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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf og hegðun nemenda við Háskóla 

Íslands varðandi húðflúr og líkamsgöt. Einnig að kanna hvort tengsl voru á milli húðflúra 

og líkamsgata og félagslegrar stöðu háskólanemenda. Notast var við megindlega 

rannsóknaraðferð og var könnunin send rafræn í tölvupósti á nemendur í grunn- og 

diplómanámi. Niðurstöður sýndu að meirihluti þátttakenda voru konur. Langflestir 

þátttakendanna voru á aldrinum 21 til 30 ára, meirihlutinn með íslenskt ríkisfang, 

einhleypir og án barna. Viðhorf gagnvart húðflúrum og líkamsgötun hjá 

háskólanemendum voru almennt jákvæð samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Lítill 

sem enginn munur var á meðaltölum kynjanna er varðar viðhorf til húðflúra og 

líkamsgata, kynin virtust því hafa sömu viðhorf til þessara líkamsbreytinga. Viðhorf 

gagnvart húðflúrum hafa breyst því rúmlega helmingur þátttakenda var sammála því að 

finnast húðflúr vera aðlaðandi. Þá var meirihluti þátttakendanna einnig sammála því að 

húðflúr og líkamsgöt væri tjáning á persónulegum stíl. Marktækt samband reyndist vera 

til staðar á bæði viðhorfum til húðflúra og líkamsgata eftir bæði áfengisneyslu og 

vímuefnaneyslu. Þeir sem neita áfengis og vímuefna hafa að meðaltali jákvæðari viðhorf 

bæði gagnvart húðflúrum og líkamsgötum en þeir sem ekki neita áfengis og vímuefna sem 

hafa neikvæðari viðhorf gagnvart húðflúrum og líkamsgötum. Marktækt samband var 

einnig á milli áfengisneyslu og að vera með húðflúr og einnig á milli áfengisneyslu og að 

vera með líkamsgöt. Tengsl húðflúra og líkamsgata við félagslega stöðu háskólanemenda 

voru skoðuð og var marktækur munur til staðar eftir því hvort fíkniefnaneysla var á heimili 

í æsku. Þá reyndist einnig vera marktækur munur á viðhorfi til húðflúra og líkamsgötunar 

eftir því hvort geðrænir erfiðleikar voru hjá foreldrum.  

 

 

 

 

Leitarorð: viðhorf, hegðun, húðflúr, líkamsgöt, félagsleg staða.   
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the attitude and behavior of students at the 

University of Iceland towards tattoos and piercings. Also, to examine whether there was 

a connection between having tattoos and piercings and student’s social status. A 

quantitative research method was used, and the survey was sent electronically by email 

to students in undergraduate and diploma studies. The results showed that the majority 

of participants were women. The vast majority of participants were at the age of 21 to 30 

years old. The majority were Icelandic, single people and without children. Attitudes 

among the students towards tattooing and piercing were generally positive according to 

the results of the study. There was little to no difference in the gender equality in terms 

of attitudes towards tattoos and piercings, so both men and women seem to have the 

same attitude towards these body modifications. Attitudes towards tattoos have 

changed, because more than half of the participants agreed that they find tattoos 

attractive. A majority of participants also agreed that tattoos and body piercing are an 

expression of personal style. Significant differences were found in both attitudes towards 

tattoos and attitudes towards body piercing by alcohol consumption and substance 

abuse. Those who consume alcohol and use drugs have on average a positive attitude 

towards both tattoos and body piercing then those who don’t consume or use them who 

have more negative attitude towards tattoos and body piercing. There was also a 

significant connection between alcohol consumption and having tattoos and also 

between alcohol consumption and body piercing. The connection between tattoos and 

body piercing to student’s social status was examined and there was significant difference 

depending on whether drug use was at their childhood home. There also turned out to 

be a significant difference in the attitude towards tattoos and body piercing depending 

on whether their parents had psychiatric difficulties at their childhood home. 

 

 

 

 

Keywords: attitude, behavior, tattoo, body piercings, social status.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni í meistaranámi við félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er metin til 30 ECTS eininga. 

Fyrst og fremst þakka ég leiðbeinanda mínum, Freydísi Jónu Freysteinsdóttur 

innilega fyrir alla þá aðstoð, faglegu leiðsögn og stuðning sem hún veitti mér og fyrir hið 

góða samstarf sem við áttum. Þá vil ég þakka Guðrúnu Millu Sæmundsdóttur fyrir 

yfirlestur, stuðning, hvatningu og fyrir að vera ávallt til staðar. Sólrúnu Sigvaldadóttur 

þakka ég kærlega fyrir veittan stuðning og yfirlestur á niðurstöðukafla. Kærar þakkir sendi 

ég til allra þeirra sem gáfu sér tíma til að taka þátt í rannsókninni sem og forprófun 

spurningalistans og systkini mín fá mínar bestu þakkir fyrir hvatningu. Síðast en ekki síst 

þakka ég manninum mínum, Isaac og dóttur okkar, Söruh fyrir alla þolinmæðina, 

skilninginn, hvatninguna, ástina og trúna sem þau höfðu á mér þegar ég hafði hana ekki, 

án ykkar hefði ég ekki komist í gegnum þetta.
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1 Inngangur 

Húðflúr og líkamsgatanir eru tákn um tvö algeng form líkamsbreytinga í nútíma samfélagi. 

Húðflúr fela í sér að litarefni er sett inn í húðlagið með röð gata til að búa til varanlegt tákn 

eða mynd. Líkamsgötun felur í sér innsetningu og þræðingu á málmi eða hringjum í gegnum 

opnun í húðinni sem er gerð með nál eða sérhannaðri götunarbyssu. Hér áður fyrr var litið á 

bæði húðflúrun og líkamsgötun sem frávik eða ákveðna uppreisn í tengslum við jaðarhópa í 

samfélaginu en í dag eru þessar líkamsbreytingar sífellt að verða vinsælli hjá öllum 

aldurshópum og einnig hjá stórstjörnum sem skarta oft bæði húðflúrum og líkamsgötum. 

Húðflúr fela í sér töluvert meiri tíma, sársauka og kostnað heldur en líkamsgöt sem oft er hægt 

að fá sér á nokkrum sekúndum. Húðflúr eru varanleg líkamsbreyting á meðan hægt er að 

fjarlægja lokka, pinna og annað úr flestum götum til þess að húðin fái að gróa (Tiggemann og 

Hopkins, 2011). 

Húðflúrun hefur verið stunduð síðan á forsögulegum tímum og af mörgum ólíkum 

menningum í mismunandi tilgangi og af ólíkum ástæðum. Húðflúrun er skilgreind sem 

vísvitandi eða tilviljunarkennd aðferð sem skilur eftir sig litarefni í húðinni. Orðið húðflúr (e. 

tattoo) er upprunnið af orðinu „tatau“ sem kemur frá Tahítí. Líta má á ferðalag prinsins Omai 

til Evrópu árið 1774 með skipstjóranum James Cook sem sigldi til Evrópu frá Tahítí og 

Pólýnesíu, sem einn af mikilvægum atburðum í sögu húðflúra í Evrópu. Með Omai og orðinu 

tatau hófst nýtt tímabil húðflúra í Evrópu á sautjándu öld. Á þessum tíma voru fyrstu 

Evrópubúarnir sem fengu húðflúr liðhlaupar og dæmdir glæpamenn sem voru fluttir til og 

skildir eftir í Suður-Kyrrahafi. Þeir fengu húðflúr frá heimamönnum og voru neyddir 

sérstaklega til þess þegar þeir ákváðu að vera kyrrir á einum stað (Schmid, 2013; Oanta, 

Stoleriu, Irimie, Branisteanu og Morariu, 2014). Húðflúr eru persónuleg fyrir hvern og einn sem 

fær sér slíkt og hefur einnig sérstaka þýðingu fyrir einstaklinginn. 

Líkamsgötun getur verið á hvaða líkamshluta sem er en með líkamsgötun er átt við allt 

það sem felur í sér þegar húð er rofin, hvort sem hún er skorin eða götuð. Líkamsgötun er 

skilgreind sem fegrun á hvaða hluta líkamans sem er þar sem settir eru skrauthlutir eins og 

hringir, pinnar eða gaddar. Líkamsgatanir ná langt aftur til fyrri siðmenningar og eru til 

aldagamlar ritanir sem fjalla um forvarnir til að koma í veg fyrir vandamál sem tengjast 
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líkamsgötun. Gatanir í eyrnasnepla, til þess að bera þar skartgripi urðu algengar í 

Bandaríkjunum á meðal kvenna um 1950 og nútíma tíska líkamsgatana byrjaði að vera vinsæl 

í lok 1980. Innleiðing líkamsgata annarra en í eyrnasnepla í Bandaríkjunum og í öðrum 

þróuðum heimshlutum hefur þó átt sér stað nokkuð nýlega. Meirihluti líkamsgata er 

framkvæmd á stofum húðflúrara en göt í eyrnasnepla eru oft gerð með þar til gerðum 

götunarbyssum í skartgripabúðum. Þá eru gatanir einnig framkvæmdar af farandlistamönnum 

og öðrum ólærðum einstaklingum (Embætti Landlæknis, 2007; Holbrook, Minocha og 

Laumann, 2012).  

Rannsókn þessi er byggð á erlendri rannsókn: Húðflúr og gatanir: viðhorf, hegðun og 

túlkanir háskólanema. Rannsóknin var framkvæmd í háskóla í Bandaríkjunum árið 2007 og 

unnin af Jenn Horne, David Knox, Jane Zusman og Marty Zusman. Þessari rannsókn er ætlað 

að meta viðhorf og hegðun háskólanema gagnvart húðflúrum og líkamsgötun hér á landi. 

Rannsóknarspurningarnar snúa að viðhorfi gagnvart húðflúrum og líkamsgötun og tengslum á 

milli líkamsbreytinga og félagslegrar stöðu háskólanema. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum í þessari ritgerð:  

• Hvert er viðhorf nemenda við Háskóla Íslands gagnvart húðflúrum og líkamsgötun? 

• Tengjast húðflúr og líkamsgötun félagslegri stöðu háskólanema? 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Á eftir inngangi eða í kafla tvö er fræðileg umfjöllun, þar 

sem lagðar eru fram kenningar og nokkur hugtök er snúa að umfjöllunarefninu. Þá er saga 

húðflúrunar rakin aftur í fornöld, fjallað er um húðflúr í nútímanum, skaðsemi þeirra, 

eftirmeðferð og fjarlægingu þeirra, ásamt stuttri umfjöllun um líkamsbreytingar. Næst tekur 

við saga líkamsgötunar og fylgikvillar þeirra. Í þriðja kafla er gert grein fyrir aðferðinni, þar er 

meðal annars fjallað um mælitæki, gagnaúrvinnslu og þátttakendur. Í fjórða kafla er síðan 

fjallað um niðurstöður. Fimmti og síðasti kaflinn er síðan umræða en í honum eru niðurstöður 

dregnar saman og tengdar fyrri rannsóknum, ásamt styrk- og veikleikum rannsóknar og 

lokaorðum. 

Áhugi á umræðu og öðru sem snýr að húðflúrum er ein ástæðan fyrir því að rannsakandi 

valdi að skrifa um þetta tiltekna efni. Önnur ástæða er að bróðir rannsakanda er húðflúrari 

sem rannsakandi er sjálf með húðflúr eftir. Hann hefur verið að húðflúra í rúmlega 20 ár og 

gata í að verða 13 ár, bæði hér á landi og erlendis. Leiðbeinandi minn Freydís Jóna 
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Freysteinsdóttir kom með ábendingu um verkefnið, en hún vann að annarri rannsókn með 

einum höfundi húðflúrsrannsóknarinnar sem þessi rannsókn er byggð á. Þá hafði hún áhuga á 

að rannsaka þetta málefni hérlendis. Svo vill til að hún er einnig með húðflúr sem hún fékk sér 

löngu áður en það varð svona útbreitt eða fyrir um þremur áratugum síðan. Rannsakanda og 

leiðbeinanda fannst einnig nauðsynlegt að skoða efnið þar sem engin sambærileg rannsókn er 

til um þetta tiltekna málefni hér á landi eftir þeirra bestu vitund þrátt fyrir að mun algengara 

sé að fólk fái sér húðflúr og líkamsgöt en áður. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Kenningar og hugtök 

Hér fyrir neðan verður fjallað um þær kenningar sem rannsakanda fannst eiga við um efnið. 

Kenningarnar sem um ræðir eru: Táknræn samskiptakenning og innan hennar spegilsjálfið og 

kenningin um félagslegan veruhátt eða habitus. Þá verða einnig skoðuð nokkur hugtök sem 

eiga vel við umfjöllunarefnið.  

2.1.1 Táknræn samskiptakenning 

Táknræn samskiptakenning veitir hugmyndafræðilegan ramma fyrir félagsráðgjöf. Síðan 

snemma á tíunda áratugnum hafa Mead og fleiri sett fram spurningar um málefni sem hafa 

mikla þýðingu fyrir félagsráðgjafa. Hér má meðal annars nefna sjálfið, sjálfsmynd, samskipti, 

fjölbreytni, réttlæti, heilbrigði samfélagsins og félagslega aðild. Payne auðkenndi táknræna 

samskiptakenningu sem mannúðarkenningu með áherslu á getu einstaklingsins til breytinga 

og félagslegra áhrifa. Táknræn samskiptakenning getur hjálpað sérfræðingum að skilja 

mismunandi menningarlegar túlkanir og kanna merkingar eins og eru til dæmis hjá 

vanmetnum hópum (Forte, 2004). Longres (1995), fullyrti að táknræn samskiptakenning stuðli 

að skilningi okkar á stimplun og hver áhrif hennar er á sjálfsmynd og sjálfsálit (Forte, 2004). 

Samkvæmt táknrænni samskiptakenningu eiga öll félagsleg fyrirbæri rætur sínar að rekja til 

samskipta á milli einstaklinga. Félagsleg fyrirbæri verða ekki að fyrirbærum fyrr en hópur eða 

einstaklingur leggur ákveðna merkingu í þau (Heiss, 1981).  

Rannsóknir sýna að háskólanemar með húðflúr eru líklegri til að eiga systkini, ástvini 

og/eða nána vini sem eru einnig með húðflúr frekar en þeir sem ekki eru með húðflúr. Þetta 

leiðir til þess, að þeir sem eiga í nánum samböndum við aðra sem eru með húðflúr eða þá sem 

eru hlynntir húðflúrum upplifa jákvæð tengsl sem verður til þess að þeir upplifa minni 

stimplun. Táknræn samskiptakenning leggur áherslu á að samskipti hóps geti dregið úr 

fordómum innan hans, sem er stutt af fyrri rannsóknum á húðflúruðum einstaklingum. 

Kenningin er studd af fjölmörgum rannsóknum og gefur vinna á þessu sviði til kynna að með 

því að læra um þennan tiltekna hóp geti það leitt til þess að viðhorf til hans breytist (Dickson, 

Dukes, Smith og Strapko, 2014). 
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2.1.2 Spegilsjálfið 

Hluti af táknrænu samskiptakenningunni sem hægt er að tengja við líkamsbreytingar er 

spegilsjálfið (e. looking glass self) sem Cooley kom fram með. Spegilsjálfið er félagslega skapað 

sjálf þar sem við högum okkur í samræmi við væntingar og skoðanir annarra í samfélaginu. 

Það hvernig við sjáum okkur sjálf kemur frá því hvernig við teljum að aðrir sjái okkur og mótum 

við því hugmyndir okkar með því að endurspegla bæði mat annarra og viðbrögð þeirra á okkur 

sjálfum (Waskul og Vannini, 2006).  

Cooley (2010) telur að jafnvel þó að einstaklingar láti breyta líkama sínum af 

persónulegum ástæðum, þá ímynda þeir sér sjálfan sig en í gegnum aðra. Hann taldi að sjálfið 

mótist þegar við eigum samskipti við aðra og að mótun sjálfsins væri meðal annars undir 

áhrifum annarra einstaklinga og hvernig þeir sjá okkur. Þrír meginþættir spegilsjálfsins eru: (1) 

Hvernig við ímyndum okkur að aðrir sjái okkur, með því að ímynda okkur framkomu okkar við 

aðra manneskju. Til dæmis ef einhver gerir áberandi breytingu á útliti sínu og er meðvitaður 

um það hvernig aðrir sjái hann og hvort þeir taki eftir breytingunni. (2) Hvernig við ímyndum 

okkur mat annarra. Til dæmis hvernig við höldum að fólk dæmi framkomu okkar. Við ímyndum 

okkur þá dóma sem fara í gegnum huga þeirra. Má nefna dæmi eins og „ætli þeim finnst 

húðflúr mitt vera heimskulegt“ og „ætli þeir skilji meininguna á bak við það“ og „finnst þeim 

nefhringurinn ekki fara mér vel“. Mannfólkið virðist vera afar meðvitað um hvað aðrir eru að 

hugsa og segja um það og eins hvernig aðrir túlka útlit þeirra. (3) Sú tilfinning sem við finnum 

fyrir ef að aðrir dæma okkur, sem við getum séð með því að fylgjast með tjáningu þeirra. 

Tilfinningin getur einnig komið fram sem niðurlæging eða stolt og kemur vegna álits annarra. 

Cooley (2010) heldur því fram að það skipti okkur miklu máli hvernig aðrir sjá okkur og hvað 

öðrum finnst um okkur. Við viljum líta vel út í augum annarra og reynum að sjá okkur með 

þeirra augum og ímyndum okkur síðan hvað öðrum finnst. Fólk reynir að sýna öðrum sínar 

bestu hliðar með því að haga sér á þann hátt eins og það telur að aðrir myndu vilja sjá þá. 

Táknræna samskiptakenningu má því tengja beint við líkamsbreytingar eins og til dæmis 

húðflúr. 

2.1.3 Félagslegur veruháttur 

Félagslegur veruháttur (e. habitus) er hugtak sem notað var af franska félagsfræðingnum 

Pierre Bourdieu til að lýsa félagslegum eiginleikum einstaklinga sem aðlagar mannlega hegðun 

án þess að ákvarða eða álykta um hana. Veruháttur hefur ákveðinn tilgang, hann breiðist út 
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en er ekki kenndur (Thomson, 2008). Bourdieu (1984) mótaði kenninguna um veruhátt sem er 

grunnur að smekk einstaklinga, það er, það sem þeir telja vera rétt og rangt og viðeigandi og 

óviðeigandi en einnig val einstaklinga á lífstíl og mótun á persónuleika. Veruháttur er félagsleg 

aðgerð og má í meginatriðum útskýra sem þróunarferli þar sem einstaklingar starfa, hugsa, 

skynja og nálgast heiminn og hlutverk sitt í honum. Veruháttur er innra skjalasafn af 

persónulegum upplifunum sem eiga rætur að rekja til mismunandi þátta einstakra félagslegra 

veruleika. Veruháttur táknar þannig leið til að vera (Costa og Murphy, 2015). Veruháttur 

mótast af ólíkum kringumstæðum er snýr að stöðu, stétt og tilvist einstaklinga og byggir hann 

á þekkingu okkar og reynslu. Veruháttur útskýrir muninn á viðhorfum í ólíkum samfélögum en 

eins muninn sem getur legið á þeim skoðunum sem einstaklingar innan sama samfélags hafa 

(Bourdieu, 1984).  

Veruháttur er eitt helsta verkfæri Bourdieu er snýr að hugsun og hefur á undanförnum 

árum orðið mun meira áberandi. Með veruhætti reyndi Bourdieu að nálgast innri (e. 

internalised) hegðun einstaklinga, skynjun þeirra og viðhorf sem þeir bera með sér og sem að 

hluta til eru yfirfærðar í þær venjur sem þeir flytja til og frá félagslegum rýmum þar sem þeir 

eiga samskipti (Costa og Murphy, 2015). Veruháttur er fenginn út frá öllu því sem í umhverfi 

okkar og aðstæðum er og mótar einstaklinginn og gerir hann einstakan. Einstaklingar sem fá 

svipað uppeldi í svipuðu umhverfi eru yfirleitt með álíka veruhátt (Davíð Kristinsson, 2007). 

Veruháttur eða habitus þýðir því einfaldlega hver þú ert sem manneskja. Hann lýsir því sem 

þú ert í dag, byggt á uppeldi þínu þar sem hegðun er lærð í gegnum hið félagslega umhverfi og 

samfélag sem þú mótast í, en einnig fólki og aðstæðum sem hafa haft áhrif á þig þegar þú varst 

að alast upp. Veruháttur er þannig hugtak yfir það sem við teljum að okkur beri að gera, hverju 

okkur geðjast að og hvernig við öðlumst skilning á sjálfum okkur (Habitus Consulting, e.d.). 

2.1.4 Sjálfið og sjálfstjáning 

Húðflúr forma sjálfsmynd okkar á aðeins öðruvísi hátt og er hægt að lýsa því að fá sér húðflúr 

sem sjálfstjáningu. Húðflúr bera ákveðna merkingu, sögu sem er eign hvers og eins og er mjög 

einstaklingsbundin. Þess vegna getur sama mynd af húðflúri haft allt aðra merkingu fyrir 

eiganda húðflúrsins og stundum einnig fyrir áhorfandann. Fólk ber húðflúr sín með sér á 

hverjum degi og endurspeglar þannig sjálfsmynd sína, húðflúrið verður hluti af líkama þeirra 

og sem hin nýja húð einstaklingsins (Dey og Das, 2016).  
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Þrátt fyrir að húðflúr séu almennt að verða viðurkenndari í samfélaginu í dag eru þau 

sumstaðar ekki talin viðeigandi, eins og til dæmis á faglegum vettvangi og eru því litin 

hornauga eða álitin vera ófagmannleg. Nemendur, bæði þeir sem eru með húðflúr eða ekki 

finnast þau vera eðlileg og fylgja meginstraumnum og eru sammála því að húðflúr séu orðin 

algengari í dag. Óháð vaxandi viðurkenningu og því áberandi útliti sem húðflúrum fylgja, þurfa 

nemendur að vera meðvitaðir um þau áhrif sem þessi sjálfstjáning hefur á hæfni þeirra til að 

tryggja sér atvinnu eftir háskólanám (Foltz, 2014). 

Viðhorf okkar hafa sýnt að húðflúr hafa verið tengd við frávikshegðun sem getur valdið 

neikvæðum félagslegum viðbrögðum. En einnig hefur verið litið á þau sem tegund 

sjálfstjáningar. Merking húðflúra og hvernig þau tjá og móta hugmyndir um sjálfið er mikilvægt 

að skoða vegna þess að þau segja sögu viðkomandi og bjóða upp á innlit inn í sálarlíf 

viðkomandi (Mun, Janigo og Johnson, 2012). 

Goffman (1959) kom fram með hugmyndina um framsetningu sjálfsins (e. self-

presentation) og er henni hægt að lýsa sem þátttöku einstaklings í að móta hegðun sína til að 

skapa tilætluð áhrif hjá öðrum. Goffman benti á mikilvægi framsetningu sjálfsins og það 

hvernig dagleg smáatriði í hegðun fólks leyfi öðrum að draga ályktanir um þær hvatir sem liggja 

að baki þessarar hegðunar. Einstaklingar eru taldir meðvitaðir um að stjórna hegðun sinni til 

að kalla fram þá eiginleika sem þeir óska eftir. Þeir reyna að móta hegðunina á þann hátt sem 

aðrir sjá hana. Húðflúr má tengja við sjálfið því þau eru varanleg viðbót á húðina. Sweetman 

(1999) fjallaði um húðflúr sem aðferð til að hífa upp hið einstaka sjálf sem einstaklingar hafa 

og tjáningu á sérstöðu frekar en að einstaklingurinn hafi einfaldlega verið að taka þátt í 

einhverri tískustefnu. Þátttakendur í rannsóknum Sweetmans deildu því að sjálfsöryggi og 

sérstaða þeirra jókst eftir að þeir höfðu fengið sér húðflúr og sögðu þátttakendur að þeim 

hefði fundist þeir hafa verið að ljúka við ákveðna sjálfssköpun. Þá sögðu nokkrir af 

þátttakendum hans að þeir hefðu valið sérsniðna hönnun húðflúra til að tryggja sérstöðu 

þeirra. Kosut (2000) hélt því fram að húðflúr væru tákn um sjónræn samskipti sjálfsins. Hún 

tók viðtöl við átta húðflúraða karla og konur og komst að því að húðflúr gegndu því hlutverki 

að vera grundvallarmerki sjálfs-auðkenningar og heimildarmynd sjálfsins (Mun o.fl., 2012). Því 

má segja að viðbrögð samfélagsins hafi áhrif á mótun sjálfsins sem myndast út frá mörgum 

sjónarhornum og við getum notað líkama okkar til að gefa upplýsingar um sjálf okkar án 

munnlegrar tjáningar (DeMello, 2014-a; Goffman, 1959).  
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2.1.5 Staðalímyndir og stimplun 

Í vestrænum samfélögum hefur orðið mikil breyting á þeirri staðalímynd sem var fyrir um 

húðflúr og eru húðflúr almennt mun viðurkenndari og eru hluti af útlitsbreytingum sem bæði 

konur jafnt sem karlar bera. Það hefur orðið veruleg aukning á tíðni líkamslistar meðal kvenna 

og karla undanfarin ár, þá sérstaklega í Norður-Ameríku, Evrópu og Japan og þá einkum 

aukning á húðflúrum. Sífellt bætast við fleiri og fleiri húðflúrunarlistamenn ásamt því að miklar 

framfarir hafa orðið á litarefnum og búnaði til húðflúrunar sem hefur orðið til þess að gæði 

þeirra hafa batnað. Þetta hefur stuðlað að frekari viðurkenningu og vinsældum húðflúra, bæði 

hjá hinum frægu og hjá almenningi. Þetta táknar einnig verulega breytingu frá síðustu 

áratugum, þegar húðflúr voru tengd ákveðnum hópum. Sjómenn voru til dæmis taldir nota 

húðflúr sín sem nokkurs konar samskiptaleið þegar þeir ferðuðust um höfin blá. Áður fyrr 

höfðu húðflúr verið tákn um að viðkomandi hafi setið í fangelsi, að viðkomandi tilheyrði 

pönkgrúbbu, viðkomandi hafi verið eða sé í hernum eða taki þátt í skipulögðum 

glæpasamtökum. Þá var einnig litið á húðflúraða einstaklinga sem uppreisnarmenn eða 

afbrigðlega, sem hafði þær afleiðingar að fólk með húðflúr gat upplifað skömm af hálfu 

samfélagsins. Enn eru dæmi um að húðflúraðir einstaklingar séu fordæmdir sem afbrigðlegir. 

Oft er þeirri staðalímynd brugðið upp að þeir taki slæmar ákvarðanir, fari sjaldan í kirkju, láti 

undan hópþrýstingi jafningja, hafi verið óhamingjusöm börn, fái sér húðflúr á meðan þeir séu 

drukknir og séu lélegir nemendur eða uppreisnarmenn. Þar að auki líta margir á húðflúr sem 

hugsunarlausa og ábyrgðarlausa hegðun (Dickson o.fl., 2014; Swami og Furnham, 2007; 

Urdang, Mallek og Mallon, 2011).  

Samkvæmt Dickson o.fl. (2014) sýna rannsóknir að enn ríkir nokkur óvissa með viðhorf 

til húðflúra, það er að þau eru hvorki fordæmd né fullkomlega viðurkennd. Eldri einstaklingar 

sem eru með hátt menntunarstig og háar tekjur eiga þó sérstaklega erfitt með að viðurkenna 

húðflúr. Þá er einnig talið að húðflúr brjóti gegn almennum útlitsreglum, þá sérstaklega þegar 

sá húðflúraði getur ekki eða vill ekki fela húðflúr sín eða hefur mörg og stór húðflúr. Hjá eldra 

fólki fylgir húðflúrum söguleg stimplun, það er að einstaklingar af lægri stéttum og 

afbrotamenn séu þeir einstaklingar sem fái sér húðflúr og hefur þetta viðhaldist í tiltölulega 

langan tíma. Jafnvel þó fleiri og sífellt fjölbreyttari hópar fái sér húðflúr, benda rannsóknir til 

þess að þau séu talin vera tengd neikvæðri hegðun og stimplun. Stimplun bendir til þess að 

það séu ákveðnir eiginleikar eða einkenni einstaklinga sem eru talin óæskileg eða frávik. Fyrri 
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rannsóknir á stimplun benda til þess að stimplun leiði til kvíða, mismununar og félagslegrar 

fráhverfingar (Dickson o.fl., 2014). 

Fræðimenn sem hafa áhuga á að rannsaka húðflúr sem merki um frávik, hafa fjallað um 

að húðflúrað fólk sé líklegra til að taka þátt í glæpsamlegri hegðun, lyfjamisnotkun, 

vímuefnaneyslu og óábyrgri kynlífshegðun. Jafnframt að það sé líklegra til að vera með 

andfélagsleg eða sálræn einkenni og vera með sjálfsvígshugleiðingar. Þessi tengsl sem hafa 

fundist í rannsóknum á milli húðflúra og andfélagslegrar hegðunar hafa leitt til þess að 

einstaklingar með húðflúr sem leita til læknis eru meðhöndlaðir á annan veg einungis vegna 

þess að læknum er talið trú um að þeir húðflúruðu eigi við sálræn vandamál að stríða (Mun 

o.fl., 2012). 

Vísindamenn sem hafa áhuga á því hvernig litið er á fólk með húðflúr hafa yfirleitt 

komist að sömu niðurstöðu, það er að húðflúr séu tengd skömm eða smán. Sanders (1988) 

lagði áherslu á að ef einstaklingur fengi sér húðflúr væri hann með því, sjálfviljugur að 

samþykkja félagslega skömm (e. stigma) og aðgreina sig frá öðrum í samfélaginu. Durkin og 

Houghton gerðu tilraun til að kanna hvernig börn brygðust við einstaklingum með húðflúr. Þeir 

kynntu röð af teikningum af þremur körlum sem annað hvort höfðu húðflúr eða ekki og báðu 

340 börn á aldrinum 6 til 16 ára að bera kennsl á hvaða teikning þeim fannst vera jákvæð, 

neikvæð eða hlutlaus. Niðurstöðurnar sýndu að börnin tengdu húðflúrin frekar við slæma 

hegðun og litu á þau sem neikvæð. (Mun o.fl., 2012). 

Því hefur verið haldið fram að húðflúr séu leið fyrir einstaklinga til að ná fram ákveðnu 

áberandi útliti sem leiði til jákvæðrar sálrænnar útkomu. Einstaklingar með þörf fyrir ákveðna 

sérstöðu og einkennandi útlit gætu verið líklegri til að hafa húðflúr sem mögulega getur leitt 

til þess að þeir bæti sjálfsálit sitt. Hins vegar, er hægt að draga úr jákvæðum áhrifum á sjálfsálit 

ef einstaklingur upplifir skömm eða neikvæð samskipti vegna eigin líkamslistar. Rannsóknir er 

snúa að skömm tengdum húðflúrum eru ekki ýkja margar en vissulega eru einhver gögn sem 

benda til þess að húðflúr séu ekki lengur tengd ákveðnum hópum og félagslegri lítillækkun. 

Það segir þó ekki að engin skömm tengist lengur líkamslist sérstaklega þegar um konur er að 

ræða (Swami og Furnham, 2007). Fyrir konur, geta afleiðingar þess að vera með húðflúr verið 

enn frekar tengdar skömm en hjá körlum (Mun o.fl., 2012). Armstrong gerði rannsókn ásamt 

fleirum á 196 körlum og konum og komst að því að aðal ástæða þess að konur vildu láta 

fjarlægja húðflúr sín væri vegna neikvæðrar svörunar frá öðrum. Konurnar höfðu upplifað 
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verulegar neikvæðar athugasemdir á almannafæri, á vinnustöðum og í skólum og mun fremur 

en karlarnir (Mun o.fl., 2012). Í annari rannsókn var sýnt fram á að þær konur sem hugsuðu 

meira um starfsframa sinn og voru með húðflúr urðu fyrir töluverðum fordómum, einkum frá 

eldri mönnum í lífi þeirra, til dæmis feðrum og vinum feðra þeirra. Þá voru viðhorf til kvenna 

með húðflúr af mismunandi stærð og sýnileika skoðuð og kom í ljós að háskólanemar af báðum 

kynjum í Norður-Ameríku voru með neikvæðara viðhorf gagnvart konum sem voru með 

sýnileg húðflúr. Slíkt neikvætt mat á konum sem eru með húðflúr er mikilvægt að skoða því 

margar ungar konur, að minnsta kosti á Vesturlöndum bera nú húðflúr á líkama sínum, óháð 

stétt, þjóðerni eða trúarbrögðum (Swami og Furnham, 2007). 

Rannsóknir sýna að konur eru jafn líklegar til að fá sér húðflúr og karlar en þær hafa 

tilhneigingu til að hafa færri húðflúr og ekki á eins sýnilegum stöðum og karlar. Konur hafa 

þannig tilhneigingu til að fela húðflúr sín frekar en karlar. Ein rannsókn sýndi að hærra hlutfall 

háskólanema voru mun neikvæðari gagnvart húðflúruðum konum, væru þær með þau sýnileg 

samanborið við þær konur sem ekki voru með húðflúr. Nemendur í sömu rannsókn álitu þá 

sem báru húðflúr hafa minni trúverðugleika og hæfni og vera minna félagslynda. Þrátt fyrir 

sögulega stimplun sem húðflúraðir karlmenn hafa fengið á sig, njóta þeir meiri félagslegrar 

viðurkenningar en húðflúraðar konur. Þar sem húðflúr hafa verið talin vera fyrir karla, þá eru 

konur sem fá sér húðflúr taldar brjóta meira á kynhlutverkum og eru því líklegri að verða fyrir 

stimplun. Á meðal þeirra sem eru mikið húðflúraðir, geta til dæmis þeir sem eru með heilerma 

húðflúr eða áberandi húðflúr eins og á hálsi, andliti eða höndum hlotið frekari stimplun en þeir 

sem hafa færri og falin húðflúr (Dickson o.fl., 2014). 

Rannsóknir sýna að háskólanemar með húðflúr eru líklegri að eiga ættingja eða nána 

vini sem eru einnig með húðflúr. Það að eiga nána vini sem einnig eru með húðflúr getur leitt 

til þess að viðkomandi upplifir minni stimplun. Þá getur stuðningur frá fjölskyldu og vinum við 

að breyta líkama sínum stuðlað að áhuga fólks á að fá sér húðflúr (Dickson o.fl., 2014). 

2.2 Líkamsbreytingar 

Einstaklingar geta notað húðflúr og líkamsgöt sem leið til sjálfstjáningar og sem tæki til 

sjálfsvitundar. Áhrifavaldur líkamsgatana getur verið þrýstingur frá jafningjum. Ástæða þess 

að einstaklingur fær sér líkamsgöt gæti verið vegna þess að litið er á þau sem áhyggjulausa 

djarfa hegðun sem er í tísku þar sem götun er ekki eins varanleg og aðrar gerðir 

líkamsbreytinga. Í samanburði við þá sem eru með húðflúr, líta unglingar með húðflúr, á sig 
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sem ævintýragjarna, skapandi, listræna og áhættusama. Þá sýna þeir einnig meiri 

áhættuhegðun, þar með talið notkun vímuefna. Sumir telja að líkamsbreytingar sé ein tegund 

áhættuhegðunar þar sem þær hafa fylgni við aðrar gerðir áhættuhegðunar. Í einni rannsókn 

meðal sjúklinga sem lagðir voru inn á geðdeild, var aukinn fjöldi líkamsbreytinga tengt við 

alvarlega ofbeldishegðun. Þá hafa húðflúr meðal unglinga sem sitja í varðhaldi verið tengd við 

áfengis- og vímuefnaneyslu (Brooks, Woods, Knight og Shrier, 2003).  

Áfengi hefur oft verið bendlað við húðflúr á óljósan hátt, en ein rannsókn þar sem fleiri 

en 1.800 húðflúraðir einstaklingar voru þátttakendur, sýndi fram á aðeins 15% þeirra höfðu 

verið undir áhrifum áfengis þegar þeir fengu sér húðflúrið (Armstrong, Murphy, Sallee og 

Watson, 2000). 

Í sumum rannsóknum á meðal háskólanemenda hafa þátttakendur verið beðnir um að 

segja frá ástæðum fyrir líkamsbreytingum og hvað hvatti þá til að fá sér húðflúr eða líkamsgöt. 

Greif o.fl. (1999) greindu frá því að algengustu ástæðurnar væru sjálfstjáning og að viðkomandi 

hafi bara langað í slíkt. Þá greindi Armstrong frá því að vinsælustu ástæðurnar fyrir því að fá 

sér húðflúr eða líkamsgöt tengdust sjálfstjáningu og sjálfsmynd, frekar en vegna uppreisnar 

eða fráviks (Greif o.fl., 1999; Tiggemann og Hopkins, 2010).  

2.3 Saga húðflúra 

Með því að breyta líkama sínum sjálfviljugur eins og gert er með húðflúrum kann að vakna upp 

forvitni um sögu húðflúra, uppruna þeirra og ástæðum fyrir vinsældum þeirra. Í samfélaginu í 

dag eru húðflúr og líkamsgatanir að verða sífellt algengari og hefur orðið breyting á þessari 

iðkun sem yfirleitt var talin neikvæð hér áður fyrr en er nú tengd við listrænt tjáningarform 

(Madfis og Arford, 2013).  

Á undanförnum árum hafa húðflúr orðið vinsæl og aukast vinsældir þess sífellt hjá fólki 

á öllum aldri. Hins vegar eru húðflúr ekki nýtt fyrirbæri og uppruna þeirra má finna hjá ýmsum 

fornum menningarheimum og ættbálkum (Wohlrab, Fink, Kappeler og Brewer, 2009).  

Fræðimenn horfa á húðflúr á mismunandi hátt, til dæmis sem merki um frávik, merki 

um mismunun, sem listform, sem merki um félagslega stöðu og margt fleira. Húðflúr eru ein 

einfaldasta leiðin til að staðfesta að manneskjur eru félagslegar verur. Í sumum 

menningarheimum þýðir það að ef þú ert ekki með húðflúr, ertu ekki gjaldgengur í hjónaband. 

Margir yrðu væntanlega undrandi á því að í sumum menningarheimum eru konur taldar vera 

fallegri einungis vegna húðflúra sinna. Húðflúr geta verið til skrauts og fegrunar en þau geta 
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einnig verið vegna trúar, stöðu einstaklings, hjúskaparstöðu og annarra félagslegra þátta. Þau 

voru einnig hugsuð til að gera aðra mikilvæga hluti eins og að verja fólk gegn sjúkdómum eða 

illum öndum, ýta undir frjósemi, lækna sjúkdóma eða kalla fram hugrekki eða styrk (DeMello, 

2014-b). Næst verður farið enn lengra aftur í tímann og skoðuð saga húðflúra í fornöld. 

2.3.1 Húðflúr í fornöld 

Árið 1991 fannst frosið lík rúmlega fimm þúsund ára húðflúraðs manns sem var mjög vel 

varðveitt og komst líkfundurinn í fréttir um allan heim. Líkfundurinn átti sér stað í fjöllum á 

milli Austurríkis og Ítalíu. Maðurinn var kallaður ísmaðurinn, Ötzi. Húð hans þótti sérstaklega 

áhugaverð þar sem það fundust þónokkur húðflúr á líkama hans. Húðflúrin voru línur sem 

meðal annars voru á innanverðu hnénu vinstra megin, sex beinar línur, fimmtán sentimetra 

langar fyrir ofan nýru og margar aðrar samhliða línur á ökklum hans til að nefna dæmi. Vegna 

staðsetninga húðflúranna var talið að þau hefðu hugsanlega verið sett á húð hans vegna 

lækningameðferðar (Gilbert, 2000). Hér fyrir neðan eru myndir af nokkrum af þeim húðflúrum 

sem fundust á líkama Ötzi (Birt með leyfi South Tyrol Museum of Archaeology).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 1. Ísmaðurinn Ötzi (South Tyrol Museum of Archaeology, 2018). 
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Þá er talið að áhöldin sem notuð voru við húðflúrun á þessu tímabili, eða frá 10.000 fyrir Krist 

til 38.000 fyrir Krist hafi verið diskur sem gerður var úr leir og brúnjárnsteini. Diskurinn sjálfur 

var með litlum götum á og var bein-nálum stungið í gegnum götin og í húðina. Diskurinn var 

því upptök litarins þar sem bein-nálarnar fóru í gegnum götin á leirdisknum og inn í húðina á 

viðkomandi sem átti að húðflúra (Gilbert, 2000).  

Húðflúraðar múmíur hafa einnig fundist á ýmsum stöðum í heiminum. Ein mest 

varðveittasta er Amunet sem var hofgyðja, gyðjunnar Hathor á árunum 2160 til 1994 fyrir Krist 

en Hathor var tákn alheimsmóður sem fæddi allt líf á jörðinni. Múmían af Amunet er vel 

varðveitt og á henni sjást greinileg húðflúr þar sem samhliða línur er að finna bæði á höndum 

hennar og lærum og að auki fyrir neðan nafla. Þá fundust einnig styttur sem voru skreyttar 

línum eins og Amunet bar á sér og er talið að þessi hönnun á húð þeirra sé tákn um frjósemi 

og yngingu. Stytturnar, sem kallaðar eru „brúðir hinna dauðu“ voru jarðaðar með karlkyns 

múmíum og áttu að vekja upp kynferðislega eðlishvöt sem átti að tryggja upprisu þeirra. Allar 

Egypsku múmíurnar sem fundist hafa til þessa eru kvenkyns (Gilbert, 2000). 

Elsta þekkta húðflúrið sem er mynd af einhverju frekar en abstrakt mynstur, táknar 

Guðinn Bes. Myndin sem dregin er upp af Bes er ljótur apalegur dvergur sem er klæddur 

dýrahúð. Þegar mynd af Guðinum er hengd fyrir ofan rúm einhvers er hún talin vera 

verndargripur sem heldur frá illum öndum. Húðflúr af Bes hafa fundist á kvenkyns múmíum 

allt frá 400 fyrir Krist (Gilbert, 2000). 

Mannfræðingurinn Sergei Rudenko uppgötvaði árið 1948 ítarlega húðflúraða múmíu í 

Pazyryk grafhýsinu sem er norður af landamærum Kína og Rússlands. Pazyryk grafhýsið var í 

næstum fullkomnu ástandi og vel varðveitt. Í grafhýsinu fundust beinagrindur og ósnortin hræ 

hesta og smurðar manneskjur ásamt ýmsum hestabúnaði, mottum, fötum, hasspípum og 

fleira. Eitt það merkilegasta sem Rudenko fann í grafhýsinu var líkaminn af hinum húðflúraða 

Pazyryk höfðingja sem bjó í Kasakstan, Serbíu og Mongólíu og er talinn hafa lifað fyrir um það 

bil 2.400 árum. Hluti líkama höfðingjans var farinn að rýrna en flest húðflúrin voru þó enn mjög 

sjáanleg, meðal þeirra voru myndir af ótrúlegum skepnum á bæði höndum hans og fótum 

(Gilbert, 2000). 

Grískir og Rómverskir rithöfundar, þar á meðal Heródes, Plato, Galen og Aristophanes 

minnast á húðflúr í skrifum sínum. Heiðvirðir Grikkir og Rómverjar leyfðu sér ekki skreytt 

húðflúr á líkama sinn því þeir tengdu þau við villimensku. Grikkir lærðu tæknina við húðflúrun 
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frá Persum og notuðu hana til að merkja þræla og glæpamenn svo það væri auðvelt að 

auðkenna þá ef þeir myndu reyna að flýja. Rómverjarnir tóku þá upp tæknina frá Grikkjum og 

notuðu hana meðal annars til að merkja hermenn sína svo hægt væri að bera kennsl á þá 

(Gilbert, 2000). 

Latneska orðið fyrir húðflúr var „stigma“ sem merkir smán eða skömm og endurspeglast 

upprunaleg merking orðsins í nútíma orðabókum. Samkvæmt Webster orðabókinni er orðið 

„stigma“ skilgreint meðal annars sem sérstakt merki, að skera í hold þræls eða glæpamanns, 

merki um skömm eða ásakanir og að stinga með oddhvössu áhaldi (Gilbert, 2000). 

Elsta þekkta lýsing á húðflúrunartækni ásamt merkilegustu formúlu fyrir bleki til 

húðflúrunar er að finna í tímaritinu „Medicae artis principes“ og er eftir rómverskan lækni, 

Aetius sem var uppi á sjöttu öld. Þar skrifar hann að „stigmates“ séu tákn eða merki sem gerð 

eru á andlit og aðra hluta líkamans og að hægt sé að sjá slík tákn á höndum hermanna. Til þess 

að framkvæma þessa aðgerð er notað blek sem gert er eftir ákveðinni formúlu og inniheldur 

egýpskan furuvið og þá sérstaklega börkinn, tæran brons ásamt öðrum efnum sem er síðan 

blandað við edik. Úr þessu er svo gert duft sem er skipt í tvennt, annar hlutinn er blandaður 

við vatn og hinn við safa úr lauk. Húðin þar sem táknið á að vera er þvegin með lauksafanum 

og svo er stungið í húðina það tákn sem viðkomandi vill með nálum svo það blæði og þá er 

blekinu, sem var gert úr duftinu og vatninu, nuddað í sárið. Bæði Rómverjar og Grikkir voru 

með aðrar formúlur. Meðal þeirra voru; skán eða afgangsdrulla af botni potts sem var blandað 

við sterkt edik, dúfuskítur blandaður við edik og þurrkaðar bjöllur sem voru muldar í duft og 

blandað við brennistein, vax og olíu. Margir Grikkir og Rómverjar sögðu húðflúr vera form 

refsingar, Plato hélt því fram að einstaklingar sem voru sekir um helgispjöll, ætti að húðflúra 

með valdi og útskúfa (Gilbert, 2000). 

Á seinni hluta 19. aldar fóru vestrænir mannfræðingar að spyrjast fyrir um merkingu 

húðflúra í samhengi við hefðbundið líf hjá Pólýnesíum en áður höfðu birst í tímaritum 

mannfræðinga greinar um Pólýnesísk húðflúr. Það sem vitað er um Pólýnesísk húðflúr er því 

miður ekki mikið þar sem hönnun, hefðir, goðsagnir og trúarlegir helgisiðir hafa tapast. Þá er 

einnig lítið vitað um mikilvægi og merkingu húðflúra hjá Pólýnesíum, annað en það sem séð 

var með augum Evrópubúa. Það sem vitað er, er að Pólýnesísk húðflúr voru flókin og 

fagmannlega unnin og höfðu þróast yfir þúsundir ára alls staðar um eyjarnar í Kyrrahafinu. Þar 

að auki einkenndust þau af rúmfræðilegri hönnun í sinni þróuðu mynd (Gilbert, 2000). 
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Samkvæmt fornum þjóðsögum voru tvær konur frá Fiji sem komu með húðflúrlistina til 

Tonga og Samóa. Þá var það í Tonga og Samóa sem Pólýnesísk húðflúr þróuðust í mjög svo 

fágaða list. Stríðsmenn Tonga voru húðflúraðir rúmfræðilegum mynstrum frá mitti niður að 

hnjám sem voru endurtekin form þríhyrninga, borða og svartra heillitaðra svæða. Prestar sem 

höfðu undirgengist langa og stranga þjálfun og höfðu fylgst með ströngum helgisiðum voru 

þeir sem húðflúruðu þá. Fyrir Tonga búa höfðu húðflúrin djúpa félagslega og menningarlega 

merkingu. Í fornöld spiluðu húðflúr stórt hlutverk í bæði trúarlegum helgiathöfnum og hernaði 

meðal Samóa. Húðflúrarinn var mjög virtur og gegndi mikilvægu hlutverki, hann húðflúraði 

unga menn í sex til átta manna hópum og var þetta gert að athöfn þar sem fjölskylda og vinir 

mættu, báðu og fögnuðu með þeim húðflúruðu. Samóa konur voru einnig húðflúraðar en 

takmarkað og voru húðflúrin yfirleitt fíngerð blómleg mynstur á höndum þeirra og neðri hluta 

líkama þeirra. Aðeins er minnst á pólýnesísk húðflúr í evrópskum leiðarbókum sem eru 

dagsettar frá 17. öld og á fyrri hluta 18. aldar en það var þó ekki fyrr en í fyrstu sjóferð 

skipstjórans James Cook árið 1769 sem húðflúrum var líst nákvæmlega af náttúrufræðingi 

Cook´s, Joseph Banks (Gilbert, 2000). 

Borneo er eyja í Suðaustur-Asíu og er einn af fáum stöðum í heiminum þar sem enn í 

dag eru framkvæmd ættbálkarhúðflúr eins og hefur verið gert í þúsundir ára. Þar til nýlega, 

voru innlendir ættbálkar ekki í samskiptum við umheiminn og gátu því varðveitt margt sem 

sneri að eigin lifnaðarháttum, menningu og gildum, þar með talið húðflúrin (Gilbert, 2000). 

Einangraðar í Kyrrahafinu eru tólf eldgosa-eyjur sem kallaðar eru Marquesas-eyjar. 

Georg Heinrich von Langstroff sem var þýskur náttúrufræðingur hafði mikinn áhuga á 

Marquesas húðflúrum þar sem þau voru mun víðtækari en húðflúr á öðrum eyjum í 

Kyrrahafinu. Flestir íbúar þar voru húðflúraðir frá toppi til táar með mjög svo nákvæmri 

rúmfræðilegri hönnun á hverjum einasta líkamshluta, þar með talið andliti (Gilbert, 2000). 

Á Nýja-Sjálandi eru Maori stríðsmenn sem eru húðflúraðir með mjög sérstökum hætti. 

Húðflúrin eru sértök að því leitinu til að andlitið er skreytt flóknum spíral-hringjum sem ekki 

eru einungis húðflúruð heldur rist eða skorin í húðina til að mynda ör sem eru í laginu eins og 

rák eða skurður. Húðflúrin kallast Moko eða Maori húðflúr (Gilbert, 2000). Hér fyrir neðan er 

mynd af Maori stríðsmanni sem er með Moko húðflúr í andliti (Birt með leyfi Geof Wilson). 
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Mynd 2. Mynd af Maori stríðsmanni með Moko húðflúr í andliti (Wilson, G., 2010). 

 

Einn maður hafði sérstakan áhuga á þessari list. Sá maður var breski rithöfundurinn og 

myndskreytandinn Horatio Robley sem sjálfur átti þrjú börn með konu sem var Maori. Hann 

skrifaði bók um húðflúrin sem heitir „Moko, or Maori Tattooing“ og kom út árið 1896. 

Samkvæmt henni var allt fólk húðflúrað, að undanþegnum þrælum og almúgafólki, en allir 

karlmenn voru með húðflúr í andliti og margir á fleiri stöðum á líkamanum. Tignarlegt 

húðflúrað andlit karlmanns var merki um stolt stríðsmannanna, þar sem það gerði hann 

grimman í orrustu og aðlaðandi í augum kvenna. Konur voru einnig húðflúraðar en ekki eins 

nákvæmum húðflúrum eins og mennirnir. Varir voru með húðflúruðum útlínum og föstum 

bláum lit sem litaði varir þeirra og talið var fallegt. Haka kvennanna var einnig húðflúruð og 

stundum voru nokkrar línur eða spíral-hringir húðflúraðir á kinnar eða á enni konunnar. Það 

var mjög sjaldgæft að konur væru með allt andlit sitt húðflúrað en kom þó fyrir. Þrátt fyrir að 

hefðin takmarkaði húðflúr í andliti kvenna, þá voru engar reglur sem kváðu á um hvað þær 

mættu láta húðflúra á aðra líkamshluta. Margar konur voru því með flókin og nákvæm húðflúr 

á brjóstum sínum, lærum og leggjum. Moko húðflúrin eru sérstök að því leitinu til að engin tvö 

andlitshúðflúr eru eins. Þau geta verið svipuð en sá sem hannaði þau gætti að því að engin 

væru nákvæmlega eins. Áhöldin sem notuð voru við Maori húðflúrin voru lítil sporjárnslaga 

bein, skeljar eða málmur sem var dýpt í litarefni sem síðan var slegið með hamri. Til að búa til 

örin sem einkenndi Moko, var nauðsynlegt að áhaldið sem notað var við húðflúrið færi vel inn 

í holdið sem varð til þess að stundum fór það svo djúpt að það fór í gegnum kinnina. Þessu 
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fylgdi mikill sársauki og mikið blóð en allt snerist þetta um stolt hjá Maori stríðsmönnunum og 

það skipti miklu máli að þeir sýndu engin viðbrögð eða gæfu frá sér hljóð á meðan þeir voru 

húðflúraðir (Gilbert, 2000). 

Í Japan voru fyrstu húðflúrin í formi leirstyttna sem búið var að mála andlit á eða þau 

grafin í stytturnar til þess að tákna húðflúr. Elstu stytturnar sem hafa fundist eru frá því 5000 

fyrir Krist og fundust þær í grafhýsum. Í fyrstu skrifum um japönsk húðflúr, sem fundust í 

kínverskri sögu áttu japanskir karlmenn, bæði ungir og gamlir að láta húðflúra andlit sitt og 

skreyta líkama sinn með ýmis konar hönnun. Þá var einnig talað um japönsk húðflúr í öðrum 

kínverskum sögum en ætíð á neikvæðan hátt. Kínverjar töldu húðflúr vera merki um 

villimennsku og notuðu hana einungis sem refsingu. Húðflúr voru notuð til að merkja úrhrök 

og glæpamenn. Úrhrökin sem yfirleitt voru farandsalar og fjárhættuspilarar voru merktir á 

handleggi sína en glæpamenn voru merktir með ýmsum táknum á hina ýmsu staði líkamans 

eins og til dæmis ennið. Húðflúr voru einungis ætluð þeim sem höfðu framið alvarlega glæpi 

og voru þeir útskúfaðir úr fjölskyldum sínum og neitað allri þátttöku innan samfélagsins. 

Japanir litu á húðflúr sem alvarlega og hræðilega refsingu (Gilbert, 2000). 

2.4 Húðflúr nú á tímum 

Undanfarin þrjátíu ár hafa verið sögð endurreisnartímabil húðflúra í vestrænni menningu, þar 

sem ekki einungis hefur orðið aukning á fjölda þeirra sem hafa fengið sér húðflúr heldur hefur 

einnig orðið aukning á fjölda sjónvarpsþátta sem fjalla um húðflúr og húðflúrara eins og til 

dæmis LA Ink og Tattoo Highway. Meirihluti rannsókna sem til eru á húðflúrum leggja áherslu 

á sögu húðflúra og heilsufarsáhættur í tengslum við húðflúrun. Ætlað er að allt að fjórðungur 

ungs til miðaldra fullorðinna í Bandaríkjunum hafi að minnsta kosti eitt húðflúr. Samkvæmt 

rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2007 af Pew Research Center voru 36% 

einstaklinga á aldrinum 18 til 25 ára og 40% einstaklinga á aldrinum 26 til 40 ára með varanleg 

húðflúr á líkamanum. Listin að húðflúra hefur einnig breyst. Áður fyrr voru það að mestu 

karlmenn sem voru húðflúrarar en nú eru konur í meirihluta sem húðflúrarar og þéna vel af 

vinnu sinni, en dæmi um það er Kat Von D sem er frægur húðflúrari í Bandaríkjunum (Ho og 

Goh, 2015; Mun o.fl., 2012). 

Húðflúr hafa verið notuð sem leið til að merkja þá ákærðu og þá seku í þúsundir ára. 

Fangar í fornum menningum voru með húðflúr en einnig þeir sem frömdu glæpi gegn 

nasistaflokki Hitlers. Í dag láta fangar setja á sig húðflúr til að drepa tímann á meðan þeir sitja 
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inni fyrir glæpi sem þeir hafa framið en ekki endilega sem eitthvað einkennismerki. Flest 

amerísk fangahúðflúr eru grófgerðar handunnar myndir sem er ætlað að draga athygli. Húðflúr 

í fangelsum hafa þó ákveðna merkingu, til dæmis táknar könguló í köngulóavef sem er á 

hauskúpu að einstaklingurinn er eiturlyfjaneytandi. Þá segja sum húðflúr til um glæpinn sem 

viðkomandi framdi, tímabil afplánunar og hvar viðkomandi stendur í virðingarröð innan 

fangelsisins. Því fleiri húðflúr sem viðkomandi hefur, því meiri virðingu hlýtur hann, þar sem 

húðflúrin sanna að hann er ekki hræddur við sársauka (Krakow, 1994). 

Flestir sem eru með húðflúr, líta á þau sem einstakt útlitseinkenni á sjálfum sér en 

félagsfræðingar sem hafa rannsakað húðflúr einblína á þau sem mynstur hópa og 

tískufyrirbrigði. Félagsfræðingar hafa meðal annars rannsakað áhrif fjölmiðla og 

neytendamenningu á húðflúr, sem og áhrif kynhneigðar og kynþáttar. Frá áttunda áratugnum 

hafa húðflúr öðlast vaxandi fylgi meðal unglinga og háskólanema sem varð til þess að 

breytingar urðu á því orðspori sem húðflúrað fólk hafði á sér. Ekki voru lengur einungis 

glæpamenn og aðrir jaðarhópar með húðflúr heldur listamenn og frjálsir hugsuðir. Ungt fólk 

er á því stigi að það reynir að halda fast í sjálfstæði sitt, og geta húðflúr veitt ákveðna leið til 

að byggja upp sjálfsvitund. Þrátt fyrir að engin skýring sé á vaxandi vinsældum húðflúra, telja 

vísindamenn að fólk noti húðflúr til að tjá hvert það sé, hvað það hafi gengið í gegnum og 

hvernig það lítur á sjálft sig í tengslum við aðra og félagslegt umhverfi sitt (Kang og Jones, 

2007). 

Í dag þjóna húðflúr margvíslegum tilgangi eins og þau gerðu áður, til dæmis fyrir 

hermenn og meðlimi ákveðinna klúbba. Þegar karlmenn og konur vilja minnast ákveðins 

atburðar eða atviks í lífi sínu eða vilja fá sér tákn til að halda burtu einhverju illu eða fá vernd, 

þá geta húðflúr verið varanlegt merki um þá löngun. Að fá sér húðflúr er ákveðin helgiathöfn, 

þar sem húðflúrarinn er nokkurs konar töfralæknir sem býður upp á ákveðna töfra, sem eru 

húðflúrin sjálf og athöfnin í kringum þau. Helgiathafnir, hvort sem þær eru persónulegar eða 

samfélagslegar, tengir viðkomandi böndum við arfleið og hefðir fortíðarinnar. Í gegnum 

kynslóðatímabil hafa húðflúr þannig gengt greinilegum hlutverkum, svo sem helgiathöfnum 

sem snúa að ákveðnum tímabilum í lífinu (Krakow, 1994).  

Áður fyrr hafði húðflúrunarbransinn fáar skriflegar reglur og litla löggjöf. Húðflúrarar 

voru ekki teknir alvarlega fyrr en þeir höfðu áralanga reynslu og sýndu að þeir gætu ráðið við 

starfið (Krakow, 1994). Í dag gilda tiltekin lög og reglugerð um starfsemi húðflúrstofa. Það eru 



31 

lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 941/2002. Þá þarf sá sem 

ætlar að iðka líkamsgötun og húðflúrun einnig að hafa starfsleyfi, þar sem fram koma ákveðin 

ákvæði er varða til dæmis búnað, hreinlæti, sóttvarnir, húsnæði, samþykki viðskiptavina og 

upplýsingar til viðskiptavina sem og forsjáraðila (Umhverfisráðuneytið, 2018; Sigrún 

Magnúsdóttir, 2015-2016). 

2.4.1 Eftirmeðferð húðflúra 

Þegar húðflúrun á sér stað er litarefni komið fyrir í húðina og myndar litarefnið oftast mynd 

eða tákn. Ef litarefni er komið fyrir í húðþekju (e. epidermis) hverfur það á einhverjum dögum 

eða vikum, þegar húðþekjan vex. Ef litarefni er komið fyrir í leðurhúðinni (e. dermis) getur það 

orðið varanlegt í húðinni (Útlitslækning, e.d.).  

Eftirmeðferð húðflúra getur verið flókin, þá sérstaklega ef um fyrsta húðflúr er að ræða. 

Mikilvægt er að hugsa vel um húðflúrið fyrstu vikurnar því góð eftirmeðferð getur komið í veg 

fyrir sýkingar og hjálpað til við að halda húðflúrinu vel útlítandi. Eftirmeðferð byrjar á 

húðflúrstofunni því þegar búið er að húðflúra einstaklinginn er sett þunnt lag af rakakremi eða 

annars konar kremi yfir húðflúrið og síðan er sett filma yfir. Mikilvægt er að leyfa umbúðunum 

að vera á í nokkrar klukkustundir því þær koma í vega fyrir húðsýkingu, vernda húðina fyrir 

sólarljósi og koma í veg fyrir að föt nuddist utan í sárið. Þegar kemur að því að þvo húðflúrið 

og húðina þar í kring eftir að umbúðir eru teknar af er mikilvægt að þvo hendur sínar vel áður. 

Þá má þvo húðflúrið með volgu vatni og sápu sem veldur ekki ofnæmi með því að nota 

fingurna. Þegar búið er að þvo húðflúrið vandlega þarf að þurrka það en það er gert með því 

að klappa létt á það með hreinum klút og leyfa því svo að þorna af sjálfu sér. Þegar húðflúrið 

er orðið alveg þurrt má setja þunnt lag að rakakremi eða öðru kremi en forðast skal að setja 

umbúðir á það aftur þar sem húðin þarf að anda. Forðast skal að klóra eða kroppa í húðflúrið 

því það þarf tíma til að gróa, hrúður myndast en það grær og dettur af, að sjálfu sér. Einnig 

skal forðast sólarljós og þá skal ekki fara í sund í þrjár til sex vikur eftir að hafa fengið sér 

húðflúr. Fara þarf varlega með þvott í kringum húðflúrið þegar hrúðrið fer að detta af því 

annars er auðvelt að skemma húðflúrið. Mikilvægt getur verið að nota rakakrem til að koma í 

veg fyrir að húðflúrið og húðin þorni ekki upp en það er einstaklingsbundið hvernig húð hvers 

og eins bregst við (Johnson, 2017).  
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2.4.2 Skaðsemi húðflúra 

Vitað er um þó nokkrar heilsufarsáhættur sem tengjast húðflúrum og á það einnig við í 

vestrænum samfélögum. Þessar áhættur geta falið í sér alvarlegar bakteríusýkingar, flutning á 

blóðsjúkdómum eins og HIV og lifrabólgu, auk ofnæmisviðbragða við litum sem notaðir eru 

við gerð húðflúra sem einnig eru taldir vera krabbameinsvaldandi (Wohlrab o.fl., 2009).  

Blekið sem notað er við húðflúrun getur verið mengað af örverum. Mismunandi 

bakteríur geta verið í blekinu, meðal þeirra eru streptókokkar og s. aureus gerill sem lifir 

aðallega á húð og í nefholi manna. Þá eru rotvarnarefni eins og paraben, formaldehýð og fenól 

einnig í blekinu. Enn er óljóst hvort sýkingar komi fram vegna mengaðs bleks eða óþrifnaðar 

hjá þeim sem húðflúrar eða hjá þeim húðflúraða. Einnig geta komið fram alvarleg 

ofnæmisviðbrögð vegna bleks sem notað er við húðflúrun. Bólgur vegna ofnæmis geta orðið 

það alvarlegar að þær leiði til bráðaofnæmis en slíkt er mjög sjaldgæft. Þá getur rauði 

blekliturinn valdið staðbundnu ofnæmi sem getur einnig dreift sér ef ekkert er að hafist. Blekið 

er hægt að kaupa frá birgjum en einnig af internetinu. Blekið fer inn í innra lag húðarinnar og 

myndar húðflúrið en hluti bleksins getur farið í gegnum æða- eða sogæðakerfið og mun enda 

í öðrum líffærum eða skilar sér út (Bäumler, 2016).  

B og C lifrabólgusýkingar, HIV, HPV og Herpes eru veiru sjúkdómar sem geta smitast við 

húðflúrun. Þá má einnig minnast á sveppasýkingar sem þó eru sjaldgæfar og góðkynja æxli 

sem eru vel þekkt eftir húðflúrun en einnig sjaldgæf. Með smiti er átt við blóðbornar veirur 

eins og þær sem nefndar eru hér framar. Þessar framangreindar veirur geta smitast með sýktu 

blóði eða líkamsvessum. Landlæknir gefur úr klínískar leiðbeiningar til þeirra sem vinna við 

húðflúrun og götun til að hægt sé að minnka eða koma í veg fyrir smit. Ástæða þess að slíkar 

leiðbeiningar eru gefnar út er vegna þeirrar áhættu sem getur skapast ef ekki er nægilega vel 

staðið að hreinlæti í kringum tól og tæki sem beitt er við slíkar aðgerðir. Smit getur orðið ef að 

veirur og bakteríur komast í sár á slímhúð eða húð sem síðan getur leitt til þess að þær berist 

í blóðrás. Smithætta eykst verulega ef sótthreinsun og hreinlæti er ekki nægilega gott. 

Smithætta getur borist frá starfsmanni til viðskiptavinar, frá viðskiptavini til annars 

viðskiptavinar eða frá starfsmanni til annars starfsmanns. Þá getur einnig utanaðkomandi smit 

borist til starfsmanns en einnig til viðskiptavinar. Smithætta er mismikil. Til eru staðfest dæmi 

um smit við líkamsgötun og þá er algengast að smit verði við húðflúrun. Næst algengast er að 

smit eigi sér stað við götun í eyru og álíka staði á líkamanum en smit eiga sér síst stað þegar 
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nálar eru notaðar við háreyðingu. Þær sýkingar sem hafa komið upp eru, vörtur, herpes, 

lifrabólga B og C og ýmsar aðrar bakteríusýkingar. Til að draga úr smithættu þurfa tól, tæki og 

allur aðbúnaður að vera til staðar og vel sótthreinsað, sem og viðeigandi aðstaða. Þá þarf 

starfsfólk einnig að kunna til verka og vera meðvitað um þær hættur sem geta stafað af bæði 

götun og húðflúrun (Embætti Landlæknis, 2007; Khunger, Molpariya og Khunger, 2015). 

2.4.3 Fjarlæging húðflúra 

Húðflúr hafa heillað mannkynið frá öllum menningarheimum og þjóðtegundum um aldir og 

verið notuð til að auka fegurð og sýna fram á sérstöðu viðkomandi. Þau eru tákn fyrir að 

tilheyra og stundum til að bera kennsl á viðkomandi en einnig hafa þau verið notuð sem hluti 

af refsingu eins og þegar hefur komið fram. Á sama tíma og fólk leitar eftir að fá sér húðflúr er 

aukinn fjöldi fólks einnig að reyna að fá þau fjarlægð. Bandaríska skurðhúðsjúkdómafélagið 

(The American Society of Dermatologic Surgery) tilkynnti að árið 2011 hefðu verið fjarlægð um 

100.000 húðflúr en árinu áður voru 86.000 húðflúr fjarlægð í Bandaríkjunum. Það sem hvatti 

fólk til að láta fjarlægja húðflúr voru til dæmis möguleikar á því að fá sér ný störf. Einnig gat 

verið um þörf einstaklinga til að sýna ákveðna mynd af sér á vinnustað eða í nýju félagslegu 

umhverfi. Auk þess gátu einstaklingar fundið fyrir neikvæðum tilfinningar gagnvart gömlum 

húðflúrum. Því miður er það bæði dýrara og tímafrekara að láta fjarlægja húðflúr en að fá sér 

slíkt. Tækni til að láta fjarlægja húðflúr hefur þróast verulega í gegnum árin. Framfarir hafa 

orðið á laser- og ljósmiðaðri tækni sem hafa gjörbylt eyðingu húðflúra, en með slíkri tækni eru 

notaðar mismunandi bylgjulengdir til að miða á mismunandi litarefni í húðinni með tiltölulega 

auðveldari leið en áður og með færri fylgikvillum. Þegar lasermeðferð er beitt eru ljósgeislar 

settir í húð einstaklings sem brjóta litaragnirnar í húðinni niður í smærri agnir sem eyðast svo 

af átfrumum. Vægur roði og lítil sár, sem þó eru sjaldgæf geta fylgt í kjölfar meðferðar en þá 

skiptir miklu máli að einstaklingurinn haldi húð sinni hreinni og þurri, þar til húðin grær sem 

getur tekið nokkra daga. Að fjarlægja húðflúr getur tekið þónokkur skipti og fer það eftir 

ummáli húðflúrsins hversu mörg skipti þarf og fer viðkomandi yfirleitt á fjögurra til sex vikna 

fresti þar til tilætluðum árangri er náð (Ho og Goh, 2015; Útlitslækning, e.d.).  

Þá er einnig til tækni sem kölluð er öfug flúrun sem er gerð án laser og hefur nýlega 

verið tekin í notkun hér á landi hjá Reykjavík Skin. Þessi meðferð felur í sér að vökvi sem brýtur 

upp blekið í húðinni er flúrað á sama hátt í húðina og þegar um er að ræða húðflúr og er til 

dæmis gert með tæki sem kallast Magic Pen. Húðin grær og þá myndast blekhrúður sem dettur 
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síðar af. Einstaklingurinn er látinn hafa sílíkon sem er í gelformi sem er borið á svæðið tvisvar 

sinnum á dag og á húðin að jafna sig á um það bil átta til tólf vikum. Tækið er sagt geta fjarlægt 

alla gerðir lita sem laser gerir ekki. Þessi aðferð er talin áhrifarík og örugg og er sársaukinn 

talinn vera svipaður og við að fá sér húðflúr (Reykjavík Skin, 2015). 

2.5 Saga líkamsgötunar 

Saga líkamsgötunar er frekar óljós og skortur er á fræðilegum heimildum um það efni. Þrátt 

fyrir það er hægt að sýna fram á að líkamsgötun hefur verið stunduð í mismunandi formum af 

báðum kynjum frá fornöld um allan heim (Mason, 2017).  

Líkamsgötun hefur verið stunduð í nærri öllum samfélögum eins langt og hægt er að 

rekja en líkamsgötunin hefur þó að mestu verið bundin við ákveðin svæði á líkamanum eins 

og til dæmis eyru, munn og nef. Eftirtektarverðar undanþágur frá þessum hefðbundnu 

líkamsgötum eru hjá ættbálki í Borneo en þar er getnaðarlimur karlmanna gataður og sett er 

bein í gatið. Þá er einnig minnst á þá hefð að setja skartgripi í getnaðarlimi í Kama Sutra sem 

og í geirvörtur kvenna í Viktorískum tímaritum sem gefur til kynna að þetta eru ekki nútíma 

hugmyndir (Ferguson, 1999). Hér á eftir verður fjallað um líkamsgatanir á hinum ýmsu stöðum. 

2.5.1 Gatanir í hina ýmsu líkamshluta  

Líklega voru fyrstu götin gerð í eyrnasnepla vegna þess að það var auðvelt. Egyptar báru 

eyrnalokka til að sýna auð sinn og fegurð. Fyrstu götin í eyru voru meðal frumstæðra ættbálka 

og var tilgangur þeirra að verjast illum öndum. Margir frumstæðir ættbálkar trúa því að illir 

andar geti komið inn í líkamann í gegnum eyrun og voru þau því götuð til að koma í veg fyrir 

að slíkt gerðist þar sem málmur átti að hrekja illa anda í burtu. Sjómenn áttu að hafa látið gata 

eyru sín til að bæta sjónina og ef lík þeirra myndi rekja á land, myndu skartgripir í eyrum þeirra 

borga fyrir kristna greftrun. Í mörgum samfélögum hefur götun í eyru verið hluti af helgisið 

sem sýnir kynþroska barns. Báðir foreldrar götuðu sitthvort eyra barnsins sem átti að tákna 

sjálfstæði þess frá foreldrum sínum (Mason, 2017).  

Nefgötun dregur uppruna sinn aftur til Mið-Austurlandanna fyrir um það bil 4.000 árum 

síðan. Einnig er minnst á göt í nefi í Biblíunni, í fyrstu Mósebók, versi 24:22 en þar segir að 

Abraham biðji elsta þjón sinn að finna konu fyrir son sinn, Isaac. Þjónninn fann Rebekku og ein 

af gjöfunum sem þjónninn gaf henni var gullin nefhringur. Upprunalega hebreska orðið sem 

var notað, var Shanf en það þýðir einmitt nefhringur. Göt í nef komu til á Indlandi á 16. öld af 
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Mogul keisurum. Á Indlandi er skrautnagli sem kallaður er Phul eða hringur sem kallaður er 

Nath venjulega borinn í vinstri nös, þó að báðar nasir séu gataðar á sama tíma. Þá er talið að 

götun í nef, þá sérstaklega vinstri nös virki á sama hátt og nálastungur og geti því hjálpað 

konum við fæðingu barns. Iðkunin að gata í nef er enn gerð í einhverjum hlutum Afríku og 

samkvæmt ættbálkum þar í landi skiptir stærð nefhringsins öllu máli, því hann sýnir auð 

fjölskyldunnar. Eiginmaðurinn gefur konunni nefhring eftir hjónavígsluna sem er þá talið vera 

visst öryggi fyrir konuna ef til skilnaðar kemur. Í Vesturlöndum virtust nefgötin koma fyrst á 

meðal hippanna sem höfðu þá ferðast til Indlands í kringum áttunda áratuginn en það var 

einmitt í kringum þetta tímabil sem pönkhreyfingin tók þessa iðkun upp, það er að gata í nef 

sem tákn um uppreisn gegn íhaldsömum gildum (Mason, 2017).  

Götun í tungu var stunduð í trúarlegu formi af fornum ættbálkum, kallaðir Aztecs, Maya 

í Mið-Ameríku og Haida, Kwakiutul og Tlinglit ættbálka í Norðvestur-Ameríku. Tungan var 

götuð til að draga blóð til að friðþægja guðina og til að skapa breytta meðvitundarvitund svo 

presturinn og töfralæknirinn gætu átt samskipti við guðina (Mason, 2017).  

Aðeins tveir ættbálkar í Afríku gata varir með hring en það eru Dogon ættbálkurinn í 

Malí og Nuba ættbálkurinn í Eþíópíu. Á meðal Dogon, hafa göt í varir trúarlega merkingu. Þeir 

gata varir sínar til að tákna sköpun heimsins og trúa því að heimurinn hafi verið skapaður af 

öndum forfeðra sinna. Á meðal ættbálkanna í Mið-Afríku og Suður-Ameríku eru götin í 

vörunum sem kölluð eru „Labret“ stækkuð í mjög stórum hlutföllum og í stað pinnans sem 

fyrst er settur er komið fyrir leirplötum með tímanum (Mason, 2017). Hér að neðan sést ung 

kona frá Eþíópíu með labret í neðri vör (Birt með leyfi frá Eric Lafforgue).  
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Mynd 3. Kona frá Eþíópíu með labret í neðri vör (Lafforgue, 2010). 

Á meðal fornra Aztecs og Maya ættbálka var Labret götun í varir frátekin fyrir 

karlkynsmeðlimi hærri stétta, sem voru með falleg Labrets úr hreinu gulli sem voru látin líta út 

eins og snákar. Eins voru þeir með gullna Labrets með skrautsteinum og Labret skartgripi úr 

jaði sem er ákveðin steintegund, og hrafntinnu. Indíánar í Norður-Kyrrahafi og Inúíta-þjóðirnar 

í Norður-Kanada og Alaska voru með Labrets úr fílabeinum, rostungabeinum, sæsniglaskeljum, 

hrafntinnu, beinum og trjám. Þá voru konur af Makololo ættbálknum af Malaví með varaplötur 

sem kallast Pelele í efri vör og segja sögur að ástæðan á bak við þessar plötur hafi einungis 

verið vegna fegurðar þar sem menn höfðu skegg en konur ekki og að þær yrðu að hafa eitthvað 

í vörum sínum svo þær yrðu fallegar. Byrjað var með flís úr tré sem var síðan stækkað hægt og 

rólega upp í diska, sem einhverjir vilja meina að hafi verið tákn um eignarhald eiginmanna 

Djinja kvennanna (Mason, 2017).  

Gatanir í miðnesi eru næst algengasta tegundin af götum meðal frumstæðra manna á 

eftir eyrnalokkum. Göt í miðnesi eru sérstaklega algeng í menningu stríðsmanna, líklega vegna 

þess að stríðsmaður með skögultönn í gegnum miðnesi sitt lítur út fyrir að vera verulega 

grimmur stríðsmaður. Notkun á skögultönnum í miðnesi eru einnig algeng í Nýju-Geníu, 

Salómonseyjum og Vestur-Papúa, en þar eru svínatennur vinsælastar sem skartgripir. Hjá 

nútíma Cuna Indverjum er þessari hefð haldið áfram því þar eru gullhringir í miðnesi afar 

vinsælir. Þessi tegund af götun er einnig vinsæl í Nepal, Indlandi og Tíbet þar sem Bulak 

skartgripurinn er settur í miðnesið. Sumir skartgripirnir sem notaðir eru í miðnesið eru það 
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stórir að þeir geta komið í veg fyrir að viðkomandi geti borðað og verður viðkomandi því að 

lyfta skartgripnum upp á meðan hann borðar (Mason, 2017).  

Í Egyptalandi til forna var einungis faraónum heimilt að hafa gat í nafla sínum og má 

minnast á að ef einhver annar dirfðist að fá sér gat í nafla sinn var sá hinn sami aflífaður. Fyrir 

utan þetta eru göt í nafla nokkuð nútímaleg uppfinning og þá sérstaklega eftir þróun bikinísins 

árið 1953 sem lagði áherslu á naflann sem kynferðislega ögrun (Mason, 2017).  

Um miðja 14. öld voru margar konur farnar að ganga um í fötum með mjög svo flegnum 

hálsmálum svo að hægt var næstum orðið að sjá brjóst þeirra. Á sömu öld var það engin önnur 

en drottingin sjálf Isabella af Bavaria sem kynnti fyrir efri stéttum, kjóla sem höfðu hálsmál 

niður á nafla. Þessi tíska leiddi að lokum til þess að konur fóru að sýna geirvörtur sínar í meira 

mæli og þá fóru þær eins að setja skrauthnappa á geirvörturnar en eins að gata þær og oft var 

sett gullkeðja á milli og hún skreytt með demöntum. Karankawa Indíánar af Texas voru einnig 

þekktir fyrir að setja göt í geirvörturnar og er það enn stundað af konum í hinum forna Kabyle 

ættbálk í fjöllum Alsírs. Ávinningurinn sem hlýst af götum í geirvörtur er hinn sami í dag og 

hann var þegar þeir voru í tísku í kringum 1890. Pinnar, lokkar eða aðrir skartgripir í geirvörtuna 

stækkar hana, gerir hana næmari og þykir vera kynferðislega aðlaðandi, ásamt því að veita 

stöðuga örvun. Þá hafa göt í geirvörtur einnig þann kost að auka stærð lítilla geirvartna og geta 

þau einnig komið í veg fyrir að geirvörtur verði innfallnar. Læknar mæltu oft með því að konur 

fengju sér lokk í geirvörtuna til þess að auka bæði stærð hennar og eins til að auðvelda 

brjóstagjöf (Mason, 2017).  

Þrátt fyrir að saga götunar í sníp kvenna sé ekki nægilega þekkt þá var fyrst borið kennsl 

á hana af fornum Grikkjum fyrir um 2.500 árum síðan. Þeir notuðu orðið Kleitoris til að lýsa 

þessum hluta kynfærum kvenna. Orðið snípur birtist fyrst á ensku árið 1615. Það var snemma 

notað í líffærafræðibók til að lýsa litlu, viðkvæmu líffæri sem staðsett væri undir efri toppi innri 

skapabarma. Á einhverjum tímapunkti eftir það, mögulega um sama leiti og kynferðislegur 

ávinningur af götum í geirvörtum uppgötvaðist, voru gerðar tilraunir til að gata snípinn. Var 

fljótt komist að því að sníphettan væri öruggasta svæðið í kringum snípinn til að gata svo auka 

mætti kynferðislega næmni án þess þó að skaða hann sjálfan (Mason, 2017).  

Þegar gatað er í kónginn á getnaðarlim karlmanns kallast það Prince Albert og er nefnt 

eftir eiginmanni Viktoríu Englandsdrottningu. Albert á að hafa fengið sér gat í kónginn fyrir 

hjónaband sitt með drottningunni árið 1825. Á svipuðum tíma kom maður að nafni Beau 
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Brummel fram með hönnun mjög þröngra buxna á markað og þar sem buxurnar lágu svo þétt 

að þessu svæði karlmanna þá þurfti getnaðarlimurinn að haldast til annað hvort vinstri eða 

hægri svo ekki sæist nein bunga. Til að ná þessu, þurftu menn að láta gata sig í kónginn svo 

það væri hægt að halda getnaðarlimnum til annarrar hvorrar hliðar því að á innanverðum 

buxunum var krókur sem var þá hægt að hengja liminn á. Klæðskerar voru vanir að spyrja 

karlmenn hvort þeir vildu hafa hann til hægri eða vinstri og sniðu síðan buxurnar eftir því. Þetta 

gera einhverjir klæðskerar enn þann dag í dag. Prince Albert götun er mjög áhrifarík í 

samförum og veitir báðum aðilum meiri örvun á meðan á kynlífi stendur. Svæðið er því mjög 

vinsælt götunarsvæði meðal karlmanna og gerir þar að auki getnaðarliminn meira 

fagurfræðilega aðlaðandi, á sama hátt og hringir á fingrum eða hálsmen gera (Mason, 2017).  

2.5.2 Fylgikvillar líkamsgata 

Líkamsgatanir og göt í eyrnasnepla eru mjög algeng í dag. Þeim geta fylgt smávægilegir 

fylgikvillar, þar með talið sýkingar og blæðingar sem geta átt sér stað ansi oft. Eins geta komið 

upp alvarlegir fylgikvillar þó þeir séu vissulega sjaldgæfir og ekki sé eins mikið tilkynnt um þá. 

Heilbrigðisstarfsmenn þurfa og ættu að vera meðvitaðir um læknisfræðilegar afleiðingar 

götunar á líkamanum. Fylgikvillar eru mismunandi eftir stungustað, efnum sem notuð eru, 

reynslu þess sem framkvæmir götunina, hreinlætisráðstöfunum og eftirmeðferð hjá 

einstaklingnum sem lætur gata sig. Þá eru staðbundnar sýkingar algengar og eins hefur verið 

tilkynnt um kerfisbundnar sýkingar, eins og lifrabólgu og eiturverkunarsjúkdóma eins og 

heilabólgu. Aðrir almennir fylgikvillar eru ofnæmi eins og snerti-exem vegna efna eins og nikkel 

og latex. Einnig geta átt sér stað blæðingar, örmyndun, taugaskemmdir og truflun á 

læknisfræðilegum aðgerðum eins og til dæmis blóð- og líffæragjöf. Göt í munni geta leitt til 

erfiðleika einstaklings með að borða og tala, tannvandamála og óvenju mikillar 

munnvatnsmyndunar. Göt í munn- og nefholi geta festst sem getur leitt til skurðaðgerðar til 

að losa þau og þá eru göt í eyrum, geirvörtu og nafla líkleg til að rifna. Gat í geirvörtu getur 

örvað framleiðslu brjóstamjólkar þegar það á ekki við og göt í kynfærum geta leitt til ófrjósemi 

í kjölfar sýkinga og eins til hindrunar í þvagrás sem verður vegna örmyndunar. Þungaðar konur 

eða konur með barn á brjósti sem eru með líkamsgöt eða eru að velta því fyrir sér að fá sér 

slíkt þurfa að vera meðvitaðar um þá fylgikvilla sem geta haft áhrif á bæði eigin líkama og 

barnið (Holbrook o.fl., 2012). Í næsta kafla hér á eftir er kynning á rannsókninni og 

rannsóknarspurningunum.  
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2.6 Kynning á rannsókn og rannsóknarspurningum 

Rannsókn þessi er eins og áður hefur verið getið byggð á erlendri rannsókn sem var gerð í 

Bandaríkjunum árið 2007 af Jenn Horne, David Knox, Jane Zusman og Marty Zusman. 

Þátttakendur voru 400 nemar í grunnnámi í háskóla sem svöruðu spurningalista sem innihélt 

52 spurningar um viðhorf gagnvart húðflúrum og líkamsgötum. Konur voru í meirihluta 

þátttakenda en þær voru 63% á meðan karlar voru 37%. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að fleiri konur voru með húðflúr en karlar en munurinn á kynjunum var ekki ýkja mikill. Aftur 

á móti þegar kom að líkamsgötun var munurinn talsverður á milli kynjanna, þar sem mun fleiri 

konur (69,7%) en karlar voru með líkamsgöt. Karlar voru líklegri til að hafa húðflúr sín á 

sýnilegum stað til að sýna að þeir tilheyrðu ákveðnum hópi eins og hernum eða öðru frekar en 

konur sem höfðu færri húðflúr og falin. Þá voru nánast allir þátttakendur eða yfir 90% sem 

svöruðu því að þeir hefðu fengið sér húðflúr til að auka eigin ánægju frekar en annarra.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf og hegðun háskólanemenda 

gagnvart húðflúrum og líkamsgötum. Einnig var skoðað hvort tengsl væru á milli félagslegrar 

stöðu háskólanema og þess að vera með húðflúr eða líkamsgöt. Rannsóknin er sú fyrsta hér á 

landi er snýr að viðhorfi og hegðun gagnvart ofangreindum líkamsbreytingum og félagslegri 

stöðu háskólanema. Rannsóknin er þörf þar sem vinsældir húðflúra og líkamsgata hafa aukist 

og skiptir miklu máli að bæta og auka við þekkingu á húðflúrum og líkamsgötun þar sem 

umræða í samfélaginu er orðin meiri. Unga fólkið leitar stöðugt eftir því að fá sér húðflúr 

og/eða líkamsgöt og þarf að upplýsa það um þær hættur sem húðflúrum og götun geta 

vissulega fylgt. Það er mikilvægt að fólk taki ábyrgð á þeim ákvörðunum sem það tekur, því 

það er stórt skref að láta setja húðflúr á líkama sinn til frambúðar. Þá er einnig mikilvægt að 

hægt sé að vera með upplýsta umræðu um málefnið í samfélaginu. Þónokkuð er til af 

erlendum rannsóknum um húðflúr og gatanir sem fjalla um marga og mismunandi hluti sem 

tengjast húðflúrum og götun eins og til dæmis afbrot, stimplun og frávik. Því er mikilvægt að 

skoða hvort félagsleg staða tengist húðflúrum og líkamsgötun og með hvaða hætti. Í þessari 

rannsókn var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hvert er viðhorf nemenda við Háskóla Íslands gagnvart húðflúrum og líkamsgötun?  

2. Tengjast húðflúr og líkamsgötun félagslegri stöðu háskólanema?  
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeirri aðferð sem notuð var við rannsóknina sem og 

þátttakendum, mælitækjum, hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvernig unnið var úr 

gögnum. Að auki verður gert grein fyrir siðferðilegum álitamálum sem hafa þarf í huga þegar 

rannsóknir eru framkvæmdar. 

„Rannsóknir eru undirstaða vísinda og forsendur framfara“ (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 17). Þær hefjast á því að rannsakendur kynna sér það efni sem ætlunin er að 

rannsaka og þá þekkingu sem til er um efnið, það er þekkingargrunninn. Því næst er metið 

hvað þarf að vita frekar um efnið sem fæst með rannsóknarspurningum og hvaða aðferðir eigi 

að nota til að svara þeim spurningum. Næst er síðan gagnasöfnun til þess að átta sig á hvaða 

upplýsingum við höfum safnað um efnið. Að lokum koma niðurstöður en með þeim leyfum við 

öðrum að sjá hverju við komumst að um efnið og bætum þannig við þekkingargrunninn. Við 

vinnslu rannsókna er byrjað á að safna gögnum, þau eru greind og túlkuð svo hægt sé að lýsa, 

spá, skýra eða stýra ákveðnum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Notast er við aðferðafræði megindlegra rannsóknaraðferða í þessari rannsókn en með 

þeim er átt við að viðfangsefni félagsvísinda eru skoðuð með rannsóknaraðferðum 

náttúruvísinda. Félagslegan veruleika má skoða með því að magnbinda hann og mæla eða skrá 

hann með tölum. Þegar kemur að flestum greinum félagsvísinda er megindlega nálgunin meira 

áberandi og hefur verið svo frá því í byrjun tuttugustu aldar. Rannsóknir sem framkvæmdar 

eru með þessari nálgun hafa það markmið að bera saman og mæla athafnir og viðhorf en 

einnig einkenni einstaklinga og hópa með tölulegum hætti. Undir þetta falla 

spurningalistakannanir (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

Notast var við ályktunartölfræði sem og lýsandi tölfræði þegar kom að úrvinnslu gagna 

en með ályktunartölfræði er hægt að draga ályktanir út frá tölfræðilegum gögnum (Amalía 

Björnsdóttir, 2013). Með lýsandi tölfræði er hins vegar reynt að útskýra þá eiginleika sem 

tölfræðileg gögn hafa og lýsandi mynd er gefin af aðstæðum, tengslum og félagslegu umhverfi 

(Neuman, 2005; Yegidis og Weinback, 2009).  

Gagnasöfnun fór fram með spurningalistakönnun sem innihélt ýmsar breytur. Þessi 

aðferð hentar mjög vel við að skoða hver viðhorf einstaklinga séu, setja fram staðreyndir og 

sýna fram á tengsl á milli breyta (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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3.1 Mælitæki 

Í megindlegum rannsóknaraðferðum eru spurningalistakannanir oft notaðar sem mælitæki og 

geta þær verið í formi vefkannana, póstkannana og símakannana. Mikilvægt er að 

leiðbeiningar í slíkum könnunum séu skýrar og nákvæmar svo þátttakendur skilji það sem verið 

er að spyrja um en það er einmitt þannig sem rannsakandi tryggir nákvæmni könnunarinnar 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Mælitæki rannsakanda var spurningalisti (sjá viðauka 1) sem var þróaður af Jenn Horne, 

David Knox, Jane Zusman og Marty Zusman fyrir rannsókn þeirra Húðflúr og gatanir: viðhorf, 

hegðun og túlkanir háskólanema sem var framkvæmd í háskóla í Bandaríkjunum árið 2007. 

Leyfi fékkst frá David Knox, einum höfunda spurningalistans, til að nota hann í þessari 

rannsókn sem á að kanna viðhorf og hegðun gagnvart húðflúrum og götun og tók um það bil 

tíu mínútur að svara könnuninni. Engin sambærileg rannsókn hefur verið gerð hér á landi eftir 

bestu vitund rannsakanda en eitthvað er þó til af erlendum rannsóknum sem aðallega fjalla 

um til dæmis frávik og stimplun.  

Spurningalistanum er skipt í fernt. Í fyrsta hluta eru spurningar er snúa að sjálfsmynd. Í 

öðrum hluta koma spurningar varðandi húðflúr og fleira og í þriðja hluta er spurningar 

varðandi líkamsgöt og annað. Í fjórða og síðasta hlutanum eru svo bakgrunnsspurningar sem 

koma inn á félagslega stöðu þátttakenda. Í bakgrunnsspurningunum er meðal annars spurt út 

í kyn, aldur, ríkisfang, búsetu, sambands- og hjúskaparstöðu, barnafjölda, eigið nám, 

trúarbrögð, áfengis- og vímuefnaneyslu og erfiðleika á heimili í æsku. Rannsakandi og 

leiðbeinandi hans bættu við ellefu spurningum til að aðlaga rannsóknina betur að 

félagsráðgjöf. Í flestum spurningunum voru notaðir svarmöguleikarnir; mjög sammála, 

sammála, hlutlaus, ósammála og mjög ósammála en þetta eru svarmöguleikar sem eru á fimm 

punkta Likert kvarða (Amalía Björnsdóttir, 2013).  

Fengnir voru tveir aðilar, annars vegar nemi í félagsráðgjöf og hins vegar aðili með B.A. 

gráðu í ensku til að þýða spurningalistann af ensku yfir á íslensku og var það svo rannsakandi 

sem tók ákvörðun um hvorn listann ætti að velja með tilliti til þýðinga í samráði við 

leiðbeinanda, þar sem þýðingar voru ekki eins. Rannsakandi valdi aðra þýðinguna fram yfir 

hina en þurfti þó að laga þýðinguna nokkuð. Áður en spurningalistinn var lagður fyrir var hann 

forprófaður á átta einstaklingum, fjórum konum og fjórum körlum. Þátttakendur voru meðal 

annars nemendur í BA og MA námi við Háskóla Íslands. Forprófunin fólst í því að fá þessa átta 
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einstaklinga til að svara spurningalistanum og segja rannsakanda frá ef eitthvað var óskýrt. 

Eins gafst þeim kostur á að koma með tillögur fyrir rannsakanda ef eitthvað mátti betur fara. 

Þá bað rannsakandi þátttakendur í forprófun einnig að taka tímann sem það tók að svara 

spurningalistanum til að geta verið með réttar upplýsingar fyrir þátttakendur rannsóknarinnar. 

3.2 Þátttakendur 

Við rannsóknina var notað hentugleikaúrtak (e. convenience sample) sem er tegund 

líkindaúrtaks. Í hentugleikaúrtaki velur rannsakandinn þátttakendur því það er auðvelt að ná 

til þeirra á skömmum tíma. Úrtak (e. sample) er sá fjöldi einstaklinga sem við veljum úr 

ákveðnum hópi einstaklinga sem kallast þýði (e. population). Ástæða þess að hentugleikaúrtak 

var notað er vegna þess að markmið rannsóknarinnar er að álykta um niðurstöðurnar í þýðinu 

en ekki yfirfæra niðurstöðurnar yfir á þýðið. Hentugleikaúrtak er afar hentugt að nota þegar 

úrtak er stórt (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013) eins og í þessari rannsókn en 

samtals fengu 7.712 grunn- og diplómanemendur við Háskóla Íslands könnunina senda í 

tölvupósti. Ekki áttu allir jafnan möguleika á að lenda í úrtakinu þar sem nemendur í meistara- 

og doktorsnámi gefa ekki leyfi fyrir þátttöku í slíkum könnunum. Því er ekki hægt að alhæfa 

um niðurstöður á þýði allra háskólanema og ekki hægt að tryggja það að úrtakið endurspegli 

skoðanir og viðhorf allra háskólanema. Það er mikilvægt að velja þann afmarkaða hóp sem 

ætlunin er að byggja á, á réttan hátt svo hann gefi sem besta mynd af þeim heildarhópi sem á 

að álykta um. 

Rannsakandi sendi tölvupóst á Nemendaskrá Háskóla Íslands þar sem slóð á könnunina 

var meðfylgjandi. Þátttakendur þurftu að uppfylla þau skilyrði að vera nemandi við Háskóla 

Íslands og vera orðin 18 ára til að taka þátt. Af þeim 7.712 nemendum sem fengu könnunina 

senda með tölvupósti voru 1.099 sem svöruðu henni. 

3.3 Framkvæmd 

Í lok maí 2018 setti rannsakandi sig í samband við Vísindasiðanefnd og Persónuvernd til að afla 

upplýsinga um hvort tilkynna þyrfti rannsóknina og biðja um leyfi ef þess þyrfti. Rannsakandi 

þurfti ekki leyfi hjá Vísindasiðanefnd né Persónvernd þar sem svör þátttakenda í könnuninni 

eru órekjanleg. Þá þurfti ekki að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar þar sem ný 

Persónuverndarlög voru væntanleg og rannsóknina átti að framkvæma eftir að ný lög tóku 

gildi þann 15. júlí sama ár.  
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Rannsakandi setti sig því í samband við leiðbeinanda sinn fyrir sumarið og ákveðin var 

uppbygging rannsóknarinnar. Þá var einnig unnið í að lagfæra spurningalistann. Lagaðar voru 

þýðingar, orðalagi breytt, sumu var eytt út á meðan annað nýtt kom inn í staðinn.  

Þar sem notast var við hentugleikaúrtak og könnunin var vefkönnun var ekki sent út 

formlegt kynningarbréf, heldur var kynning á rannsókninni sett efst í könnunina sjálfa og gátu 

því þátttakendur kynnt sér rannsóknina, markmið hennar og hverjir stóðu að henni. Könnunin 

var sett upp í K2 könnunarkerfið sem er á innri vef Uglunnar og var könnunin send út 14. 

september 2018 af Nemendaskrá en hún heldur utan um öll netföng nemenda í Háskóla 

Íslands. Samtals svöruðu rúmlega 800 manns þangað til ítrekun var send út þann 21. 

september og fór svarhlutfall þá upp í 1.099 manns. Þann 25. september 2018 var síðan hafist 

handa við að vinna úr niðurstöðum. Aðgangi að könnuninni var lokað þennan sama dag og 

hófst þá vinna við að sækja niðurstöður og vinna úr þeim sem gert var í tölfræðiforritinu SPSS 

og Excel. 

3.4 Gagnaúrvinnsla 

Þegar könnuninni lauk þann 25. september 2018 var hafist handa við að vinna úr gögnunum. 

Rannsakandi náði í Excel skjal í K2 könnunarforritinu sem innihélt allar niðurstöður sem var 

síðan sótt í gegnum tölfræðiforritið SPSS. Rannsakandi hafði það hlutverk að velja viðeigandi 

breytur til að svara rannsóknarspurningum sem settar höfðu verið fram. Byrjað var á að skoða 

bakgrunnsspurningarnar og reikna hvert svarhlutfall fyrir hverja spurningu var og búa síðan til 

tíðnitöflur í SPSS. Í forritinu er hægt að vinna úr gögnum á ýmsan hátt, meðal annars að kalla 

fram krosstöflur, tíðnitöflur, samsettar mælingar, reikna meðaltal og fjölda þátttakenda ásamt 

því að gera marktektarpróf þar sem ólíkar breytur eru bornar saman (Neuman, 2014). Búnar 

voru til samsettar mælingar, krosstöflur og tíðnitöflur ásamt því að t-próf voru notuð til að 

kanna marktækan mun á milli hópa.  

3.5 Siðferðileg álitamál 

Spurningalistakönnunin sem lögð var fyrir var órekjanleg og þurfti því rannsakandi ekki að 

sækja um leyfi né að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar. Könnunin var send í tölvupósti 

á nemendur og fremst í henni var kynning á rannsókninni þar sem allar helstu upplýsingar 

komu fram, meðal annars hver tilgangur rannsóknar væri, lengd hennar og framkvæmd sem 
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og réttur þátttakenda til að neita þátttöku og sleppa að svara ákveðnum spurningum, að auki 

kom fram að ekki væri hægt að rekja persónuupplýsingar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í fimm 

hluta. Fyrsti hlutinn inniheldur bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. Í öðrum hluta eru sýnd tvö 

gröf sem sýna hvernig þátttakendur meta eigin sjálfsmynd. Þriðji hlutinn er um húðflúr og  

fjórði um líkamsgötun. Í fimmta og síðasta hlutanum er síðan fjallað um tengsl á milli húðflúra 

og líkamsgötunar annars vegar og félagslegrar stöðu þátttakendanna hins vegar.  

Rannsakandi lýsir tölfræðilegum niðurstöðum í orðum en einnig með töflum og 

myndum eins og skífu- og súluritum. SPSS tölfræðiforritið var notað við úrvinnslu þar sem 

kallaðar voru fram bæði tíðni- og krosstöflur. Tíðnitöflur veita upplýsingar um fjölda og hlutföll 

hvers svarmöguleika á öllum breytunum. Krosstöflurnar sýna tengsl á milli tveggja breyta en 

til að úrskurða um hvort marktækt samband sé á milli breytanna var notast við Kí-kvaðrat 

marktektarpróf. Einnig voru framkvæmd t-próf og ANOVA til að meta hvort marktækur munur 

væri á meðaltölum ákveðinna hópa. 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru eins og áður hefur verið nefnt, nemendur í grunn- og diplómanámi við 

Háskóla Íslands. Þeir voru spurðir út í bakgrunn sinn, svo sem kyn, aldur, hjúskaparstöðu, 

menntun, búsetu, ríkisfang, húsnæðisaðstæður, hvort viðkomandi eigi börn, trúarbrögð og 

fleira. 

4.1.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Mynd 4 sýnir fjölda þátttakenda eftir kyni. Fjöldi þátttakenda voru 1.099 samtals og voru konur 

í miklum meirihluta eða 77,6% á meðan karlar voru 21,4%. Þetta er að einhverju leyti í 

samræmi við kynjahlutfall nemenda við Háskóla Íslands (2018) miðað við tölur frá 20. febrúar 

þar sem konur eru 66,4% nemenda á meðan karlar eru 33,6%. Þá merktu 1% þátttakenda við 

„annað“ og 2% þátttakenda svöruðu ekki spurningunni. 
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Mynd 4. Fjöldi þátttakenda eftir kyni. 

Langflestir þátttakendur voru á aldrinum 21 til 23 ára eða 38% og 29,5% á aldrinum 24 til 30 

ára eins og sést á mynd 5. Þá voru 17,9% þátttakenda á aldrinum 18 til 20 ára og 14,6% sem 

voru eldri en 30 ára. Tæplega fimm prósent eða 4,7% þátttakenda svöruðu ekki til um aldur 

sinn. 

 

Mynd 5. Fjöldi þátttakenda eftir aldri. 

Mynd 6 sýnir ríkisfang þátttakenda en 97,4% þátttakenda eru með íslenskt ríkisfang á meðan 

2,6% þátttakenda eru með annað ríkisfang en íslenskt. Þá voru 3,9% sem ekki svöruðu 

spurningunni um ríkisfang. 
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Mynd 6. Fjöldi þátttakenda eftir ríkisfangi. 

Búseta þátttakenda kemur fram á mynd 7 og sýnir hún að 84,9% búa á höfuðborgarsvæðinu á 

meðan 15,1% búa á landsbyggðinni, 4,1% svöruðu ekki til um búsetu sína. 

 

Mynd 7. Fjöldi þátttakenda eftir búsetu. 

Á töflu 1 má sjá að flestir þátttakenda eru einhleypir eða 37,9%. Fjöldi þátttakenda í sambúð 

eru 25,3% og 20,3% eiga í ástarsambandi við eina manneskju en eru ekki í sambúð. Þá eru 

10,8% sem eru trúlofaðir eða giftir, 0,9% eru fráskildir og 4,9% sem eiga í frjálslegum 

samböndum við ólíkar manneskjur. 
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Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir hjúskaparstöðu.  

Hjúskaparstaða Fjöldi Hlutfall 

Einhleyp/ur 417 37,9% 

Í frjálslegum samböndum við ólíkar manneskjur 54 4,9% 

Í ástarsambandi við eina manneskju 223 20,3% 

Í sambúð 278 25,3% 

Trúlofuð/trúlofaður eða gift/ur 119 10,8% 

Fráskilin/n 10 0,9% 

 

Á mynd 8 eru tölur yfir fjölda barna þátttakenda. Þeir sem eiga engin börn eru 839 talsins, 13 

eiga von á barni, 82 eiga eitt barn, 54 eiga tvö börn, 42 eiga þrjú börn og 4 eiga fimm börn eða 

fleiri. Samtals eru 19,4% þátttakenda sem eiga börn, 1,2% sem eiga von á barni og 79,4% sem 

eiga engin börn. Þá voru 56 þátttakendur sem svöruðu ekki spurningunni. 

 

Mynd 8. Fjöldi barna þátttakenda. 

Á mynd 9 eru húsnæðisaðstæður þátttakenda skoðaðar. Þeir sem búa í foreldrahúsum eru 

42,4%, 19,8% búa í eigin húsnæði, 16,6% búa á Stúdentagörðum og 16% leigja á almennum 

leigumarkaði. Þá eru 0,7% sem leigja félagslegt húsnæði og 4,5% sem merkja við annað. Þar 

að auki eru 4,1% sem ekki svara spurningunni. 
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Mynd 9. Húsnæðisaðstæður þátttakenda. 

Á töflu 2 má sjá hvaða trúarbrögð þátttakendur aðhyllast. Flestir eða 47,1% eru trúlausir og 

þar á eftir er kristindómur sem 36,2% aðhyllast. Þá eru 1,8% búddatrúa, 0,3% eru hindúatrúa, 

0,2% gyðingatrúar, 0,2% íslamstrúar og 0,5% sem aðhyllast kínversk trúarbrögð. Þá eru 12,3% 

sem merkja við annað. 

Tafla 2. Trúarbrögð þátttakenda. 

Trú Fjöldi 

Kristinn 398 

Búddatrúar 20 

Hindúatrúar 3 

Gyðingtrúar 2 

Íslam 2 

Kínversk trúarbrögð 6 

Trúlaus 518 

Annað 135 

 

Mynd 10 sýnir námsstig þátttakenda en meirihluti þeirra sem taka þátt í könnuninni eru í 

grunnnámi eða 83,3% á meðan 16,7% eru í diplómanámi. Þá voru 4,2% sem ekki svöruðu 

spurningunni um námsstig. 
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Mynd 10. Námsstig þátttakenda. 

Á mynd 11 er sýnd svörun þátttakenda um hvort þeir neyti áfengis eða vímuefna. Þeir sem 

neyta áfengis eru 82,8% á meðan 17,1% gera það ekki. Þá eru 5,9% sem segjast neyta vímuefna 

annarra en áfengis og 93,6% sem segjast ekki neyta vímuefna. Þá voru 4,1% sem svöruðu ekki 

spurningunni um vímuefni og 4,5% sem svöruðu ekki spurningunni um áfengisdrykkju. 

 

Mynd 11. Fjöldi þátttakenda og áfengis- og vímuefnaneysla. 
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4.2 Sjálfsmynd 

Þátttakendur voru spurðir spurninga er snúa að sjálfsmynd þeirra. Þeir voru beðnir um að 

svara hversu sammála eða ósammála þeir væru því að það skipti þá miklu máli hvernig aðrir 

sjá þá. Eins og má sjá á mynd 12 skiptir það greinilega máli þar sem 51,6% eru því sammála og 

9,2% mjög sammála. Samtals eru því 60,8% þátttakenda sammála því að það skipti þá máli 

hvernig aðrir sjá þá. Þeir þátttakendur sem segjast vera hlutlausir eru 20,3%, en 16,6% svara 

að þeir séu ósammála og 2,3% sem svara að þeir séu mjög ósammála því að það skipti þá máli 

hvernig aðrir sjá þá. 

 

Mynd 12. Mikilvægi álit annarra. 

Mynd 13 snýr einnig að sjálfsmynd en þátttakendur voru beðnir um að svara hversu sammála 

eða ósammála þeir væru eigin sjálfsánægju. Á myndinni sést að 55,9% eru sammála því að 

vera ánægðir með hver þeir eru og 24,1% þátttakendur eru mjög sammála. Hlutlausir eru 

10,6%, 7,4% segjast vera ósammála og 2% segjast vera mjög ósammála því að vera ánægðir 

með hver þeir eru. Þá voru 0,4% sem slepptu því að svara spurningunni. 
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Mynd 13. Sjálfsánægja. 

4.3 Húðflúr 

Mynd 14 sýnir fjölda þátttakenda með og án húðflúra. Þeir sem eru með húðflúr eru 51,7% og 

48,3% eru án þeirra. Þá voru 1,2% sem svöruðu ekki spurningunni. 

Mynd 14. Háskólanemar með og án húðflúra. 

Tafla 3 sýnir þá flokka sem þátttakendur gátu merkt við ef þeir væru með húðflúr, það er undir 

hvaða flokk þeir setja húðflúr sín. Hafa skal í huga að hægt var að merkja við fleiri en einn flokk 

þar sem margir eru með fleiri en eitt húðflúr og af mismunandi ástæðum. Eins og sjá má á 

myndinni fær flokkurinn um listræna tjáningu mesta svörun, þar sem 240 merkja við þann 

flokk. Þá eru 237 þátttakendur sem svara að húðflúr þeirra séu tákn um eigin einkenni, 

persónuleika eða sjálfsmynd og 224 þátttakendur sem svara að húðflúr þeirra sé tákn um 
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innilegt persónulegt samband. Þátttakendur eru 145 sem merkja við flokkinn minningar-

húðflúr, 125 segja húðflúr vera vegna ákveðins áhugamáls eða athæfis og 108 merkja við að 

húðflúr þeirra hafi verið í fegurðarskyni. Þá segja 82 húðflúr sín vera tákn um ákveðinn atburð 

og 37 merkja við að húðflúr sé vegna lýtis, eins eru 32 sem svara að húðflúr sín séu tákn fyrir 

ákveðinn hóp, 7 sem svara að húðflúr þeirra fái þá til að finnast vera betri elskhugi og 143 

merkja við annað. 

Tafla 3. Flokkar sem eiga við um húðflúr þeirra sem með þau eru. 

Hvert neðangreint á við um húðflúrin þín? Fjöldi 

Tákn fyrir innilegt persónulegt samband (móðir, kærasta/kærasti 

o.s.frv.) 
224 

Tákn fyrir ákveðinn hóp? (sjómenn, bifhjólasamtök o.s.frv.) 32 

Tákn fyrir áhugamál eða athæfi (kafari, fótboltaspilari o.s.frv.) 125 

Tákn fyrir eigin einkenni/persónuleika/sjálfsmynd (stjörnumerki 

o.s.frv.) 
237 

Listræn tjáning (rós, blóm o.s.frv.) 240 

Tákn fyrir ákveðinn atburð (hjónaband, fyrstu kynni o.s.frv.) 82 

Húðflúr í fegurðarskyni (mér finnst ég fallegri með húðflúr) 108 

Húðflúr fá mig til að finnast ég vera betri elskhugi 7 

Minningar-húðflúr (um einhvern þér kæran, látinn o.s.frv.) 145 

Húðflúr vegna lýtis (til að fela ör, slit eða eldra húðflúr) 37 

Annað 143 

 

Í töflu 4 sést að samtals 942 þátttakendur segjast vilja fá sér eða hafa fengið sér húðflúr til að 

auka eigin ánægju og 90 þátttakendur segjast vilja fá sér húðflúr eða hafa fengið sér húðflúr 

til að vekja hrifningu annarra. Það eru því mun fleiri sem fá sér húðflúr fyrir sjálfan sig 

samanborið við að gera það til að vekja hrifningu annarra.  
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Tafla 4. Húðflúr til að auka eigin ánægju eða vekja hrifningu annarra. 

Ég vil fá mér eða fékk mér húðflúr til að: Fjöldi 

Auka eigin ánægju 942 

Vekja hrifningu annarra 90 

4.3.1 Viðhorf til húðflúra 

Hér á eftir eru átta myndir sem sýna viðhorf til húðflúra. Sjá má á mynd 15 að 44,4% eru 

sammála og 40,9% eru mjög sammála því að húðflúr sé tjáning á persónulegum stíl, svipað og 

hvernig fólk klæðir sig. Þá eru 9,6% sem svara hlutlaus, 3,3% eru ósammála og 0,8% eru mjög 

ósammála fullyrðingunni. Þeir sem ekki svöruðu spurningunni voru 2,2%. 

 

Mynd 15. Húðflúr sem tjáning á persónulegum stíl. 

Mynd 16 sýnir fjölda þátttakenda sem merkja við að húðflúr sé tjáning á því hver viðkomandi 

er og eru 44,3% sammála og 26,9% mjög sammála því. Þá eru 19,6% hlutlausir og 7,3% eru 

ósammála og 2,0% mjög ósammála. Þeir sem ekki svöruðu spurningunni eru 2,5%. 
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Mynd 16. Húðflúr sem tjáning á því hver viðkomandi er. 

Á mynd 17 voru þátttakendur spurðir út í hversu sammála eða ósammála þeir væru því að 

húðflúr væru óhefðbundinn stíll, ekki hefðbundinn líkt og flestur klæðnaður hjá fólki. Eins og 

sést á myndinni eru flestir hlutlausir eða 41,1%. 27,9% eru sammála og 7,4% eru mjög 

sammála. Þá eru 20,1% ósammála og 3,6% mjög ósammála. 2,7% svöruðu ekki spurningunni. 

 

Mynd 17. Húðflúr sem óhefðbundinn stíll. 

Mynd 18 sýnir hversu margir eru sammála og ósammála því að húðflúr séu tákn um andstöðu 

eða mótmæli við menningu okkar og er það ljóst á niðurstöðum þessarar spurningar að flestir 

eru þessu ósammála. Samtals eru 75% þátttakenda ósammála, 20,5% eru hlutlausir, 3,3% eru 

sammála og 0,7% eru mjög sammála. 2,5% svara ekki spurningunni. 

21

78

210

474

288

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mjög ósammála Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög sammála

Húðflúr eru tjáning á því hver ég er 

38

215

439

298

79

0

100

200

300

400

500

Mjög ósammála Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög sammála

Húðflúr eru óhefðbundinn stíll, ekki hefðbundin 
líkt og flestur klæðnaður hjá fólki 



56 

 

Mynd 18. Húðflúr tákn um andstöðu eða mótmæli við menningu.  

Á mynd 19 sést fjöldi þátttakenda sem eiga vini með húðflúr. Samtals 96,6% svara játandi, að 

eiga vini með húðflúr en einungis 2,4% svara að þeir eigi ekki vini með húðflúr. Þá er 1% sem 

ekki veit hvort vinir þeirra séu með húðflúr.  

 

Mynd 19. Fjöldi þátttakenda sem eiga vini með húðflúr. 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeim fyndist fólk með húðflúr vera aðlaðandi. Á mynd 

20 sést að samtals 55% segjast vera sammála því að húðflúr séu aðlaðandi, 36,1% voru 

hlutlausir og 8,9% eru þessu ósammála. Þá voru 2,5% sem ekki svöruðu spurningunni. 
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Mynd 20. Fólk með húðflúr er aðlaðandi. 

Þegar háskólanemendur eru spurðir út í hvort þeim finnist í lagi að vera í ástarsambandi með 

manneskju sem er alveg þakin húðflúrum eru flestir sammála eins og mynd 21 sýnir. Þeir sem 

segjast vera sammála eru 28,6% og 27,6% segjast vera mjög sammála. Þá eru 19,2% eru 

hlutlausir, 17% segjast vera ósammála og 7,7% segjast mjög ósammála. Þeir sem ekki svara 

spurningunni eru 2,6%. Það eru því flestum sem finnst í lagi að vera í ástarsambandi með 

manneskju sem er þakin húðflúrum.  

 

Mynd 21. Ástarsamband með manneskju þakin húðflúrum.  

Mynd 22 sýnir viðhorf þátttakenda um að húðflúr geti valdið neikvæðum heilsufarslegum 

vandamálum. Flestir eða 50,2% eru þessu ósammála, 30,7% eru hlutlausir þegar kemur að því 

21

74

387 377

212

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Mjög ósammála Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög sammála

Mér finnst fólk með sýnileg húðflúr vera aðlaðandi

82

182
205

306 295

0

50

100

150

200

250

300

350

Mjög ósammála Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög sammála

Mér myndi finnast í lagi að vera í ástarsambandi 
með manneskju sem væri algerlega þakin 

húðflúrum



58 

hvort húðflúr geti valdið heilsufarslegum vandamálum og einungis 19,2% eru sammála því að 

húðflúr geti valdið neikvæðum heilsufarslegum vandamálum.  

Mynd 22. Geta húðflúr valdið neikvæðum heilsufarslegum vandamálum. 

 

4.4 Líkamsgöt 

Þegar talað er um líkamsgötun í spurningunum hér á eftir er ekki verið að meina hefðbundin 

göt í eyrnasnepla heldur göt annars staðar á líkamanum sem og tunnel í eyru. Tunnel er 

hringlaga skartgripur sem oftast er komið fyrir í eyra/eyru. Formið er hringlaga og er oftast gat 

í miðju þess, því stærra sem tunnel-ið er þeim mun stærra verður opið.  

Mynd 23 sýnir að 46,2% þátttakenda eru með líkamsgöt önnur en hefðbundin göt í 

eyrum. Þá eru einstaklingarnir fleiri sem ekki eru með líkamsgöt, eða 53,8%. Það eru því 

tæplega helmingur þátttakenda sem eru með líkamsgöt.  

227

318
334

178

30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Mjög ósammála Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög sammála

Húðflúr geta valdið neikvæðum heilsufarslegum 
vandamálum



59 

 

Mynd 23. Fjöldi þátttakenda með og án líkamsgata. 

Á mynd 24 má sjá súlurit fyrir hlutfall þeirra sem telja sig hafa orðið fyrir fordómum vegna 

húðflúra eða líkamsgata. Eins og myndin sýnir eru fordómar alls ekki algengir en einhverjir þó. 

Þeir sem telja sig hafa orðið fyrir fordómum í samfélaginu vegna húðflúra sinna eru 15,3% en 

84,7% segjast ekki hafa orðið fyrir fordómum vegna þeirra. Þá eru 8,3% sem telja sig hafa orðið 

fyrir fordómum í samfélaginu vegna líkamsgata sinna á meðan 91,7% hafa ekki orðið fyrir 

fordómum vegna líkamsgata sinna. 

 

Mynd 24. Fordómar vegna húðflúra og líkamsgata 

Tafla 5 sýnir svörun þátttakenda þegar þeir voru spurðir út í hvort þeir vildu fá sér eða höfðu 

fengið sér líkamsgöt til að auka eigin ánægju eða til þess að vekja hrifningu annarra. Sjá má að 
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flestir fá sér líkamsgöt til að auka eigin ánægju eða 77,3% en 22,7% til þess að vekja hrifningu 

annarra. 

Tafla 5. Líkamsgöt til að auka eigin ánægju eða vekja hrifningu annarra. 

Ég vil fá mér eða fékk mér gat/göt til að: Fjöldi 

Auka eigin ánægju 849 

Vekja hrifningu annarra 116 

4.4.1 Viðhorf til líkamsgata 

Hér á eftir eru 10 myndir sem sýna viðhorf til líkamsgata. Flestir eða 54,6% voru sammála því 

að líkamsgöt séu tjáning á persónulegum stíl, svipað og hvernig þeir klæða sig eins og mynd 

25 sýnir. Þeir sem voru mjög sammála eru 21,7%, 16,1% voru hlutlausir, 4,7% voru ósammála 

og 2,9% voru mjög ósammála. Þá voru 6,2% sem svöruðu ekki spurningunni. 

 

Mynd 25. Líkamsgöt sem tjáning á persónulegum stíl. 

Mynd 26 sýnir svörun þeirra þátttakenda sem voru sammála og ósammála um að líkamsgöt fá 

þá til að finnast þeir vera meira aðlaðandi eða eftirsóknarverðari. Það voru 38% sem segjast 

vera hlutlausir, 16,7% voru sammála og 5,9% voru mjög sammála. Þá voru 21,8% ósammála 

og 17,7% mjög ósammála. Þá voru 9,9% svöruðu ekki spurningunni.  
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Mynd 26. Líkamsgöt til að finnast ég aðlaðandi eða eftirsóknarverð/ur. 

Þátttakendur voru spurðir út í hversu sammála eða ósammála þeir væru því að líkamsgöt séu 

tjáning á því hverjir þeir eru. Á mynd 27 má sjá að niðurstöðurnar eru að 37,3% voru því 

sammála, 13,5% voru mjög sammála, 30,7% voru hlutlausir, 13,1% voru ósammála og 5,5% 

voru mjög ósammála. Þá voru 6,6% sem svöruðu ekki spurningunni. 

 

Mynd 27. Líkamsgöt sem tjáning á því hver viðkomandi er. 

Niðurstöður fyrir spurninguna um hvort líkamsgöt séu óhefðbundinn stíll, ekki hefðbundinn 

líkt og flestur klæðnaður hjá fólki má sjá á mynd 28. Hlutlausir eru 36,4%, 32,2% eru sammála 

því að líkamsgöt séu óhefðbundinn stíll og 9,2% eru mjög sammála. Þá eru 18% þessu 

ósammála og 4,2% mjög ósammála, 6,2% svöruðu ekki spurningunni. 
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Mynd 28. Líkamsgöt sem óhefðbundinn stíll. 

Eins og má sjá á mynd 29 voru flestir þátttakendur eða 35,1% ósammála því að líkamsgöt séu 

tákn um andstöðu eða mótmæli við menningu okkar. Þá voru 28,7% mjög ósammála, 27,7% 

hlutlausir, 7,5% sammála því að líkamsgöt séu tákn um andstöðu eða mótmæli við menningu 

okkar og 1,1% voru mjög sammála. Þeir sem ekki svöruðu spurningunni voru 6,6%. 

 

Mynd 29. Líkamsgöt sem tákn um andstöðu eða mótmæli við menningu. 

Á mynd 30 má sjá að fólk er með skiptar skoðanir á því hvort einstaklingum með líkamsgöt er 

hafnað af öðrum einungis vegna þess að þeir séu með líkamsgöt. Alls voru 29,8% sammála og 

3% mjög sammála. Þá eru 28,2% hlutlausir, 23,5% eru þessu ósammála og 15,5% mjög 

ósammála. Þeir sem ekki svöruðu spurningunni voru 5,6%. 
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Mynd 30. Höfnun gagnvart þeim sem eru með líkamsgöt. 

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru því að þeir myndu ekki 

fara í samband með manneskju með sýnileg líkamsgöt. Mynd 31 sýnir svörun þátttakenda. 

Þessu voru flestir mjög ósammála eða 37,2%, 34% voru ósammála og 17,1% hlutlausir. Þeir 

sem eru þessu sammála voru 9,7% og 1,9% voru mjög sammála. Þá voru 5,6% sem svöruðu 

ekki spurningunni. 

 

Mynd 31. Samband við manneskju með sýnileg göt. 

Mynd 32 sýnir fjölda þátttakenda sem eiga vini sem eru með líkamsgöt. Eins og sjá má eru 

87,1% sem svara játandi um að vinir séu með líkamsgöt. Þá eru 8,1% sem svara þessari 

spurningu neitandi og 4,9% segist ekki vita hvort vinir séu með líkamsgöt.  
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Mynd 32. Fjöldi þátttakenda sem eiga vini með líkamsgöt.  

Mynd 33 sýnir svörun þátttakenda um hvort þeir séu sammála eða ósammála því að finnast 

fólk með sýnileg líkamsgöt vera aðlaðandi. Flestir eða 50,2% voru hlutlausir, 20,5% voru 

sammála og 6,7% voru mjög sammála. Þá voru 15,1% ósammála og 7,5% mjög ósammála. Þá 

voru 5,8% sem svöruðu ekki spurningunni. 

 

Mynd 33. Fólk með sýnileg göt aðlaðandi.  

Eins og mynd 34 sýnir eru 30% sem voru því sammála að finnast í lagi að vera í ástarsambandi 

með manneskju sem væri með mikið af líkamsgötum. Alls voru 18,3% mjög sammála og 26,7% 

voru hlutlausir. Þá voru 16,5% ósammála því að finnast í lagi að vera í ástarsambandi með 

manneskju með mikið af líkamsgötum og 8,5% voru mjög ósammála. 
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Mynd 34. Ástarsamband með manneskju með mikið af götum. 

Mynd 35 sýnir viðhorf þátttakenda um hversu sammála eða ósammála þeir eru því að 

líkamsgöt geti valdið neikvæðum heilsufarslegum vandamálum. Eins og sést á svörun 

þátttakenda voru samtals 45,6% sammála og mjög sammála, 28,4% voru hlutlausir og þá voru 

samtals 26% þessu ósammála og mjög ósammála.  

 

Mynd 35. Geta líkamsgöt valdið neikvæðum heilsufarslegum vandamálum. 

 

4.5 Tengsl húðflúra og líkamsgötunar við félagslega stöðu háskólanema 

Í þessum kafla eru töflur sem sýna hvort marktækt samband sé á milli tiltekinna breyta. Tafla 

6 sýnir hlutfall þeirra sem hafa orðið fyrir neðangreindum erfiðleikum á heimili sínu í æsku og 

eru með húðflúr eða líkamsgöt. Það voru 11,4% sem urðu fyrir andlegu ofbeldi á heimili sínu í 
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æsku eða 125 þátttakendur, af þessum fjölda þátttakenda voru 63,7% sem voru með húðflúr 

og 56,6% með líkamsgöt sem urðu fyrir andlegu ofbeldi á heimili sínu í æsku. Þeir sem urðu 

fyrir líkamlegu ofbeldi á heimili sínu í æsku voru 5,8% eða 64 þátttakendur og af þessum fjölda 

voru 60,3% með húðflúr og 55,6% með líkamsgöt. Þeir sem urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi á 

heimili sínu í æsku voru 1,5% sem eru 16 þátttakendur, af þeim voru 50% með húðflúr og 

73,3% með líkamsgöt. Þá voru þeir sem upplifðu áfengisneyslu á heimili sínu í æsku 13,7% eða 

151 þátttakandi, af þessum fjölda voru 57,7% með húðflúr og 48% með líkamsgöt. Þeir sem 

upplifðu fíkniefnaneyslu á heimili sínu í æsku voru 1,9% eða 21 þátttakandi, af þeim fjölda voru 

76,7% með húðflúr og 38,1% með líkamsgöt. Þá voru þeir sem upplifðu geðræna erfiðleika 

foreldra sinna á heimili sínu í æsku 11,5% eða 126 þátttakendur og af þeim fjölda voru 57,3% 

með húðflúr og 48% með líkamsgöt sem áttu slíka reynslu að baki. 

Tafla 6. Hlutfall þeirra sem hafa upplifa tiltekin vandamál í æsku á heimili sínu sem eru með  

húðflúr eða líkamsgat/göt. 

  Heildarhlutfall Þar af með húðflúr Þar af með líkamsgöt 

Andlegt ofbeldi 11,4% 63.7% 56.6% 

Líkamlegt ofbeldi 5,8% 60.3% 55.6% 

Kynferðislegt ofbeldi 1,5% 50.0% 73.3% 

Áfengisneysla 13,7% 57.7% 48.0% 

Fíkniefnaneysla 1,9% 76.7% 38.1% 

Geðrænir erfiðleikar 

foreldra 
11,5% 57.3% 48.0% 

 

Hér á eftir eru birtar krosstöflur fyrir tengsl ýmissa bakgrunnsbreyta við það hvort einstaklingar 

eru með húðflúr eða líkamsgöt. Til að athuga hvort marktækt samband sé á milli breytanna er 

notast við Kí-kvaðrat marktektarpróf sem metur hvort það sé marktækt samband á milli breyta 

í krosstöflum.  
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Tafla 7 sýnir að 39,6% karla eru með líkamsgöt en 60,4% ekki og 47,6% kvenna eru með 

líkamsgöt en 52,4% ekki. Sex þátttakendur sem eru með líkamsgöt falla undir flokkinn „annað“ 

og fjórir sem eru ekki með líkamsgöt falla undir sama flokk. Það er ekki marktækt samband á 

milli breytanna, kyns og að vera með líkamsgöt (P>0,05). 

Tafla 7. Líkamsgöt eftir kyni. 

 Kyn  

Ert þú með líkamsgöt? Karl Kona Annað 

Já 86 (39,6%) 383 (47,6%) 6 (60%) 

Nei 131 (60,4%) 421 (52,4%) 4 (40%) 

Samtals 217 (100%) 804 (100%) 10 (100%) 

χ²=5,196    

 

Tafla 8 sýnir að 37,8% þátttakenda á aldrinum 18 til 20 ára eru með líkamsgöt en 62,2% ekki, 

50,1% þátttakenda á aldrinum 21 til 23 ára eru með líkamsgöt en 49,9% ekki. Þá eru 52% 

þátttakenda á aldrinum 24 til 30 ára með líkamsgöt en 48% ekki og 32,9% þátttakenda eldri 

en 30 ára með líkamsgöt en 67,1% ekki. Það er marktækt samband á milli breytanna, aldurs 

og að vera með líkamsgöt. Það má því segja að þeir sem eru á aldrinum 24 til 30 ára eru líklegri 

til að vera með líkamsgöt og eldri en 30 ára eru ólíklegastir til að vera með líkamsgöt (P< 0,05). 

Tafla 8. Líkamsgöt eftir aldri. 

                    Aldur   

Ert þú með líkamsgöt? 18-20 21-23 24-30 
Eldri en  

30 ára 

Já 70 (37,8%) 195 (50,1%) 158 (52%) 49 (32,9%) 

Nei 115 (62,2%) 194 (49,9%) 146 (48%) 100 (67,1%) 

Samtals 185 (100%) 389 (100%) 304 (100%) 149 (100%) 

χ²=22,316     

 

Í töflu 9 má sjá að af þeim sem eru með íslenskt ríkisfang eru 46,5% með líkamsgöt en 53,5% 

ekki. Af þeim sem eru með erlent ríkisfang eru 25,9% með líkamsgöt en 74,1% ekki. Það er 

marktækt samband á milli ríkisfangs og þess að vera með líkamsgöt. Má því segja að þeir sem 
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eru með íslenskt ríkisfang eru marktækt líklegri til að vera með líkamsgöt samanborið við þá 

sem eru með erlent ríkisfang (P< 0,05). 

Tafla 9. Líkamsgöt eftir ríkisfangi. 

 Hvert er ríkisfang þitt? 

Ert þú með líkamsgöt? Íslenskt Annað 

Já 469 (46,5%) 7 (25,9%) 

Nei 539 (53,5%) 20 (74,1%) 

Samtals 1008 100%) 27(100%) 

χ²=4,493   
 

Í töflu 10 má sjá að 45,6% þátttakenda sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru með líkamsgöt en  

48,7% þátttakenda sem búa á landsbyggðinni eru með líkamsgöt. Það er ekki marktækt 

samband á milli búsetu og að vera með líkamsgöt (P> 0,05). 

Tafla 10. Líkamsgöt eftir búsetu. 

 Hver er búseta þín? 

Ert þú með líkamsgöt? Höfuðborgarsvæðið Landsbyggðin 

Já 401 (45,6%) 75 (48,7%) 

Nei 478 (54,4%) 79 (51,3%) 

Samtals 879 (100%) 154 (100%) 

χ²=0,501 
  

 

Í töflu 11 má sjá að 46,7% þeirra sem búa í foreldrahúsum eru með líkamsgöt, 42,2% þeirra 

sem búa í eigin húsnæði eru með líkamsgöt og 44,4% þeirra sem leigja á stúdentagörðum eru 

með líkamsgöt. Þeir sem leigja á almennum leigumarkaði og eru með líkamsgöt eru 53,9% og 

þeir sem leigja félagslegt húsnæði og eru með líkamsgöt eru 28,6%. Þá eru þeir sem merkja 

við annað og eru með líkamsgöt 35,6%. Það fannst ekki marktækt samband á milli 

húsnæðisaðstæðna og að vera með líkamsgöt (P> 0,05). 
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Tafla 11. Líkamsgöt eftir húsnæðisaðstæðum. 

 
Hverjar eru húsnæðisaðstæður þínar? 

Ert þú 
með 
líkamsgöt? 

Bý í 
foreldra-
húsum 

Bý í eigin 
húsnæði 

Leigi á 
stúdenta-
görðum 

Leigi á 
almennum 
leigu-
markaði 

 

Leigi 
félags-
legt 
húsnæði 

Annað 

Já 206(46,7%) 86(42,2%) 76(44,4%) 89(53,9%)  2(28,6%) 16(35,6%) 

Nei 235(53,3%) 118(57,8%) 95(55,6%) 76(46,1%)  5(71,4%) 29(64,4%) 

Samtals 441(100%) 204(100%) 171(100%) 165(100%)  7(100%) 45(100%) 

χ²=8,489        

 

Tafla 12 sýnir fjölda þeirra sem neyta áfengis og eru með líkamsgöt og eins þeirra sem ekki 

neyta áfengis. Af þeim sem neyta áfengis eru 49% með líkamsgöt og af þeim sem ekki neyta 

áfengis eru 31,1% með líkamsgöt. Þeir sem neita áfengis eru töluvert líklegri til að vera með 

líkamsgöt, 49% í samanburði við 31,1%. Það er marktækt samband á milli áfengisneyslu og að 

vera með líkamsgöt (P< 0,05). 

Tafla 12. Líkamsgöt og áfengisneysla.  

 Neytir þú áfengis 

Ert þú með líkamsgöt? Já Nei 

Já 417 (49%) 55 (31,1%) 

Nei 434 (51%) 122 (68,9%) 

Samtals 851 (100%) 177 (100%) 

χ²=20,137   
 

Tafla 13 sýnir fjölda þeirra sem neyta vímuefna annarra en áfengis og eru með líkamsgöt og 

eins þeirra sem ekki neyta vímuefna annarra en áfengis. Af þeim sem neyta vímuefna eru 

56,7% með líkamsgöt og af þeim sem eru með líkamsgöt en neyta ekki annarra vímuefna en 

áfengis eru 45,2%. Það er ekki marktækt samband á milli vímuefnaneyslu og að vera með 

líkamsgöt (P> 0,05). 
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Tafla 13. Líkamsgöt og vímuefnaneysla. 

 

Neytir þú vímuefna annarra  
en áfengis? 

Ert þú með líkamsgöt? Já Nei 

Já 34 (56,7%) 437 (45,2%) 

Nei 26 (43,3%) 530 (54,8%) 

Samtals 60 (100%) 967 (100%) 

χ²=5,329 
  

 

Tafla 14 sýnir að 44,5% karla eru með húðflúr en 55,5% ekki og 53,6% kvenna eru með húðflúr 

en 46,4% ekki. Sjö þátttakendur sem eru með húðflúr falla undir flokkinn „annað“ og fjórir sem 

eru ekki með húðflúr falla undir sama flokk. Það er marktækt samband á milli kyns og að vera 

með húðflúr og er því hægt að segja að konur eru líklegri til að vera með húðflúr en karlar (P< 

0,05). 

Tafla 14. Húðflúr eftir kyni. 

 Kyn  

Ert þú með húðflúr? Karl Kona Annað 

Já 102 (44,5%) 442 (53,6%) 7 (63,6%) 

Nei 127 (55,5%) 383 (46,4%) 4 (36,4%) 

Samtals 229 (100%) 825 (100%) 11 (100%) 

χ²=6,489    

 

Tafla 15 sýnir að 31,5% þátttakenda á aldrinum 18 til 20 ára eru með húðflúr en 68,5% ekki, 

53,3% á aldrinum 21 til 23 ára eru með húðflúr en 46,7% ekki. Þá eru 61,4% á aldrinum 24 til 

30 ára með húðflúr en 38,6% ekki. Það er marktækt samband á milli aldurs og að vera með 

húðflúr. Það má því segja að þeir sem eru á aldrinum 24 til 30 ára eru líklegri til að vera með 

húðflúr og þeir sem eru 18 til 20 ára eru ólíklegastir til að vera með húðflúr (P< 0,05). 
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Tafla 15. Húðflúr eftir aldri 

                    Aldur   

Ert þú með húðflúr? 18-20 21-23 24-30 
Eldri en  
30 ára 

Já 58 (31,5%) 211 (53,3%) 188 (61,4%) 74 (49,3%) 

Nei 126 (68,5%) 185 (46,7%) 118 (38,6%) 76 (50,7%) 

Samtals 184 (100%) 396 (100%) 306 (100%) 150 (100%) 

χ²=42,251     

 

Í töflu 16 má sjá að af þeim sem eru með íslenskt ríkisfang eru 51,3% með húðflúr en 48,7% 

ekki. Af þeim sem eru með erlent ríkisfang eru 50% með húðflúr en 50% ekki. Það er ekki 

marktækt samband á milli ríkisfangs og að vera með húðflúr (P> 0,05). 

Tafla 16. Húðflúr eftir ríkisfangi. 

 Hvert er ríkisfang þitt? 

Ert þú með húðflúr? Íslenskt Annað 

Já 523 (51,3%) 13 (50%) 

Nei 496 (48,7%) 13 (50%) 

Samtals 1019(100%) 26(100%) 

χ²=0,018   
 

Í töflu 17 má sjá að 50,5% þátttakenda sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru með húðflúr en 

56,3% þátttakenda sem búa á landsbyggðinni eru með húðflúr. Það er ekki marktækt samband 

á milli búsetu og að vera með húðflúr (P> 0,05). 

Tafla 17. Húðflúr eftir búsetu. 

 Hver er búseta þín? 

Ert þú með húðflúr? Höfuðborgarsvæðið Landsbyggðin 

Já 447 (50,5%) 89 (56,3%) 

Nei 438 (49,5%) 69 (43,7%) 

Samtals 885 (100%) 158 (100%) 

χ²=1,818   
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Í töflu 18 má sjá að 44,4% þeirra sem búa í foreldrahúsum eru með húðflúr, 56% þeirra sem 

búa í eigin húsnæði eru með húðflúr og 53,4% þeirra sem leigja á stúdentagörðum eru með 

húðflúr. Þeir sem leigja á almennum leigumarkaði og eru með húðflúr eru 62,2% og þeir sem 

leigja félagslegt húsnæði og eru með húðflúr eru 57,1%. Þá eru þeir sem merkja við annað og 

eru með húðflúr 48,9%. Það er marktækt samband á milli húsnæðisaðstæðna og að vera með 

húðflúr. Má því segja að marktækt fleiri af þeim sem leigja á almennum leigumarkaði séu með 

húðflúr (P< 0,05). 

Tafla 18. Húðflúr og húsnæðisaðstæður. 

 
Hverjar eru húsnæðisaðstæður þínar? 

Ert þú 
með 
húðflúr? 

Bý í 
foreldra-
húsum 

Bý í eigin 
húsnæði 

Leigi á 
stúdenta-
görðum 

Leigi á 
almennum 
leigu-
markaði 

 

Leigi 
félags-
legt 
húsnæði 

Annað 

Já 197(44,4%) 116(56%) 93(53,4%) 102(62,2%)  4(57,1%) 23(48,9%) 

Nei 247(55,6%) 91(44%) 81(46,6%) 62(37,8%)  3(42,9%) 24(51,1%) 

Samtals 444(100%) 207(100%) 174(100%) 164(100%)  7(100%) 47(100%) 

χ²=18,711        

 

Tafla 19 sýnir fjölda þeirra sem neyta vímuefna annarra en áfengis og eru með húðflúr og eins 

þeirra sem ekki neyta vímuefna annarra en áfengis. Af þeim sem neyta vímuefna eru 73,8% 

með húðflúr og af þeim sem ekki neyta vímuefna eru 50,2% með húðflúr. Það er marktækt 

samband á milli vímuefnaneyslu og að vera með húðflúr (P< 0,05). Tæplega 74% þeirra sem 

eru með húðflúr neyta vímuefna á móti 50,2% sem ekki neyta vímuefna annarra en áfengis. 

Tafla 19. Húðflúr og vímuefnaneysla. 

Neytir þú vímuefna annarra en áfengis? 

Ert þú með húðflúr? Já Nei 

Já 45 (73,8%) 490 (50,2%) 

Nei 16 (26,2%) 487 (49,8%) 

Samtals 61 (100%) 977 (100%) 

χ²=18,109   
 



73 

Tafla 20 sýnir fjölda þeirra sem neyta áfengis og eru með húðflúr og eins þeirra sem ekki neyta 

áfengis. Af þeim sem neyta áfengis eru 54,4% með húðflúr og af þeim sem eru með húðflúr en 

neyta ekki áfengis eru 36,3%. Þeir sem neyta áfengis eru töluvert líklegri til að vera með 

húðflúr, 54,4% í samanburði við 36,3%. Það er marktækt samband á milli áfengisneyslu og að 

vera með húðflúr (P< 0,05). 

Tafla 20. Húðflúr og áfengisneysla. 

 Neytir þú áfengis 

Ert þú með húðflúr? Já Nei 

Já 467 (54,4%) 65 (36,3%) 

Nei 392 (45,6%) 114 (63,7%) 

Samtals 859 (100%) 179 (100%) 

χ²=20,372 
  

 

4.6 Viðhorf til húðflúra og líkamsgata 

Í þessum kafla eru samsettar mælingar skoðaðar en rannsakandi lagði saman sjö spurningar 

sem snúa að húðflúrum saman í eina mælingu og sjö spurningar sem snúa að líkamsgötun 

saman í eina mælingu. Spurningarnar mæla viðhorf til húðflúra og líkamsgata. 

4.6.1 Viðhorf til húðflúra 

Sjö spurningar sem mæla viðhorf til húðflúra voru settar saman í eina mælingu. Mælingin er 

sett saman úr spurningum 2.1 til 2.7 en þær eru eftirtaldar; Ég hef áhyggjur af sársaukanum 

sem nálarnar geta valdið við húðflúrun, foreldrar mínir myndu mótmæla sýnilegu húðflúri, 

vinir mínir myndu ekki samþykkja sýnileg húðflúr, húðflúr geta misst merkingu sína eftir því 

sem ég eldist, húðflúr geta valdið neikvæðum heilsufarslegum vandamálum, vinum mínum 

geta þótt húðflúr vera óviðunandi og húðflúr geta haft áhrif á hvort ég fái vinnu eða ekki.  

1 stendur fyrir mjög góð viðhorf til húðflúra og 5 fyrir mjög slæm viðhorf til húðflúra. 

Því hærra gildi því neikvæðara er fólk gagnvart húðflúrum. Áreiðanleikamælingin Cronbachs 

Alpha fyrir þessa samsettu mælingu var 0,645 sem er ásættanleg en mælingin þarf að vera yfir 

0,6 til að teljast ásættanleg. Þá má geta þess að mæling sem fer yfir 0,7 er talin vera góð 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Mynd 36 sýnir súlurit fyrir breytuna, viðhorf til húðflúra. Hæsta gildið er 4,29, enginn er 

með gildið 5 sem þýðir að það er enginn sem er með mjög neikvæð viðhorf til húðflúra. 

Breytan er frekar normaldreifð og viðhorfin eru flest um miðju kvarðans, sem sagt meðalgóð, 

það eru þó töluvert fleiri jákvæðari heldur en neikvæðir. 

 

Mynd 36. Viðhorf til húðflúra. 

4.6.2 Viðhorf til líkamsgata. 

Sjö spurningar sem mæla viðhorf til líkamsgata voru einnig settar saman í eina mælingu. 

Mælingin er sett saman úr spurningum 3.1 til 3.7 en þær eru eftirtaldar; Ég hef áhyggjur af 

sársaukanum sem getur fylgt því að fá sér gat/göt, foreldrar mínir myndu mótmæla 

líkamsgötum, nema í eyrnasneplana, vinir mínir myndu ekki samþykkja líkamsgöt, líkamsgöt 

geta misst merkingu sína eftir því sem ég eldist, líkamsgöt geta valdið neikvæðum 

heilsufarslegum vandamálum, vinum mínum geta þótt líkamsgöt vera óviðunandi og líkamsgöt 

geta haft áhrif á hvort ég fái vinnu eða ekki.  

1 stendur fyrir mjög góð viðhorf til líkamsgata og 5 fyrir mjög neikvæð viðhorf til 

líkamsgata. Því hærra gildi því neikvæðara viðhorf hefur fólk gagnvart líkamsgötum. 

Áreiðanleikamælingin Cronbachs Alpha fyrir þessa samsettu mælingu var 0,720 sem er gott 

en mælingin þarf að vera yfir 0,6 til að teljast ásættanleg. Þá má geta þess að mæling sem fer 

yfir 0,7 er talin vera góð eins og fram hefur komið. 

Mynd 37 sýnir súlurit fyrir breytuna, viðhorf til líkamsgata. Hæsta gildið er 5 og er einn 

með gildið 5 sem þýðir að það er einn sem er með mjög neikvæð viðhorf til líkamsgata. Þessi 
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samsetta breyta er einnig normaldreifð eins og breytan um viðhorf til húðflúra að ofan. Flestir 

eru í kringum miðju kvarðans, sem þýðir að það eru fáir sem eru með mjög jákvæð viðhorf og 

eins fáir sem eru með mjög neikvæði viðhorf. Þó eru fleiri með jákvæðari viðhorf heldur en 

neikvæð. Ef breyturnar um viðhorf til húðflúra og viðhorf til líkamsgata eru bornar saman þá 

er hærra meðaltal varðandi líkamsgötun sem þýðir að fólk er almennt neikvæðara gagnvart 

líkamsgötum en húðflúrum. 

Mynd 37. Viðhorf til líkamsgata. 

4.7 Viðhorf til húðflúra og líkamsgata eftir félagslegum bakgrunnsþáttum 

Í töflu 21 má sjá niðurstöður t-prófa fyrir viðhorf þátttakenda til húðflúra og líkamsgata eftir 

því hvort þeir eru sjálfir með húðflúr eða líkamsgöt. Í töflunni má sjá að fram kemur marktækur 

munur á viðhorfum bæði til húðflúra og líkamsgata eftir því hvort þátttakendur eru með 

húðflúr eða líkamsgat. Þeir sem eru með húðflúr hafa almennt jákvæðari viðhorf til húðflúra 

og líkamsgata heldur en þeir sem eru ekki með húðflúr, því hærra sem gildið á viðhorfum til 

húðflúra og líkamsgata er, því neikvæðari viðhorf. 

Þeir sem hafa húðflúr hafa meðaltalið 2,1 á kvarðanum viðhorf til húðflúrs en þeir sem 

hafa ekki húðflúr hafa meðaltalið 2,7 á sama kvarða t (1061) = -19,437 (p= 0,000). Þeir sem 

hafa húðflúr hafa meðaltalið 2,5 á kvarðanum viðhorf til líkamsgata en þeir sem hafa ekki 

húðflúr hafa meðaltalið 2,8 á kvarðanum t (1022) = -6,559 (p= 0,000). 

Þeir sem hafa líkamsgat hafa meðaltalið 2,2 á kvarðanum viðhorf til húðflúra en þeir 

sem hafa ekki líkamsgat hafa meðaltalið 2,5 á kvarðanum t (1028) = -8,321 (p= 0,000). Þeir 
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sem hafa líkamsgat hafa meðaltalið 2,4 á kvarðanum viðhorf til líkamsgata en þeir sem hafa 

ekki líkamsgat hafa meðaltalið 2,9 á kvarðanum t (1024) = -12,993 (p= 0,000). 

Tafla 21. Viðhorf til húðflúra og líkamsgata eftir því hvort þátttakendur eru með húðflúr eða 
líkamsgöt. 

   Ert þú með húðflúr?  

  Já Staðalfrávik Nei Staðalfrávik 

Viðhorf til húðflúra* 2,1 0,529 2,7   0,567 

Viðhorf til líkamsgata* 2,5 0,679 2,8 0,707 
 

 Ert þú með líkamsgat?  

  Já Staðalfrávik Nei Staðalfrávik 

Viðhorf til húðflúra* 2,2 0,554 2,5 0,655 

Viðhorf til líkamsgata* 2,4 0,635 2,9 0,671 

*P<0,05 
 

 
 

 

 

Í töflu 22 má sjá viðhorf til húðflúra og líkamsgata eftir bakgrunnsþáttunum kyni, ríkisfangi og 

aldri. Marktækur munur reyndist vera eftir ríkisfangi og aldri en ekki reyndist vera marktækur 

munur á milli kynja. Hærri meðaltöl benda til neikvæðari viðhorfa.  

Lítill sem enginn munur er á meðaltölum kynjanna í bæði viðhorfum til húðflúra og 

líkamsgata. Munurinn er ekki marktækur. Kynin virðast því hafa sömu viðhorf til húðflúra og 

líkamsgata.  

Þeir sem hafa erlent ríkisfang hafa neikvæðari viðhorf til bæði húðflúra og líkamsgata 

heldur en þeir sem eru íslenskir. Þeir sem eru íslenskir hafa meðaltalið 2,4 á kvarðanum um 

viðhorf til húðflúra og staðalfrávikið 0,634 en þeir sem eru erlendir hafa meðaltalið 2,6 á 

kvarðanum og staðalfrávikið 0,610 t (1036) = -2,337 (p= 0,020). Þeir sem eru íslenskir hafa 

meðaltalið 2,6 á kvarðanum um viðhorf til líkamsgata og staðalfrávikið 0,706 en þeir sem eru 

erlendir hafa meðaltalið 3 og staðalfrávikið 0,682 t (1019) = -2,396 (p= 0,017). 

Þegar viðhorfin eru skoðuð eftir aldri má sjá að munur á milli aldurshópa fer ekki 

stigvaxandi eftir aldri heldur eru meðaltölin ólík á milli hópa. Það virðist þó vera tilhneigingin 

að yngsti og elsti hópurinn hafi neikvæðari viðhorf heldur en aldurshóparnir tveir í miðjunni. 

Það er til staðar marktækur munur á milli aldurshópa bæði hvað varðar viðhorf til húðflúra F 

(3, 1026) = 6,258 (p=0,000) og viðhorf til líkamsgata F (3, 1009) = 11,651 (p=0,000). Samkvæmt 

Tukey prófinu, sem mælir á milli hvaða hópa nákvæmlega er marktækur munur, þá eru þeir 

sem eru 18 til 20 ára með neikvæðari viðhorf til húðflúra heldur en bæði þeir sem eru 21 til 23 
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ára (P=0,004) og þeir sem eru 24 til 30 ára (P=0,000). Einnig kemur fram að þeir sem eru 18 til 

20 ára hafa neikvæðari viðhorf til líkamsgata heldur en bæði þeir sem eru 21 til 23 ára 

(P=0,004) og þeir sem eru 24 til 30 ára (P=0,019). Þeir sem eru eldri en 30 ára hafa einnig 

neikvæðari viðhorf en þeir sem eru 21 til til 23 ára (P=0,000) og þeir sem eru 24 til 30 ára 

(P=0,000).  

Tafla 22. Viðhorf til húðflúra og líkamsgata eftir bakgrunnsþáttum. 

  Kyn 

  Karl Kona 

Viðhorf til húðflúra 2,4 2,4 

Viðhorf til líkamsgata 2,7 2,6 

  Ríkisfang 

  Íslenskt Erlent 

Viðhorf til húðflúra* 2,4 2,6 

Viðhorf til líkamsgata* 2,6 3 

  Aldur 

  18-20 ára 21-23 ára 24-30 ára  Eldri en 30 ára 

Viðhorf til húðflúra* 2,5 2,3 2,3 2,4 

Viðhorf til líkamsgata* 2,8 2,6 2,6 2,9 

*P<0,05 
    

 

Í töflu 23 má sjá viðhorf til húðflúra og líkamsgata eftir því hvort þátttakendur neyti áfengis 

eða annarra vímuefna. Marktækur munur reyndist vera til staðar á bæði viðhorfum til húðflúra 

og líkamsgata eftir bæði áfengisneyslu og vímuefnaneyslu. Þeir sem neita áfengis og vímuefna 

hafa að meðaltali jákvæðari viðhorf bæði gagnvart húðflúrum og líkamsgötum en þeir sem 

ekki neita áfengis og vímuefna sem hafa neikvæðari viðhorf gagnvart húðflúrum og 

líkamsgötum.  

Þeir sem neita áfengis hafa meðaltalið 2,3 á viðhorfi til húðflúra en þeir sem neita ekki 

áfengis hafa meðaltalið 2,5 t (1029) = -4,065 (p= 0,000). Þeir sem neita áfengis hafa meðaltalið 

2,6 á viðhorfi til líkamsgata en þeir sem neita ekki áfengis hafa meðaltalið 2,8 t (1012) = -3,441 

(p= 0,001).  

Þeir sem nota vímuefni hafa meðaltalið 2,1 á viðhorfi til húðflúra en þeir sem neita ekki 

vímuefna hafa meðaltalið 2,4 t (1029) = -2,757 (p= 0,006). Þeir sem nota vímuefni hafa 
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meðaltalið 2,4 á viðhorfi til líkamsgata en þeir sem nota ekki vímuefni hafa meðaltalið 2,7 t 

(1011) = -2,530 (p= 0,012). 

Tafla 23. Viðhorf til húðflúra og líkamsgata eftir áfengis og vímuefnaneyslu. 

   Áfengisneysla  

  Já Staðalfrávik Nei Staðalfrávik 

Viðhorf til húðflúra* 2,3 0,630 2,5 0,631 

Viðhorf til líkamsgata* 2,6 0,705 2,8 0,687 

   Vímuefnaneysla  

  Já Staðalfrávik Nei Staðalfrávik 

Viðhorf til húðflúra* 2,1 0,570 2,4 0,636 

Viðhorf til líkamsgata* 2,4 0,718 2,7 0,703 

*P<0,05     

 

Í töflu 24 má sjá viðhorf til húðflúra og líkamsgata eftir því hvort þátttakendur upplifðu 

einhverja erfiðleika í æsku. Marktækur munur var til staðar á viðhorfum til húðflúra og 

líkamsgata eftir því hvort það var fíkniefnaneysla á heimilinu. Einnig var til staðar marktækur 

munur á viðhorfi til húðflúra eftir því hvort voru geðrænir erfiðleikar hjá foreldrum. Ekki 

reyndist vera marktækur munur á viðhorfum til húðflúra og líkamsgata eftir því hvort 

þátttakendur höfðu upplifað andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi né eftir því hvort hafi 

verið áfengisneysla á heimilinu.  

 Þeir sem upplifðu fíkniefnaneyslu foreldra í æsku höfðu að meðaltali jákvæðari viðhorf 

til bæði húðflúra og líkamsgata heldur en þeir sem upplifðu ekki fíkniefnaneyslu foreldra. Þeir 

sem upplifðu fíkniefnaneyslu voru með meðaltalið 1,8 á viðhorfi til húðflúra og staðalfrávikið 

0,545 en þeir sem upplifðu ekki fíkniefnaneyslu voru með meðaltalið 2,4 og staðalfrávikið 

0,634 t (1072) = -4,131 (p= 0,000). Þeir sem upplifðu fíkniefnaneyslu voru með meðaltalið 2,2 

og staðalfrávikið 0,618 á viðhorfi til líkamsgata en þeir sem upplifðu ekki fíkniefnaneyslu voru 

með meðaltalið 2,7 og staðalfrávikið 0,705 t (1032) = -2,847 (p= 0,004). 

 Þeir sem upplifðu geðræna erfiðleika foreldra í æsku höfðu að meðaltali jákvæðari 

viðhorf til húðflúra heldur en þeir sem upplifðu ekki geðræna erfiðleika hjá foreldrum sínum. 

Þeir sem upplifðu geðræna erfiðleika foreldra voru með meðaltalið 2,2 og staðalfrávikið 0,591 

en þeir sem upplifðu ekki geðræna erfiðleika foreldra voru með meðaltalið 2,4 og 

staðalfrávikið 0,642 t (1072) = -2,125 (p= 0,034). 
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Tafla 24. Viðhorf til húðflúra og líkamsgata eftir erfiðleikum í æsku.  

  Andlegt ofbeldi 

  Já Nei 

Viðhorf til húðflúra 2,3 2,4 

Viðhorf til líkamsgata 2,6 2,7 
 

Líkamlegt ofbeldi 

  Já Nei 

Viðhorf til húðflúra 2,2 2,4 

Viðhorf til líkamsgata 2,6 2,7 

  Kynferðislegt ofbeldi 

  Já Nei 

Viðhorf til húðflúra 2,3 2,4 

Viðhorf til líkamsgata 2,6 2,7 
 

Áfengisneysla 

  Já Nei 

Viðhorf til húðflúra 2,3 2,4 

Viðhorf til líkamsgata 2,6 2,7 

  Fíkniefnaneysla 

  Já Nei 

Viðhorf til húðflúra* 1,8 2,4 

Viðhorf til líkamsgata* 2,2 2,7 
 

Geðrænir erfiðleikar foreldra 

  Já Nei 

Viðhorf til húðflúra* 2,2 2,4 

Viðhorf til líkamsgata 2,6 2,7 

*P<0,05 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður rætt um niðurstöður rannsóknarinnar. Markmið þessarar rannsóknar 

var að kanna viðhorf og hegðun háskólanema gagnvart húðflúrum og líkamsgötun. Settar voru 

fram tvær rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara. Þær eru:  

1. Hvert er viðhorf nemenda við Háskóla Íslands gagnvart húðflúrum og 

líkamsgötun?  

2. Tengjast húðflúr og líkamsgötun félagslegri stöðu háskólanema? 

Eins og fram hefur komið fengu 7.712 nemendur við Háskóla Íslands könnunina senda í 

tölvupósti og voru 1.099 sem tóku þátt eða rúmlega 14%. Niðurstöður sýna að konur voru 

meirihluti þátttakenda (77,6%) þar sem karlar voru einungis 21,4% þátttakenda. Þetta er í 

einhverju samræmi við kynjahlutfall Háskóla Íslands (2018) frá því í febrúar á þessu ári þar sem 

konur voru 66,4% nemenda en karlar 33,6%. Langflestir þátttakendanna voru á aldrinum 21 til 

30 ára, þar á eftir kom aldurshópurinn 18 til 20 ára og síðan þeir sem eru eldri en 30 ára. 

Nánast allir þátttakendurnir voru með íslenskt ríkisfang eða 97,4% og býr mikill meirihluti 

þátttakendanna á höfuðborgarsvæðinu. Áberandi var hversu margir þátttakendanna eiga ekki 

börn (79,4%) en 19,4% þátttakenda eiga börn og 1,2% eiga von á barni. Þetta skýrist 

væntanlega af aldri þátttakenda en flestir þátttakenda eru ungir háskólanemendur á aldrinum 

21 til 30 ára, í grunnnámi (83,3%) og eru einhleypir (37,9%) eins og fram kom í 

niðurstöðukaflanum. Þátttakendur voru spurðir út í áfengis- og vímuefnaneyslu og var 

meirihluti þátttakenda (82,8%) sem neytir áfengis og þá voru 5,9% sem neyta annarra 

vímuefna en áfengis.  

Yngra fólk er frekar með húðflúr en eldra sem styður niðurstöður rannsóknar sem gerð 

var árið 2007 í Bandaríkjunum af Pew Research Center (Mun o.fl., 2012). Flestir 

þátttakendanna með húðflúr eru á aldrinum 21 til 23 ára (53,3%) og 24 til 30 ára (61,4%). 

Marktækt samband fannst á milli breytanna aldurs og að vera með húðflúr og því hægt að 

segja að þeir sem eru á aldrinum 21 til 30 ára eru líklegri til að hafa húðflúr frekar en þeir sem 

eru 18 til 20 ára og eldri en 30 ára. Marktækt samband fannst einnig á milli breytanna aldurs 

og að vera með líkamsgöt en flestir þátttakendanna eru á aldrinum 21 til 30 ára. Má því segja 

að því eldri sem þátttakendur eru, því ólíklegri eru þeir að vera með líkamsgöt. Mikill meirihluti 

þátttakenda (96,6%) svöruðu að þeir eigi vini sem eru með húðflúr en einungis 2,4% svöruðu 
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þeirri spurningu neitandi. Rannsóknir sýna að háskólanemar með húðflúr eru líklegri til að eiga 

ættingja eða nána vini sem eru einnig með húðflúr. Það að eiga nána vini sem einnig eru með 

húðflúr getur leitt til þess að viðkomandi upplifir minni stimplun. Þá getur stuðningur frá 

fjölskyldu og vinum við að breyta líkama sínum stuðlað að áhuga fólks á að fá sér húðflúr 

(Dickson, Dukes, Smith og Strapko, 2014).  

Þátttakendur voru spurðir spurninga er snúa að sjálfsmynd þeirra og þeir beðnir um að 

svara hversu sammála eða ósammála þeir væru því að það skipti þá miklu máli hvernig aðrir 

sjá þá. Áberandi var hversu miklu máli það skipti nemendur hvernig aðrir sjá þá þar sem 

samtals 60,8% þátttakenda eru sammála því að það skipti þá miklu máli hvernig aðrir sjá þá. 

Þetta tengist þrem meginþáttum spegilsjálfs Cooley (2010). Þeir eru: hvernig við ímyndum 

okkur að aðrir sjái okkur, hvernig við ímyndum okkur mat annarra og sú tilfinning sem við 

finnum fyrir þegar aðrir dæma okkur. Samkvæmt Cooley skiptir það okkur miklu máli hvað 

öðrum finnst um okkur og einnig hvernig aðrir sjá okkur. Öll viljum við líta vel út í augum 

annarra og reynum því að sjá okkur með annarra manna augum. Einnig má tengja þessar 

niðurstöður við framsetningu sjálfsins sem Goffman (1959) kom fram með. Með framsetningu 

sjálfsins erum við meðvituð um að stjórna hegðun okkar til að kalla fram þá eiginleika sem við 

óskum eftir. Við mótum hegðun okkar til að skapa tilætluð áhrif frá öðrum og á þann hátt sem 

aðrir sjá hana.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir vildu fá sér eða hefðu þegar fengið sér 

húðflúr og líkamsgöt til að auka eigin ánægju eða til að vekja hrifningu annarra var mikill 

meirihluti sem svaraði að þeir vildu fá sér eða hefðu fengið sér húðflúr og líkamsgöt til að auka 

eigin ánægju. Þeir sem fengu sér húðflúr til að auka eigin ánægju voru 85,7% á meðan 8,2% 

fengu sér eða langaði að fá sér húðflúr til að vekja hrifningu annarra. Eins var mikill meirihluti 

eða 77,3% sem sögðust vilja fá sér eða hefðu fengið sér líkamsgöt til að auka eigin ánægju á 

meðan 22,7% sögðust vilja fá sér eða hefðu þegar fengið sér líkamsgöt til að vekja hrifningu 

annarra. Mun fleiri fengu sér því húðflúr og líkamsgöt fyrir sjálfan sig í stað þess að reyna að 

vekja hrifningu annarra sem styður umfjöllun Sweetman sem fjallaði um húðflúr sem aðferð 

til að hífa upp hið einstaka sjálf sem einstaklingar hafa og tjáningu á sérstöðu. Þátttakendur í 

rannsóknum Sweetmans deildu því að sjálfsöryggi og sérstaða þeirra jókst eftir að þeir höfðu 

fengið sér húðflúr og sögðu þátttakendur að þeim hefði fundist þeir hafa verið að ljúka við 

ákveðna sjálfssköpun. Þá má einnig tengja þessar niðurstöður við jákvæða sálræna útkomu en 
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því hefur verið haldið fram að fólk fái sér húðflúr til að ná ákveðnu áberandi útliti sem getur 

síðan leitt til þessarar jákvæðu sálrænu útkomu. Þeir einstaklingar sem eru með þörf fyrir 

ákveðna sérstöðu og einkennandi útlit gætu verið líklegri til að vera með húðflúr eða til að fá 

sér húðflúr sem getur leitt til þess að þessir einstaklingar geti bætt sjálfsálit sitt (Swami og 

Furnham, 2007). Þá má einnig velta því fyrir sér í ljósi þess hve miklu máli nemendum finnst 

það skipta máli hvernig aðrir sjá þá hvort þetta tengist fyrsta þætti spegilsjálfs Cooley. Það að 

við ímyndum okkur hvernig aðrir sjá okkur, getur verið að við séum að hugsa um álit annarra 

þegar við fáum okkur húðflúr eða líkamsgöt og hefur það mögulega áhrif á ákvarðanir okkar 

vegna þess að það skiptir okkur það miklu máli hvað öðrum finnst eins og Cooley vill meina. 

Fyrri rannsóknarspurningin snýr að viðhorfi gagnvart húðflúrum og líkamsgötun og sýna 

niðurstöðurnar að viðhorf til húðflúra og líkamsgata eru nokkuð jákvæð meðal 

háskólanemenda. Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru því að 

húðflúr sé tjáning á persónulegum stíl og voru samtals 85,3% þátttakenda því sammála. 

Meirihluti þátttakendanna var einnig sammála því að líkamsgöt væri tjáning á persónulegum 

stíl. Hægt er að tengja táknræna samskiptakenningu við húðflúr og aðrar líkamsbreytingar því 

þær hafa sérstaka þýðingu fyrir einstaklinginn sem ber þær og eru flestum persónulegar. 

Meirihluti þátttakendanna (71,2%) var sammála því að húðflúr sé tjáning á því hver 

viðkomandi er og 50,8% voru sammála því að líkamsgöt sé tjáning á því hvert það er. Þegar 

þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru sammála eða ósammála því að húðflúr væru 

óhefðbundinn stíll voru flestir (41,1%) hlutlausir, 35,3% voru sammála og 23,7% ósammála. Þá 

voru flestir (41,4%) sammála því að líkamsgöt væri óhefðbundinn stíll, 36,4% voru hlutlausir 

og 22,2% ósammála. Þegar spurt var um hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru 

því að húðflúr sé tákn um andstöðu eða mótmæli við menningu okkar var meirihluti (75%) 

þátttakenda ósammála. Þá voru 63,8% þátttakenda ósammála því að líkamsgöt væru tákn um 

andstöðu eða mótmæli við menningu okkar á meðan 27,7% voru hlutlausir og aðeins 8,6% 

voru því sammála. Þetta segir okkur að fólk telur húðflúr og líkamsgöt ekki vera tákn um 

andstöðu eða mótmæli við menningu sína. Það er því ekki sama skoðun og var á árum áður 

þegar pönkhreyfingin tók þá iðkun upp að gata í nef sem var þeirra leið að sýna uppreisn gegn 

íhaldsömum gildum heldur virðast þátttakendur vera nokkuð sammála því að þetta tvennt 

tengist ekki (Mason 2017). Viðhorf gagnvart húðflúrum hafa breyst því rúmlega helmingur 

(55%) þátttakenda er sammála því að finnast húðflúr vera aðlaðandi og eins svipað hlutfall 

sammála því að finnast í lagi að vera í ástarsambandi við manneskju sem er þakin húðflúrum. 
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Þátttakendur voru einnig spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru því að fara ekki í 

samband með manneskju með sýnileg líkamsgöt og var meirihluti þátttakenda (71,2%) þessu 

ósammála en samtals 11,6% sammála því að þeir myndu ekki fara í samband með manneskju 

sem væri með sýnileg líkamsgöt. Eins voru flestir eða 48,3% sem voru sammála um að finnast 

í lagi að vera í ástarsambandi með manneskju sem væri með mikið af líkamsgötum á meðan 

25% voru ósammála. Þátttakendur voru flestir eða 50,2% hlutlausir gagnvart spurningunni um 

hvort þeim fyndist líkamsgöt aðlaðandi, 27,2% voru sammála því að finnast líkamsgöt 

aðlaðandi en 22,6% ósammála og þá voru 39,5% ósammála því að líkamsgöt fengi það til að 

finnast vera meira aðlaðandi eða eftirsóknarverðara. Skiptar skoðanir voru meðal þátttakenda 

á því hvort einstaklingum með líkamsgöt sé hafnað, þá einungis vegna þess að þeir eru með 

líkamsgöt. Flestir voru þessu ósammála eða samtals 39%, 32,8% voru sammála þessu og þá 

voru 28,2% hlutlausir. Viðhorf, bæði til húðflúra og líkamsgata var einnig mælt með 

samsettum mælingum og sýndu niðurstöður að töluvert fleiri voru með jákvæð viðhorf heldur 

en neikvæð gagnvart þessum tegundum líkamsbreytinga. Þegar viðhorf til húðflúra og 

líkamsgata eftir því hvort þátttakendur voru með húðflúr eða líkamsgöt voru skoðuð sýndu 

niðurstöður t-prófa að marktækur munur var á viðhorfum til húðflúra og líkamsgata. Almennt 

voru jákvæðari viðhorf til húðflúra og líkamsgata hjá þeim sem voru með húðflúr heldur en 

þeim sem ekki voru með húðflúr.  

Þegar skoðuð voru viðhorf til húðflúra og líkamsgata eftir bakgrunnsþáttum sýna 

niðurstöður að marktækur munur var á ríkisfangi og aldri en ekki reyndist vera marktækur 

munur á milli kynja. Lítill munur var á meðaltölum kynjanna, bæði á viðhorfum til húðflúra og 

líkamsgata. Kynin virðast hafa sömu viðhorf til húðflúra og líkamsgata. Þátttakendur með 

erlent ríkisfang hafa neikvæðari viðhorf til bæði húðflúra og líkamsgata heldur en þeir sem eru 

með íslenskt ríkisfang sem hafa jákvæðari viðhorf. Þegar viðhorf eftir aldri voru skoðuð virðist 

tilhneigingin vera sú að yngsti og elsti hópurinn hafi neikvæðari viðhorf heldur en 

aldurshóparnir tveir í miðjunni sem gæti bent til þess að húðflúr og líkamsgöt geti verið  

tískufyrirbæri.   

Þegar viðhorf til húðflúra og líkamsgötunar eftir því hvort þátttakendur neyti áfengis- 

og annarra vímuefna var skoðað mátti sjá að marktækur munur reyndist vera til staðar á bæði 

viðhorfum til húðflúra og líkamsgata eftir áfengisneyslu og vímuefnaneyslu. Viðhorf gagnvart 

húðflúrum og líkamsgötum var jákvæðara hjá þeim sem neita áfengis og vímuefna heldur en 
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hjá þeim sem ekki neita þeirra. Þá voru einnig viðhorf þeirra sem eru með húðflúr og líkamsgöt 

jákvæðari gagnvart húðflúrum og líkamsgötum en hjá þeim sem ekki eru með þau. 

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru því að húðflúr og 

líkamsgöt geti valdið neikvæðum heilsufarslegum vandamálum. Niðurstöður komu á óvart þar 

sem einungis 19,2% voru sammála því að húðflúr geti valdið heilsufarsvandamálum. Flestir 

(50,2%) voru ósammála því að húðflúr geti valdið heilsufarslegum vandamálum og þá voru 

30,7% hlutlausir. Þá voru 45,6% sammála því að líkamsgöt geti valdið neikvæðum 

heilsufarslegum vandamálum, 28,4% voru hlutlausir og 26% voru ósammála því að líkamsgöt 

gætu haft neikvæð áhrif á heilsu þeirra. Þessi svörun er ekki í takt við þær þónokkru 

heilsufarsáhættur sem geta tengst bæði húðflúrum og líkamsgötum. Áhættur á borð við 

bakteríusýkingar, smit á blóðsjúkdómum eins og HIV og lifrabólgu, ásamt ofnæmi fyrir 

ákveðnum blek-litum. Þá eru einnig blek-litir taldir auka líkur á krabbameini (Wohlrab o.fl., 

2009). HPV og herpes eru veirusjúkdómar sem geta einnig smitast við húðflúrun ásamt 

sveppasýkingum og góðkynja æxlum. Niðurstöður varðandi vandamál sem geta fylgt 

líkamsgötun eru í samræmi við þá fylgikvilla sem Holbrook o.fl. (2012) greina frá. Fylgikvillar 

geta verið ýmsir, eins og sýkingar, þar á meðal lifrabólga og heilabólga og blæðingar og 

sýkingar á kynfærum geta leitt til ófrjósemi. Landlæknir gefur úr leiðbeiningar svo hægt sé að 

minnka eða koma í veg fyrir smit. Ástæðan þess að þessar leiðbeiningar eru gefnar út er vegna 

þeirrar áhættu sem getur skapast ef ekki er nægilega vel staðið að hreinlæti í kringum tól og 

tæki sem beitt er við slíkar aðgerðir. Smithætta eykst verulega ef sótthreinsun og hreinlæti er 

ekki nægilega gott (Embætti Landlæknis, 2007; Khunger, Molpariya og Khunger, 2015). 

Rannsakandi veltir því þó fyrir sér af hverju fleiri eru sammála því að líkamsgöt valdi frekar 

neikvæðum heilsufarslegum vandamálum en húðflúr og spyr sig hvort umræða og upplýsingar 

séu ekki nægar hér á landi eða þá hvort fólk treysti þeim aðilum sem framkvæma slíkar 

aðgerðir svona vel að þeir telja enga hættu fylgja húðflúrun. 

Rannsakandi kannaði hlutfall þeirra sem hafa orðið fyrir fordómum vegna húðflúra eða 

líkamsgata og sýndu niðurstöður að ekki margir þátttakendur höfðu fundið fyrir fordómum. 

Þeir sem töldu sig hafa orðið fyrir fordómum, fundu fyrir þeim frá eldri kynslóðinni. 

Rannsakandi fjallaði ekki mikið um fordóma í rannsókninni þar sem það gæti verið efni í aðra 

ritgerð. Þeir sem telja sig hafa orðið fyrir fordómum vegna húðflúra sinna voru samtals 15,3% 

og 3,8% þátttakenda sem töldu sig hafa orðið fyrir fordómum vegna líkamsgata sinna. Söguleg 
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stimplun fylgir húðflúrum og benda rannsóknir til þess að þau séu talin vera tengd neikvæðri 

hegðun og stimplun (Dickson o.fl., 2014). Þrátt fyrir að húðflúr séu tengd stimplun þá virðast 

vera litlir fordómar gagnvart húðflúrum og enn minni gagnvart líkamsgötum á meðal 

háskólanemenda. 

Seinni rannsóknarspurningin sneri að tengslum húðflúra og líkamsgata við félagslegra 

stöðu háskólanema. Marktækt samband var á milli þó nokkra breyta þegar tengsl voru skoðuð 

en marktækt samband var á milli aldurs og húðflúra þar sem þátttakendur á aldrinum 24 til 30 

ára voru líklegri til að vera með húðflúr og aldurshópurinn 18 til 20 ára voru ólíklegastir til að 

vera með húðflúr. Þá voru konur einnig líklegri til að vera með húðflúr. Marktækt samband var 

á milli  húsnæðisaðstæðna og að vera með húðflúr, þeir sem búa á almennum leigumarkaði 

voru líklegri til að vera með húðflúr. Marktækt samband var einnig á milli áfengisneyslu og að 

vera með húðflúr og eins var marktækt samband á milli áfengisneyslu og að vera með 

líkamsgöt. Þeir sem neyttu áfengis voru töluvert líklegri til að vera með líkamsgöt og þeir sem 

neyttu áfengis voru einnig töluvert líklegri til að vera með húðflúr. Þrátt fyrir að áfengi sé oft 

bendlað við húðflúr á óljósan hátt var ein rannsókn sem sýndi fram á aðeins 15% af þeim sem 

tóku þátt í þeirri rannsókn hafi verið undir áhrifum áfengis þegar þeir fengu sér húðflúr 

(Armstrong, Murphy, Sallee og Watson, 2000). Einnig var marktækt samband á milli 

vímuefnaneyslu og að vera með húðflúr en þeir sem eru með húðflúr voru ekki líklegri til að 

neyta vímuefna.  

Spurt var út í erfiðleika á heimili í æsku. Þeir voru: andlegt, líkamlegt og kynferðislegt 

ofbeldi, áfengisneysla og fíkniefnaneysla og geðrænir erfiðleikar foreldra. Þegar viðhorf til 

húðflúra og líkamsgötunar eftir því hvort þátttakendur upplifðu einhverja erfiðleika á heimili 

sínu í æsku voru skoðuð reynist vera marktækur munur til staðar eftir því hvort fíkniefnaneysla 

hafi verið á heimilinu. Einnig reyndist vera marktækur munur á viðhorfi til húðflúra og 

líkamsgötunar eftir því hvort geðrænir erfiðleikar höfðu verið til staðar hjá foreldrum. Ekki 

reyndist vera marktækur munur á viðhorfum til húðflúra og líkamsgata eftir því hvort 

þátttakendur höfðu upplifað andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi né eftir því hvort 

áfengisneysla hafi verið á heimilinu. Þátttakendur sem upplifðu fíkniefnaneyslu á heimili sínu 

í æsku voru að meðaltali með jákvæðara viðhorf bæði til húðflúra og líkamsgata heldur en þeir 

sem ekki upplifðu fíkniefnaneyslu á heimili sínu í æsku. Þá höfðu þátttakendur sem upplifðu 

geðræna erfiðleika foreldra á heimili sínu í æsku einnig að meðaltali jákvæðara viðhorf til 
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húðflúra heldur en þeir sem ekki upplifðu geðræna erfiðleika foreldra á heimili sínu í æsku. 

Þessir þátttakendur sýndu því meira umburðarlyndi heldur en aðrir þátttakendur.  

Það virðist ekki vera mikið til af rannsóknum sem fjalla um félagslega stöðu tengdum 

húðflúrum og líkamsgötun sem er ástæða þess að rannsakandi gat ekki fjallað ítarlega um það 

efni í fræðilegum kafla. Þær rannsóknir sem fundust fjölluðu aðallega um stimplun, frávik og 

öðru því tengdu sem sýnir að það er enn meiri þörf á frekari umfjöllun um efnið. 

5.1 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru til dæmis þeir að þetta er fyrsta rannsóknin á Íslandi sem 

fjallar um viðhorf gagnvart húðflúrum og líkamsgötun. Annar styrkleiki var fjöldi þátttakenda, 

en 1.099 svöruðu könnuninni. Könnunin fór fram í gegnum netið en líklegra er að þátttakendur 

svari persónulegum spurningum á heiðarlegri hátt frekar en augliti til auglitis. Svör voru 

órekjanleg sem veitir þátttakendum visst öryggi. Þátttakendur réðu hvort þeir tækju þátt og 

eins hvort þeir slepptu ákveðnum spurningum. Könnunin var mjög umfangsmikil og því býður 

hún upp á frekari rannsóknir á efninu.  

Helstu veikleikar rannsóknarinnar voru eftirfarandi: Svarhlutfall var tiltölulega lágt sé 

gert ráð fyrir að allir taki þátt í rannsókninni sem fengu senda slóð á rannsóknina í tölvupósti. 

Þátttakendur gátu mögulega lagt aðra túlkun í einhver orð í spurningunum en ætlað var. En 

rannsakandi setti skilgreiningar við það sem kynni að misskiljast svo fólk væri ekki í vafa um 

merkingu orða. Dreifing þátttakenda gæti verið veikleiki, en meiri hluti þátttakendanna voru 

konur svo kynjahlutfall var ekki jafnt. Takmörkun þátttakenda, en ekki áttu allir jafnan þátt á 

að taka þátt þar sem kannanir eru ekki sendar á meistara og doktorsnema. Að lokum er K2 

könnunarkerfið nefnt, en rannsakandi þurfti að hafa könnunina opna svo Nemendaskrá gæti 

sent hana á þátttakendur, þátttakendur gátu því svarað eins oft og þeir vildu sem verður þó 

að teljast ólíklegt að einhverjir hafi gert, þar sem það tekur tíma að svara könnuninni. 

5.2 Lokaorð 

Húðflúr og líkamsgöt hafa ekki alltaf verið eins viðurkennd í samfélaginu og þau eru í dag. Á 

árum áður voru húðflúr notuð til þess að merkja fanga. Einungis afbrotamenn og fólk úr lægri 

stéttum báru þau á líkama sínum en í dag eru breyttir tímar og má svo sannarlega segja að 

húðflúr og líkamsgöt séu orðin mun viðurkenndari en áður. Vinsældir hafa aukist og 

fyrirmyndir unga fólksins er fræga fólkið, íþróttamenn og aðrir sem skarta húðflúrum og hinum 
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ýmsu líkamsgötum. Unga fólkið sér þetta fólk og finnur mögulega hjá sér þörf fyrir að vilja vera 

eins og sækja því í þessa tísku. Fjölmiðlar hafa einnig verið duglegir að fjalla um fræga fólkið 

og með því aukið vinsældir þessara líkamsbreytinga þar sem framsetningin er oftast að þetta 

þykir eftirsóknarvert. Húðflúr eru oft talin vera tískufyrirbæri þar sem fyrir ekki svo mörgum 

árum var í tísku að fá sér húðflúr á mjóbak sitt sem oft var þetta kallað „tramp stamp“ eða 

druslustimpill. Þá voru kínversk tákn einnig mjög vinsæl hér á árum áður. Fiðrildi, rósir og 

fíngerðari húðflúr hafa verið vinsæl hjá kvenþjóðinni á meðan margir karlmenn fá sér heilerma 

húðflúr eða húðflúr á bak sitt eða bringu. Götun í kynfæri eru einnig vinsæl en kannski ekki 

eins mikið talað um þau, þar sem margir vilja halda slíku fyrir sig og eru því ekki að auglýsa það 

fyrir öðrum að vera með pinna eða annað í kynfærum. Þau geta aftur á móti veitt fólki mikinn 

unað þegar kemur að kynlífi sem er væntanlega ein aðal ástæðan fyrir því að fólk kýs að gata 

sig á þessum svæðum. Viðhorfin hafa breyst frá því að litið var niður á fólk sem bar húðflúr 

eða voru með líkamsgatanir en í dag fylgir fólk meginstraumnum og erfitt er orðið að sjá ekki 

einhvern með húðflúr til dæmis í sundi. Eldra fólk virðist eiga erfiðara með að skilja af hverju 

fólk lætur húðflúra sig og gata hina ýmsu líkamshluta en skýringin á því er væntanlega vegna 

þeirrar stimplunar sem var ávallt tengd við þessar líkamsbreytingar á árum áður. Viðhorfin eru 

mun jákvæðari gagnvart húðflúrum og líkamsgötum sem er skref fram á við, í átt að því að 

samfélagið breyti þeirri hugsun hvað þykir eðlilegt og óeðlilegt. Tímarnir hafa breyst, fólk nú 

til dags notar húðflúr, aðallega til þess að tjá sig í gegnum listina sem þeir láta húðflúra á líkama 

sinn og leggja persónulega merkingu í húðflúr sín. Ástæðan fyrir vinsældum húðflúra eins og 

þau eru í dag gætu verið vegna þess að viðhorf gagnvart þeim eru orðin mun jákvæðari, þá má 

eins nefna að fyrirmyndir ungs fólks geta haft mikil áhrif, til dæmis í gegnum samfélagsmiðla. 

Ástæður líkamsbreytinga geta verið margar og mismunandi, til dæmis má nefna skreytiþörf, 

að fela lýti, að minnast einhvers eða löngun í að finnast maður vera einstakur vegna 

líkamslistar sinnar en ástæður og merking að baki húðflúra er efni í aðra rannsókn og er vert 

að skoða. Sama má segja um líkamsgöt en þau gætu einnig verið talin tískufyrirbæri vegna 

þess að þau eru talin vera töff og vinsæl á meðal þeirra sem til dæmis eru mikið á 

samfélagsmiðlum. Sumir vilja kalla þessar líkamsbreytingar lífstíl og það kann vel að vera að 

svo sé, oftast byrjar þetta með einu húðflúri eða einu gati og af einhverjum ástæðum, hverjar 

sem þær eru, þá er ákveðinn hópur fólks sem heldur áfram og bætir stöðugt við. Auðvelt er að 

fjarlægja pinna, lokka, hringi og annað úr venjulegum götum en ekki er hægt að segja það um 

tunnelin sem skilja eftir sig stór göt í eyrum og ef fólk ætlar að taka þau úr þá þarf að sauma 
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húðina saman. Það sama á ekki við um húðflúrin, því þau eru varanleg viðbót á húð okkar sem 

við fjarlægjum ekki svo auðveldlega nema með kostnaðarsömum og tímafrekum aðgerðum 

eins og laser. Fólk þarf því að vera meðvitað um þær ákvarðanir sem það tekur. Þá skiptir máli 

að hafa upplýsta umræðu um hættur, skaðsemi og fylgikvilla þessara líkamsbreytinga svo hægt 

sé að taka meðvitaðar ákvarðanir. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og hegðun gagnvart húðflúrum og 

líkamsgötum og eins að skoða hvort tengsl væru á milli félagslegrar stöðu háskólanema og 

þess að vera með húðflúr og/eða líkamsgöt. Rannsakandi telur skipta máli að fræða ungmenni 

og aðra um þær hættur sem vissulega geta fylgt þessum líkamsbreytingum. Rannsóknin er sú 

fyrsta hér á landi er snýr að viðhorfi og hegðun gagnvart ofangreindum líkamsbreytingum eftir 

bestu vitund rannsakanda og er þörf í umræðunni. Rannsakandi hafði samband við Hagstofu 

Íslands til þess að athuga hvort það væru til opinberar tölur um þann fjölda sem hafa húðflúr 

á Íslandi en engar slíkar tölur eru til. Forvitnilegt væri að gera könnun á fjölda húðflúra á Íslandi 

svo hægt sé að skoða algengi þeirra hér á landi. Spurningalistinn sem notaður var við 

rannsóknina er mjög umfangsmikill og gefur því tækifæri á frekari rannsóknum um málefnið. 

Að mati rannsakanda gefa niðurstöðurnar tilefni til frekari rannsókna á til dæmis fordómum 

gagnvart húðflúrum og eins að skoða ástæður og merkingu húðflúra. 
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Viðauki 1 - Spurningalisti 
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