt og líkamlegt getur haft áhrif á hegðun unglinga tengda 

smokkanotkun. Það eru tengsl milli ofbeldis í samböndum og minni notkunar á smokkinum. Konur 

með sögu um ofbeldi í sambandi eru þrisvar sinnum líklegri til að taka þátt í kynferðislegri 

áhættuhegðun, 2-4 sinnum líklegri til að upplifa ótímabæra þungun og tvisvar sinnum líklegri til að 

smitast af kynsjúkdóm heldur en konur sem eru ekki í ofbeldissambandi. Þeir sem hafa orðið fyrir 

andlegu ofbeldi eru ólíklegri til þess að biðja rekkjunaut sinn að nota smokkinn (Peasant o.fl., 2017).  

Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum um þvinganir, kynferðislegt ofbeldi og áhættusamt kynlíf þar 

sem þátttakendur voru unglingar á aldrinum 14-19 ára (Nydegger o.fl., 2017). Fram kom að 20% 

stúlknanna höfðu verið neyddar til þess að stunda kynlíf, 14% þeirra hafði verið nauðgað og yfir 17% 

tekið þátt í hópkynlífi síðastliðinn mánuð. Næstum helmingur hafði einhvern tímann verið þunguð og 

yfir 80% höfðu stundað óvarið kynlíf síðustu mánuði. Unglingsstúlkur sem stunduðu kynlíf með eldri 

karlmanni voru ólíklegri til þess að nota smokkinn og voru í meiri hættu að fá kynsjúkdóma. 6% 

drengjanna höfðu neytt einhvern til að stunda samfarir með sér, 4% tóku þátt í hópnauðgun, 15% tóku 

þátt í hópkynlífi og 40% höfðu gert unglingsstúlkur þungaðar. Yfir 75% af þeim piltum sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu stundað kynlíf án þess að nota smokkinn undanfarna mánuði (Nydegger o.fl., 

2017).   

Þvinganir og ofbeldi í nánum samböndum getur haft áhrif á notkun smokka. Ungar stúlkur sem eru 

í ofbeldissambandi eru ólíklegri til þess að biðja um það að smokkurinn sé notaður (Peasant o.fl., 

2017). 

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að ungir drengir sem eru með hærra menntunarstig styðja 

frekar jafnrétti kynjanna, eru ólíklegri til þess að beita ofbeldi í sambandi og eru líklegri til þess að nota 

getnaðarvarnir svo sem smokkinn. Ungir drengir sem sem ekki styðja jafnrétti kynjanna voru ólíklegri til 

þess að nota smokkinn (Pulerwitz og Barker, 2008). 
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3.8 Kynferðisleg ánægja 

Rannsóknir benda til þess að ungt fólk stundar óvarið kynlíf án þess að hugsa til þess að það geti 

smitast af kynsjúkdómum eða út í það að ótímabær þungun geti átt sér stað.  Ungt fólk sem trúir því 

að notkun smokksins hafi áhrif á vellíðan eða minnki ánægju kynlífsins (e.sexual pleasure) eru 

ólíklegri til að nota hann þegar á hólminn er komið (Randolph o.fl., 2007). Sunmola (2005) komst að 

þeirri niðurstöðu að bæði karlar og konur voru á sömu skoðun að smokkar dragi úr kynferðislegri 

ánægju þeirra og minnkuðu kynferðislegan áhuga þeirra. 

Í rannsókn sem Randolph o.fl (2007) gerðu á ánægju í kynlífi meðal karla og kvenna þar sem 

meðalaldurinn var 22 ára kom í ljós að bæði kyn fundu mun á því hvort smokkurinn væri notaður í 

kynlífi eða ekki. Hins vegar virðist smokkanotkun í kynlífi hafa mun meiri áhrif á ánægju karla því í 

rannsókninni kom fram að aðeins 8% kvenna fundu mikinn mun í kynlífi með eða án smokks en allt að 

30% karla fundu mun. Kynferðisleg ánægja er gríðarlega stór þáttur í ákvörðuninni hjá körlum um það 

hvort eigi að nota smokkinn eða ekki, töluvert meiri en hjá konum. 
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4 Það sem hvetur til smokkanotkunar 

4.1 Að gera smokkinn sýnilegri 

Reynt hefur verið að búa til verkefni sem tengjast því að koma í veg fyrir ótímabæra þungun og 

kynsjúkdómasmit meðal unglinga sem í auknum mæli stunda óvarið kynlíf (Schmiedl, 2004). 

Þar sem smokkurinn er ein besta vörnin gegn kynsjúkdómasmitum og ótímabærri þungun hafa um 

400 framhaldskólar í Bandaríkjunum þar sem meðalaldurinn er 15-19 ára tekið upp CAPs verkefnið (e. 

Condom Availabilty Programs). Verkefnið snýr að því að gera smokkinn sýnilegri hvort sem það er 

með sjálfsölum eða fríum smokkum í körfum á salernum skólans. Foreldrar í mörgum skólum hafa 

reynt að stoppa þetta verkefni með lögsóknum þar sem þeir telja að smokkadreifing eigi að vera 

verkefni foreldra. Þeim finnst að það sé verið að stuðla að kynlífi meðal yngri nemenda. Í flestum 

tilvikum töpuðu foreldrarnir málunum. Rannsókn sem var gerð í skóla í Los Angeles (Schmiedl, 2004) 

þar sem CAPs verkefnið var tekið upp voru 1945 nemendur í 9-12 bekk spurðir um kynferðislega 

hegðun sína og síðan aftur ári síðar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meðal pilta jókst 

smokkanotkunin úr 37% í 50% og meðal þeirra sem notuðu smokkinn við fyrstu samfarir jókst 

smokkanotkunin úr 65% í 80%. Rannsakendur hafa komist að þeirri niðurstöðu að kostir CAPs séu að 

smokkurinn er sýnilegri í skólanum og var þrisvar sinnum líklegra að unglingar sem eru kynferðislega 

virkir notuðu smokkinn. Niðurstöður leiddu í ljós að verkefnið ýtti ekki undir það að  unglingar byrjuðu 

fyrr að stunda kynlíf. Það er ekki nóg að hafa smokkinn sýnilegan heldur skiptir máli hvernig hann er 

gerður sýnilegur. Í sömu grein kom fram að í rannsókn sem gerð var í 10 skólum í Seattle að 

nemendur tóku frekar smokka ef þeir voru fríir í körfu inná salernum heldur en ef smokkurinn var 

fáanlegur í sjálfsölum. 

Í samantektargrein frá 2018 sem Wang og félagar gerðu í Bandaríkjunum sem fjallar um aðgengi 

og notkun smokksins og kynferðislega hegðun ungs fólks kemur fram að með því að hafa smokkinn 

sýnilegri  hefur það jákvæð áhrif og eykur notkun smokksins sem stuðlar að jákvæðri kynferðislegri 

hegðun meðal ungs fólks. Rannsóknin leiddi í ljós að nemendur í skólum þar sem CAPS var innleitt  

voru líklegri til þess að eiga, kaupa og nota smokkinn (Wang o.fl., 2018). Sumir foreldrar og 

skólastjórnendur berjast gegn því að smokkar séu gefins í skólum og halda því fram að nemendur telji 

þá að skólarnir samþykki kynferðislega virkni. Gott aðgengi að smokknum er hluti af víðtækari 

forvarnaáætlunum (Sayegh o.fl., 2012).   

4.2 Kynfræðsla  

Í grein eftir Sóley S. Bender (2006b) kemur fram að í kynferðislega heilbrigðum samfélögum sé 

æskilegt að veita alhliða kynfræðslu. Það þarf að leggja áherslu á kynfræðslu og þróun 

kynheilbrigðisþjónustu. Upplýsingum um kynlífsheilbrigði þarf að koma með reglubundnum hætti til 

margvíslegra fjölmiðla til þess að það myndist jákvæð umræða um kynheilbrigðismál í samfélaginu. 

Áhersla á kynlífsheilbrigði hjálpar unglingum að styrkja jákvæða þætti kynlífs.  

Þegar það er verið að þróa kynfræðslunámsefni fyrir unglinga er mælt með því að þeir séu virkir 

þátttakendur til þess að ná betur til aldurshópsins. Rannsókn þar sem nýtt kynfræðslunámsefni var 

forprófað meðal unglinga komu sameiginleg hugtök fram hjá þátttakendum. Hugtökin voru: samskipti, 
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virðing, ást, skynsemi, getnaðarvarnir, öryggi og skynsemi. Rannsóknin leiddi í ljós að unglingar eru 

áhugasamir um kynfræðslu. Það er mikilvægt að ná til þeirra með athyglisverðu og fjölbreyttu 

námsefni og kennarinn þarf að vera búinn að fá góða þjálfun í kennslu á efninu (Sóley S. Bender, 

2012).  

Rannsókn frá 2008 (Kohler) sem var framkvæmd í Bandaríkjunum rannsakaði áhrif kynfræðslu. 

Þátttakendur voru ógiftir unglingar á aldrinum 15-19 ára, þar sem meðalaldurinn var 17 ára. Alls höfðu 

9,4% ekki fengið kynfræðslu, 23,8% höfðu einungis fengið fræðslu um hvernig ætti að segja nei við 

kynlífi (skírlífis kynfræðsla) og 66,8% höfðu fengið bæði fræðslu hvernig ætti að segja nei við kynlífi og 

fræðslu um getnaðarvarnir (alhliða kynfræðsla). Almennt voru þeir sem fengu enga kynfræðslu frá 

svörtum lágtekju fjölskyldum sem bjuggu í dreifbýli. Marktækur munur var á þessu,  unglingar sem 

fengu alhliða kynfræðslu. Unglingarnir sem höfðu fengið formlega alhliða kynfræðslu voru mun 

ólíklegri til þess að verða þungaðir á unglingsaldri heldur en þeir unglingar sem fengu skírlífis 

kynfræðslu. Kennsla um getnaðarvarnir tengdist ekki aukinni hættu á  að unglingarnir stunduðu fyrr 

kynlíf eða smituðust af kynsjúkdómum (Kohler o.fl., 2008). 

Unglingspiltar sem hafa fengið mikla kynfræðslu á yngri árum nota smokkinn meira en þeir sem 

hafa fengið litla sem enga fræðslu (Alarape o.fl., 2008). 

4.3 Kynheilbrigðisþjónusta 

Samkvæmt íslenskum lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneigni og um fóstureyðingar 

og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 á ungt fólk að geta leitað til heilsugæslustöðva og fengið fræðslu og 

ráðgjöf um getnaðarvarnir og kynheilbrigði.  

Kynheilbrigðisþjónusta (e.sexual and reproductive health services) er þjónusta sem stuðlar að 

kynlífs- og frjósemisheilbrigði einstaklingsins (Velferðarráðuneyti, 2016). Hún getur náð til 

margvíslegra þjónustuþátta eins og að meðhöndla kynsjúkdóma en megin markmið hennar er að 

stuðla að kynheilsu fólks. Alþjóðlegar samþykktir eru um kynheilbrigðisþjónustu fyrir unglinga og voru 

þær meðal annars gerðar á alþjóðlegu þingi um mannfjölda og þróun í Kaíró árið 1994. Þar var lögð 

áhersla á að gæta réttar ungs fólks hvað varðar fræðslu og ráðgjöf um kynheilbrigðismál og sérþarfir 

ungs fólks og mikilvægi viðeigandi kynheilbrigðismóttöku (Velferðarráðuneyti, 2016). 

4.3.1 Unglingamóttaka  

Víða erlendis hefur kynheilbrigðismóttaka fyrir ungt fólk verið starfrækt eingöngu með áherslu á 

kynheilbrigði. Eftir að lög nr. 25/1975 tóku gildi hér á landi var hugur í fólki að vinna að forvörnum á 

þessu sviði og sama ár var opnuð kynfræðsludeild á Heilsuverndarstöð Reykjavíkur en henni var 

lokað árið 1993 eftir tuttugu ára starfsemi.  

Árið 2010 var skipaður starfshópur af þáverandi heilbrigðisráðherra til að gera tillögur um leiðir til 

að efla heilbrigði og veita heilbrigðisþjónustu fyrir ungt fólk á aldrinum 14-23 ára. Það átti að koma af 

stað tilraunaverkefni um unglingamóttöku fyrir ungt fólk á aldrinum 14-23 ára sem yrði sniðin að 

þörfum þeirra með áherslu á ráðgjöf um geðheilbrigði, kynlíf og kynheilbrigði. Átti þetta verkefni að 

vera komið á fót undir árslok 2016 en umrædd stefna var aldrei samþykkt og hefur því ekki komið til 

framkvæmdar (Velferðarráðuneyti, 2011).  
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4.3.2 Staðsetning þjónustu 

Það er mikilvægt að kynheilbrigðisþjónusta sem veitir ráðgjöf um getnaðarvarnir sé nálægt búsetu 

fólks en það er talið hefta þjónustuna ef ungmenni þurfa að fara langar vegalengdir til að sækja sér 

hana (Sóley Bender, 1999). Á Íslandi er þessi þjónusta aðallega veitt á heilsugæslustöðvum og hjá 

sérfræðingum. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis um staðsetningu þjónustunnar. Ein slík sem Sóley S. 

Bender gerði árið 1996 meðal 2500 ungmenna á aldrinum 17-20 leiddi í ljós  að um helmingur 

þátttakanda vildi hafa þjónustuna utan veggja heilsugæslunnar og sjúkrahúsa (Sóley S. Bender, 

1999). Þeir sem búa  úti á landi leggja mikla áherslu á það að þjónustan sé nálægt búsetu þeirra og 

þeir hafi jafn greiðan aðgang að þjónustu um getnaðarvarnir og unglingar á höfuðborgarsvæðinu. Það 

hefur komið í ljós að fyrir unglinga úti á landi getur verið erfitt að sækja sér þjónustu um getnaðarvarnir 

vegna lítilla bæjarfélaga og hræðslu um umtal. Ungt fólk hefur oftast aðgang að ráðgjöf um 

getnaðarvarnir einungis á dagvinnutíma og getur það skert aðgengi að getnaðarvörnum (Sóley S. 

Bender, 1999).  

Eina sérhæfða kynheilbrigðisþjónustan sem lýtur að ráðgjöf um getnaðarvarnir er starfrækt á 

kvennadeild Landspítalans og er hún opin einu sinni í viku kl 16-19. Þar starfar sérfræðingur í 

kynheilbrigði. Á höfuðborgarsvæðinu er starfræk Göngudeild kynsjúkdóma á Landspítalanum í 

Fossvogi en þangað leitar aðallega ungt fólk vegna gruns um kynsjúkdómasmit. Hún er opin frá 8-15 

alla virka daga. Þar sjá læknar og hjúkrunarfræðingar um móttöku og fræðslu.  

Unglingar líta oft á opnunartíma og staðsetninguna sem hindrun og sækja því síður þjónustuna. 

Það er ekki starfrækt göngudeild kynsjúkdóma annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu. Samgöngur 

er þá orðnar stór hindrun fyrir unglinga sem búa utan höfuðborgarsvæðisins. Ungmenni utan 

höfuðborgarsvæðisins búa því við skerta þjónustu samanber ungmenni á höfuðborgarsvæðinu 

(Bender og Fulbright, 2013). Til að mynda er Heilbrigðisstofnun Suðurlands eingöngu með eina 

formlega unglingamóttöku fyrir allt Suðurland sem er á Selfossi og er opin einu sinni í viku á 

föstudögum frá kl 15-16. Hjúkrunarfræðingur sér um móttökuna og svarar tölvupóstum frá ungu fólki 

þó það komi ekki í móttökuna (Unnur Þormóðsdóttir munnleg heimild, 10.apríl 2018). Á Akureyri er ein 

unglingamóttaka sem er staðsett innan Heilsugæslustöðvarinnar og er hún aðeins opin á þriðjudögum 

frá kl 15-16 og lokuð á sumrin (Heilsugæsla Norðurlands, e.d.) 

Í rannsókn Sóleyjar (1999) kom í ljós að unglingspiltum finnst mikilvægara en unglingsstúlkum að 

hafa aðgang að þjónustu þar sem hægt er að mæta án þess að panta tíma og óska eftir nafnleynd. 

Ungir piltar voru líklegri til þess að vilja að heilbrigðisstarfsmaður þeirra væri karlkyns en 

unglingsstúlkur voru líklegri til þess að vilja að heilbrigðisstarfsmaður þeirra væri kvenkyns. 

Unglingarnir óskuðu eftir að því að það væri sér kynheilbrigðisþjónusta fyrir ungt fólk.  
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5 Aðferð 

Í þessum kafla er greint frá aðferð rannsóknarinnar. Fjallað er um rannsóknarsnið, úrtaksaðferð, 

framkvæmd rannsóknar, gagnasöfnun og gagnagreiningu. Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða 

viðhorf ungra pilta til smokkanotkunar, hvað hindrar og hvað hvetur til notkunar.  

Þessi rýnihóparannsókn er hluti af stærri eigindlegri rannsókn þar sem annars vegar er verið að 

ræða við unglingspilta í rýnihópum og hins vegar þar sem rætt er við unga karlmenn í 

einstaklingsviðtölum. Hér er gerð grein fyrir rýnihóparannsókninni.  

5.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlegt rannsóknarsnið og byggðist hún á viðtölum við rýnihópa. Í 

eigindlegum rannsóknum er unnið með hið talaða orð. Rannsóknargögnin eru yfirleitt texti líkt og 

vélrituð viðtöl. Eigindlegar rannsóknir miða að því að öðlast innsýn í reynsluheim þátttakandans og 

skapa nýja þekkingu. Hægt er að nota rannsóknaraðferðina til þess að skilja viðfangsefnið betur. Skilja 

hvernig einstaklingurinn upplifir ákveðnar aðstæður (Helga Jónsdóttir, 1992). Í þessari rannsókn viljum 

við skyggnast vel inní heim unglingspilta og nota rýnihópa til að skoða viðhorf þeirra til notkunar á 

smokknum. 

Rýnihópar (e.focus groups) er eigindleg aðferð sem notuð er til þess að öðlast betri skilning á þeirri 

reynslu og viðhorfum sem hópurinn býr yfir á viðfangsefninu. Rýni (e. focus) er hugtak sem á við um 

markvissa athugun (Sóley S. Bender, 2013). Aðferðin byggir á félagslegum samskiptum innan hóps 

þar sem hlustað er á fólk ræða saman og rannsakendur læra af því (Madriz, 2000). Markmiðið með 

rýnihóparannsóknum líkt og þessari er að hóparnir endurspegli vissa breidd í viðhorfum og fá nýja 

innsýn í það hvernig einstaklingar upplifa aðstæður (Casey og Kruger, 1994). Ástæða þess að 

rannsakendur ákveða að styðjast við rýnihópa grundvallast á því hvert viðfangsefnið er. Í þessari 

rannsókn um smokkanotkun meðal unglingspilta þótti mikilvægt að geta rýnt í þetta efni því 

nauðsynlegt er að skilja betur viðhorf þeirra til þessa málaflokks. Það virðist mun algengara að 

rannsóknir um þetta málefni byggist á megindlegum rannsóknum. Slík aðferð gefur yfirsýn yfir 

málefnið en fer ekki á dýptina. Þörf er á því að skoða þetta málefni af meiri dýpt og varð því 

rýnihóparannsókn fyrir valinu. 

5.2 Val á þátttakendum 

Í rýnihópa eru valdir einstaklingar sem hafa sameiginleg grundvallareinkenni til þess að samræmast 

tilgangi rannsóknar t.d kyn, aldur, menntun, sameiginleg reynsla eða einhver hópur sem þeir tilheyra 

(Sóley S. Bender, 2013). Í þessari rannsókn um smokkanotkun voru valdir einstaklingar sem höfðu 

sameiginleg grundvallareinkenni eins og að vera við nám í framhaldsskólum, sama kyns og á 

svipuðum aldri.  

Stuðst var við tilgangsúrtak (e. purposive sample) þar sem valið var í hópana eftir ákveðnum 

einkennum en jafnframt höfð í huga fjölbreytni þátttakenda með því að þeir væru bæði úr 

höfðuborginni og af landsbyggðinni. Einnig var stuðst við snjóboltaúrtak (e. snowball sample) þar sem 

einn þátttakandi benti á þann næsta og þannig koll af kolli (Sóley S. Bender, 2013). 
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5.3 Framkvæmd rannsóknar 

Haft var samband við tvo framhaldsskóla með því að senda rafrænt bréf til skólameistara skólanna.  Í 

bréfinu var greint frá rannsókninni og tilgangi hennar. Skólameistararnir höfðu samband við tengilið 

innan síns skóla sem fundu unlings pilta og óskaðu eftir þátttöku þeirra. Það gekk vel að fá 

þátttakendur í Reykjavík þar sem stuðst var við tilgangsúrtak en það reyndist aðeins erfiðara að fá 

þátttakendur á Akureyri. Fyrsti hópurinn þar var tilgangsúrtak en þeir seinni voru jafnframt 

snjóboltaúrtak þar sem ungir piltar úr fyrri hópum bentu á þátttakendur sem bentu á þann næsta og 

þannig koll af kolli. 

Í hverju rannsóknarverkefni er fjöldi rýnihópa oft á bilinu 3-6 (Casey og Kruger, 1994). Þeir geta þó 

verið mun fleiri. Í þessari rannsókn var fjöldi rýnihópa sex og mátti sjá vissa mettun gagna undir lok 

gagnasöfnunar. Í hverju viðtali var reyndur stjórnandi og einn athugandi. Áður en viðtölin hófust kynnti 

stjórnandi tilgang rannsóknarinnar, útskýrði rannsóknina fyrir þátttakendum og að viðtölin yrðu tekin 

upp á segulband en ekki yrði unnt að rekja neitt til einstakra þátttakenda. Þeir fengu síðan afhent bréf 

um rannsóknina og voru beðnir um að lesa það. Fengu þeir tækifæri til að koma með spurningar. 

Síðan voru reglur rýnihópaviðtalsins kynntar  og meginefnistök viðtalsins. Eftir það var stuðst við 

spurningaramma. Viðtölin voru tekin í skólum þátttakenda. Þess var gætt að hafa uppröðun borða á 

þann veg að stjórnandi, athugandi og þátttakendur sátu í hring til að auðvelda tjáskipti.   

 Leyfi fyrir þessari rannsókn var fengið  frá Vísindasiðanefnd (VSNb2017110012/03.01) (Fylgiskjal 

A). Einnig gáfu skólameistarar viðkomandi framhaldsskóla leyfi fyrir rannsókninni og sjálfir 

þátttakendur rannsóknarinnar veittu leyfi til að taka viðtölin og vinna með gögnin (Fylgiskjöl B og C.). 

5.4 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 1.-8. mars 2018. Farið var í tvo framhaldsskóla og tekin viðtöl við 

þrjá hópa í hvorum skóla. Viðtalið byggði á ákveðnum spurningaramma. Fyrst var spurt almennra 

spurning, annars vegar um hvers vegna væri mikilvægt að nota smokka og hins vegar hvort væru 

einhver skilaboð, frá samfélaginu, foreldrum og vinum, sem ungir piltar fengju um smokkanotkun. Í 

framhaldi af því var spurt um hvers vegna smokkar væru ekki notaðir og það rætt út frá margvíslegum 

þáttum (s.s. kaup á smokk, kostnaður, notkun hans, áfengi o.fl.) Síðan var grennslast fyrir um þá þætti 

sem gætu hvatt unga pilta til að nota smokka (s.s. ákveðni, aðgengi, framtíðaráætlanir o.fl.). Unnið var 

út frá svörum viðmælenda hverju sinni en þess gætt að halda umræðum innan ramma 

rannsóknarspurningarinnar. 

5.5 Gagnagreining 

Viðtölin voru skráð orð fyrir orð. Við gagnagreiningu var byggt á rammaaðferð (e. framework method) 

Gale og félaga (2013).  Þessi aðferð er sífellt að njóta vaxandi vinsældatil þess að greina gögn í 

eigindlegum heilbrigðisrannsóknum (Gale o.fl., 2013). Hefur þessi aðferð verið notuð við greiningu 

gagna í eigindlegum rannsóknum síðan árið 1980 (Ritchie og Lewis, 2003). Aðferðin er gagnleg til 

þess að draga saman gögn og flokka textann í þemu á þann hátt að það sé hægt að svara 

rannsóknarspurningunni. Þemu eru sett fram eftir að hafa borið saman gögnin. Þetta er kerfisbundin 



25 

aðferð sem auðveldar  að kortleggja gögnin. Við  notkun rammaaðferðarinnar er fylgt eftir ákveðnu 

kerfi sem sett er fram í sjö stigum (mynd 1) (Gale o.fl., 2013).  

Fyrsta stigið sem nefnist „Umritun viðtalsins“ (e. transcription) felst í góðri hljóðritun og skráningu 

viðtalsins orð fyrir orð. Umritunarferlið er gott tækifæri til að sökkva sér í gögnin. Annað stig sem 

nefnist „Að kynna sér vel gögnin“ (e. familliarisation with the interview) felst í því að þekkja viðtalið vel 

með því að hlusta á upptökuna í heild sinni eða að hluta og lesa umrituð viðtölin. Þá hefst þriðja stigið 

sem nefnist „Kóðun“ (e.coding). Rannsakandinn les yfir viðtölin línu fyrir línu og skráir hugtök eða 

stuttar setningar sem túlka það merkingarbæra efni sem fram kemur í textanum. Kóðar geta átt við 

efnisatriði eins og sérstaka hegðun, atvik, tilfinningar eða gildi einstaklingsins. Kóðun miðar að því að 

flokka öll gögnin svo hægt sé að bera gögnin saman á milli viðtala. Gale og félagar leggja til að tveir 

rannsóknaraðilar kóði gögnin sjálfstætt því mismunandi sjónarhorn geta komið sér vel. Stig fjögur sem 

nefnist „Útbúa vinnuramma fyrir greininguna“ (e. developing a working analytical framework) og felst í 

að þróa greiningarramma. Rannsakendur hittast og bera saman nokkur viðtöl út frá því hvernig þeir 

hafa kóðað gögnin og sameina kóðana í flokka og skilgreina flokkana vel. Á stigi fimm sem nefnist 

„Hagnýting greiningarrammans“ (e. applying the analytical framework) er greiningarramminn síðan 

notaður við greiningu hinna viðtalanna. Við greiningu þeirra geta vaknað spurningar um endurskoðun 

á upprunalegum greiningarramma, hann er því lifandi skjal. Á sjötta stigi sem nefnist „Skráning gagna í 

fylki“ (e. charting data into the framework matrix) byggist á því að setja gögnin í yfirlitstöflu.Viðtölin 

geta verið löng og rannsakandinn þarf að vera fær um að draga saman textann og finna mikilvæga 

þætti. Það þarf að vera jafnvægi á milli þess að þjappa gögnum og halda upprunalegri merkingu 

gagnanna. Taflan á að innihalda beinar tilvitnanir í orð þátttakenda. Tilvísanir þurfa vera áhugaverðar 

og lýsandi. Sjöunda og síðasta stigið nefnist „Túlkun á niðurstððum“ (e. interpreting the data) og felst í 

því að túlka gögnin. Gale og félagar mæla með því að rannsakendur hafi sérstaka minnisbók eða tölvu 

þar sem þeir punkta niður hugmyndir um túlkun á efninu. 

Í gagnagreiningu þessarar rannsóknar um smokkanotkun var í meginatriðum fylgt eftir öllum stigum 

greiningarferlisins en stigi sex var ekki fylgt eftir eins ítarlega og Gale og félagar (2013) leggja til. Farið 

var í gegnum stig eitt og tvö og viðtölin lesin margoft yfir. Síðan á stigi þrjú var hafist handa við að 

kóða viðtöl. Á stigi fjögur voru valin tvö viðtöl með innihaldsríkum frásögnum. Nemendur og 

leiðbeinandi kóðuðu þessi viðtöl í sitt hvoru lagi með því að skrá hugtök eða stuttar setningar á 

spássíur viðtalanna. Síðan var borin saman kóðun okkar þriggja til að skoða hvað við greindum á 

svipaðan hátt og hvað reyndist ólíkt og rædd æskileg flokkun. Út frá þessari kóðun var útbúinn 

vinnurammi til að greina gögnin og hann síðan notaður á stigi fimm við kóðun hinna viðtalanna. Þegar 

búið var að kóða efni allra viðtalanna voru kóðarnir flokkaðir saman. Var það gert á stigi sex en ekki 

eins ítarlega og Gale og félagar nefna. Kóðar sem höfðu sameiginlega merkingu mynduðu þemu 

(Gale o.fl., 2013). Sú aðferð sem notuð er í þessari rannsókn um smokkanotkun byggist á svokallaðri 

aðleiðslu kóðun (e. inductive coding). Þar sem greining gagnanna byggist á gögnunum sjálfum en ekki 

tekin ákeðin kenning eða flokkunarkerfi til að greina gögnin. 
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Mynd 1: Skýringarmynd af rammaaðferð (e. analytical framework) 

 

• Felst í góðri hljóðritun og skráningu viðtalsins.

1.Umritun 
(e. transcription)

•Þekkja viðtalið vel, hlusta á upptökur og lesa umritaða punkta 
úr viðtalinu. 

2. Að kynna sér gögnin

(e. familliarisation with the interview)

• Lesa yfir viðtölin og skrá niður hugtök/stuttar setningar á 
spássíu sem túlkar merkingarbært efni. 

3. Kóðun

(e. coding)

•Rannsakendur hittast og bera saman nokkur viðtöl. Hvernig 
þeir kóða gögnin, sameina kóðana í flokka og skilgreina 
flokkana vel. 

4. Útbúa vinnuramma fyrir greiningu
(e. developing a working analytical framework)

•Greiningaramminn notaður við greiningu hinna viðtalanna.

5. Hagnýting greiningarammans
(e. applying the analytical framework)

• Setja gögnin í yfirlitstöflu. Draga saman textann og finna 
mikilvæga þætti. Taflan á að innihalda beinar tilvitnanir í orð 
þátttakenda.

6. Skráning gagna í fylki

(e. charting data into the framework matrix)

•Gögnin túlkuð, hugmyndir punktaðar niður. 

7. Túlkun á niðurstöðum 
(e. interpreting the data)
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6 Niðurstöður 

Piltarnir sem voru valdir í úrtakið áttu sameiginlegt að vera nemendur í framhaldsskólum, vera karlkyns 

og á aldrinum 18-23 ára. Tveir framhaldsskólar tóku þátt í rannsókninni, annar var á 

höfuðborgarsvæðinu og hinn á Akureyri. Alls fengust 17 piltar frá höfuðborgarsvæðinu á aldrinum 18-

23 ára og 18 þáttakendur frá Akureyri á aldrinum 18-19 ára.  

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þau viðhorf sem 

unglingspiltar hafa til smokkanotkunar.  

 Við greiningu gagna kom í ljós að viðhorf piltanna á höfuðborgarsvæðinu til smokkanotkunar voru 

ólík þeirra á Akureyri. Það sem vakti mesta athygli var að piltar á höfuðborgarsvæðinu líta á 

kynsjúkdómasmit léttvæg og líkja því við að fá flensu sem auðvelt sé að lækna en horfa á ótímabæra 

barneignir sem helstu hvatningu til notkunar á smokknum. Á Akureyri virtust kynsjúkdómar vega 

þyngra og helsta hvatningin til að nota smokkinn var að koma í veg fyrir kynsjúkdómasmit.  Piltarnir 

voru sammála um að aðgengi að smokknum væri gott og auðvelt væri að nálgast þá í helstu 

verslunum landsins.  

. Flestir voru með jákvæð viðhorf til smokksins og töldu hann mikilvægan til að koma í veg fyrir 

kynsjúkdómasmit og ótímabærar barneignir. Viðurkenndu þeir þó að notkun hans mætti vera meiri og 

var þá helsta ástæðan fyrir lélegri notkun hans að kynlífið væri betra án hans. Helsta hindrunin í að 

kaupa smokkinn séu piltarnir sjálfir, viðhorf þeirra og hræðsla við viðhorf annarraÍ lok viðtalanna voru 

piltarnir spurðir um tillögur að slagorðum til að auka notkun á smokknum og komu þeir með nokkrar 

fleygar setningar og má þar helst nefna: ,,Vörnin kemur í veg fyrir börnin”, ,,Betri vörn engin börn”, 

,,Bara vesen ef þú notar hann ekki”,,,It takes two to tango”, ,,Það er cool að nota smokk, það er ekki 

cool að fá kynsjúkdóm”.  

Það vakti athygli rannsakenda að piltarnir töluðu flestir um að smokkurinn væri betri sem 

getnaðarvörn í föstum samböndum þar sem notkun hans er háð trausti og samræðum.  

Greind voru þrjú þemu í viðtölunum við piltana. Þau eru „að þekkja smokkinn“, „að hafa smokkinn í 

hendi“ og „notkunin sjálf-  þegar á reynir“.  

6.1 Að þekkja smokkinn 

Fyrsta þemað lýtur að þekkingu og þekkingarleysi um smokkinn. Piltarnir voru flestir sammála um 

mikilvægi smokksins þegar kemur að kynsjúkdómum og barneignum. Þeir virtust gera sér grein fyrir 

afleiðingum smokkaleysis og áhrifum þess á framtíðina. Margir voru með skýr framtíðarplön: ,,þú vilt 

ekki fá þær fréttir kannski bara 17, 18 ára að þú sért að verða pabbi.”  

Piltarnir fengu skilaboð um smokkinn frá ólíkum áttum svo sem samfélaginu, foreldrum og vinum. 

Skilaboð úr ýmsum áttum spila stóran þátt í myndun viðhorfa piltanna. Flestir voru sammála um að 

kynfræðsla í grunnskólum hefði ekki verið nægilega góð og sumt úrelt. Það kom sterkt fram í 

viðtölunum að piltarnir höfðu viljað fá meiri kynfræðslu í grunnskólum og það virðist vanta fræðsluefni 

fyrir pilta um notkun hans frá upphafi til enda. Þrjú undirþemu voru greind; „vera viss um notkun“, „vera 

óviss um notkun“ og „boðberar þekkingar og viðhorfa“. 
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6.1.1 Vera viss um notkun 

Piltarnir voru oftast sammála um mikilvægi smokksins. Þeir virtust vera með ágætis þekkingu á 

smokkanotkun og höfðu fengið formlega fræðslu þó af skornum skammti að þeirra mati. Það sem 

virðist hvetja þá mest til notkunar á smokknum var að hugsa um afleiðingarnar: ,,Ég held það sé meira 

farið að stimpla í menn að hugsa um afleiðingarnar aðeins.” 

Einn piltur lýsti því vel hvað það felur í sér að taka áhættu í kynlífi og nota ekki smokkinn:  

...Þetta er hlutur sem þú vilt kannski skipuleggja og plana almennilega því þú veist þú ert ekkert að 

fara að fá margar tilraunir endilega til þess að búa til krakka eða þú veist til að ala upp krakkann, þú 

vilt kannski gera þetta rétt...staðinn fyrir að vera helgarpabbi og þú veist ekkert hvað er í gangi á 

hinum endanum því þú þekkir ekki manneskjuna sem þú ert að sofa hjá. 

Annar piltur kom með svipað dæmi um afleiðingar kynlífs án getnaðarvarna: 

…það er örugglega minna óþægilegra að fara út í búð að kaupa smokka heldur en að labba um 

bæinn 14-15 ára gamall með kærustunnin sem þú þurftir að vera kærasti því hún er bara eitthvað 

komin 3 mánuði á leið.  

Nokkrir töldu jafnframt að það mætti vera meiri umræða um afleiðingar ótímabærra þungana og 

hversu miklar afleiðingar það hefur að verða unglingsfaðir: ,,Það er búið að stimpla inní okkur þessari 

hræðslu um aðallega kynsjúkdóma, mér finnst miklu minna um svona hræðslu við það að eignast 

krakka.“Einn af piltunum var ósamála þessari fullyrðingu og  sagði að umræðan um ótímabærar 

þunganir væri meiri í dag þar sem konur hugsa mikið um framtíðina og ótímabær þungun gæti sett 

framtíðarplön þeirra úr skorðum. 

...Mér finnst jafningjar meira vera vitrir um þetta varðandi getnaðarvarnir, það að vilja eiga krakka á 

endanum en vilja hugsa vel um hann. Ég held að fólk hugsi mun meira um það og það er helsta 

ástæðan fyrir því að fólk noti smokkinn. Hugsar meira um velferð barnsins og líka sitt skilurðu. 

Sérstaklega með kvenmenn. Mér finnst kvenmenn sérstaklega passa sig meira í dag því það eru í 

rauninni miklu meiri kröfur á kvenmenn í dag um að eiga góða framtíð og vera með gott starf og 

svona þannig þær hugsa miklu meira um þetta. 

Sýnir þetta að þekkingin um áhættur þess að nota ekki smokkinn eru til staðar þó vissulega megi 

gera betur. 

6.1.2 Vera óviss um notkun 

Neikvæð viðhorf til smokkanotkunar eru til dæmis skilaboð um það að nota ekki smokkinn og skilaboð 

um það að það sé ekki ánægjulegt að nota hann. Neikvæð viðhorf er að finna víða svo sem í 

bíómyndum, tónlist og klámi. Piltarnir voru flestir sammála um að lítið væri af fyrirmyndum í 

bíómyndum og klámi þegar kemur að smokkanotkun. Í bíómyndum væri smokkurinn oft gerður að 

grínefni og lítið gert úr notkun hans. Piltarnir töldu sig aldrei hafa séð smokkinn notaðan í kynlífssenum 

í bíómyndum eða klámi: ,,í rauninni þá er þetta bara notað sem eitthvað svona grín og sprell, eitthvað 

svona með smokkinn til að mynda einhverja vandræðalega stemmingu og eitthvað svona. Aldrei í 

hefðbundinni rómantískri mynd og svona.” Aðspurðir hvort þeim fyndist ekki skrýtið að smokkurinn 

væri ekki notaður í bíómyndum og klámi fannst nokkrum það ekki endilega vera stór mál: „Ég held það 
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sé líka síðasta sem maður tekur eftir þegar maður er að horfa, hvort það sé enginn smokkur í umferð 

sko.”  

 Mismunandi var hvort piltunum fannst klám hafa áhrif á hegðun pilta í kynlífi eða ekki. Allir voru þó 

sammála um að það sé búið að vera mikil umræða um það að klám sé ekki raunveruleikinn.  

...Þú ert ekki beint að hugsa um það en aftur á móti eins og þú segir þótt það hafi ekki áhrif á mann 

þá hefur þetta áhrif á mjög marga sko. Ég hef heyrt það. Ég hef alveg fundið það líka. Ég er mjög 

mikið að reyna að sleppa því að horfa á klám, þetta hefur mikið grip á mann. Ég er nýlega farinn að 

velta því fyrir mér, er ég að gera hluti í kynlífi bara því ég sá það í klámi eða af því mér langar til 

þess að gera það. Ég held að það séu margir sem eru búnir að festast inní þessu og hugsa ekkert 

um þetta.” 

Annar piltur nefndi: ,,finnst það hafa engin áhrif á mig, ég myndi aldrei horfa á eitthvað klámvideo 

og hugsa ég ætti að gera þetta svona. Allir vita að þú átt ekki að taka mark á klámi það er alveg 

prentað inní mann.” Neikvæð skilaboð er ekki aðeins að finna í klámi heldur birtist það einnig í tónlist 

og kvikmyndum eins og einn piltur greindi frá: 

...Nútíma tónlist getur líka, ég hef heyrt í sumum rapplögum að það er verið að vitna í það að vera 

ekki að nota smokk eða taka hann af í miðju kynlífi. Ég hef ekki heyrt það mikið en ég hef heyrt 

það. 

Þegar talið barst að því afhverju smokkurinn sé ekki notaður komu neikvæð viðhorf gagnnvart 

smokknum fljótlega í ljós. Flestir töluðu um að smokkurinn drægi úr ánægju kynlífs: „…Ég held það 

séu bara flestir á því að þetta sé þægilegra án smokks en ekki. En þá ertu líka að spila í lotteríinu ef 

þú ert ekki með aðrar getnaðarvarnir.“ Virtust flestir þeirra vera sammála um það að smokkurinn drægi 

úr ánægjunni við það að stunda kynlíf. Nefndu þeir að smokkurinn væri of þykkur og stundum væri 

þetta einfaldlega spurning um þægindi: ,,Þetta er ekkert flókið að nota. Það er kannski bara þægilegra 

að vera ekki með smokk skilurðu eins og að þurfa ekki að sofa í öllum fötunum, þú klæðir þig úr því 

það er þægilegra.” Þegar piltarnir voru beðnir um að lýsa því hvað það væri sem væri svona óþægilegt 

við að nota smokkinn lýsti einn piltanna því svona: ,,Ímyndaðu þér að borða uppáhaldsmatinn þinn 

með plastpoka yfir tungunni á þér!”  

Þegar þeim var síðan bent á að smokkar í dag væru til í mörgum mismunandi þykktum virtust þeir 

margir ekki treysta gæðunum í þynnri smokkum sem stangast á við skoðanir þeirra um að þykkt 

smokksins væri að koma í veg fyrir notkun hans. Sýnir þetta ákveðið þekkingaleysi hjá þeim og 

fastmótaðar skoðanir um að smokkurinn sé óþægilegur í notkun.   

6.1.3 Boðberar þekkingar og viðhorfa  

Skilaboð um smokkanotkun er að finna víða svo sem frá foreldrum, jafnöldrum og á samfélagsmiðlum. 

Þegar piltarnir voru spurðir hvaða skilaboð þeir fengu varðandi smokkanotkun voru þeir sammála um 

að skilaboðin sem þeir hafa verið að fá séu jákvæð. 

...Algjörlega búið að prenta í hausinn á okkur að það er létt að fá hann hvar sem er og svo að 

maður þarf að nota hann, maður þurfi að verja sig. Þetta er búið að komast í gegn, allavegana fyrir 

mér, þá veit ég algjörlega hversu mikilvægt það er og já þú veist, ég myndi aldrei ekki nota hann. Ef 
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maður þekkir manneskju rosa vel og er búinn að vera með henni í langan tíma þá náttúrulega er 

hægt að nota eitthvað annað en smokkinn. 

Piltarnir voru flestir sammála um það að þeir hefðu fengið jákvæð skilaboð um smokkanotkun frá 

foreldrum sínum. Í lang flestum tilvikum var það móðirin sem tók að sér fræðsluna inni á heimilinu. En 

sumir höfðu ekki fengið neina fræðslu frá foreldrum: „...ég var alinn upp af einstæðri móður og ég hef 

aldrei heyrt þetta, þetta hefur aldrei verið rætt við mig. Þess vegna hef ég kannski ekki verið eins 

duglegur að nota hann [smokkinn]”. Staða foreldra virðist hafa áhrif: „ég fékk þetta alveg extra mikið 

því mamma mín er hjúkka og ljósmóðir.“ Piltarnir voru flestir sammála um það að þeir vildu ekki 

endilega fá formlega fræðslu frá foreldrum sínum en þeim fannst gott að fá óformlegt samtal um 

smokkanotkun. 

...það var aldrei tekið neitt formlegt spjall tekið um þetta, bara rétt íað að manni þegar maður var að 

fara út á lífið eða eitthvað bara heyrðu „ef þú ætlar að stunda samfarir mundu að nota smokk bara, 

sem mér persónulega fannst miklu skárra heldur en við myndum setjast niður við eldhúsborðið í 

tuttugu mínútna umræður um öruggt kynlíf eða eitthvað. Því þetta er einmitt hlutir sem maður veit 

og eitthvað svona en samt jákvætt að foreldrar manns séu  pínu að hugsa um mann. 

Piltarnir virtust ekki ræða þessi málefni mikið við jafningja sína og ef umræðan kemur upp þá er 

henni oftast snúið upp í grín. Viðhorf jafningja eru: ,,yfirleitt bara jákvæð en ég hef alveg heyrt það að 

einn félagi minn segist ekki geta fengið það með smokk. En það er eina sem ég heyrt sem tengist því 

að nota hann ekki.” Sumir piltanna virtust þó líta svo á að viðhorf jafningja skiptu að einhverju leyti 

máli: ,,... síðan er líka hvað vinir manns segja og aðrir. Að líkja smokkum við stígvél þegar þú ferð í 

fótabað eins og þetta sé bara.” 

Þegar talið barst að samfélagsmiðlum og auglýsingum voru flestir sammála um það að lítið væri 

um auglýsingar. Einna helst á sumrin í kringum útihátíðir. Piltarnir töluðu um að smokkurinn þyrfti að 

vera sýnilegri allt árið um kring, það væri góð hugmynd að nota samfélagsmiðla meira til að auglýsa 

smokkinn: ,,Ég er ekkert að skrolla á Instagram og þá kemur bara DUREX KEYPTU MIG!.” 

Þeir töluðu um að það væri ef til vill góð hugmynd að auglýsa á vinsælum snjallsímaforritum líkt og 

Instagram og Twitter. Í kjölfarið á umræðum um auglýsingar barst talið að kynfræðslu. Þeim fannst 

kynfræðsla í skólum ætti að fjalla um smokkanotkun og öruggt kynlíf. Aðspurðir út í fræðslu og 

þekkingu sem piltarnir höfðu fengið voru þeir flestir sammála um að þeir höfðu fengið fræðslu í 

grunnskóla og á fyrstu stigum framhaldsskóla en fannst hún þó takmörkuð: ,,Kannski einn klukkutími á 

fyrsta árinu.” Fræðslan í grunnskólunum hefði verið oft á tíðum vandræðaleg og lítið gagn af henni, 

töldu sig ef til vill ekki hafa þroskann þá sem til þurfti: ,,Kemur mynd af typpi og allir fara að hlæja og 

svona.”  

Piltarnir voru flestir sammála um að það skorti sýnikennslu um hvernig setja eigi smokkinn á 

getnaðarliminn. Töldu þeir að kynfræðsla ætti að vera í höndum faglærðra heilbrigðisstarfsmanna: 

,,þegar þú ert með menntað fólk í þessu þá verður þetta miklu betri fræðsla en einhver 

stærðfræðikennari að babbla um að nota smokkinn.” 
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6.2 Að hafa smokkinn í hendi 

Þetta þema fjallar um þætti er varða aðgengi að smokknum, kostnað og kaup. Það er oft feimnismál 

að kaupa smokkinn. Staðsetning smokka í búðum virðist skipta máli sem og viðhorf afgreiðslufólks. 

Það að hafa smokkana við kassann auðveldar vandræðalegum unglingspiltum kaupin: ,,...þetta er ekki 

eins og að kaupa sér mjólk skilurðu þetta er alveg aðeins meira mál.” Þrjú undirþemu voru greind; „Að 

nálgast smokkinn“, „aðrir sjá um aðföng“ og „kostnaður“. 

6.2.1 Að nálgast smokkinn 

Í þessu undirþema er fjallað um allt sem lýtur að kaupum á smokknum. Mörgum fannst það vera 

vandræðaleg athöfn að fara út í búð og kaupa smokkinn. Staðsetning skiptir miklu máli: ,,það er 

náttúrulega þægilegra þegar hann er beint við kassann. Þú getur bara kippt honum með þér.” Fleiri 

piltar voru sammála því að staðsetning smokka í búðum skiptir máli: ,,Bara hentugra í staðinn fyrir að 

vera labba í gegnum alla búðina og leita.”  

Það að þurfa að biðja afgreiðslumanninn um smokkapakka var líka talið fráhrindandi og óþægilegt: 

,,Þú ert orðrétt að segja við hann ,,ég er að fara að ríða.“ Einn greindi nánar frá þessu svona:  

...Það er náttúrulega ekkert rangt við þetta en maður fer að hugsa um bara, þú færð alveg heyrðu 

þessi maður er að fara ríða, ef hann kemur, kaupir sér smokka og sleipiefni, sko ég veit 

nákvæmlega hvað þú ert að gera í kvöld. 

  

Mikil umræða skapaðist um viðhorf og hegðun afgreiðslufólks í verslunum: ,,Ég lenti í því að ég var 

að kaupa smokk og gellan sagði ,,Njóttu” það var ekki þægilegt.” Annar greindi frá eftirfarandi: 

...Svo er það kannski líka mismunandi hvert þú ferð ef þú ferð uppí skilurðu Súper [Krambúðin] eða 

eitthvað og það er kannski unglingur að vinna þá er mjög líklegt að þú fáir eitthvað skrítið augnaráð 

og óþægilegt en það er þá bara því afgreiðslumaðurinn býr það eitthvað til og er eitthvað að reyna 

að vera eitthvað eðlilegur en tekst það ekki. En ef þú ferð í apótek og þá eru fagmenn og þú veist ef 

þú grípur einn smokkapakka þá er bara „ er það eitthvað fleira? 

Smokkakaupin virtust verða auðveldari eftir því sem piltarnir urðu eldri og reynslumeiri: ,,...í fyrsta 

skipti sem þú kaupir smokka er það vandræðalegt. Það var það allavegana fyrir mig.”  Einnig var 

annar piltur sammála: ,,Því oftar sem ég hef keypt smokka verður það bara þægilegra og þægilegra 

sko.” 

6.2.2 Aðrir sjá um aðföng 

Þetta undirþema lýtur að því að hafa smokkinn aðgengilegan og hverjir það eru sem stuðla að því. 

Piltarnir voru spurðir hvort smokkar væru aðgengilegir í skólanum sem þeir ganga í, svo sem í körfu 

inni á salerni eða hvort það væru smokkasjálfsalar aðgengilegir. Þeir svöruðu að hvorugt væri í boði 

en voru opnir fyrir því. Piltarnir höfðu orð á því að þeir hefðu orðið varir við slíka sjálfsala víða erlendis 

en þeir fáu sem þeir höfðu séð hérlendis litu illa út: ,,þetta lítur svo illa út að maður efast að þetta virki.”  

Þeim leist vel á hugmyndina að hafa smokkasjálfsala í skólunum: ,,bara að það myndist ekki röð í 

sjálfsalann, svo maður þurfi ekki að bíða eftir því.” Smokkasjálfsalar geta auðveldað unglingspiltum 

kaupin á smokknum þar sem þeim finnst viðhorf afgreiðslufólks oft vera hindrandi. Einn piltanna lýsti 
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þessu svona: „…maður heldur að afgreiðslumaðurinn sé eitthvað svona, eitthvað augnaráð í honum 

sem ég held að sé aðal hindrunin sé afgreiðslumaðurinn en ef þetta væri sjálfsali eins og á klósetti í 

skólanum.” 

Móðirin virtist sinna lykilatriði í því að hafa smokkinn aðgengilegan á heimilinu. Feður komu lítið við 

sögu við kaup á smokknum. Piltarnir komu með dæmi um það þegar mæður þeirra höfðu keypt 

smokka fyrir þá og einn piltanna sagði: ,,...þegar ég var svona 15 ára þá gaf hún mér bara 

smokkapakka og sagði notaðu þetta ef þú ætlar að gera það [stunda kynlíf].” Piltarnir töluðu einnig um 

það að þeim fannst þægilegt ef móðir þeirra keypti smokka fyrir þá án þess að þeir þyrftu að biðja 

sérstaklega um það: ,,...mamma keypti smokka handa mér. Bara kippti því með í búðinni. Það var fínt 

sko. Það var ekkert feimnismál.” 

Jafningjar gefa stundum smokkinn í tilefnisgjafir og þá aðallega gert í gríni: ,,...ef þú heldur 

afmælispartý eða eitthvað þá eru yfir 70% af gjöfunum smokkapakkar.”Tengjast gjafirnar oft því að 

verða 15 ára sem er löglegur samræðisaldur á Íslandi og vinirnir: ,, ...gefa þér smokka í afmælisgjöf 

því þú ert orðinn lögríða.” 

6.2.3 Kostnaður 

Kostnaður getur skipt máli varðandi kaup og notkun smokksins. Spurðir út í kostnað við smokkakaup  

og hverjar skoðanir þeirra væru á verðinu töldu flestir piltanna í byrjun viðtalsins smokkinn vera 

kostnaðarsaman. Einn piltanna lýsti því svona: ,,Smokkar eru sjúklega dýrir.” Benti þá annar piltur á 

það að kostnaðurinn sé ekki mikill samanborið við kostnaðinn að eignast barn: ,,Svo koma alltaf rökin 

á móti að þetta sé ódýrara en að verða foreldri. Maður er alveg já já það er hárrétt.” 

Komu upp mismunandi skoðanir í sambandi við kostnað á smokknum. Piltarnir voru ekki allir 

sammála því að smokkurinn væri kostnaðarsamur heldur fannst sumum piltanna þetta frekar snúast 

um viðhorf til kaupanna sjálfra og að láta ekki verðið stoppa sig. Einn orðaði það svo: 

...það er ekki að fara stoppa neinn af því hann er að spara… Fólk vill ókeypis heilbrigðisráðgjöf fyrir 

krakka yngri en 18 ára. Þetta verður einn af þeim pörtum eins og kannski, já í rauninni finnst mér 

aðallega fínt að hafa verð á þessu en að það sé verið að hækka meðfram árunum finnst mér 

svolítið skrítið að vera hækka verðið á einhverju sem er nauðsynlegt. En það er ekki að stoppa mig 

persónulega.  

Voru piltarnir hins vegar ósáttir við hækkun á verði. Þeim fannst það ætti að vera meira samræmi í 

verðlagningu milli búða, þetta sé ekki vara sem búðirnar eigi að reyna að græða á.  

…Það er kannski skrítið að það skuli hafa verið hækkað verð í gegnum árin eins og á bensínlítra. 

En þetta er gefins held ég á öllum heilsugæslustöðvum og svona en svo um leið og þú ert farinn út í 

búð þá er mismunandi eftir búðum hvað verðið er. 

Fannst þeim líka flestum að það mætti auglýsa fleiri tegundir af smokkum þar sem það væru fleiri 

smokkafyrirtæki til en Durex. Auglýsingarnar væru of einsleitar og það þyrfti að sýna að úrvalið væri 

meira: 

...Það er alltaf talað um að Durex eru náttúrulega rosa dýrir en eina ástæðan af hverju þeir eru 

svona dýrir er af því að þeir eru mest auglýstu smokkarnir. Útaf því þú sérð svona margar 
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auglýsingar um Durex þá helduru að það sé mikið betra fyrir þig að kaupa þennan dýra smokk 

frekar en þennan sem er helmingi ódýrari frá einhverju öðru fyrirtæki. 

Þegar piltarnir voru inntir eftir því hversu mikið þeir væru tilbúnir að borga fyrir smokkinn og hvað 

smokkurinn ætti að kosta voru þeir flestir sammála um að 100 krónur fyrir smokkinn væri ásættanlegt 

eða um 1000 krónur fyrir pakkann: ,,Þú vilt frekar borga þennan 100 kall við og við heldur rn að þurfa 

að borga fleiri þúsund kalla, þú veist til að laga einhvern kynsjúkdóm sem þú færð.“ Lýsir þessi setning 

vel þekkingarleysi piltsins á þeirri kynheilbrigðisþjónustu sem er í boði þar sem flest öll þjónusta tengd 

kynsjúkómum er ókeypis. Þegar leið á viðtölin áttuðu piltarnir sig á því að smokkurinn væri í rauninni 

ekki svo dýr. Virtust skoðanir piltanna vera mótaðar af gamaldags hugsunarhætti um að smokkurinn 

væri dýr. 

6.3 Notkunin sjálf- þegar á reynir 

Það er margt sem spilar inni í þegar fjallað er um notkun smokksins bæði hvetjandi og hindrandi 

þættir. Í fyrstu sögðust flestir piltanna nota smokkinn en þegar leið á viðtölin fór að koma í ljós að 

smokkanotkun margra unglingspilta væri verulega ábótavant. Oftast var smokkaleysið tengt 

samskiptaleysi og því að stelpan væri á hormónagetnaðarvörn. Einnig virtist það oft vera hræðsla við 

að skemma stemminguna við að minnast á smokkinn. Í þessu þema verður farið víða en undirþemun 

eiga það sameiginlegt að fjalla um notkunina sjálfa. Undirþemun eru fimm talsins; „Hafa vaðið fyrir 

neðan sig“, „það bara gerðist“, „vandræðagangur“, „í hita leiksins og að hafa frumkvæðið“. 

6.3.1 Hafa vaðið fyrir neðan sig 

Sjálfsöryggi pilta hefur mikið að segja um örugga notkun á smokknum. Ef pilturinn er öruggur og 

ákveðinn í því að nota smokkinn þá er ólíklegra að kynlífsfélaginn sé að fara setja sig upp á móti 

smokkanotkuninn: ,,Þannig að það er kannski betra að þú sem strákur ákveðir að þú ætlir að nota 

smokkinn...þú ræður ekki eftir á sem strákur hvað gerist." Piltarnir voru margir hverjir á því að ef 

kynlífsfélagi þeirra myndi ekki vilja nota smokkinn myndu þeir frekar sleppa því að stunda kynlíf en að 

sleppa smokknum. Örugg notkun felst í því að nota smokkinn og setja hann rétt á: ,,...þetta er bara 

eins og að vera í bílbelti í bíl, skilurðu þetta tekur enga eða litla stund að setja það á og það eru miklu 

minni líkur á því að þú deyir í bílslysi.“ Spurðir út í einnar nætur gaman og mikilvægi smokkanotkunar 

með einstaklingi sem þeir þekkja lítið, þá voru þeir flestir sammála um mikilvægi þess að nota smokk  

þegar þeir væru að stunda kynlíf með einstakling í fyrsta skipti: 

…ég myndi náttúrulega aldrei gera þetta með einhverri sem ég hef aldrei komið við áður, það myndi 

mér ekki detta í hug. Það er ekki nema að ég þekki manneskjuna vel og veit nokkuð líklega að hún 

er hrein, annars myndi ég ekki gera það [stunda kynlíf]. 

6.3.2 Það bara gerðist 

Til að byrja með vildu piltarnir lítið nefnaa slæma notkun á smokknum meðal unglingspilta en þegar 

leið á viðtölin kom í ljós að notkuninni væri ábótavant. Piltarnir virtust vita hvaða áhætta væri fólgin í 

því að stunda óvarið kynlíf en tóku þrátt fyrir það áhættuna. 
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... Maður kannski spilar lotteríið bara upp á heppnina að verða ekki fyrir einhverju en mér finnst það 

kannski líka vera skilaboðin frá jafningjum, það eru ekki allir, alls ekki meiri hlutinn sem er að nota 

verjur sko… ég held að kannski að…í mínum jafningjahóp þá eru flestir sem nota þetta ekki. 

Margir töluðu um það að vera ekki alltaf undirbúnir þegar kæmi að notkuninni og vera ekki með 

smokkinn á sér: ,,...maður veit kannski ekki hvenær á stað og stund þetta gerist og ef maður er 

ekki með smokk á sér eða eitthvað þannig þá er maður ekki endilega að hætta við til þess geta 

gert það seinna síðan.” 

Rætt var um það ef stúlkan er á getnaðarvarnarpillunni þá væru þeir líklegri til að nota ekki 

smokkinn þó svo að pillan verndi hvorki þá né stúlkuna fyrir kynsjúkdómum. Aðalástæða 

smokkanotkunar virtist stundum vera til þess að koma í veg fyrir ótímabæra þungun og gerðu piltarnir 

lítið úr kynsjúkdómum.  

...Ég held að fólk sé aðallega að varast það því það eru alvarlegri afleiðingar heldur en 

kynsjúkdómar. Í rauninni er það í samfélaginu í dag bara eins og kvef. Það eru margir 

kynsjúkdómar sem er kannski ekki hægt að losna við en algengustu eru bara meðal jafningja og í 

samfélaginu í dag bara táknað sem kvef. Það eru bara nokkrar pillur og þá ertu búin að losna við 

þetta og fólk lítur á það bara alveg sama þú veist það er ekkert að setja jafn mikið strik í reikninginn 

eins og hin afleiðingin 

Þetta viðhorf, að kynsjúkdómar séu léttvægir virtist vera algengara meðal þátttakenda á 

höfuðborgarsvæðinu. Það virtist vera að þeim fyndist ótímabærar þunganir alvarlegri afleiðing en 

unglingspiltum á Akureyri en þeir töluðu meira um að smokkurinn væri vörn gegn kynsjúkdómum.  

Aðspurðir hvort áfengisneysla hafi áhrif á smokkanotkun þeirra töldu flestir svo vera, einstaklingar 

verði kærulausari: ,,Það er bara að þú hugsar ekki jafn mikið og ekki eins skynsamlega.” Þeir virtust 

gera sér grein fyrir kæruleysislegum hugsunarhætti en töldu notkun smokksins jafn mikilvæga og áður: 

,,náttúrulega aldrei minna mikilvægt að nota hann, hann gegnir alltaf sama tilgangi.”Piltarnir töluðu um 

að þegar þeir væru undir áhrifum áfengis væru þeir líklegri til þess að taka ekki alltaf endilega rökréttar 

ákvarðanir líkt og hvernig ætti að bregðast við ef smokkurinn rifnar eða ef smokkurinn væri ekki til 

staðar, taka frekar áhættur: ,,…þau byrja kannski að nota smokk og síðan finnur hann að þetta gengur 

ekkert sérstaklega vel því hann er svo fullur og er ekki að finna fyrir neinu, ákveður að taka hann 

af.“Það kom fram að geta piltanna eftir áfengisneyslu virðist skerðast og því gæti verið stressandi að 

setja smokkinn á í slíkum aðstæðum: ,,…Löngunin hækkar en getan minnkar.”  

 

 

 

 

 

 



35 

6.3.3 Vandræðagangur 

Það er ekki aðeins vandræðagangur að kaupa smokkinn heldur einnig að bera hann á sér. Piltarnir 

töluðu um að það væri vandræðalegt að hafa smokkinn á sér svo aðrir sæju. Það virtist vera töluvert 

feimnismál að ganga með hann á sér og töldu þeir að álit annarra skipti máli: ,,Það eru ekki allar úlpur 

þar sem maður getur falið smokk einhvers staðar. Maður vill ekki hafa þá í aðal vösunum.”   

Aðrir piltar höfðu sömu sögu að segja: ,,það getur verið hættulegt ef þú ert að draga út lyklana þína 

eða eitthvað.” Strákarnir virtust upplifa það sem mikla skömm og vandræðalegt ef aðrir sjái það að þeir 

gangi með smokkinn: ,,Já þá dettur smokkurinn út, maður vill það ekkert heldur.”  

 Einn piltanna nefndi að það gæti veri hentugt að vera með smokkinn í seðlaveskinu. Voru hinir 

piltanna ekki sammála því þar sem það gæti myndast far í seðlaveskið og aðrir tekið eftir því.  

,,Ég reyndar hætti því eftir að ég tók eftir því að það bjó til far í veskið mitt.” 

Álit annara virðist skipta miklu máli á þessum aldri. Piltarnir voru feimnir við það að bera smokkinn 

á sér og reyna að fela hann í leyndum vösum frekar en að fá far í seðlaveskið þar sem aðrir gætu séð. 

Eins vilja þeir ekki gefa nein skilaboð fyrirfram til stúlknanna. Einn orðaði það svo:  

…En samt skilurðu ef maður er að fara út með einhverjum og smokkurinn dettur út þá heldur hún 

kannski að þú sért að gefa í skyn að það sé eitthvað að fara gerast. Maður vill það ekkert. Þá er 

maður í rauninni bara búinn að tapa því. 

6.3.4 Hlutverk kynjanna 

Piltarnir upplifðu það sem sitt hlutverk að kaupa og bera smokkinn á sér: ,,...mér finnst það svolítið 

skrítið hvað maður sér aldrei kvenmann með smokk.“ Þeim fannst að margar stúlurn gerðu ráð fyrir því 

að þeir væru með smokkinn á sér: ,,ég held það sé frekar þannig að hún bara býst við því að þú notir 

hann.” Hinir piltarnir tóku undir:  

...Ég hef aldrei lent í því að kvenmaður dragi upp smokkinn, ekki nema ein sem var með latexóþol 

af því hún veit að flestir eru með latexsmokka þá kemur hún með sína eigin en það er eina skiptið 

sem ég hef lent í því.  

Upplifðu strákarnir að það væri þeirra ábyrgð að bera og kaupa smokkinn þó þetta sé á ábyrgð 

beggja að stunda öruggt kynlíf. Einn orðaði það svo: ,,Ég held það sé kannski aðallega bara þetta eigi 

að vera hlutverk karlmannsins að sjá fyrir um þetta.” Töldu piltarnir að það þyrfti að breyta 

hugsunarhættinum að þetta væri í hlutverki piltsins og fá stúlkur til að ganga með smokkinn á sér án 

þess að þær séu dæmdar sérstaklega fyrir það. Piltarnir töldu að það sé sameiginleg ábyrgð kynjanna 

bæði að bera smokkinn á sér og að nota hann.  

...Svo kannski er það líka, ég veit ekki, algengara um það og léttara fyrir karlmenn að yfirgefa 

aðstæður ef hún verður ólétt því þeir ganga ekki með barnið, þeir ,,deala” ekki við afleiðingarnar. 

Þannig það er kannski þeirra ábyrgð að þetta komi ekki fyrir. Maður fær kannski þannig ,,vibe” úr 

samfélaginu en það er náttúrulega bara á ábyrgð beggja að taka sameiginlega ákvörðun því þetta 

er alltaf sameiginleg ákvörðun að stunda þetta annars er þetta glæpur. 
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6.3.5 Að ræða saman 

Samskipti er stór partur af kynlífi. Samræður um getnaðarvarnir eru mikilvægar en geta oft verið erfiðar 

í hita leiksins. Sumir eru feimnir við að taka upp þetta umræðuefni og sleppa því frekar og taka 

áhættuna. Samræður um aðrar getnaðarvarnir svo sem pilluna geta líka flækst fyrir þeim: ,,...ef hún 

segir við þig að þú þurfir ekki að nota smokkinn, ég er á pillunni þá myndast samt svona skrítin 

stemming ef þú ert „hey ég ætla samt að nota smokk því ég treysti þér ekki”. Í staðinn fyrir að ræða 

málin virtust þeir sleppa því að nota smokkinn. Það voru ekki allir sammála því að samræður um 

smokkinn þyrftu að eyðileggja augnablikið og komu með tillögur að setningum til að brjóta ísinn: ,,Ef 

þú ert í þessum aðstæðum getur þú alltaf spurt spurninguna: á ég að ná í smokkinn? Skilurðu. Það er 

svona sniðug spurning.” Töldu sumir að samræðurnar þyrftu ekki að eiga sér stað þar sem notkun 

smokksins á að vera sjálfsagður hlutur, töluðu þeir um að það væri nóg að sækja smokkinn og setja 

hann á. Aðrir piltar töluðu um mikilvægi samræðna og að þessar samræður þyrftu að eiga sér stað til 

þess að smokkurinn sé notaður: ,,Það er líka bara vitleysingjaháttur að gera ráð fyrir hlutum því þögn 

er ekki sama og samþykki, bara í engu tilviki.” 

Þetta sýnir að piltarnir eru ekki sammála um mikilvægi samræðna um smokkanotkun. Fyrir suma er 

það sjálfsagður hlutur að nota smokkinn og ætti því ekki að þurfa að ræða notkun hans. Fyrir aðra er 

feimnismál að ræða smokkinn sem veldur því oft að hann er ekki notaður. 
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7 Umræður 

Tilgangur rýnihóparannsóknarinnar var að skoða viðhorf unglingspilta 18 ára og eldri til 

smokkanotkunar, hvað hindrar og hvað hvetur til notkunar. Með það fyrir augum að öðlast dýpri 

skilning á því hvers vegna íslenskir unglingspiltar velja að nota ekki smokkinn. Í niðurstöðum 

rannsakenda kemur fram að margt letur smokkanotkun unglingspilta en aðrir þættir hvetja til notkunar. 

Ýmsar skýringar komu í ljós í rýnihópaviðtölunum á hindrunum varðandi smokkanotkun og spilar 

þekkingarleysi, skortur á samræðum við kynlífsfélaga og neikvætt viðhorf til smokkanotkunar stórt 

hlutverk sem fjallað verður betur um í þessum kafla. Það helsta sem hvatti til smokkanotkunar voru 

mögulegar afleiðingar áhættuhegðunar, jákvæð viðhorf og sjálfsöryggi. 

Gert verður grein fyrir þáttum sem annars vegar hindra notkun smokka og hins vegar þáttum sem 

hvetja til notkunar þeirra. Fjallað verður um þessa þætti undir þremur megin efnisflokkum er lúta að því 

að þekkja smokkinn og hvernig gengur að nota hann við raunverulegar aðstæður. Hér á eftir verður 

fjallað um niðurstöður rýnihóparannsóknarinnar í fræðilegu samhengi.  

7.1 Að þekkja smokkinn 

Í viðtölunum komu fram margir þættir er lúta að þekkingu og þekkingarleysi um smokkinn. 

Unglingspiltarnir töldu að þekkingarleysi getur hindrað smokkanotkun og töluðu um að kynfræðsla fyrir 

unglinga væri ábótavant. Einnig kom fram í viðtölunum að neikvæð skilaboð um smokkanotkun svo 

sem að nota ekki smokkinn eða að það sé ekki ánægjulegt að nota hann eru hindrandi þættir. 

Boðberar þekkingar og viðhorfa koma úr ýmsum áttum og geta skilaboðin verið bæði neikvæð og 

jákvæð.  

Unglingspiltarnir í þessari rannsókn tóku fram að þeim fannst kynfræðsluefnið sem þeir höfðu 

fengið í gegnum tíðina vera gamaldags og af skornum skammti. Einn piltanna nefndi dæmi um 

gamaldags kennsluaðferð þar sem stærðfræðikennari spilar 10 ára gamalt kynfræðslumyndaband. 

Voru þeir sammála um að það þyrfti  að betrumbæta námsefnið og fá faglærða aðila til þess að sinna 

kennslunni. Piltarnir upplifðu að fræðslan væri meira í formi hræðsluáróðurs um kynsjúkdóma heldur 

en að sýna þeim að kynlíf gæti verið ánægjulegt. Piltarnir töluðu um það að þeir hefðu ekki séð neitt 

kynfræðslumyndband þar sem farið væri yfir smokkanotkun frá A-Ö. Í rannsókn eftir Sóleyju S. Bender 

(2012) kom fram að við þróun á kynfræðslunámsefni sé gott að unglingar séu virkir þátttakendur í 

þróun námsefnisins. Með því er hægt að ná betur til aldurshópsins. Þegar kynfræðsla er af skornum 

skammti er meiri hætta á því að unglingspiltar noti ekki smokkinn líkt og kom fram í rannsókn Alarape 

og félaga (2008).   

Neikvæð viðhorf líkt og skilaboð um það að nota ekki smokkinn eða skilaboð um að það sé ekki 

ánægjulegt að nota smokkinn koma oft frá samfélaginu svo sem úr tónlistarmyndböndum, bíómyndum 

og á netinu. Mikið er um kynferðislegt sjónvarpsefni, um það bil tveir þriðju hluti sjónvarpsþátta 

innihalda kynferðislegt efni. Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var í Bandaríkjunum (Collins 

o.fl., 2004) meðal 12-17 ára unglinga leiddi í ljós að það að horfa á kynlíf í sjónvarpi getur flýtt fyrir því 

að unglingar stundi kynlíf. Foreldrar geta dregið úr áhrifum kynferðislegs sjónvarpsefnis með því að 

horfa meira á sjónvarpið með unglingunum sínum og ræða skoðanir sínar við þau. Í 
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rýnihópaviðtölunum kom fram að það var mismunandi hversu mikið unglingspiltar tóku mark á klámi. 

Einn piltanna sagðist hafa heyrt að klám hafi áhrif á marga unglingspilta. Pilturinn sagðist ekki vita 

hvort hann framkvæmi hluti í kynlífi útaf því sem hann hafði séð  í klámi eða vegna þess honum 

langaði til þess. Ekki voru allir piltarnir sammála þessu og sumir töldu að klám hafði lítil sem engin áhrif 

á smokkanoktun í kynlífi. Unglingspiltarnir nefndu að það væri lítið um fyrirmyndir í bíómyndum þegar 

kemur að smokkanotkun. Það kom fram í skýrslu hjá Velferðarráðuneytinu (2011) að íslenskir 

unglingspiltar horfa meira á klám heldur en jafnaldrar þeirra í hinum Norðurlöndunum 

(Guðmundsdóttir, M. L. o.fl., 2010). Fram kom í íslenskri rannsókn Freydísar J. Freysteinsdóttur og 

Ástrósar E. Benedikstsdóttur (2017) að 86% framhaldsskólanema á aldrinum 18-20 ára höfðu horft á 

klám. Meðalaldur þátttakenda þegar þeir sáu klám í fyrsta skipti var 13 ára. Piltar voru mun yngri þegar 

þeir byrjuðu að horfa á klám heldur en stúlkur og þeir eyða meiri tíma í að horfa á klám heldur en 

stúlkur. Klámáhorf hefur aukist til muna á undanförnum áratugum. Ein helsta ástæðan fyrir auknu 

klámáhorfi er að tæknin er sífellt að verða betri og aðgengi að interneti orðið betra. Alhliða kynfræðsla 

hefur þó ekki vaxið jafn hratt og klámið (Freydís J. Freysteinsdóttir og Ástrós E. Benediktsdóttir, 2017).  

Boðberar þekkingar og viðhorfa koma úr ýmsum áttum. Piltarnir töluðu um að fá skilaboð frá 

samfélaginu, skólanum, jafningjum og foreldrum. Samfélagið er ábyrgt gagnvart því að stuðla að 

kynlífsheilbrigði með því að hafa opnar umræður um þennan málaflokk í fjölmiðlum (Sóley S. Bender, 

2006b). Þegar kom að fræðslu frá foreldrum voru flestir sammála því að móðirin tæki aðallega að sér 

kynfræðsluhlutverkið en það var ekki í öllum tilvikum. Einn piltanna sem alinn var upp af einstæðri 

móður sagðist aldrei hafa átt samræður um kynlíf við hana. Í rannsókn frá 2017 kom fram að mæðrum 

fannst þetta vera hlutverk föðurins (Tipwareerom og Weglicki, 2017). En eins og í þessu tilviki var ekki 

faðir til staðar og því fékk pilturinn enga kynfræðslu á heimilinu. Í rannsókn Halpern-Felsher og félaga 

(2004) kom í ljós að unglingspiltar sem voru í góðum samskiptum við foreldra sína og ræddu kynlíf við 

þá frestuðu því frekar að byrja stunda kynlíf, notuðu frekar getnaðarvarnir svo sem smokkinn og voru 

með færri kynlífsfélaga heldur en unglingspiltar sem voru ekki góðum samskiptum við foreldra sína. 

Unglingar sem eru í góðum samskiptum við foreldra sína eru ólíklegri til þess að stunda áhættuhegðun 

í kynlífi (Halpern-Felser o.fl., 2004). 

 Í rannsókn á samskiptum unglinga um kynheilsu kom fram að unglingspiltum þótti óþægilegt að 

ræða um getnaðarvarnir og kynsjúkdóma við félaga sína og voru með áhyggjur af því að félagar sínir 

myndu gera grín af sér, því forðuðust þeir frekar umræðuna (Knight o.fl., 2012). Niðurstöður þeirra eru 

samhljóma niðurstöðum úr rýnihópaviðtölunum en þar kom fram að unglingspiltar ræða almennt ekki 

mikið um smokkanotkun við vini sína. Þrátt fyrir litla umræðu um smokkanotkun meðal jafningja 

sagðist einn piltanna vita að smokkanotkun væri dræm í hans jafningjahóp. Skilaboð sem þeir sögðust 

helst hafa fengið frá jafningjum voru þau að það væri þægilegra að stunda kynlíf án smokksins. Það er 

mikilvægt  að unglingar geti rætt um smokkinn sín á milli þar sem unglingar sem ræða smokkanotkun 

eru líklegri til þess að hafa jákvæð viðhorf á smokkanotkun og líklegri til þess að nota hann (Alarape 

o.fl., 2008). 

Unglingspiltunum fannst helsta hvatningin til þess að nota smokkinn að koma í veg fyrir 

kynsjúkdómasmit og  ótómabærar þungunanir sem virtist tengjast  framtíðaráhorfum þeirra. Í 

viðtölunum kom fram að margir unglingspiltar voru með skýr framtíðarplön sem virtist stuðla að þeirra 
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smokkanotkun. Piltarnir voru með plön um að ljúka námi og koma sér vel fyrir áður en þeir færu að 

huga að barneignum. Þeir vildu vera vel undirbúnir fyrir föðurhlutverkið. Þessar niðurstöður samrýmast 

að vissu leyti niðurstöðum Cupach og Metts (1995) að menntun hefur áhrif á viðhorf unglingspilta og 

þeir sem eru menntaðir séu líklegri til þess að hugsa um framtíðina og vera ábyrgir í kynlíf. 

Í rannsókn Alarape og félaga (2008) kom fram að kynfræðsla hafði áhrif á smokkanotkun unglingspilta. 

Unglingspiltar sem höfðu fengið formlega kynfræðslu notuðu smokkinn meira í samanburði við 

unglingspilta sem ekki höfðu fengið fræðslu. Þetta stemmir við rannsókn Kohler of félaga (2008) þar 

sem kom í ljós að formleg kynfræðsla minnkar líkur á ótímabærri þungun.  

7.2 Að hafa smokkinn í hendi  

Í viðtölunum kom fram að unglingspiltarnir töldu aðgengi að smokkum geta hindrað notkun hans. 

Mörgum fannst erfitt að kaupa smokkinn og fannst viðhorf afgreiðslufólks óþægileg. Staðsetning 

smokka í búðum gat auðveldað eða hindrað kaupin. Annað sem hindraði unglingspiltana við það að 

hafa smokkinn í hendi var kostnaður.  

 Þegar piltarnir voru spurðir út í hvort foreldrar, vinir eða skólinn aðstoðuðu við það að gera 

smokkinn sýnilegan sögðu þeir að það væri lítið um það. Þeir nefndu að það væri þá helst foreldrar 

sem styrktu þá með smokkum. Oftast var það móðirin sem keypti óvænt smokka fyrir þá og gaf þeim 

án þess að ræða það eitthvað frekar. Vinirnir koma oft færandi hendi í afmæli en smokkurinn er talin 

vera vinsæl afmælisgjöf meðal unglingspilta.  Piltarnir sögðust ekki hafa séð gefins smokka í skólanum 

til dæmis í krús eða körfu inni á baði en töldu það vera góða hugmynd.  

Það sem stuðlar einnig að smokkanotkun er að unglingspiltunum fannst auðvelt að nálgast 

smokkinn. Það væri hægt að fara út í næstu stórverslun eða bensínstöð og kaupa hann. Þótt það sé 

gott framboð af smokkum í búðum er ýmislegt sem virðast koma í veg fyrir að unglingspiltar kaupi 

smokkinn. Piltarnir töluðu um að það geti verið feimnismál að kaupa hann. Þeir töluðu um að það væri 

kostur að hafa smokkana  staðsetta við afgreiðsluborðið svo þeir þurfi ekki að ganga í gegnum alla 

búðina með smokkinn í hendi. Það samræmist niðurstöðum Breny og Lombardi (2017) þar sem það 

kom fram að unglingum fannst hindrandi þegar smokkar væru staðsettir nálægt kvenkyns vörum í 

verslunum. Unglingspiltunum fannst undarlegt að stórverslanir væru að senda skilaboð um að 

smokkanotkun væri á ábyrgð stúlkna með því að hafa þá hjá kvenkyns vörum í búðum. Þeir sögðust 

ekki vilja sjást rölta um ganginn þar sem kvenkynsvörurnar eru staðsettar.  

Í rýnihópaviðtölunum kom einnig skýrt fram að að þeim þótti mörgum vandræðalegt að kaupa 

smokkinn þar sem viðhorf starfsfólks skiptir miklu máli. Þar kom fram að það færi eftir 

afgreiðslustöðum hvernig viðhorfið væri. Það væri líklegra að fá neikvæð skilaboð í sjoppum þar sem 

er oft ungt starfsfólk frekar en til dæmis í apótekum þar sem er oftar faglært starfsfólk.Fram kom í 

rannsókn á smokkakaupum að þegar viðskiptavinum finnst vandræðalegt að kaupa vörur sleppa þeir 

því gjarnan eins og að sleppa því að kaupa smokka jafnvel þó þeir viti að smokkar stuðli að öruggu 

kynlífi (Ekebas og Arndt, 2015). Sem er í samræmi við niðurstöður úr rýnihópaviðtölunum.  

Í viðtölununum var rætt um að fá smokkasjálfsala í framhaldsskólana og leist þátttakendum vel á 

það. Smokkasjálfsalar koma í veg fyrir þetta vandræðalega augnablik í búðarferðinni þegar 

einstaklingurinn er að mana sig í að fara á afgreiðslukassann og óttast viðhorf afgreiðslumannsins.  
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,,Smokkasjálfsalar í alla framhaldsskóla” er verkefni sem er í framkvæmd. Fyrsti smokkasjálfsalinn var 

afhentur þann 3. maí 2018 til Menntaskólans á Laugarvatni. Undirbúningur verkefnisins hefur verið í 

gangi í mörg ár og nú er loksins byrjað að afhenda framhaldsskólum sjálfsalana. Tilgangur 

verkefnisins er að gera smokkinn aðgengilegri og stuðla að kynheilbrigðisþjónustu fyrir ungt fólk (Sóley 

S. Bender munnleg heimild, 4. maí 2018). 

Í byrjun viðtalanna virtist kostnaður skipta máli og það kom fram að að unglingspiltunum fannst 

smokkurinn vera dýr getnaðarvörn. Eftir að hafa rætt um hvað þeim fannst vera sanngjarnt verð kom í 

ljós að þeim fannst smokkurinn ekki vera svo kostnaðarsamur eftir allt saman. Á Íslandi þarf að greiða 

fyrir getnaðarvarnir að fullu en í ýmsum löndum í Evrópu eru getnaðarvarnir án endurgjalds eða að 

einhverju leyti niðurgreiddar (Velferðarráðuneyti, 2016).  

Einn piltanna nefndi það að ungt fólk vill fá ókeypis heilbrigðisráðgjöf. Í Finnlandi fá unglingar 

sendan heim pakka frá heilbrigðisyfirvöldum þegar þeir ná 16 ára aldri. Pakkinn inniheldur upplýsingar 

um kynsjúkdóma og um notkun getnaðarvarna, ásamt smokkum (Hudson, 1997). Íslendingar mættu 

taka nágrannalönd líkt og Finnland og Eistland til fyrirmyndar. Í báðum þessum löndum hefur náðst 

góður árangur á sviði kynheilbrigðis meðal ungs fólks. Eftir að námsskránni var breytt í Finnlandi og 

kynfræðslukennarar fengu sérþjálfun hafa gæði kynfræðslu í skólum aukist verulega. Í löndum þar 

sem er sinnt víðtækri kynfræðslu er betri árangri náð með að draga úr ótímabærum þungunum og 

kynsjúkdómum (Apter, 2011). 

 Á Akureyri fer öll kynheilbrigðisþjónusta í gegnum heilsugæsluna sem gæti verið fráhrindandi að 

þurfa að sitja á almennri biðstofu með öðrum. Lítið samfélag, sögusagnir eru fljótar að berast og 

aðgengi að þjónustu getur því verið stór þáttur í viðhorfum piltanna á Akureyri til kynsjúkdómasmita en 

þeir líta á kynsjúkdóma sem alvarlega afleiðingu. Undanfarin ár hafa verið miklar framfarir í 

kynheilbrigðismálum fyrir ungt fólk í Eistlandi. Með því að sinna kynheilbrigðismálum vel dregur það úr 

áhættuhegðun unglinga í kynlífi og smokkanotkun eykst. Eftir að það var lögð meiri áhersla á 

kynfræðslu og unglingamóttökur voru gerðar sýnilegri hefur notkun smokka við fyrstu samfarir aukist 

verulega á undanförnum áratugum (Haldre, Part og Ketting, 2012). Skólar í Bandaríkjunum hafa tekið 

upp verkefni sem heitir CPAP (e. Condom Availability Programs) sem stuðlar að því að gera smokkinn 

sýnilegri. Með þessu verkefni er verið að reyna draga úr kynsjúkdómasmiti og fækka ótímabærum 

þungunum meðal nemenda (Schmiedl, 2004). Það kemur fram í framkvæmdaráætlun 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um kynheilbrigði fyrir Evrópu að það eigi að efla notkun 

getnaðarvarna meðal unglinga með því að hafa gott aðgengi, góða dreifingu smokka og gæða 

kynheilbrigðisþjónustu (WHO, 2016). Með því að hafa smokkinn sýnilegri eykst notkun hans (Wang 

o.fl., 2018). Hér á landi vantar kynheilbrigðisáætlun. 
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7.3 Notkunin sjálf- þegar á reynir 

Í viðtölunum kom fram að unglingspiltarnir telja mikilvægi augnabliksins oft hindra smokkanotkun.  

Þeim fannst að umræða um smokkinn í hita leiksins skemmdi oft stemminguna. Öðrum fannst 

smokkanotkun draga úr ánægju kynlífsins. Aðrir þættir sem hindrar notkun er feimni við að bera 

smokkinn á sér og viðhorf annarra.  

Með því að stunda óvarið kynlíf er verið að stunda áhættuhegðun sem getur leitt til 

kynsjúkdómasmita eða ótímabærra þungana. Hér á landi byrjar fólk að stunda kynlíf snemma miðað 

við ýmis önnur lönd í Evrópu og kynsjúkdómar eru algengir (Embætti Landlæknis, 2014). Það kom 

fram í rýnihópaviðtölunum að sumir piltanna töldu kynsjúkdóma vera léttvæga og líktu þeim við að fá 

kvef þar sem auðvelt væri að fá lækningu við þeim. Þessi hugsunarháttur gæti skýrt algengi 

kynsjúkdóma hjá ungu fólki en þessi aldurshópur er í mestri áhættu á að smitast af kynsjúkdómum 

(Dehna og Riedner, 2005). Í viðtölunum kom fram að piltarnir töldu að áfengisneysla geti haft áhrif á 

dómgreind og hegðun. Þeir töldu mikilvægt að nota smokkinn hvort sem þeir væri edrú eða undir 

áhrifum áfengis þótt þeir færu ekki allir endilega eftir því. Niðurstaða rýnihóparannsóknarinnar var að 

notkun smokksins undir áhrifum áfengis var persónubundin sem samræmist niðurstöðum rannsóknar 

MacDonalds og fleiri (1996) sem leiddi í ljós að unglingspiltar sem nota smokkinn að staðaldri nota 

hann ekki endilega þegar þeir eru undir áhrifum áfengis.  

Piltarnir höfðu orð á því að þeir væru ekki alltaf með smokkinn á sér. Þeir töluðu um að það væri 

tabú að vera með smokkinn á sér og tóku dæmi um hversu vandræðalegt það væri ef smokkurinn 

myndi detta úr vasanum þeirra eða fólk sæi að það væri smokkafar í veskinu.  

Í rannsókn Dilorio og fleiri (2001) kom í ljós að unglingspiltar sem eru öruggir með 

smokkaásetningu eru mun líklegri til þess að nota hann heldur en unglingspiltar sem eru óöruggir að 

setja smokkinn á getnaðarliminn. Jákvæð viðhorf eru mikilvæg þegar kemur að notkun smokksins og 

þar spila viðhorf jafningja inní. Flestir piltanna í rýnihóparannsókninni gerðu lítið mál úr því að setja 

smokkinn á getnaðarliminn og einn piltanna líkti því við að fara í bílbelti, lítið mál. Aðrir töluðu um að 

þeim fannst smokkanotkun draga úr kynferðislegri ánægju sem samræmist niðurstöðum bandarískrar 

rannsóknar á 15-24 ár unglingum. Þar töldu 39% unglingspilta að smokkurinn hefði mikil eða töluverð 

áhrif á á gæði kynlífs (Higgins og Wang, 2015). Það sem þeim fannst erfiðast við það að setja 

smokkinn á var augnablikið sjálft. Þeir töluðu um að aðstæðurnar gætu verið vandræðalegar en það 

væri síður vandræðalegt þegar viðkomandi þekkti kynlífsfélagann vel. Þegar viðkomandi þekkti 

kynlífsfélagann ekki vel gat það verið feimnismál að ræða smokkinn og í sumum tilfellum sleppa þeir 

því að ræða um smokkinn sem leiðir til þess að hann sé ekki notaður. Unglingspiltunum fannst oft erfitt 

að ræða um smokkinn eða aðrar getnaðarvarnir, sérstaklega í hita leiksins því þeir höfðu áhyggjur af 

því að eyðileggja augnablikið. Unglingunum fannst smokkanotkunin erfið vegna tilstands sem þarf að 

eiga sér stað og að þurfa tjá sig um notkunina. 32% unglingspilta voru sammála því að það væri erfitt 

að tjá sig um kynlíf við kynlífsfélaga sinn (Sóley S. Bender og Álfheiður Freyja Friðbjarnardóttir, 2015).  

Í rannsókn Knight og fleiri (2012) kom í ljós að unglingar hafa oft áhyggjur af því að kynlífsfélaginn 

treysti þeim ekki ef þeir minnast á smokkinn og sleppa því oft að ræða hann. Það stemmir við það sem 

einn piltanna sagði í einu viðtalinu en hann hafði áhyggjur af því að stúlkan héldi að hann treysti henni 

ekki ef hann notaði smokkinn. Samræmist þetta niðurstöðum rannsóknar Sóleyjar S. Bender og 
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Álfheiðar Freyju Friðbjarnardóttur (2015) kom fram að meðal nemenda í 8. bekk voru 19% 

unglingspilta sammála því að það drægi úr rómantík augnabliksins ef smokkurinn er notaður.  

Smokkurinn er oft ekki notaður þegar stúlkan er á hormónapillunni þrátt fyrir að hún sé ekki vörn gegn 

kynsjúkdómum. Þessar niðurstöður benda til þess að það sé hægt að koma í veg fyrir mikið af 

kynsjúkdómasmitum með því að ræða saman um notkun smokksins. Piltarnir voru sammála 

niðurstöðum Fay og Yanoff (2000) um að það sé erfitt að ræða smokkinn í hita leiksins þegar 

hormónarnir eru komnir á fullt og fjörið er byrjað. Í rannsókn Halpern-Felser og fleiri (2004) kom í ljós 

að meginástæða lítillar smokkanotkunar er skortur á samskiptum og feimni við það að ræða smokkinn. 

Rannsókn Wildman og félaga (2006) leiddi í ljós að það er mikilvægt að geta átt samræður um kynlíf. 

Kærustupör sem áttu auðvelt með að ræða um kynlíf voru líklegri til þess að nota smokkinn. Það 

samræmist rannsóknarniðurstöðum Dilorio o.fl (2001).  

Allar þessar rannsóknir eiga það sameiginlegt að skortur á samskiptum í kynlífi leiðir til dræmrar 

notkunar á smokknum. Það þarf að opna þessa umræðu betur. Margvíslegur misskilningur getur átt 

sér stað þegar umræðan um smokka á sér ekki stað.  

Marga unglinga skortir færni í tjáskiptum þegar kemur að því að ræða um kynlíf. Það er mikilvægt 

að kynferðislega heilbrigð samfélög bjóði uppá alhliða kynfræðslu (e. comprehensive sexuality 

education) þar sem er lagður grunnur að viðhorfum, þekkingu, færni og gildismati í sambandi við kynlíf 

(Sóley S. Bender, 2006b).  Eins og kemur fram í rannsókn Cupach og Metts (1995) þá leiða betri 

samskipti í kynlífi ekki einungis til aukinnar smokkanotkunar heldur leiða samskiptin einnig til meiri 

kynferðislegrar ánægju í kynlífinu sem getur leitt til betra sambands.  

 

7.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar  

Þessi rýnihóparannsókn vekur athygli á mikilvægu málefni. Það hefur verið of lítið gert af því að skoða 

þetta málefni af nokkurri dýpt. Eigindlegar aðferðir hafa þann kost að það er hægt að skyggnast dýpra 

í viðhorf unglingspilta til smokkanotkunar með opnum umræðum í rýnihópum heldur en megindlegar 

rannsóknir með fyrirfram ákveðnum spurningalistum. Viðmælendum í rýnihópunum er frjálst að segja 

það sem þeim býr í brjósti. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um hvar úrbóta er þörf. 

Kostir rannsóknarinnar er að úrtakið var fjölbreytt þar sem viðtölin voru tekin bæði á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Í rýnihópaviðtölunum fengu unglingspiltarnir tækifæri til að 

kynnast viðhorfum annarra til smokanotkunar sem getur reynst þeim dýrmæt vitneskja og fá æfingu í 

að ræða þessi mál á eðlilegan hátt. Niðurstöðurnar geta vonandi gefið lesendum dýpri sýn á 

reynsluheim unglingspilta hvað varðar þetta mikilvæga málefni.  

Helstu takmarkanir þessarari rannsóknar eru þær að eigindlegar rannsóknir eru ekki þess eðlis að 

það sé hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á heildina. Jafnframt nær rannsóknin aðeins til unglingspilta 

og því takmarkast þau sjónarmið sem hér koma fram við viðhorf þeirra en ekki unglingsstúlkna.  

Það er líka spurning hvort að unglingspiltarnir hafi gefið raunsanna mynd af viðfangsefninu. 



43 

7.5 Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Það hafa vaknað upp margar hugmyndir á þessu ferli um mögulegar framtíðarrannsóknir sem tengjast 

smokkanotkun unglinga. Frekari rannsóknir á þessu sviði eru mikilvægar. Í úrtaki þessarar 

rýnihóparannsóknar voru unglingspiltar og því væri forvitnilegt að skoða viðhorf unglingsstúlkna til 

smokkanotkuna til samanburðar. Önnur hugmynd að rannsókn væri að skoða námsefni um tjáskipti 

sem notað væri til kynfræðslu og meta árángur þess. Einnig væri áhugavert að rannsaka hvort notkun 

smokka aukist eftir komu smokkasjálfsala í framhaldsskóla landsins.  

Það kom fram í rýnihóparannsókninni að ekki er til kennslumyndband þar sem smokkanotkun er 

útskýrð skref fyrir skref. Hugmynd að rannsókn væri að búa til heildstætt kennslumyndband um 

smokkanotkun þar með talið smokkanotkun frá A-Ö. Í rannsókninni væri kannað viðhorf unglinga áður 

en þeir horfa á myndbandið og einnig eftir áhorfið.  
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8 Ályktanir 

Tilgangur rannsóknarinnar var að greina viðhorf unglingspilta á Íslandi til smokkanotkunar, einkum 

með tilliti til hvetjandi og letjandi þátta. Lítið hefur verið unnið af eigindlegum rannsóknum um viðhorf 

unglingspilta til smokkanotkunar og því einsýnt að rannsóknarniðurstöðurnar nýtast vel sem viðmið 

fyrir þá aðila sem eru að vinna í því að þróa forvarnir gegn kynsjúkdómum og aðra upplýsingagjöf og 

aðgerðir sem stuðlað getur að ábyrgu kynlífi á meðal ungs fólks.  

Rannsakendur telja að það þurfi að auka rými fyrir kynfræðslu í skólakerfinu þar sem lögð er 

áhersla á heilbrigði kynlífs. Hægt er að auka kynheilbrigði unglinga með innihaldsríkri kynfræðslu. Það 

þarf að fræða unglinga um hvernig skuli setja hann á og kenna þeim leiðir til þess að ræða um 

smokkinn í kynlífi áður en hann er notaður. Rannsóknin leiddi enn fremur í ljós að kennsluaðferðir sem 

eru notaðar við kynfræðslu í dag í grunnskólum og framhaldsskólum landsins virðast ekki ná til ungs 

fólks. Best væri að kennarinn fengi þjálfun um hvernig best sé að koma kynfræðslunámsefninu til skila. 

Hann þarf að vera vel upplýstur um efnið og vera búinn að undirbúa kennsluna vel. Kynfræðsluefnið 

þarf að hafa mismunandi áherslur eftir aldri og þroska. Góð alhliða kynfræðsla getur styrkt sjálfsmynd 

einstaklinga og auðveldað þeim að ræða um smokkinn við kynlífsfélaga sinn. Kynfræðslunámsefni er 

til staðar en vandamálið er að koma því vel til skila. Rannsóknin leiddi í ljós að smokkanotkun getur 

verið feimnismál í samskiptum á milli unglingspilta. Úrbætur við fræðslu á smokkanotkun myndu 

væntanlega leiða til betri samskipta um smokkanotkun á milli unglingspilta sem leiðir til þess að þeir 

tileinki sér ábyrgari kynhegðun. Ábyrg kynhegðun felur í sér að geta átt samræður um getnaðarvarnir 

og nota þær. Ábyrg kynhegðun felur einnig í sér að geta sótt sér kynheilbrigðisþjónustu ef grunur er 

um smit kynsjúkdóma eða fá upplýsingar um notkun getnaðarvarna (Sóley S. Bender, 2006b).  

Það þarf að gera smokkinn sýnilegri og stuðla að jákvæðri umfjöllun um hann í samfélaginu. Það 

væri hægt að gera smokkinn sýnilegri með því að auglýsa hann meira. Hægt væri að hafa auglýsingar 

í kvikmyndahúsum áður en bíómyndir byrja. Þar sem unglingar eru mikið á samfélagsmiðlum er það 

kjörinn vettvangur fyrir smokkaauglýsingar til dæmis á Instagram og Fésbók. Einnig er hægt að setja 

upp flottar auglýsingar í umhverfinu til að mynda setja auglýsingu aftan á  strætisvagna. Auglýsingar 

um smokkinn þurfa vera allt árið um kring ekki einungis í kringum útihátíðir.  

Rannsakendum finnst mikilvægt að bæta aðgengi ungs fólks að kynheilbrigðisþjónustu til þess að 

stuðla að kynheilbrigði þess. Erum við sammála leiðbeinanda okkar um að það sé nauðsynlegt að 

sinna ráðgjöf um getnaðarvarnir fyrir ungt fólk hér á landi í mun meira mæli en gert er í dag og því 

mikil þörf á stefnumótun í þessum málaflokki (Sóley S. Bender, 2006b, 2009).  

Vonandi er hægt að nýta niðurstöður rannsóknarinnar til að þróa frekari kynheilbrigðisþjónustu fyrir 

ungt fólk og auka fræðslu um mikilvægi smokkanotkunar sem leiðir til betra kynheilbrigðis. 
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52-56.  

Sóley S. Bender. (2009). Nýjar áherslur í ráðgjöf um getnaðarvarnir- ungt fólk þarf breytta þjónustu. 

Tímarit hjúkrunarfræðinga, 85(1), 44-47.  

Sóley S. Bender. (2012). Ferlismat á nýju kynfræðsluefni fyrir unglinga. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 
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Viðhengi A: Leyfi Vísindasiðanefndar 
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Viðhengi B: Bréf til skólameistar 

 

 

 

 

Reykjavík, 24. nóvember 2017 

 

Ágæti skólameistari 

 

Efni: Rýnihóparannsókn á notkun smokka 

Með bréfi þessu er óskað eftir samstarfi við þinn skóla til að framkvæma rýnihóparannsókn sem ætluð er til 

að skoða smokkanotkun meðal ungra karla. Rannsóknin ber heitið Eigindleg rannsókn á viðhorfum ungra karla 

til smokkanotkunar.  Tveir framhaldsskólar í Reykjavík og á landsbyggðinni hafa verið valdir til að taka þátt í 

rannsókninni. Óskað er eftir leyfi til að ræða við tvo til þrjá hópa af karlkyns nemendum (8-10 nemendur) á 

aldrinum 18 ára og eldri í þínum skóla. Jafnframt er óskað eftir heimild til að setja upp auglýsingu í skólanum 

um rannsóknina og gagnlegt væri að fá aðstöðu innan skólans fyrir viðtölin. 

 

Kynsjúkdómar eru algengir hér á landi og mikil þörf er á því að skoða hvað hefur áhrif á smokkanotkun 

unglingspilta/ungra karlmann. Það er mikilvægt í ljósi forvarna á þessu svið. Tilgangur þessarar rannsóknar er að 

skoða viðhorf unglingspilta/ungra karlmanna til smokkanotkunar, hvað hindrar og hvað hvetur til notkunar. 

Umræðurnar í rýnihópnum taka um 30-60 mínútur. Nemendur hafa fullt vald til að hætta þátttöku á hvaða 

tímapunkti sem er. Í viðtölunum gefa nemendur hvergi upp nafn eða kennitölu og því er ekki unnt að rekja nein 

svör til einstakra þátttakenda. Hefur Vísindasiðanefnd gefið leyfi fyrir rannsókninni.  

  

Rannsókn þessi er lokaverkefni til BS prófs í hjúkrunarfræði við Háskóla Islands. Það er unnið af 

Sigurbjörgu Lind Ellertsdóttur og Snæfríði Jóhannesdóttur.Verkefnið er unnið undir leiðsögn Sóleyjar S. Bender 

prófessors við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 

 

Virðingafyllst,  

 

Sóley S. Bender, Prófessor Sigurbjörg Lind Ellertsdóttir Snæfríðir Jóhannesdóttir 

ssb@hi.is sle7@hi.is snj8@hi.is 

s. 863-4314 s. 865 7583 s. 6647084 
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Viðhengi C: Bréf til þátttakenda 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 1. janúar 2018 

 

Kæri þátttakandi 

 

Efni: Notkun smokka 

Þú hefur gefið kost á þér að taka þátt í umræðum um notkun smokka. Kynsjúkdómar eru 

algengir hér á landi og mikil þörf er á því að skoða hvað hefur áhrif á smokkanotkun 

unglingspilta/ungra karlmann. Það er mikilvægt í ljósi forvarna á þessu sviði.  

 Tilgangur með þessari rýnihóparannsókn er að skoða viðhorf unglingspilta/ungra 

karlmanna til smokkanotkunar, hvað hindrar og hvað hvetur til notkunar. Þú hefur fullt vald 

til að hætta þátttöku á hvaða tímapunkti sem er. Þátttaka þín felst í því að ræða um notkun 

smokka í rýnihóp með öðrum unglingspiltum/ungum karlmönnum. Umræðurnar í 

rýnihópnum taka um 30-60 mínútur og eru teknar upp á segulband. Viðtalið er síðan skráð en 

þar koma ekki fram neinar persónugreinanlegar upplýsingar um þig. Í viðtalinu gefur þú 

hvergi upp nafn eða kennitölu og því er ekki unnt að rekja nein svör til einstakra þátttakenda.  

 Vísindasiðanefnd hefur gefið leyfi til að framkvæma þessa rannsókn. Rannsóknin er 

lokaverkefni til BS prófs hjá Sigurbjörgu Lind Ellertsdóttur og Snæfríði 

Jóhannesdóttur.Verkefnið er unnið undir leiðsögn Sóleyjar S. Bender prófessors við 

Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. 

 

Virðingafyllst,  

 

Sóley S. Bender, Prófessor Sigurbjörg Lind Ellertsdóttir Snæfríðir Jóhannesdóttir 

ssb@hi.is sle7@hi.is snj8@hi.is 

s. 863-4314 s. 865 7583 s. 6647084 
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