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Ágrip 

Stafræn kynferðisleg áreitni hefur aukist mikið á síðustu árum og eru óumbeðnar typpamyndir 

ein af birtingarmyndum hennar. Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða stafræna 

kynferðislega áreitni, eðli, umfang og áhrif. Þá var sérstaklega skoðað af hverju karlmenn 

senda óumbeðnar typpamyndir og hvernig það hefur áhrif á ungar konur að fá þær sendar til 

sín. Sending óumbeðinna typpamynda er breyting á kynlífshandritinu og fjallað verður um 

viðbrögð kvenna við þeim myndum og þeim samfélagslegu átökum sem hafa verið stofnuð til 

þess að sporna við stafrænni kynferðislegri áreitni. Ritgerð þessi er fræðileg samantekt þar 

sem aflað var gagna með heimildaöflun. Niðurstöður eru þær að karlmenn senda typpamyndir 

meðal annars í von um að fá nektarmynd til baka eða að þeir eru að reyna að ná völdum aftur 

í samskiptum við konur. Þeir eru oft að leitast eftir viðbrögðum kvenna og skiptir þá ekki máli 

þó svo þeir fái neikvæða svörun. Konum finnst óþægilegt og fráhrindandi að fá sendar 

óumbeðnar typpamyndir og vita ekki hvað þeim karlmönnum gengur til. Verkefnið er bæði 

hugsað sem vitundarvakning og hvatning til frekari rannsókna. 
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Abstract 

 

Cases of digital sexual harassment have increased dramatically in recent years, and unwanted 

sexual content, such as dick pics are one of its most common forms. The purpose with this 

thesis is to try and understand digital sexual harassment, its ways, purpose and effect - and to 

understand especially why men send unsolicited dick pics to young women and the effect it 

has on these young women to receive such images and messages. Sending unsolicited dick 

pics is a change to the sexual scripts. Womens reaction about dick pics will be discussed as 

well as the social measures that have been taken to tackle digital sexual harrasment. This 

thesis is a literature review where multiple documents and researches were used. The results 

are that men send dick pics to get the favour returned in form of receiving a picture back and 

also that men are trying to get authority and power back into their interactions with women. 

Men are often looking for a reaction from women by sending these pictures and don’t care if 

it is a negative reaction. Women that get sent such photos feel repelled from the sender, feel 

uncomfortable with the messages and don’t understand why men send them. The thesis is 

intended to raise awareness and as a motivation for further research on the topic. 
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1 Inngangur  

Unglingsstúlkur og ungar konur kannast margar við þá óskemmtilegu reynslu að fá senda 

óumbeðna typpamynd í gegnum samfélagsmiðla. Þessar myndsendingar eru nýleg 

birtingarmynd stafræns kynferðisofbeldis. Að birta eða dreifa myndum af kynferðislegum toga 

án samþykkis þeirra sem taka þátt í ferlinu, er kynferðislegt ofbeldi og getur haft mjög 

alvarlegar afleiðingar fyrir líðan einstaklings sem verður fyrir ofbeldinu (Þingskjal nr. 37, 2017-

2018, 1. gr.). Stafrænt kynferðislegt ofbeldi er alvarlegt vandamál víða um heim, ekki síst á 

Íslandi. Á síðustu árum hefur stafrænt kynferðisofbeldi aukist, bæði hér á landi og erlendis og 

þá meðal annars vegna aukinnar notkunar snjallsíma (Velferðarráðuneytið, 2018). 

 Kynboð (e. sexting) er sá vettvangur þar sem samtöl og myndsendingar af 

kynferðislegum toga, m.a. typpamyndir, eru sendar á milli sem hluti af tilhugalífi. Hugtakið 

sexting er frekar nýtt og er sífellt algengari samskiptaleið á meðal fullorðins fólks og unglinga. 

Það skiptir máli að allir aðilar séu samþykktir því að taka við og senda kynboð eins og með aðra 

kynferðislega hegðun (Dragiewicz og Hayes, 2018). Ungt fólk er mun líklegra til að senda 

kynboð og senda gjarnan myndir á fólk sem það þekkir ekki. Unglingar gera sér ekki alltaf grein 

fyrir afleiðingum þess að senda myndir á milli og geta þau átt í hættu á að myndir sem þau 

hafa sent endi í dreifingu á milli fólks. Kynboð hafa reynst stór þáttur í stafrænu 

kynferðisofbeldi þar sem fólk notar þennan vettvang til þess að dreifa myndum sem hafa verið 

sendar á milli til annarra (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014).      

 Það að senda óumbeðnar typpamyndir telst til kynferðislegrar áreitni og þykir konum 

óþægilegt að fá þær sendar án þess að vera spurðar að því fyrst. Það er mikill munur á hvort 

myndin sé samþykkt áður eða ekki (Mandau, 2020). Á undanförnum árum hefur 

myndsendingum af þessum toga aukist og því mikilvægt að skoða hverjar mögulegar ástæður 

þess séu en lítið er til um íslenskt efni af þessum toga. Konur eru oftast þolendur stafrænnar 

kynferðislegrar áreitni og er birtingarmyndin oftast í formi kynferðislegra myndsendinga eða 

typpamynda (Ankel, 2018). Við munum skoða þetta út frá hugtaki William Simon og John 

Gagnon um kynlífshandritið (e. sexual script) sem vísar til þess að kynlífshegðun mótist í 

samskiptum fólks. Í kynlífshandritinu er talað um hvernig, hvenær og hvar kynlíf fólks fer fram 

og hvort það hafði mótandi áhrif á hugsanir fólks (Plummer, 2012). Ritgerð þessi er fræðileg 

heimildaritgerð þar sem fjallað er um stafræna kynferðislega áreitni og hvaða áhrif hún hefur 

á ungar konur. Skoðað er sérstaklega áhrif óumbeðna typpamynda, viðbrögð kvenna við 
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slíkum myndum og hvernig hægt sé að sporna við þeim. Rannsóknarspurning sem við leggjum 

upp með er: Hverjar eru ástæður þess að karlmenn senda óumbeðnar typpamyndir, hvað 

finnst konum um þær og hvað er vitað um eðli, umfang og áhrif stafrænnar kynferðislegrar 

áreitni og hvernig er verið að sporna við henni? 

 

1.1 Kynlífshegðun 

Þegar talað er um kynheilbrigði þurfum við jákvætt hugarfar og virðingu gagnvart 

kynferðislegum samböndum og kynverund. Við þurfum að eiga möguleika á að geta átt örugg 

og ánægjuleg kynferðisleg samskipti án þess að verða fyrir misrétti, ofbeldi eða þvingunum 

(World Association for Sexual Health, 2013). Kynheilbrigði er heilbrigt kynlíf fólks og tengist 

tilfinningum, löngunum og þörfum. Rétturinn til þess að njóta og fá upplýsingar um kynlíf eru 

grundvallaratriði kynlífsheilbrigðis eins og kom fram í skýrslu WHO frá árinu 1975. 

Kynlífsheilbrigði felur einnig í sér ábyrga og frjálsa tjáningu tilfinninga af kynferðislegum toga, 

áherslu á kynlífsrétt hvers og eins og gott samspil og samskipti milli einstaklinga sem eykur hjá 

þeim vellíðan (Sóley S. Bender, 2006).  

Kynheilbrigði varðar bæði frjósemi og kynlífsheilbrigði einstaklinga. Á meðan börn eru 

ung hafa foreldrar mest áhrif á mótun jákvæðrar sjálfsmyndar á þessu sviði en síðan fara 

jafnaldrar og vinir að hafa meiri og meiri áhrif og ekki síst fjölmiðlar. Allir þeir sem hafa áhrif á 

kynheilbrigði ungs fólks og barna þurfa að gera hvað þeir geta til þess að tryggja heilbrigði 

þeirra á þessu sviði sem best. Það þarf að ræða um kynlíf, hvað sé óeðlilegt og hvað sé eðlilegt, 

hvað sé rétt og hvað sé rangt og einnig hvað ber að varast og hvernig (Embætti 

landlæknis,2014). Ímynd unglinga varðandi eðlilega kynhegðun getur brenglast vegna rangra 

upplýsinga eða misvísandi skilaboða um kynhegðun eða kynlíf. Unglingar geta fengið ranga 

mynd af kynhegðun jafnaldra sinna og annarra og haft áhrif á samskipti þeirra við aðra. Getur 

þetta haft áhrif á samskipti þeirra almennt og einkum í gegnum samfélagsmiðla en þar finnst 

þeim þau ekki vera eins berskjölduð og þegar þau hafa líkamleg samskipti (Yager, og O´Keefe, 

2012).  
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1.2 Kynlífshandrit 

Ken Plummer starfar sem prófessor í félagsfræði við háskólann í Essex. Hann hefur ritað mikið 

um kynheilbrigðismál og skrifað fjöldann allan af greinum um þau mál. Áhrifamestu skrif hans 

voru um kynlífshandrit (e. sexual script) þar sem talað er um kynhegðun, það er hvar, hvenær 

og hvernig kynlíf fólks fer fram, af hverju og með hverjum þau stunda kynlíf. Þessi hugmynd 

um kynlífshandrit hafði mótandi áhrif á hugsanir fólks og varð til þess að fleiri rannsóknir voru 

gerðar á kynhegðun manna. Ken Plummer telur að við þurfum að skoða hvernig kynhegðunin 

er mótuð í gegnum netið eða samfélagsmiðla en hún fer ekki fram af sjálfum sér heldur 

sameiginlegri þátttöku eða hvernig við gerum hlutina saman (Plummer, 2012).  

 Hugmyndin um kynlífshandrit kom fyrst fram árið 1973 af þeim William Simon og John 

Gagnon eins og fjallað er um í grein Plummers The social reality of sexual rights (2012). Gagnon 

taldi að félagsleg áhrif hefðu mikil áhrif á kynlíf og tengdist nær öllu sem kemur að kynlífi. 

Gagnon fékk Simon til sín í vinnu og fóru þeir saman að rannsaka hversu félagslegt kynlíf er. 

Komust þeir að þeim niðurstöðum að samfélagið og gildi þess stjórnaði kynverund fólks að 

miklu leiti. Einnig töldu þeir að kynlífsmenning á hverjum tíma og á hverjum stað fyrir sig móti 

kynlífshandritið sem fólk fer eftir. Kynlífshandritið er ólíkt fyrir mismunandi hópa innan sama 

samfélags, þannig hefur eldra fólk ekki sama handrit og ungmenni og samkynhneigðir hafa 

önnur handrit en gagnkynhneigðir og svo framvegis (Plummer, 2012). Þau birtast einnig í 

félagslegum samskiptum manna. Kynlífshandritin eru óskrifuð regluverk en ekki sýnileg eða 

skrifuð og fólk fer eftir þeim án þess að gera sér endilega grein fyrir að því að það fylgi reglum 

ákveðins handrits. Handritin mótast í samskiptum fólks og velta má því upp hvað það er sem 

hefur mest áhrif á handritagerðina eins og hvað það er sem stjórnar því að hlutverk stelpna og 

stráka séu svo ólík í handritunum. Hefðbundna kynlífshandritið fyrir gagnkynhneigða gengur 

út á það að strákar eigi að sækjast eftir kynlífi og vera virkir en stelpur að samþykkja eða finna 

leið til þess að hafna kynlífinu (LaPlante, McCormick og Brannigan, 1980/2010). 

Í kynlífshandritinu er talað um kynhegðun þ.e. hvar, hvenær og hvernig kynlíf fólks fer 

fram, af hverju og með hverjum þau stunda kynlíf. Fólk gerir sér ekki endilega grein fyrir því 

að það sé að fara eftir reglum handrits, þar sem félagsleg samskipti fólks mótar handritið sem 

er því í stöðugri þróun. Kynverund fólks er talin vera stjórnað í einhverjum mæli af samfélaginu 

og gildum þess og breytist kynlífsmenningin á hverjum stað og hverjum tíma og með því 

mótast kynlífshandritið sem fólk fer eftir. Misjafnt er hvað samfélagið gerir miklar kröfur til 
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hvers og eins og eru ekki gerðar sömu kröfur til karlmanna og kvenna. Kynin fá ólík handrit og 

ekki er víst að þau handrit sem gagnkynhneigt fólk hefur lengi farið eftir veiti þeim sömu 

ánægju. Lengi vel hefur ráðandi kynlífshandrit gagnkynhneigðra á Vesturlöndunum verið á 

þann máta að karlmenn eru gerendur og ganga á eftir kynlífi og konur ýmist samþykkja að taka 

þátt eða reyna að komast undan (LaPlante, McCormick og Brannigan, 1980/2010).  

 

  

1.3 Kynlífsmenning  

Hugtakið kynlífsmenning er nátengd kynlífshandritinu en á undanförnum árum hefur 

kynlífsmenning breyst hratt og umræðan um kynferðismál er ekki sú sama og áður með komu 

netsins og samfélagsmiðla. Aðgangur að klámi er mun auðveldari með tilkomu netsins og hefur 

þar af leiðandi aukin áhrif á samskipti kynjanna. Rannsókn Kolbrúnar Hrundar Sigurgeirsdóttur 

og Þórðar Kristinssonar (2018) á kynlífsmenningu ungra karla, eins og hún snýr að þeim í dag, 

benda til þess að félagsþrýstingur hafi talsvert mikil áhrif á kynlífsmenningu ungra karla auk 

þess sem klámneysla hafi mótandi áhrif. Ungir karlar telja að þeim leyfist talsvert meira í 

kynferðislegum málefnum en konur og að það gildi ekki sömu reglur um kynhegðun karla og 

kvenna. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða þá þætti sem hafa aðallega áhrif á hugmyndir 

ungra karla um kynlíf, upplifun þeirra á kynferðislegum þrýstingi og hvernig hann birtist. Einnig 

var skoðað hvernig þátttakendur upplifðu jafnrétti í kynlífi og hvernig þeir upplifðu þá 

kynfræðslu sem þeir höfðu fengið. Þátttakendur voru sammála um að félagslegum þáttum 

varðandi kynfræðslu sé ekki nógu vel sinnt í skólakerfinu (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og 

Þórður Kristinsson, 2018). Í sambærilegri rannsókn sem gerð var á upplifun ungra kvenna af 

kynlífsmenningu nema í framhaldsskóla kom fram að stelpur upplifa talsvert mikinn þrýsting 

að taka þátt í kynferðislegum athöfnum eða að stunda kynlíf (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, 

2015). Þessi aukni þrýstingur gæti einnig átt við um kynboð.  
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2 Kynboð (e. sexting) 

 

Hugtakið kynboð er íslensk þýðing á orðinu sexting sem er samsett úr orðunum sexual og 

texting og það sett saman í orðið sexting. Kynboð er skilgreint á þann hátt að kynferðislegt efni 

er sent á milli fólks í gegnum síma eða snjalltæki. Kynboð er kynferðisleg tjáning eða myndir 

sem sýna nekt sem sendar eru á milli (Andrea, 2013). Árið 2005 kom hugtakið fyrst fram í 

fjölmiðlum og er enn algeng samskiptaleið á milli unglinga og einnig fullorðins fólks. Eins og 

með aðrar gerðir af kynferðislegri hegðun þá skiptir máli að báðir aðilar séu samþykkir því að 

senda og taka við kynboðum (Dragiewicz og Hayes, 2018).  

Hugtakið kynboð sýnir ekki fram á að það sé munur á kynferðislegu myndefni eða texta 

af kynferðislegum toga, en að senda myndir sem sýna nekt og myndir af kynfærum hefur aukist 

mikið undanfarin ár (Andrea, 2013). Nektarmyndir eru ekki nýjar af nálinni en það er orðið 

algengara að senda þær á milli með aukinni tækni (Matthías Tryggvi Haraldsson, 2017). 

Framfarir í snjallsímum gera það auðveldara að senda og taka á móti kynferðislegum myndum. 

Símar með myndavélum eru ekki lengur lúxusvara, heldur það sem flestir eiga. Með símum 

með innbyggðum myndavélum gerir það auðveldara að taka myndir hvenær sem er án þess 

að þurfa að hafa myndavél meðferðis. Með snjallsímum tengistu netinu og getur því sett inn 

myndir á samfélagsmiðla á auðveldan hátt (Starr og Lavis, 2018). Sigríður Dögg Arnardóttir 

(2014) er einn helsti kynfræðingur landsins og án efa sú sem er í mestum tengslum við 

kynhegðun unglinga á Íslandi þar sem hún heldur fræðsluerindi í meirihluta af skólum landsins, 

hún segir að unglingar stundi það mikið að senda kynboð og senda oft myndir á fólk sem það 

þekkir ekki neitt. Unglingar átta sig ekki alltaf á því með því að senda myndir á ókunnuga þá 

geti þau átt í hættu á að myndirnar fari í dreifingu (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014).  

 Kynboð geta ýtt undir kynferðislega hegðun unglinga og haft þau áhrif að kynlíf byrjar 

snemma hjá þeim. Þegar unglingar hafa stundað það að senda kynboð á milli getur það aukið 

líkur á því að kynlíf verði áhættusamt, óvarið eða kynlíf með mörgum aðilum. Kynboð geta því 

haft svipuð áhrif og klám, þar sem óæskileg kynferðisleg hegðun getur komið fram og 

ranghugmyndir um kynlíf og kynhegðun (Mattey og Diliberto, 2013). Sending kynboða getur 

verið partur af mótun sjálfsmyndar og þroska hjá unglingum og getur þetta því verið partur af 

ferli þar sem unglingar móta sjálfan sig (Korenis og Billick, 2014). Einn partur af varnarþáttum 

unglinga er kynferðisleg hegðun og getur verið að sending kynboða sé að bæla niður ákveðna 
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þætti sem hafa ollið unglingum vanlíðan (Coen, 1981). Kynboð breyttust mikið þegar 

samfélagsmiðla forritið Snapchat varð til. Snapchat var búið til árið 2011 en það voru þeir 

Reggie Brown, Evan Spiegel og Bobby Murphy sem bjuggu forritið til meðan þeir voru í námi 

við Stanford háskóla. Síðan þá hefur Snapchat verið eitt af vinsælustu samfélagsmiðla 

forritunum (Molloy, 2017). Forritið bíður notendum sínum uppá að taka myndir og myndbönd 

og senda beint á aðra notendur sem hafa þá aðgang að myndunum eða myndböndunum í 

takmarkaðan tíma. Í júní árið 2019 voru daglegir notendur Snapchat 210 milljón manns og á 

hverri mínútu eru búin til 2,1 milljón skilaboð eða svokölluð snöpp (Mohsin, 2020). Snapchat 

er auðvelt í notkun og það er auðvelt að hala því niður í snjallsíma.  Snapchat gerði fólki 

auðveldara fyrir að senda kynboð og veitti notendum þess meira öryggi, þar sem myndirnar 

eyddust út í stað þess að sá sem fékk myndina gæti átt hana og sýnt hana öðrum. Útkoman 

varð sú að notendur Snapchat leið betur með að senda kynferðislegar myndir á milli þar sem 

myndirnar voru bara til tímabundið. Notendur forritsins fundu þó nokkrar leiðir til þess að 

geyma myndirnar og sækja myndir í forritinu, sem varð til þess að tilfinningar notenda fyrir 

öryggi minnkaði (Starr og Lavis , 2018).     

Niðurstöður Bates (2015) úr könnun á kynferðislegri nethegðun unglinga og ungs fólks 

í Bandaríkjunum af The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy sýna 

að af þeim sem svöruðu könnuninni, þá höfðu 67% karlkyns svarenda sent smáskilaboð af 

kynferðislegum toga og 71% kvenkyns svarenda. Árið 2014 var gerð rannsókn fyrir grunnnema 

á háskólastigi í Bandaríkjunum þar sem kom fram að karlar og konur eru jafn líkleg til þess að 

senda kynboð. Sending kynboða er orðin stór partur af tilhugalífi unglinga og ungs fólks og 

með því að senda slík skilaboð lærir ungt fólk á eigin kynhneigð og kynnist fólki í leiðinni. Í fyrri 

könnuninni kom fram að 22% unglinga sem senda kynboð eru hvatvísari og ágengari þegar 

kemur að kynferðislegum samskiptum heldur en í raunverulegum samskiptum. Þá sögðu 38% 

að við það að senda kynboð væri það oft byrjun á sambandi eða að hittast og stunda kynlíf. Þá 

svöruðu 75% að þau væru sammála því að með því að senda kynferðislegt efni á milli gæti það 

haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þá viðurkenndu um 37% að þegar það væri verið að 

senda nektarmyndir á milli að myndunum gæti einnig verið deilt með öðru fólki sem áttu ekki 

að fá myndirnar upphaflega. Unglingsstelpur sögðust upplifa þrýsting frá karlkyninu í að senda 

nektarmyndir og 51% sögðu að það væri ástæða þess að þær sendu slíkar myndir á meðan 

18% unglingsstráka sögðu það vera ástæðuna hjá þeim. Þessar tölur eru í samræmi við hversu 

algengt það er að karlmenn séu að þrýsta á konur til ákveðinna kynlífsathafna (Bates, 2015). 
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Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á umfangi kynboða á Íslandi en Rannsóknir og greining hefur 

gert rannsókn sem ber yfirskriftina Ungt fólk sem unnin var árið 2018. Þá var spurningalisti 

lagður fyrir alla nemendur í efstu bekkjum grunnskóla á landinu og var svarhlutfallið í honum 

84%. Farið verður yfir tvær spurningar sem voru í rannsókninni sem tengdust kynboðum, þar 

sem leitast var svara við því hve stór hluti  hefur verið beðinn um ögrandi mynd eða nektar 

mynd eða biður aðra um að senda ögrandi mynd eða nektarmynd (Rannsóknir og greining, 

2020). Fyrri spurningin fjallaði um hvort nemendur hefðu verið beðnir af öðrum að senda 

ögrandi mynd eða nektarmynd. Í 10. bekk voru það 12% drengja sem höfðu verið beðnir um 

mynd einu sinni til tvisvar á meðan 16% svöruðu þrisvar sinnum eða oftar. Þá höfðu 12% 

stúlkna í 10. bekk svarað að þær hefðu verið beðnar einu sinni til tvisvar á meðan 36% svöruðu 

þrisvar sinnum eða oftar (Rannsóknir og greining, 2020).  

 

 

                  Mynd 1: Hve oft ef nokkurn tímann verið beðin um mynd (Rannsóknir og greining, 2020). 

 

Eins og sést á mynd 1 þá hafa um 28% drengja í 10. bekk verið beðnir um að senda af sér 

nektarmynd eða ögrandi mynd en 48% stúlkna. Af þeim stúlkum í 10. bekk hafa 75% verið 

beðnar um að senda nektarmyndir oftar en þrisvar sinnum (Rannsóknir og greining, 2020).
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Mynd 2: Hve oft ef nokkurn tíma beðið annan um að senda ögrandi mynd eða nektarmynd í gegnum 
netið (Rannsóknir og greining, 2020). 

 

Eins og sjá má á mynd 2 þá hafa fleiri drengir beðið um ögrandi myndir eða nektarmyndir en 

stúlkur. Þá höfðu 10% drengja beðið um mynd einu sinni til tvisvar og 12% beðið um mynd 

þrisvar sinnum eða oftar. Um 7% stúlkna í 10. bekk höfðu beðið um mynd einu sinni til tvisvar 

og 7% höfðu beðið um mynd þrisvar sinnum eða oftar (Rannsóknir og greining, 2020).  

 Samkvæmt rannsókninni sem Rannsóknir og greining framkvæmdi sést að stúlkur eru 

í öllum tilvikum oftar beðnar um ögrandi mynd eða nektarmyndir og er aukningin hjá stelpum 

sem beðnar eru um myndir miklar milli ára. Einnig eykst fjöldi drengja sem hefur beðið um að 

fá slíkt efni sent og hefur það tæplega þrefaldast milli 8. og 10. bekkjar (Rannsóknir og greining, 

2020). Áhugavert er að sjá hvort klámáhorf hafi áhrif á þessa aukningu.  
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2.1 Klám 

  

Það eru margar skilgreiningar til á klámi. Skilgreining Diönu Russell er ein sú vinsælasta meðal 

feminískra fræðimanna en hún segir að klám sé kynferðislegar athafnir þar sem misnotkun 

eða niðurlæging á sér stað og á ekkert skylt við náið kynferðislegt samband einstaklinga. Klám 

snýst ekki um nekt heldur misnotkun og niðurlægingu. Erótík er aftur á móti efni sem er 

kynferðislega örvandi en þar er ekki gert út á fordóma eða misnotkun heldur er borin virðing 

fyrir einstaklingunum (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður Kristinsson, 2018). Aðgengi 

að klámi er auðvelt og getur áhorf á klám haft áhrif á kynlífshegðun fólks. Meirihluti stúlkna 

og drengja sjá klám fyrir 16 ára aldur og mikill meirihluti þeirra sem sáu klámið voru ekki að 

leitast eftir því. Sum ungmenni sækjast í það að horfa á klám sem fræðslu sem veldur því að 

ungmennin fá brenglaða og óraunsæja mynd af kynlífi. Rannsóknir sýna að aukið áhorf á klám 

tengist því að eðlilegt kynlíf verður ekki nóg og meiri líkur eru á áhættusömu kynlífi eða 

kynlífshegðun eins og kynlíf á eiturlyfjum, endaþarmsmök, kynlíf með mörgum og fleira. Aukið 

áhorf er einnig tengt við neikvæðari staðalímyndir svo sem undirgefnar konur og ríkjandi 

karla.  Aukið áhorf á klám eykur kynferðislega áreitni meðal karla sem gerendur. Einnig getur 

áhorf á klám haft neikvæð áhrif á sjálfsálit stúlkna og gert þær óöruggari með bæði líkama sinn 

og frammistöðu þegar þær stunda kynlíf (Sun, Bridge, Johnason og Ezzell, 2014).   

 Foreldrar hafa miklar áhyggjur af klámi á netinu þar sem það er bæði mikið framboð af 

klámi og börn og unglingar verða að vita að klám og kynlíf á illa saman, það er ekki sami 

hluturinn. Það sem þarf að gera er að upplýsa þau um hvað klám sé og kenna þeim hvað kynlíf 

er í rauninni, með annarri manneskju eða sjálfum sér. Þau þurfa að átta sig á hvað samþykki 

er og hversu mikilvægt það er að setja sér mörk og að mörkin séu virt, bæði sín og annarra 

(Brynhildur Björnsdóttir, 2018). Yfir 88% af vinsælustu klámmyndunum fela í sér árásargirni 

sem er aðallega gagnvart konum eða í 87% tilfella og í 70% tilfella eru það menn sem beita 

ofbeldinu. Því meira sem fólk horfir á klám því líklegra er að það trúi því að efnið endurspegli 

raunhæfar kynferðislegar venjur (Sun, Bridge, Johnason og Ezzell, 2014).    

 Í spurningalistanum frá Rannsóknir og greiningu árið 2018 var spurt út í klámáhorf. Þar 

kom fram að 84% drengja í 10. bekk hafa horft á klám og að um 63% drengja í 10. bekk horfa 

á klám vikulega eða oftar á meðan 41% stúlkna í 10. bekk hafa horft á klám og 8% vikulega eða 

oftar.  
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    Mynd 3: Hlutfall nemenda í 10. bekk sem skoðar klám  (Rannsóknir og greining, 2020). 

 

Eins og sjá má á mynd 3 hökuðu 20% drengja við að þeir horfðu á klám einu sinni til tvisvar í 

viku og 5% stúlkna. Þá hökuðu 28% drengja að þeir horfi á klám þrisvar til fimm sinnum í viku 

og 2% stúlkna. Áhorf á klám svo til á hverjum degi var 11% hjá drengjum og 1% hjá stúlkum. 

Þá sögðust 4% drengja horfa á klám nokkrum sinnum á dag og 0% stúlkna. Drengir sem horfa 

á klám 3 sinnum eða oftar eru 43% á meðan það eru 3% stúlkna (Rannsóknir og greining, 

2020).  

 

  

2.2 Klámvæðing/kynlífsvæðing   

Augljósasta birtingamynd klámvæðingarinnar er klámvætt myndmál. Það sést nær 

daglega í sjónvarpsþáttum, auglýsingum, tónlistarmyndböndum o.s.frv. Konur eru undirgefnar 

karlmönnum kynferðislega í þessu myndmáli. Þetta er birtingamynd kvenna og karla sem er 

fengin úr klámi og eru áhrif þess neikvæð á samskipti kynjanna (Smidt, 2012). Klámvæðing 

þýðir í raun að klám er gert eðlilegt í samfélaginu og það birtist meðal annars í auknu framboði 

og eftirspurn á klámi og að klámið er aðgengilegra en það var áður. Einnig er talað um klám á 
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jákvæðari hátt í fjölmiðlum en áður var gert (Silja Bára Ómarsdóttir, 2011).  

 Mikill munur er á kynlífi og kynlífsvæðingu. Kynlífsvæðing er hugtak sem vísar til 

margra þátta m.a. viðhorfi fólks til kynlífs sem verður sífellt opnara þegar kemur að kynlífi og 

reynsla af kynferðislegum toga verður fjölbreyttari. Kynferðislegar athafnir og gildi skipta 

miklu máli og þær reglur sem voru hafðar um kynlíf voru brotnar, það eru reglur sem ættu að 

halda klámfengnu og grófu efni frá fólki (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, 2015). Samtök 

bandarískra sálfræðinga eða American Psychological Association (APA) sýna fram á að það sé 

manneskjunni eðlislægt að upplifa kynferðislega löngun og nánd en margvísleg neikvæð áhrif 

fylgdu kynlífsvæðingunni, eitt af því er að stelpur bera minni virðingu fyrir sér og stofna 

sambönd á líkamlegu aðdráttarafli í stað sameiginlegrar virðingar. Með kynlífsvæðingunni 

breytist viðhorf samfélagsins og allt í einu hættir óviðeigandi kynferðislegur klæðnaður ungra 

stelpna að vekja athygli. Ungar stelpur eru settar fram á kynþokkafullan hátt og þær ganga í 

kynþokkafullum fötum og með tímanum varð þetta normalíserað. Fullorðnar konur upplifðu 

sig ekki kynþokkafullar nema ef þær litu út fyrir að vera yngri en þær voru og urðu mörkin því 

óljós á milli fullorðinna og barna (Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, 

2007).            

 Áhrif kynlífsvæðingar á stúlkur kom fram í ýmsum myndum, þær urðu óánægðar með 

líkama sína og varð mikil áhersla á útlit, þær byrjuðu að reykja til þess að halda sér grönnum 

og upplifðu lítið sjálfstraust. Þunglyndi og átröskun varð að meira vandamáli hjá ungum 

stúlkum og hafði þetta neikvæð áhrif á kynímynd þeirra. Umsóknir um hefðbundin karlastörf 

fækkuðu og kom það í ljós að það var mýta að stelpur myndu eflast við kynlífsvæðinguna 

(Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, 2007).     

 Það er ekkert nýtt að fólk hafi áhyggjur af kynlífsvæðingunni þegar kemur að 

unglingsstúlkum og samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlar geta haft þau áhrif að stúlkum finnist 

þær þurfa að vera kynþokkafullar en oft styrkja samfélagsmiðlar menningu þar sem karlremba 

og misrétti á sér stað. Stúlkur finna fyrir aukinni pressu frá karlmönnum um að  senda 

nektarmyndir af sér og fá einnig sendar typpamyndir til sín án þess að biðja um þær. Ef 

stúlkurnar neita að senda myndir til baka gætu þær fengið hótanir og skammir frá 

karlmönnunum (Ng, 2017). 
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2.3 Stafrænt kynferðisofbeldi  

Stafrænt kynferðisofbeldi er þegar hljóð- eða myndefni af kynferðislegum toga líkt og 

nektarmyndir eða önnur kynferðisleg hegðun er birt án samþykkis. Ofbeldi af þessu tagi var 

áður kallað „hrellikám“ eða „hefndarklám“, en var síðan breytt í stafrænt kynferðisofbeldi 

(Þingskjal nr. 37/2017-2018, 1. gr.). Ástæðan fyrir því var hve þröngt hugtakið „hefndarklám“ 

var. Einnig þótti það geta verið villandi þar sem „hefnd” er ekki alltaf ástæða myndbirtinganna 

en „hefnd” bendir til þess að þolandinn hafi gert eitthvað á hlut þess sem birtir myndefnið og 

því sé eitthvað til að „hefna fyrir”. Sumir birta kynferðislegar myndir af öðrum sér til gamans 

eða til þess að græða eitthvað á myndunum. Myndirnar gætu til dæmis hafa verið fundnar í 

stolnum síma eða fengist með falinni myndavél (Franks, 2015). Birting, dreifing og framleiðsla 

af mynd- eða hljóðefni af þessu tagi er kynferðislegt ofbeldi og getur haft mjög alvarlegar 

afleiðingar fyrir þann sem verður fyrir ofbeldinu og getur einnig haft áhrif á samfélagslega 

stöðu hans (Þingskjal nr. 37/2017-2018, 1. gr.) Bent hefur verið á að stafrænt kynferðisofbeldi 

þurfi að viðurkenna sem alvarlegt brot svo hægt sé að skilgreina það sem eina tegund af 

kynferðisofbeldi í lögum. Þannig fá þolendur frekar hjálp og fólk verður einnig upplýstara sem 

getur haft fyrirbyggjandi áhrif (Mcglynn, Rackley og Houghton, 2017).   

 Stafrænt kynferðislegt ofbeldi hefur aukist síðustu ár, bæði erlendis og hér á landi og 

þá meðal annars vegna aukinnar útbreiðslu snjallsíma (Velferðarráðuneytið, 2018). 

Kynlífskúgun (e. sextortion) er skilgreind sem ógn við að afhjúpa myndir af kynferðislegum 

toga til að láta manneskju gera eitthvað til þess að ná fram hefndum eða niðurlægingu (Starr 

og Lavis, 2018). Kynlífskúgun kemur oftast fram í gegnum myndbandssamtöl, samfélagsmiðla 

og skilaboðaforrit. Finkelhor og Wolak (2016) gerðu netkönnun í Bandaríkjunum um 

kynlífskúgun. Fólk á aldrinum 18-25 ára var beðið um að svara sem höfðu verið þolendur 

kynlífskúgunar. Í könnuninni töluðu 41% einstaklinga sem lent höfðu í kynlífskúgun að það hafi 

verið í gegnum skilaboðaforrit á borð við Snapchat, 54% höfðu lent í kynlífskúgun í gegnum 

samfélagsmiðla á borð við Instagram og Facebook og 45% töluðu um að hafa lent í kúguninni 

á fleiri en einum stað (Wolak og Finkelhor, 2016).  

  

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Starr,+Tegan+S/$N?accountid=27513
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Starr,+Tegan+S/$N?accountid=27513
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3  Viðbrögð við kynferðislegri áreitni 

Þegar talað er um kynferðislega hegðun eða kynferðislega áreitni er átt við athöfn eða hegðun 

sem hefur þann tilgang eða þau áhrif að niðurlægja þann sem fyrir henni verður. Sú hegðun 

getur komið fram í ýmsum myndum eins og fjandsemi, móðgun eða jafnvel ógnun. Lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Myndir af kynfærum eða óumbeðin 

kynferðisleg skilaboð getur flokkast undir stafræna kynferðislega áreitni (Ásta Hlín 

Magnúsdóttir, 2019). Þegar kynferðisleg áreitni á sér stað á netinu geta mörkin verið óskýr og 

því verða upplifanir þess sem verður fyrir áreitinu oft flókin. Kynferðisleg áreitni getur leitt 

bæði til tilfinningalegra og annarra heilsufarslegra vandamála og getur komið fram í ýmsum 

myndum. Kynferðisleg áreitni getur átt sér stað bæði á netinu og einnig augliti til auglitis og er 

það að verða flóknara. Kynferðisleg áreitni sem á sér stað í netheimum geta átt sér ýmsar 

birtingarmyndir (Scarduzio, Sheff, og Smith, 2018). Helstu birtingarmyndir kynferðislegrar 

áreitni á netinu er m.a. kynferðislegar myndir sem sendar eru rafrænt eða þegar óskað er eftir 

að fá slíkar myndir sendar frá einstaklingi, klámfengnir brandarar, klámfengin skrif eða 

óviðeigandi spurningar um málefni af kynferðislegum toga (Kolbrún Baldursdóttir, 2018).  

Netsíður eða samfélagsmiðlar bjóða notendum þjónustunnar upp á ýmis „tækifæri“ eins 

og hitting eða spjall sem getur leitt til kynferðislegrar áreitni. Í rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum var skoðuð upplifun þeirra sem urðu fyrir kynferðislegri áreitni, bæði þeirra 

sem urðu fyrir því beint og þeirra sem urðu fyrir því í gegnum samfélagsmiðla. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að einstaklingarnir notuðu margar mismunandi leiðir til að takast á við 

mismunandi áreitni. Þolendur notuðu ólíkar aðferðir til að takast á við reynsluna og ræða 

vanmátt sinn gagnvart áreitninni og kenna jafnvel öðrum þolendum ofbeldisins um. 

Rannsóknin sýnir einnig að bjargráðin eru flókin og sveiflukennd. Hvernig þolendur takast á 

við áreitni á netinu eru einkum tvenns konar: Þegar þolandi einblínir á vandamálið sjálft og 

reynir að takast á við streituvaldandi umhverfið og í öðru lagi þar sem þolandi horfir frekar á 

tilfinningarnar og reynir að takast á við tilfinningaleg viðbrögð. Þolendur notuðu einkum fimm 

leiðir til að takast á við stafrænt kynferðislegt ofbeldi: Að breyta hegðun á netinu, hindra 

samskipti eða vingast við, leita sér hjálpar, búa til ádeilur við þann sem beitir ofbeldinu og fá 

aðstoð hjá jafningjum. Tilfinningar sem þolendur upplifðu voru með ýmsu móti eins og 

afneitun, hunsun, eðlilegar, vanmáttur og þunglyndi. Til að takast á við þær tilfinningar fóru 

fórnarlömbin ýmsar leiðir: Leituðu eftir stuðningi, tjáðu sig við einhvern eða notuðu húmor 



22 

(Scarduzio, Sheff, og Smith, 2018). Stafræn kynferðisleg áreitni getur tekið á sig ýmsar 

birtingarmyndir eins og hefur komið fram hér á undan en ein af birtingarmyndunum sem hefur 

vakið hvað mesta athygli er þegar karlmenn senda myndir af getnaðarlim sínum eða 

svokallaðar typpamyndir og munum við skoða það fyrirbæri nánar í næsta kafla.  

 

 

3.1 Typpamyndir 

 

Typpamyndir eru myndir af typpum sem karlmenn taka af sjálfum sér og senda í gegnum 

tölvupóst, skilaboðaforrit eða textaskilaboð (Dragiewicz og Hayes, 2018). Typpamyndir urðu 

miðpunktur í fjölmiðlum árið 2010 þegar Anthony Weiner, þáverandi fulltrúi 

demókrataflokksins, sendi typpamynd til 15 ára gamallar stelpu og var hann í kjölfarið dæmdur 

í fangelsi fyrir athæfið. Þrátt fyrir að typpamyndir virðast vera ört vaxandi fyrirbæri þá eru 

mjög fáar rannsóknir til um sendingar á óumbeðnum typpamyndum. Hinsvegar kom út nýleg 

eigindleg rannsókn sem var gerð í Danmörku sem tekur á þessu vandamáli. Þar er rýnt í 

upplifanir á að fá senda slíka mynd til sín og af hverju verið sé að senda þær (Mandau, 2020). 

Ástæðurnar geta verið margar og er munur kynjanna ein ástæðan, karlmenn hugsa þetta oft 

á þann hátt að konur hafi sömu langanir og karlmenn. Ef konur eru að spjalla við karlmenn á 

stefnumótasíðum þá hljóti þær að vilja sjá typpamyndir af þeim, þar sem karlmenn vilja sjá 

nektarmyndir eða myndir af kynfærum þá hljóti konum að langa til þess líka (Dragiewicz og 

Hayes, 2018). Karlmenn virðast örvast frekar með sjónrænum hætti á meðan konur gera það 

ekki endilega. Það að kynin séu ólík og að konur örvist ekki á sama máta við sjónrænt áreiti  er 

endurtekið í mörgum greinum. Slíkar forsendur eru dregnar vegna menningarlegs viðhorfs 

gagnvart kynhneigð kvenna. Það að konur vilji tilfinningatengsl og kynnast persónuleika 

viðkomandi framar en líkamlega löngun þýðir ekki endilega að þær séu með minni 

kynferðislegan áhuga en karlmenn (Waling og Pym, 2019).  

Aðrar greinar hafa dregið fram fleiri ástæður fyrir hvatningu karlmanna til sendinga á 

typpamyndum. Ástæður sem karlmenn hafa gefið upp sem senda typpamyndir hafa nefnt 

sjálfir að þeim leiðist, þeir séu drukknir eða eru með vonir um að sú sem fékk myndina taki vel 

í sendinguna og svari þeim á sama máta. Sumir karlmenn líta á þetta sem leik, þeir senda 

myndir á margar konur í von um að allavega ein svari til baka (Dragiewicz og Hayes, 2018). Í 
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viðtali við sálfræðinginn David Ley segir hann að ástæða þess að karlar sendi typpamyndir sé 

einnig að þeir njóti viðbragðanna frá konunum, sama hvaða viðbrögð koma. Þeir hafi gaman 

af því að vekja sterk viðbrögð og jafnvel ganga fram af hinu kyninu og verða þeir einnig spenntir 

þó svo þeir fái neikvæða athygli við myndsendingum (Dragiewicz og Hayes, 2018). Önnur 

túlkun vegna sendinga typpamynda er að karlmenn vilji halda yfirráðum og vilji fá völdin aftur 

í samskiptum við konur. Þeir njóti þess að láta konum líða óþægilega og séu að merkja svæðið 

á stefnumótasíðum og samfélagsmiðlum. Fyrirætlanir þeirra eru því mögulega fáfræði eða 

vísvitandi áreitni (Dragiewicz og Hayes, 2018). Þetta rýmar við niðurstöður dönsku 

rannsóknarinnar sem kemst að því að drengir halda að með því að senda typpamyndir veki 

þeir kynferðislegar tilfinningar og að stelpum þyki spennandi að skoða þær, en í raun skilja 

fæstar stelpur af hverju þeir gætu haldið þetta (Mandau, 2020). 

 

  

3.2  Viðbrögð kvenna við typpamyndum 

 

Konur vilja meina að það sé munur á því hvort typpamyndir sem sendar eru, séu samþykktar 

eða ósamþykktar. Að mynd sem komi beint án nokkurra samskipta sé áreitnin og að mynd sem 

sé eingöngu af typpi sé ágengnin sem konur vilja ekki. Vandamálið sé ekki að konur fái myndir 

frá mönnum sem þær þekkja eða eru að spjalla við og hafi verið spurðar áður (Waling og Pym, 

2019). Konur skilja ekki þessa hegðun karlmanna að senda frekar slíkar myndir í staðinn fyrir 

að daðra, en því miður er þetta orðið ákveðið norm í samskiptum og mjög algeng reynsla ungra 

kvenna (Mandau, 2020). 

 Margir fræðimenn hafa lýst því sem kynferðislegri áreitni fyrir konur að fá senda 

óumbeðna typpamynd vegna þess að sú sem tekur við myndunum upplifir að sjá kynferðislega 

mynd án vilja, oftast mynd af typpinu eingöngu (Mandau, 2020). Rannsóknir hafa verið gerðar 

á kynboðum ungmenna sem hafa innhaldið typpamyndir og þar kemur fram að stelpur upplifa 

óþægilega tilfinningu við að fá senda óumbeðna typpamynd. Þær eru óvissar um fyrirætlanir 

karlmanna/drengja sem senda þær og vita ekki hvernig á að svara þeim. Í rannsókn sem 

Mandau framkvæmdi í Danmörku og var birt í febrúar 2020  voru tekin viðtöl við bæði stelpur 

og stráka (Mandau, 2020). Þar kom í ljós að oft sé kynjamunur á því hvað hverjum og einum 

finnst skipta máli í samskiptum. Í hópviðtali við drengi kom fram að ástæða þess að senda 
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slíkar myndir eru ýmist að þeir séu að sýna sig, sýna stelpunum áhuga eða von um að fá 

nektarmynd til baka. Í hópviðtalinu við stelpurnar kom hins vegar í ljós að stelpum þykir það 

að fá typpamynd senda vera óþægilegt og fráhrindandi. Þegar rætt var við karlkyns 

þátttakendur um viðbrögð kvenna við myndunum þá kom fram að stelpur láta yfirleitt í ljós 

gremju þegar þær fá slíka mynd, en þeir telja að þær gætu verið ánægðar með að fá athygli 

frá drengjum, en þora ekki að tjá sig um það af ótta við að vera merktar „druslur“. Drengir 

halda því mögulega að konur segjast ekki vilja fá senda óumbeðna typpamynd en vilji það í 

raun. Þarna kemur fram hversu mikill munur getur verið á kynjunum þegar kemur að sendingu 

typpamynda (Mandau, 2020).  

 Konur hafa sett upp stuðningshópa á netinu þar sem þær geta sýnt hvor annarri 

samstöðu og deilt upplifun sinni á því að fá slíkar myndir sendar. Búinn var til Snapchat 

stuðningshópur árið 2016 af hópi feminista þar sem konur gefa hvor annarri ráð við hvað skal 

gera þegar þær fá slíka mynd senda til sín (Waling og Pym, 2019).  Einnig var búin til Instagram 

síða sem heitir Bye Felipe, þar geta konur sent inn samskipti sem karlmenn hafa sent til þeirra 

sem hafa verið óviðeigandi og ofbeldisfull eftir að þær sögðust ekki hafa áhuga á þeim eða 

voru ekki búnar að svara skilaboðum frá þeim. Þessi aðferð að niðurlægja sendandann með 

því að birta það sem hann sendi er notuð þarna með von um að þessum sendingum fari 

fækkandi (Dragiewicz og Hayes, 2018). Viðbrögð kvenna er mótspyrna slíkrar hegðunar og 

sýna samstöðu kvenna með því að láta menn bera ábyrgð vegna sinna gjörða með von um að 

uppræta slíkum myndum frá þeirra samfélagsmiðlum/rými (Waling og Pym, 2019).  

Á netinu er hægt að finna fjöldamargar frásagnir kvenna sem hafa lent í því að fá 

óumbeðnar typpamyndir og í mörgum tilvikum er verið að koma með ráðleggingar um hvernig 

er best að bregðast við slíkum ófögnuði. Ein frásögnin sem hefur fengið mikla dreifingu er frá 

Jenn Tisdale, (2020) bandarískri leikkonu og uppistandara, en hún fékk senda til sín typpamynd 

á facebook frá manni sem hún þekkti ekki. Hún svaraði manninum ekki strax, fékk þá spurningu 

um það hvort henni líkaði myndin. Hún svaraði með því að segjast ekki sjá þessa mynd sem 

hann sendi henni. Hún segir honum að ef það sé verið að senda henni nektarmyndir þá sé hún 

með klámsíu á símanum sínum og um leið og hún fær slíka mynd senda þá fari upplýsingarnar 

beint til næstu lögreglustöðvar ásamt gögnum með upplýsingum um sendandann. Hún segist 

ekki geta verið nógu varfærin með alla þessa menn á netinu sem séu að senda typpamyndir. 

Hún segir honum síðan að flestar stelpur séu með þetta í símunum sínum og spyr hann svo 

hvað hann hafi verið að senda henni og hann segir að hann hafi verið að senda henni 
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typpamynd og þá svarar hún því að fyrst hann hafi verið að senda henni slíka mynd þá séu 

upplýsingarnar farnar ásamt mynd af honum sem er tengd við prófílinn hans (Lux, 2020). Þó 

svo slíkt forrit sé ekki til var þetta nóg til þess að hræða hann. Þessu var deilt víða og margar 

konur töluðu um að ætla að nýta sér þessa aðferð næst. Þó það sé hægt að vera með sniðug 

tilsvör við typpamyndum þá er vandinn ekki leystur með þeim. Huga þarf að heildarmyndinni 

og líta lengra. Menningarleg viðmið eru ekki þau sömu við kynferðislegum athöfnum alls 

staðar og er nauðsynlegt að gera fleiri rannsóknir til að koma í veg fyrir dreifingu typpamynda 

á netinu. Annars heldur þetta fyrirbæri áfram og fólk heldur áfram að líta á þessa hegðun sem 

eðlilega og ásættanlega. Konur vilja ekki fá óumbeðnar typpamyndir, þær hafa orð á því bæði 

opinberlega og einnig í einstökum viðbrögðum þeirra til karlmanna sem dreifa þeim.  
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4  Mörk 

Það er mikilvægt í öllum samböndum að kunna að setja sér mörk og eins er mikilvægt að 

þekkja mörk hvors annars og að geta talað um það sín á milli án þess að hræðast viðbrögðin. 

Þessar áherslur hafa ekki alltaf verið nægilega sýnilegar en með vitundarvakningu eins og 

átakið Sjúk ást á vegum Stígamóta hefur verið lögð áhersla á að mikilvægt sé að passa uppá að 

hlustað sé á mörk hvors annars svo hægt sé að eiga heilbrigð og góð samskipti. Mörk eiga 

einnig við þegar kemur að tilfinningum og skiptir jafn miklu máli. Það mega allir hafa skoðun á 

því og finna það hjá sér hvað hver vill og treystir sér í. Í heilbrigðum samböndum talar fólk 

saman og passar uppá að allir aðilar viti hvað hver vill og hversu langt fólk er tilbúið að ganga 

(Sjúkást, e.d.-a). Mikilvægur partur af þroska einstaklinga er á unglingsárunum og er 

kynhegðun þeirra í fullri mótun og byrja margir að verða kynferðislega virkir á þeim tíma. Ungt 

fólk er að byrja að kynnast sjálfum sér og uppgötva aðra á kynferðislegan hátt en þekking 

þeirra er oft takmörkuð á þessu sviði. Þess vegna er nauðsynlegt að minna á siðferðisleg mörk 

sem hver og einn hefur (Sóley S. Bender, 2006). 

Í heilbrigðum samböndum talar fólk saman og passar uppá að allir aðilar viti hvað hver 

vill og hversu langt fólk er tilbúið að ganga. Mikilvægt er að muna að það þarf aldrei að gera 

neitt af kynferðislegum toga, sama hvað hin manneskjan gerir þá er kynlíf aldrei gjaldmiðill. 

Við eigum líkama okkar sjálf (sjúkást, e.d.-b). Til þess að geta átt örugg og góð samskipti af 

kynferðislegu tagi, þá krefst það virðingar og jákvæðs hugarfars. Þvinganir, ofbeldi og misrétti 

eiga ekki heima í kynferðislegu sambandi (World Association for Sexual Health, 2013).  

  

 

  

4.1 Stafræn mörk 

 

Stafræn mörk eru jafn mikilvæg þó svo þau gerist ekki augliti til auglitis og getur verið erfitt að 

átta sig á hvar og hvernig mörkin liggja. Mikilvægt er að spyrja sig nokkurra spurninga sem geta 

hjálpað ef fólk er í vafa. Er í lagi að hafa skoðun á því hvort sambandið birtist á facebook? Er í 

lagi að hafa skoðun á því hvort aðrir merki myndir af manni sjálfum og annað efni í póstum á 

samfélagsmiðlum? Er í lagi að senda vinum hins aðilans vinabeiðnir? Þetta eru allt stafræn 
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mörk sem gott er að vita í byrjun sambands. Þó svo að mörkin geti breyst þegar líða tekur á 

sambandið og það er mikilvægt að vita að það er í lagi líka. Ef löngun er til þess að senda 

kynferðislegar myndir á milli þá er mikilvægt að hinn aðilinn samþykki það og er tilbúinn til 

þess að taka við þeim. Það er ekki í lagi að þrýsta á viðkomandi til þess að senda eða taka við 

slíkum myndum og gott er að muna að myndin var einungis send á einn aðila og treystir 

viðkomandi aðili þeirri manneskju sem fékk myndina til þess að deila henni ekki. Mörk snúast 

um virðingu og traust og allir eiga rétt á að tjá sig um sín mörk (Sjúkást, e.d.-c). Að falla inn í 

hópinn er mikilvægt hjá ungu fólki og getur það haft áhrif á viðmið og gildi hvers og eins. Það 

getur haft mikil áhrif á einstakling hvað jafnöldrum þykir viðeigandi að gera og getur það haft 

mikil áhrif á það hvort einstaklingi finnist í lagi að sýna sig á kynferðislegan hátt á myndum og 

senda þær. Oft snýst þetta um að vilja tilheyra frekar en að vera tilbúin til þess að senda slíkar 

myndir. Þau vilja ekki vera öðruvísi en hinir og hafa oft ekki þroska til þess að fara sjálfstæðar 

leiðir (Kapadia, Frye, Bonner, Emmanuel, Samples og Latka, 2012). 

 

 

 

4.2 Stígamót  

 

Grasrótarsamtökin Stígamót berjast gegn kynferðisofbeldi og veita fólki aðstoð sem beitt 

hefur verið kynferðisofbeldi. Meginmarkið Stígamóta er annars vegar að vera staður sem bæði 

karlar og konur geta leitað til, sem hafa verið beitt kynferðisofbeldi. Þar geta þau deilt reynslu 

sinni og fengið stuðning frá öðrum. Hins vegar berjast Stígamót fyrir betra samfélagi þar sem 

kynferðisofbeldi er ekki samþykkt. Einnig er lögð áhersla á upplýsingar og fræðslu fyrir 

almenning og starfshópa sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í starfi sínu. Stígamót eru með 

námskeið um kynferðisofbeldi, kynningu og fræðslu í skólum, hjá starfshópum, 

félagasamtökum og fl. (Stígamót, e.d.). Fjöldi einstaklinga sem leitaði til Stígamóta í fyrsta sinn 

árið 2015 vegna kynferðisofbeldis voru 464 einstaklingar en stafrænt kynferðisofbeldi var þá 

ekki tilgreind sem ástæða kynferðisofbeldis og ekki möguleiki í gögnum frá þessu ári. Árið 2016 

leituðu 539 einstaklingar til Stígamóta og var fjöldi þeirra sem komu í fyrst sinn þangað vegna 

stafræns kynferðislegs ofbeldis 24 eða 4,5% af þeim sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. Ef ástæður þess að leitað var til Stígamóta voru skoðaðar, skipt eftir kyni þá leituðu 23 
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konur eða 7,8% af 295 konum sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi til Stígamóta vegna 

stafræns kynferðislegs ofbeldis miðað við einn karl eða 2,3% af 43 körlum 

(Velferðarráðuneytið, 2018). Á mynd fjögur sjást ástæður fyrir því að leitað var til Stígamóta 

árið 2017. 

  

 

                 

Mynd 4: Ástæður þess að fólk leitar til Stígamóta (Guðrún Jónsdóttir og Anna Þóra Kristinsdóttir, 
2017). 

 

Mynd 4 Sýnir nokkrar ástæður þess að fólk leitar til Stígamóta en þar sést að árið 2017 voru 

52 einstaklingar eða 7,1 % af þeim sem leituðu þangað vegna stafræns kynferðisofbeldis. 

Aukning hefur orðið á einstaklingum sem leita til Stígamóta vegna stafræns kynferðisofbeldis 

eða 27 einstaklingar sem er 2,6% aukning (Guðrún Jónsdóttir og Anna Þóra Kristinsdóttir, 

2017). 
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Mynd 5: Sýnir hlutfall þeirra sem leituðu til Stígamóta árið 2017 (Guðrún Jónsdóttir og Anna Þóra 
Kristinsdóttir, 2017). 

 

 

4.3 Átök gegn stafrænu kynferðisofbeldi  

Hér á landi eru nokkur átök og forvarnarverkefni gegn stafrænu kynferðisofbeldi. Eitt af 

verkefnum Stígamóta er átakið Sjúkást en það er verkefni sem einblínir á ofbeldi í samböndum. 

Verkefnið snýst um að fræða fólk um samþykki og mörk í samböndum og að veita þeim 

þekkingu um hvað sé óheilbrigt, ofbeldisfullt eða heilbrigt samband. Það getur verið erfitt að 

sjá muninn á óheilbrigðu og heilbrigðu sambandi. Óheilbrigð sambönd snúast oft um að 

stjórna hinum aðilanum í sambandinu. Óheilbrigð sambönd geta einkennst af mikilli 

afbrýðisemi, ráðríki eða öðru andlegu ofbeldi og jafnvel líkamlegu ofbeldi. Ofbeldið getur 

einnig verið stafrænt en það felur í sér notkun síma, samfélagsmiðla eða annarra tækja til þess 

að ofsækja, ógna eða niðurlægja. Til þess að vekja athygli á verkefninu Sjúkást er farið árlega í 

átak þar sem unnið er með unglingum bæði í framhaldsskólum og á efsta stigi í grunnskólum. 

Í átakinu er vakin athygli á málefni þeirra og upplýsingum komið áfram til fjölmiðla (sjúkást, 

e.d.-d).   
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 #Metoo er átak þar sem konur um allan heim tóku höndum saman og sögðu frá reynslu 

sinni af kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi. Til að standa saman notuðu þær 

myllumerkið (e. hashtag)  #Metoo og varð þetta alþjóðlegt afl í baráttunni. Konur um allan 

heim fóru að setja inn færslur um það sem þær höfðu upplifað og notuðu myllumerkið. Konur 

á Íslandi sögðu einnig frá reynslu sinni og í byrjun voru það konur í stjórnmálum sem opnuðu 

umræðuna. Í kjölfarið komu fleiri konur fram og sögðu frá sinni upplifun af kynbundnu ofbeldi 

og kynferðislegri áreitni (Velferðarráðuneytið, 2018).    

 #Freethenipple myllumerkið varð að herferð en tilgangur hennar var að fólk hætti að 

líta á ber brjóst sem eitthvað feimnismál eða „tabú“. Þegar kemur að berum brjóstum eiga 

konur ekki að þurfa að fela ber brjóst sín en hugmyndin hvað þetta varðar er að karlar og konur 

eigi að vera jöfn. Áður en herferðin Free the nipple fór af stað var mæðrum ekki leyft að birta 

myndir af sér gefa kornabarni sínu brjóst en núna eftir herferðina hefur því verið breytt. Því 

má segja að herferðin hafi skilað einhverjum árangri þó svo að enn séu aðrar berbrjósta myndir 

bannaðar t.d. myndir í listrænum tilgangi (Ríkisútvarpið, 2014). Með Free the nipple er einnig 

verið að reyna að tengja ber brjóst frekar við líkamshluta heldur en eitthvað kynferðislegt, því 

oftar sem fólk sér ber brjóst því minna veitir það þeim athygli (Sigríður Dögg Arnardóttir, 

2015).          

 Druslugangan var fyrst haldin árið 2011 hér á landi en á sér einnig erlenda fyrirmynd. 

Markmið göngunnar var meðal annars að gera gerendur ábyrga fyrir kynferðisofbeldinu en 

ekki þolendur. Einnig var áherslan lögð á stafrænt kynferðisofbeldi. Druslugangan hlaut seinna 

jafnréttis viðurkenningu Jafnréttisráðs árið 2017 sem hefur opnað umræðuna enn frekar um 

kynferðisofbeldi (Velferðarráðuneytið, 2018). Það er að vissu leyti samþykkt að kynlíf sé 

keppni eða leikur fyrir stráka en stelpurnar séu „kynferðisleg viðföng til að eltast við“ (Kolbrún 

Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður Kristinsson, 2018).  Stelpur hafa meiri áhyggjur af 

druslustimplun en að fá kynsjúkdóm, en karlar virðast ekki þurfa mikið að óttast að 

druslustimplun festist við sig. Það er samþykkt að strákar prófi sig áfram, eigi marga 

rekkjunauta og þykja flottir fyrir það. Stelpur fá aftur á móti fljótt á sig stimpil sem drusla og 

hafa því ekki sama leyfi og karlar ef þær fara út fyrir hinn kvenlega ramma. Athyglisvert er að 

bæði strákar og stelpur halda sig við þessa hefð og stimplunin er jafnhörð hjá báðum kynjum 

(Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður Kristinsson, 2018).    
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 Einstaka áhrifavaldar á samfélagsmiðlum hafa lagt lóð sín á vogarskálarnar þegar 

kemur að vitundarvakningu á mörkum í nánum samböndum. Fávitar á Instagram er síða sem 

Sólborg Guðbrandsdóttir stofnaði, síðan er átak gegn kynferðisofbeldi og stafrænni 

kynferðislegri áreitni. Þar eru birt skjáskot af samskiptum milli karla og kvenna sem þykja 

óviðeigandi og eru mörg þeirra gróf kynferðisleg áreitni. Sólborg Guðbrandsdóttir fær send til 

sín ofbeldishótanir, fyrir það að halda úti þessari síðu og tala um þessi mál. Ástæða hennar 

fyrir því að stofna þessa síðu er að hún vildi sína fram á hversu algeng ljót samskipti eru og að 

mestu eru það ungar stúlkur sem eru að fá slík skilaboð til sín (Salóme Þorkelsdóttir, 2018). 

Sólborg hefur haldið fyrirlestra um allt land í félagsmiðstöðvum til þess að ræða þau mál sem 

birtast mikið á síðunni og hefur hún fengið að heyra það frá unga fólkinu að það vanti betri 

kynfræðslu hér á landi og telur það vera stórt vandamál. Hún hefur rætt við mörg ungmenni 

og er hún fullviss um að meiri kynfræðsla í skólum, sem myndi snúast um samskipti, kynlíf, 

mörk, samþykki og fjölbreytileika gæti komið i veg fyrir ofbeldi (Björk Eiðsdóttir, 2019).  

 Þorsteinn V. Einarsson heldur utan um samfélagsmiðil sem kallast karlmennskan og er 

bæði á Instagram og Facebook. Það átak snýst um að karlmenn megi tala um tilfinningar sínar 

og þurfi ekki að vera sterkir eða stórir og í hlutverki karlmennskunnar. Þorsteinn og Sólborg 

fengu þá hugmynd að hafa sameiginlega fræðslu um bæði málefnin þar sem þau stuðli bæði 

að jafnrétti, þó svo sjónarhornin séu ólík. Þeirra ósk er að útrýma kynferðisofbeldi og telja einn 

lið í því að hafa áhrif á mynstur samskipta og hugmyndir karlmennskunnar (Björk Eiðsdóttir, 

2019). 

  

 

4.4 Forvarnir á vegum yfirvalda 

Aðal tilgangur forvarna er að reyna að hindra ákveðna hegðun og háttsemi. Fræðsla, átök og 

upplýsingamiðlun eru ákveðin form af forvörnum sem hefur verið við lýði á Íslandi (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). Samvera fjölskyldunnar skiptir einnig miklu máli þegar kemur að forvörnum. 

Vellíðan barna, gott aðhald, stuðningur og eftirlit hefur jákvæð áhrif, það fyrirbyggir og dregur 

úr áhættuhegðun (Rannsóknir og greining, 2020). Við tillögur um breytingar á árunum 2018-

2022, er talað um að mikilvægt sé að setja upp fyrirbyggjandi aðgerðir og aukna fræðslu til 

þess að tilvikum kynferðisbrota fari fækkandi. Fræðsla um heilbrigða kynhegðun þykir 

mikilvæg fyrir ungt fólk og mögulega er hægt að setja forvarnarfræðslu um kynferðislega 
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friðhelgi undir sama hatt og bæta við stafrænum kynferðisbrotum (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.).  Til þess að ná til unga fólksins er hægt að nálgast þau í gegnum skólakerfið, í gegnum 

skipulagt tómstunda- og íþróttastarf. Með því er hægt að tengja fræðslu og forvarnarefni við 

kennsluefni. Stjórnvöld í Danmörku létu búa til ákveðið kennsluefni sem kennarar hafa fengið 

til þess að styðja þá í að koma upplýsingum til nemenda með samræmdum hætti (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). Þar sem um mismunandi hópa af fólki er að ræða þá þarf að nálgast það með 

mismunandi hætti. Það skiptir líka máli að forvarnir beinist ekki eingöngu að þeim sem fyrir 

brotunum verða, heldur skiptir máli að náð sé til mögulegra gerenda líka. Gerð var 

viðtalsrannsókn við hagsmunaaðila sem starfa innan réttarvörslukerfisins, þar var rætt við 

innlenda og erlenda sérfræðinga og sjónarmið þolenda gegn kynferðislegri friðhelgi tekin með. 

Þar sagði einn viðmælandi: 

„[Ég] er ekki viss um að ungir strákar átti sig á því að þegar þeir eru 

að biðja einhverjar 13 ára stelpur um að senda sér brjóstamyndir að 

það sé í raun hugsanlega refsilagabrot. Það þarf fræðslu og forvarnir 

fyrir almenning, fyrir bæði þá sem eru mögulegir þolendur og 

gerendur“ (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Gerendur eru fjölbreyttur hópur og erfitt að reyna að nálgast þá alla með sama hætti, þó svo 

að þeir séu flestir karlkyns samkvæmt innlendum og erlendum tölum (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.). Verkefnisstjórn Vitundavakningar framleiddi stuttmyndina Myndin af mér sem er 

forvarnarmyndband fyrir unglinga, leikið af unglingum. Þar var stafrænt kynferðisofbeldi tekið 

fyrir. Myndin Fáðu já er einnig verkefni sem þeir fjármögnuðu sem tók á mörkum kynlífs og 

kláms. Sú aðferð sem stjórnvöld voru að vinna með í nánu samstarfi við félagasamtök og 

fræðsluaðila á málefnasviði þessu voru til þess að virkja fleiri en þau ná til. Með þessu verkefni 

nýttist reynsla sem hægt er að byggja á í forvörnum um kynferðislega friðhelgi. Þar sem Ísland 

er lítið samfélag er mikilvægt að skipuleggja forvarnir á þann hátt að samnýta þekkingu og 

tengslanet (Stjórnarráð Íslands, e.d.).       

 Jafningjastýrðar hópumræður fyrir framhaldsskólanema með þjálfuðum 

sérfræðikennurum um kynferðislega áreitni, hafa sýnt góðan árangur gegn kynferðislegri 

áreitni. Félagsleg viðmið breytast með tilliti til að hafna þessari kynferðislegu hegðun eins og 

sendingu kynferðislegra mynda (Lijster, Felten, Kok og Kocken, 2016). Forvarnir og fræðsla eru 

því mikilvægir þættir þegar kemur að sendingu ögrandi mynda líkt og typpamyndir og er það 
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eitthvað sem ætti að auka til muna. Tilgangur forvarna er að koma í veg fyrir ákveðna hegðun 

sem við getum gert með fræðslu og upplýsingamiðlun. Hvað varðar kynhegðun þá er 

forvarnarfræðsla mikilvæg og hægt er að nálgast unga fólkið í gegnum skólastarfið. 
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5 Lokaorð 

Tilgangurinn með þessari fræðilegu samantekt var að kanna hvaða áhrif stafræn kynferðisleg 

áreitni hefur á ungar konur. Hún getur haft tilfinningaleg áhrif og jafnvel áhrif á heilsu þolenda. 

Stafræn kynferðisleg áreitni er nýr veruleiki þar sem kynlífsmenningin er að breytast með nýrri 

tækni og kynlífshandritið er í stöðugri mótun. Þessi gerð af áreitni er algengt vandamál sem 

hefur aukist með árunum en með aukinni tækni varð auðveldara að senda kynferðislegar 

myndir og skilaboð. Margar skilgreiningar eru til á stafrænni kynferðislegri áreitni og eru 

kynferðislegar myndsendingar eitthvað sem þyrfti að beina sjónum að. Myndsendingar eins 

og typpamyndir og annað kynferðislegt efni getur haft mikil áhrif á þolandann og mikilvægt er 

að styðja við þá sem fyrir því verða. Sérstaklega var skoðað hvaða áhrif óumbeðnar 

typpamyndir hafa og hvernig viðbrögð kvenna eru við því að fá slíka mynd senda til sín. 

 Samkvæmt niðurstöðum kemur sterklega í ljós að kynjamunurinn er mikill þegar kemur 

að viðhorfi við sendingu typpamynda og virðist kynlífshandritið hafa breyst miðað við hversu 

algeng kynboð eru meðal ungmenna. Það að sumir karlmenn sendi myndir á nokkrar konur 

með von um að fá allavegana eina mynd til baka eða séu að reyna að ná fram völdum í 

samskiptum við konur, sýnir að mikill munur er á hvað kynin vilja í samskiptum sínum. Einnig 

kom það fram að það er ekki endilega aðalatriðið að fá mynd til baka, þeir njóta þess að fá 

sterk viðbrögð frá konum og er í raun sama hvernig konunum líður með myndsendinguna. 

Konur vilja fá val um hvort þær fái senda typpamynd eða ekki og finnst óþægilegt að fá slíka 

mynd senda án þess að vera spurðar fyrst. Þær vita ekki hvað karlmenn eru að biðja um með 

þessum sendingum og líður illa með það að í þeirra síma eða snjalltæki birtist mynd af typpi 

án nokkurra samskipta. Það sem kom einnig í ljós er að karlmenn skilja ekki af hverju konur 

vilja ekki fá senda typpamynd og konur skilja ekki af hverju karlmenn senda slíka mynd án þess 

að spyrja. Það að senda óumbeðna typpamynd er stafræn kynferðisleg áreitni og getur haft 

mikil áhrif á þann sem tekur við myndinni.        

 Í þeim rannsóknum sem við skoðuðum þá kom fram að það er mikilvægt að rannsaka 

þetta efni enn frekar. Lítið er til af efni um sendingu óumbeðinna typpamynda, áhrifa þeirra 

og fáar rannsóknir eru til. Mögulega þarf að kafa dýpra í af hverju sumir karlmenn senda frá 

sér typpamyndir frá unga aldri. Annars er hætta á að þetta haldi áfram og karlmenn haldi 

áfram að líta á þetta sem eðlilega hegðun sem ungar konur telji sig þurfa að venjast.  
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 Við veltum fyrir okkur hvort tenging gæti verið á því að þeir drengir sem horfa mikið á 

klám finnist í lagi að biðja stúlkur um ögrandi mynd eða nektarmynd. Þar sem drengir horfa 

mikið meira á klám heldur en stúlkur og einnig biðja þeir stúlkur mun meira um ögrandi myndir 

eða nektarmyndir. Það er mikið áhyggjuefni hversu mikið ungir drengir horfa á klám og meiri 

líkur eru á að kynhegðun þeirra brenglist og ranghugmyndir um kynlíf komi fram. Þar sem sum 

ungmenni nota klám sem fræðslu þá er meiri hætta á að stafræn kynferðisleg áreitni aukist 

þar sem fræðslan sem þau notast við er ekki raunveruleg fræðsla heldur misnotkun og 

niðurlæging. Því er mikilvægt að koma á meiri fræðslu og forvarnarstarfi fyrir ungt fólk og 

nauðsynlegt að byrja snemma þar sem nemendur í elstu bekkjum grunnskóla eru að mótast 

og aukning kynboða og klámáhorfs er á þessum árum.      

 Við skrif á þessari ritgerð er vonin sú að umræða um stafræna kynferðislega áreitni 

opnist og karlmenn átti sig á því að konur vilja ekki fá sendar til sín óumbeðnar typpamyndir. 
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