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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að staðfæra íslenska þýðingu AMMSA listans (The 

Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression scale). Próffræðilegir eiginleikar 

listans í enskri og þýskri þýðingu hafa komið ágætlega út en þáttagreining hefur verið 

óstöðug. AMMSA listinn er þróaður með það í huga að meta mýtur um 

kynferðisofbeldi.  Listinn var þýddur frá ensku yfir á íslensku og hann forprófaður. Eftir 

forprófun var orðalagi listans breytt nokkuð, atriði einfölduð og gerð skýrari. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 624 talsins en þar af voru 463 karlmenn og 161 

kona. Niðurstöður leiddu í ljós að áreiðanleiki listans í heild sinni var mjög góður eða 

α=0,90 en fjögur atriði komu illa út úr atriðagreiningu. Þáttagreining sýndi óstöðuga 

þáttabyggingu líkt og fyrri rannsóknir á listanum. Eftir að eins þáttar lausn var skoðuð 

var út frá skriðuriti ákveðið að notast frekar við fjögurra þátta lausn. Áreiðanleikastuðlar 

þriggja undirþátta voru í meðallagi eða ásættanlegir en áreiðanleikinn var á bilinu 

α=0,58 til α=0,86. Fjórði þátturinn var merkingarlaus og kom illa út en einungis tvö 

atriði hlóðu á hann. AMMSA listinn þarfnast frekari lagfæringar áður en hægt er að nota 

hann í klínískri vinnu. Þáttagreining listans er enn nokkuð óstöðug og enn frekari 

breytinga er þörf á atriðum en  réttlætanlegt er að íhuga að fjarlægja nokkur þeirra úr 

listanum. 
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Mýtur um kynferðisofbeldi 

Hugtakið mýta um kynferðisofbeldi (Rape Myth) var fyrst kynnt til sögunnar á áttunda 

áratug síðustu aldar af félagsfræðingum og femínistum (Payne, Lonsway og 

Fitzgerald,1999). Mýta eða goðsögn er „útbreidd skoðun eða hugmynd sem oft er lítill 

fótur fyrir“ (Mörður Árnason, 2002). Sem dæmi um mýtu um kynferðisofbeldi má nefna 

að það megi að hluta til kenna konu um ef henni er nauðgað, ef hún var það kærulaus að 

vera ein á ferð í dimmu húsasundi að næturlagi (Greger, Kley, Bohner og Sibler, 2007). 

Einnig að það megi kenna konu að hluta til um nauðgunina ef hún er klædd á ögrandi 

hátt, til dæmis í stuttu pilsi eða flegnum bol. Margar skilgreiningar eru á hugtakinu, en 

upphaflega voru mýtur um nauðganir skilgreindar sem flókið menningarlegt viðhorf 

sem talið var styðja kynferðisofbeldi karla gegn konum (Payne o.fl.,1999). 

Brautryðjandi í raunvísindalegum rannsóknum á mýtum um kynferðisofbeldi er Martha 

Burt. Burt hannaði mælitækið Rape Myth Acceptance (hér eftir RMA)  árið 1980 en það 

mælir viðhorf einstaklinga til þessara mýta og hefur það verið mest notaða mælitækið á 

þessum vettvangi.  Einnig skilgreindi Burt RMA sem skaðlega, staðalímynd eða ranga 

hugmynd um nauðgun, fórnarlömb nauðgunar og þeirra sem nauðga (Payne o.fl.,1999). 

Fleiri skilgreiningar hafa litið dagsins ljós en sú skilgreining sem Greger o.fl. 

(2007), höfundar The Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression 

spurningalistans (hér eftir AMMSA), notast við er byggð á þremur þáttum sem áður 

birtust í grein Lonsway og Fitzgerald (1994). Í fyrsta lagi eru  mýtur um 

kynferðisofbeldi falskar og skekktar, í öðru lagi útbreiddar og í þriðja lagi notaðar til 

þess að útskýra og réttlæta „samfélagslegt fyrirkomulag“ (Lonsway og Fitzgerald, 

1994). Lonsway og Fitzgerald (1994) skilgreindu mýtur um kynferðisofbeldi sem 

viðhorf og trú sem eru almennt séð falskar en útbreiddar. Erfitt er að uppræta þessar 
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mýtur og þær þjóna þeim tilgangi að réttlæta og gera lítið úr kynferðislegri árásarhneigð 

karla gegn konum. Höfundar AMMSA settu spurningarmerki við þessa skilgreiningu. 

Rökin sem þeir færðu fyrir því er í fyrsta lagi að erfitt er að sjá hvort ákveðin mýta sé 

fölsk þar sem ekki er hægt að rannsaka þær með vísindalegum hætti vegna eðli þeirra 

(til dæmis „margar konur þrá í laumi að vera nauðgað“ og „kona ætti að bera ábyrgð á 

því að koma í veg fyrir að henni verði nauðgað“) (Greger o.fl., 2007). Í öðru lagi eru 

Greger o.fl. (2007) ósátt við það að mýtur um kynferðisofbeldi séu skilgreindar sem 

„útbreiddar en erfitt að uppræta“. Það gefur í skyn að trú sem áður var útbreidd og því 

skilgreind sem mýta um kynferðisofbeldi missi stöðu sína sem mýta ef sífellt færra fólk 

samþykkir hana með tímanum. Til þess að bregðast við athugasemdum höfundanna á 

fyrri skilgreiningum Lonsway og Fitzgerald þótti hentugra að nota orðið „rangt“ í 

siðferðislegum skilning í staðinn fyrir „falskar“. Einnig þótti tíðni og útbreiðsla 

mýtanna frekar vera raunvísindalegt vandamál en skilgreiningar atriði og því betra að 

sleppa þeim alfarið úr skilgreiningunum (Greger o.fl. ,2007). Að lokum skilgreindu því 

Greger o.fl.  (2007) mýtur um kynferðislegt ofbeldi sem lýsandi og almenna trú um 

nauðgun (það er að segja um aðstæður, afleiðingar, orsakir, árásarmenn, þolendur og 

samskipti þeirra) sem hafa þann tilgang að neita, gera lítið úr eða réttlæta kynferðislegt 

ofbeldi sem karlar beita konur (Greger o.fl., 2007). 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að mýtur um kynferðisofbeldi hafa margskonar 

tilgang og sem dæmi geta þær verið notaðar sem vörn gegn hræðslu við nauðgun ef 

konur trúa því að aðeins sumum konum (til dæmis þær sem hegða sér „ósæmilega“) 

verði nauðgað. Einnig geta mýtur um kynferðisofbeldi virkað sem afsökun eða 

útskýring á tilhneigingu karlmanna til þess að taka þátt í kynferðislegu ofbeldi (Greger 

o.fl., 2007). 
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Ofbeldi 

Skilgreining  

Hugtakið ofbeldi hefur oft verið viðfangsefni rannsókna í gegnum tíðina enda er ofbeldi 

mikið samfélagsmein og forvarnarstarf því mikilvægt. Margar skilgreiningar eru til yfir 

hugtakið og misjafnt hversu yfirgripsmiklar eða tæmandi þær eru. Samkvæmt Alþjóða 

heilbrigðisstofnuninni (World Health Organisation, WHO) er ofbeldi skilgreint sem 

vísvitandi notkun líkamlegs valds eða krafta í formi hótunar eða gjörða, gegn sjálfum 

sér, annarri manneskju, hóp eða samfélagi, sem veldur eða hefur miklar líkur á að valda 

áverkum, dauða, tilfinningalegum skaða eða þroskaskerðingu (Krug, Dahlberg, Mercy, 

Zwi og Lozano, 2002). Sérstök áhersla er lögð á það vald sem gerandi hefur yfir 

þolanda í skilgreiningu á ofbeldi. 

Ýmsar mismunandi flokkanir á hugtakinu liggja að baki hverri skilgreiningu. Sú 

skipting sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin notast við er nokkuð skýr og tæmandi, en þar 

er ofbeldi annars vegar skipt niður eftir flokkum ofbeldis og hins vegar hvers eðlis 

ofbeldið er eins og sést á mynd 1.  

 

Mynd 1. Skipting Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar á ofbeldi (Krug o.fl., 2002). 
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 Flokkar ofbeldis skiptast enn fremur niður í þrjá undirflokka. Í fyrsta lagi er 

ofbeldi sem beinist að manni sjálfum, til dæmis sjálfsskaðandi hegðun eða jafnvel 

sjálfsvíg. Í öðru lagi er ofbeldi milli einstaklinga en undir það fellur ofbeldi á milli 

fjölskyldumeðlima, til dæmis heimilisofbeldi í garð barna eða maka, sem og ofbeldi 

milli óskyldra eða ótengdra aðila. Í þriðja lagi er ofbeldi milli hópa en það skiptist enn 

fremur í þrennt út frá mögulegri ástæðu ofbeldisins: Félagslegt, pólitískt eða 

efnahagstengt ofbeldi. Félagslegt ofbeldi er til dæmis hatursglæpir sem skipulagðir eru 

af hryðjuverkasamtökum. Stríð milli mismunandi þjóða er svo dæmi um ofbeldi tengt 

pólitík. Síðasti undirflokkurinn er efnahagstengt ofbeldi, sem hefur fjárhagslegan 

ávinning fyrir hóp gerenda. Að lokum er ofbeldi skipt niður eftir eðli þess. Þessi 

skipting inniheldur fjóra flokka: Líkamlegt ofbeldi (til dæmis barsmíðar), kynferðislegt 

ofbeldi (til dæmis nauðgun), andlegt ofbeldi (til dæmis hótanir) og að lokum vanræksla 

(til dæmis að hugsa ekki um barnið sitt sem skyldi) (Krug o.fl., 2002). 

Orsakir ofbeldishegðunar  

Líkt og með skilgreiningar á hugtakinu ofbeldi hafa margar mismunandi kenningar um 

orsakir ofbeldishegðunar litið dagsins ljós í gegnum tíðina. Engin ein kenning virðist 

geta skýrt orsakir ofbeldishegðunar að fullu heldur virðast vera margir samverkandi 

þættir sem valda slíkri hegðun. Hér verður aðeins að hluta til fjallað um nokkrar af þeim 

kenningum sem vakið hafa athygli á þessu sviði. Þær kenningar sem komið hafa fram 

skiptast gróflega í tvo flokka; líffræðilegar- og félagssálfræðilegar kenningar. Innan 

þeirra kenninga sem nefndar verða hér og eiga sér líffræðilegan uppruna eru 

þróunarsálfræðilegar kenningar og kenningar tengdar taugaboðefnum og hormónum. Af 

þeim félagssálfræðilegu kenningum sem hér verður fjallað um má nefna tilgátuna um 
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ergelsi og ýgi, hugræna nýtengingarlíkanið, líkan um yfirfærsluáhrif örvunar, 

félagsnámskenningar og að lokum almenna árásarhneigðarlíkanið.  

Líffræðilegar kenningar 

Grunntilgáta líffræðilegra kenninga um orsakir ofbeldishegðunar er sú að árásarhneigð 

sé meðfædd eðlislæg tilhneiging og þar með genatengd (Hogg og Vaughan, 2011). 

Þróunarsálfræðikenningar gera ráð fyrir að árásarhneigð sé ekki aðeins meðfædd heldur 

sé grunnur allrar félagslegrar hegðunar. Sú hegðun sem hjálpar lífverunni að komast af 

viðhelst þar sem lífveran kemur þá genum sínum áfram til næstu kynslóðar. Önnur 

hegðun sem er ekki eins hjálpleg fyrir lífveruna deyr út. Ofbeldishegðun er þannig tengd 

aðlögunarhæfni og hjálpar lífverunni til að komast af (Hogg og Vaughan, 2011). 

Taugaboðefnið serótónín hefur verið tengt ofbeldishegðun meðal karlmanna. 

Rannsókn Moffitt o.fl. (1998) leiddi í ljós að meðal 21 árs ungmenna voru þeir 

karlmenn sem höfðu sögu um ofbeldishegðun að meðaltali 0,48 staðalfrávikum hærri í 

magni serótóníns í blóði heldur en meðalmagn karlmanna í úrtakinu. Einnig höfðu þeir 

0,56 staðalfrávikum meira magn serótóníns í blóði en þeir sem höfðu ekki sögu um 

ofbeldi. Þessi áhrif komu hins vegar ekki fram meðal kvenna í úrtakinu. Karlhormónið 

testósterón hefur einnig verið tengt ofbeldishegðun en niðurstöður rannsókna hafa ekki 

verið afgerandi. Þær hafa þó sýnt fram á litla en tölfræðilega marktæka fylgni upp á 

0,14 milli magns testósteróns bæði meðal karla og kvenna og ofbeldishegðunar (Book, 

Starzyk og Quinsey, 2001). Ef um orsakasamband væri að ræða myndi testósterón, 

samkvæmt rannsókn Book, Starzyk og Quinsey (2001) því skýra aðeins tæp 2% af 

heildarbreytileika árásarhneigðar. 
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Félagssálfræðilegar kenningar 

Tilgátan um ergelsi og ýgi (frustration-aggression hypothesis) byggist á hugmyndum 

um að hindrandi umhverfisáreiti eða aðstæður séu alltaf kveikjan að og leiði til 

árásarhneigðar. Forsenda tilgátunnar er að ákveðið stig örvunar sé til staðar sem leiðir til 

árásarhneigðar við ákveðnar aðstæður (Hogg og Vaughan, 2011). Hindrunar-

árásarhneigðar tilgátan varð síðar undirstaðan að hugræna nýtengingarkenningunni 

(cognitive neoassociation theory). Kenningin byggir á því að óþægilegir atburðir eða 

áreiti í umhverfinu svo sem hindrun, hávaði eða óþægilegt hitastig í hafi neikvæð áhrif á 

einstaklinginn. Þetta verði til þess að einstaklingurinn upplifir neikvæðar tilfinningar 

og/eða örvun sem veldur ótta- eða árásarviðbragði. Tenging verður þá í minninu milli 

þeirra vísbenda sem voru til staðar með fráhrindandi atburðinum og viðbragðsins sem 

það vekur (Anderson og Bushman, 2002). Það vísbendi verður þá líklegra til að valda 

sama viðbragði síðar.  

Líkan um yfirfærsluáhrif örvunar (excitation-transfer model) gerir ráð fyrir að það 

taki líkamann nokkuð langan tíma að ná sér niður eftir örvun, til dæmis eftir hreyfingu. 

Ef tvö mismunandi áreiti valda örvun með stuttu millibili getur örvun frá fyrra áreitinu 

verið ranglega eignuð seinna áreitinu. Ef seinna áreitið er neikvætt og vekur 

einstaklinginn til reiði, getur það leitt til mun meira uppnáms en atvikið gefur tilefni til 

og jafnvel leitt til árásarhneigðar (Anderson og Bushman, 2002; Hogg og Vaughan, 

2011). Sem dæmi um þessi áhrif má nefna aðila sem er nýbúinn að stunda líkamsrækt 

og örvunarstig hans því hátt. Ef sá aðili lendir síðan í atviki sem venjulega myndi ekki 

valda mikilli reiði, til dæmis umferðarteppu, gæti hann reiðst meira en tilefni er til þar 

sem örvunarstig hans var hátt fyrir.  
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Almenna árásarhneigðarlíkanið (general aggression model, GAM) er fjölþátta líkan 

sem sameinar fyrri kenningar um árásarhneigð og tekur tillit til persónuleikaþátta jafnt 

sem aðstæðna. Líkanið skiptist í þrjú stig. Grunnstig líkansins tengist einstaklingnum og 

áreiti í mismunandi aðstæðum. Áreiti geta verið mismunandi, hvort sem þau eru 

birtingarmynd ofbeldis til dæmis í fjölmiðlum, árekstrar í samskiptum við aðra, sársauki 

eða jafnvel fíkniefni (Anderson og Bushman, 2002). 

Annað stig líkansins tekur tillit til þeirra áhrifa sem bæði aðstæður og 

persónuleikaþættir hafa á viðkomandi aðila en þessi áhrif koma fram í gegnum þrenns 

konar ferli; Hugsmíð, tilfinningu eða örvun Atriði tengd  hugsmíð vísa til þess hversu 

aðgengileg tilfinningaleg viðbrögð eru við áreitum. Talið er að ef áreiti vekur oft reiði 

eða árásargirni hjá einstaklingi verður það viðbragð aðgengilegra en önnur. Þar með 

verður auðveldara að vekja upp árásarhneigð sem viðbragð síðar við öðrum áreitum. 

Áhrif tengd tilfinningalegum þáttum eru til dæmis að einstaklingur er líklegri til þess að 

finna til reiði ef áreitið veldur sársauka eða óþægindum.  Að lokum er svo stig örvunar 

sem áreitið veldur,  ef tilfinningin er sterk í garð áreitisins þá kallar það á sterkara 

viðbragð (Anderson og Bushman, 2002). Líkt og í líkaninu um yfirfærsluáhrif örvunar 

getur örvun af óskildum toga haft áhrif, til dæmis eftir hreyfingu.  

Þriðja stig almenna árásarhneigðarlíkansins fjallar um viðbragð einstaklingsins og 

byggir á fyrrnefndum stigum. Viðbragðið byggist á því hvort hegðun hans í aðstæðum 

sé hvatvís eða hvort það sé rökrétt og viðeigandi (Anderson og Bushman, 2002).  

Almennt er talið að engin ein kenning geti að fullu skýrt eða spáð fyrir um 

ofbeldishegðun heldur eru samverkandi þættir að verki og þá koma til greina samspil 

margra kenninga. Hér að ofan eru nefndar kenningar sem koma úr ólíkum áttum. 
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Líffræðilegar kenningar taka meðal annars tillit til erfðaþátta og hormóna en 

félagssálfræðikenningar til umhverfisþátta. Ljóst er að umhverfisþættir hafa mikið að 

segja, til dæmis geta viðhorf samfélagsins haft áhrif á hversu viðeigandi eða óviðeigandi 

ofbeldishegðun er talin vera. Sjálfsálit er líka talið skipta máli, en áður fyrr voru 

kenningar uppi um að ofbeldisfullir einstaklingar væru líklegri til að hafa lágt sjálfsálit. 

Þeir einstaklingar væru auðsærðir og hefðu þar að auki færri leiðir til að svara fyrir sig 

og gripu því frekar til ofbeldis. Nú á tímum er hinsvegar talið líklegra að þeir aðilar hafi 

óeðlilega hátt sjálfsálit og takist frekar á við ögranir með ofbeldi (Gleitman, Reisberg og 

Gross, 2007). 

Kynferðisofbeldi 

Skilgreiningar 

Líkt og með mögulegar skilgreiningar á ofbeldishegðun eru orsakir kynferðisofbeldis 

margvíslegar. Að vissu leyti eru skýringar á þessum tveimur fyrirbærum sambærilegar 

þar sem kynferðisofbeldi er einn undirþáttur ofbeldis. Kynferðisofbeldi er almennt 

skilgreint sem þvingun eða tilraun til kynmaka, eða kynferðislegir tilburðir gegn vilja 

brotaþola eða ef brotaþoli er ekki fær um að skilja eða mótmæla verknaðinum vegna 

ungs aldurs, fötlunar eða sljóvgunar vegna áfengis- eða lyfjanotkunar. Innan 

skilgreiningarinnar fellur einnig kynferðisleg misnotkun án beinnar snertingar, til dæmis 

kynferðisleg áreitni (Center for Disease Control and Preventioin, e.d.).  

Orsakir kynferðisofbeldis 

Ólíkar kenningar um orsakir kynferðisofbeldis sem byggja á líffræðilegum þáttum, 

félagssálfræðilegum sjónarmiðum, námskenningum og dýnamískum kenningum hafa 

komið fram í gegnum tíðina. Sú kenning sem hefur fengið hvað mestan hljómgrunn er 
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fjölþáttakenning Ward og Beech (2006), en hún gerir ráð fyrir nokkrum samvinnandi 

þáttum sem valda tilhneigingu til kynferðisofbeldis og tekur um leið tillit til fyrri 

kenninga sem áður hafa komið fram um málefnið. Samkvæmt kenningunni eru þrír 

undirliggjandi þættir sem skiptast gróflega í: Líffræðilega þætti, svo sem þróun og 

þroska heilans; vistfræðilega þætti sem taka tillit til nær- og fjarlægra þátta í umhverfi 

einstaklingsins; og taugasálfræðilega virkni (Ward og Beech, 2006). Innan 

undirþáttarins um þroska heilans er tekið tillit til þróunar, erfðafræðilegra þátta og 

taugafræðilegrar virkni heilans. Þróunarkenning Darwins er tekin inn í myndina þar sem 

breytileiki lífvera þróast smám saman með náttúruvali (natural selection). Lífverur laga 

sig að umhverfinu og með tímanum þróast nýir eiginleikar eða jafnvel ný tegund lífvera. 

Ef lífverurnar sýna ekki þessa hæfni til að laga sig að umhverfinu deyja þær út. Karl- og 

kvenkyns meðlimir innan tegundar sýna mismunandi hegðun í vali þeirra á mökum út 

frá ákveðnum líkamlegum eða atferlislegum eiginleikum sem væntanlegur maki hefur 

að bera. Þetta ferli hefur verið kallað kynval (sexual selection) og veldur breytileika 

innan hverrar tegundar. Samkvæmt Ward og Beech (2006) er hluti af þessari 

tilhneigingu að kjósa ákveðna eiginleika frekar en aðra tengd kyni einstaklingsins og í 

þeim skilningi koma fram kyntengdir veikleikar. Sem dæmi má nefna tilhneiging 

karlmanna til að stunda ópersónulegt kynlíf, eða að nauðga þegar þeir geta ekki laðað til 

sín maka (Ward og Beech, 2006).  

Taugalíffræðilegar kenningar fjalla um virkni heilans, til dæmis taugaboðefni og 

hormón. Vanvirkni í ákveðnum ferlum í taugakerfinu getur haft hamlandi áhrif á 

starfsemi heilans. Sem dæmi má nefna þegar mikið magn streitutengdra hormóna eins 

og cortisol hamlar virkni í kerfi sem hefur áhrif á stjórnun hegðunar, með þeim 

afleiðingum að einstaklingurinn verður hvatvísari. Einnig getur mikið magn 
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kynhormóna valdið því að einstaklingurinn verði uppteknari af kynlífi og 

kynferðislegum þörfum sínum (Ward og Beech, 2006). Hormón geta þannig haft áhrif á 

þau kerfi sem stjórna hegðun og hvötum einstaklingsins svo hugsanlegt er að hann eigi 

erfiðara með að stjórna hegðun sinni.  

Annar undirþáttur fjölþátta kenningarinnar eru vistfræðilegir þættir, svo sem 

félagslegt- og menningarlegt umhverfi einstaklingsins og hlutverk hans í samfélaginu. 

Samkvæmt kenningunni er talið að umhverfið eða ákveðnar ytri aðstæður geti valdið 

því að einstaklingur sýni afbrotahegðun þó svo að geðraskanir eða hugrænar skekkjur 

séu ekki til staðar. Þannig geta sérstakar og óvenjulegar aðstæður valdið því að 

manneskja hagar sér ólíkt því sem hún venjulega telur eðlilegt. Kynferðisbrot geta því í 

sumum tilfellum verið afleiðing samverkandi þátta milli einstaklingsins og umhverfisins 

en ekki einungis afleiðing geðraskana (Ward og Beech, 2006). Sem dæmi má nefna 

rannsókn á langtímaáhrifum kynferðislegrar misnotkunar gegn börnum sem sýndi fram 

á tengsl misnotkunarinnar við geðraskanir, óeðlilegrar kynferðislegrar virkni á 

fullorðinsárum, lélegrar félagslegrar hæfni og auknar líkur á að viðkomandi misnoti 

áfengi eða fíkniefni á fullorðinsárum (Beitchman o.fl., 1992). 

Þriðji undirþáttur kenningarinnar er taugasálfræðileg virkni sem skiptist niður í 

þrjú kerfi sem hafa áhrif hvert á annað: hvata/tilfinningaleg kerfi (the 

motivational/emotional system), kerfi sem tengist vali á aðgerðum og stjórnun á þeim 

(the action selection and control system) og skynjunar- og minniskerfi (the perception 

and memory system).  

Hvata/tilfinningalega kerfið tengist heilaberki (frontal cortex), limbíska kerfinu 

(limbic system) og heilastofni (brainstem). Aðaltilgangur kerfisins er meðal annars að 
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bregðast við breytilegum umhverfisaðstæðum. Erfðaþættir, umhverfisaðstæður eða 

neikvæð lífsreynsla getur valdið vanvirkni í hvata/tilfinningalega kerfinu. Þessu tengdu 

er tekið dæmi um að einstaklingur sem alinn er upp á tilfinningalausan og kaldan máta 

getur átt erfitt með að þekkja tilfinningar sínar síðar meir. Þar af leiðandi getur 

viðkomandi átt í erfiðleikum með að sýna viðeigandi hegðun í persónulegum 

samböndum og í samskiptum við aðra vegna vandamála í úrvinnslu tilfinninga sinna. 

Þetta gæti orsakað hegðun svo sem reiði og andfélagslega hegðun þar sem hún á ekki 

við (Ward og Beech, 2006). Þessir erfiðleikar í samskiptum við aðra hafa verið taldir 

áhættuþættir fyrir kynferðisafbrotahegðun (Ward og Beech, 2004).  

Kerfi aðgerða og stjórnunar tengist framheilaberki (frontal cortex), botnhnoð 

(basal ganglia) og hluta af stúku (thalamus). Aðalstarfsemi kerfisins er að skipuleggja, 

framkvæma og meta aðgerðir og að stjórna hegðun, hugsunum og tilfinningum sem 

nauðsynlegt er til að setja sér og ná markmiðum (Ward og Beech, 2006). Röskun í þessu 

kerfi getur valdið vanda við sjálfstjórn, til dæmis getur einstaklingurinn orðið hvatvís, 

haft minni stjórn á neikvæðum tilfinningum og haft lélega færni til að aðlagast breyttum 

aðstæðum. Léleg sjálfsstjórn getur svo aftur aukið líkur á kynferðisofbeldi (Ward og 

Hudson, 1998). 

Skynjunar- og minniskerfið tengist starfsemi í dreka (hippocampus) og 

hnakkablaði (occipital lobe). Aðalvirkni þess er að nýta upplýsingar frá skynfærunum 

um hluti og atburði og gera þessar upplýsingar aðgengilegar fyrir hin tvö kerfin. 

Vanvirkni í þessu kerfi getur valdið órökréttum skoðunum, viðhorfum og mistúlkun á 

félagslegum aðstæðum (Ward og Beech, 2006).  
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Þessi þrjú kerfi starfa samhliða þar sem kerfi aðgerða og stjórnunar skipuleggur 

hegðun til að ná markmiðum, hvata/tilfinningalega kerfið beinir hegðun í réttan farveg 

og skynjunar- og minniskerfið gefur upplýsingar um hvernig hegðun á að fara fram út 

frá fyrri reynslu og skynjuðu umhverfi í sérhverjum aðstæðum (Ward og Beech, 2006).  

Samvirkni þessara þriggja undirliggjandi þátta hafa áhrif á klínísk einkenni sem 

koma fram hjá einstaklingnum, til dæmis varðandi tilfinningalegan- eða félagslegan 

vanda, skekkju í hugrænum ferlum og andfélagslegri hegðun. Talið er að þessi klínísku 

einkenni leiði svo til afbrigðilegrar kynhegðunar og auki líkur á kynferðisbrotum. 

Samkvæmt kenningunni styrkir, viðheldur og eykur afbrotahegðunin þær hugrænu 

skekkjur sem fyrir voru og eykur þannig líkurnar á að brot endurtaki sig (Ward og 

Beech, 2006). Með líkaninu er sýnt fram á að enginn einn þáttur getur valdið 

afbrotahegðun, heldur er um samspil margra þátta sem geta valdið mismunandi hegðun 

og því eru margar leiðir færar að brotahegðun.  

Umfang kynferðisbrotamála 

Upplýsingar um umfang kynferðisofbeldi á heimsvísu sýna að ein af hverjum þremur 

konum hafa lent í einhverskonar kynferðislegu ofbeldi. Konur á aldrinum 15-44 ára eru 

í meiri hættu á því að deyja eða hljóta varanlegan líkamlegan skaða vegna kynferðis- og 

heimilisofbeldi en í stríði, í mótorhjólaslysi eða vegna krabbameins (Bohner, Eyssel, Pina, 

Sibler og Viki, 2009). Umræðan um kynferðisafbrot er mjög fyrirferðarmikil í 

samfélaginu og það þarf ekki annað en að fara inn á heimasíður fjölmiðla á Íslandi og 

slá inn nauðgun í leitarhnappinn og þá birtast ógrynni af greinum. Séu ársskýrslur 

ríkislögreglustjóra skoðaðar sýna bráðabirgðatölur fyrir árið 2011 að kynferðisbrot voru 

314 talsins en á árunum 2005 til 2010 var meðalfjöldinn 321 brot. Þetta skilar sér í 5,6% 
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aukningu í fjölda kynferðisbrota frá árinu 2010, en það ár var fjöldi skráðra afbrota 323 

(Ríkislögreglustjórinn, 2011b) . Stærsti hluti kynferðisbrota árið 2010 voru 

kynferðisbrot gegn börnum og nauðganir. Nauðganir voru 98 talsins, eða 30,3%, og 

kynferðisbrot gegn börnum voru 97 talsins, eða 30% (Ríkislögreglustjórinn, 2011a). 

Þegar skoðaðar eru upplýsingar frá ríkissaksóknara um afdrif mála í dómskerfi á 

árunum 2004 til 2008 er áberandi að stærsta hlutfall brota þar sem mál eru niðurfelld eru 

í flokki kynferðisbrota miðað við aðra flokka, svo sem líkamsárásir og fíkniefnabrot 

(Ríkissaksóknari, 2009). Kynferðisbrot, sem koma á borð ríkissaksóknara er skipt í fjóra 

flokka eftir eðli þeirra; nauðganir, kynferðisbrot gegn börnum, athæfi sem særir 

blygðunarkennd brotaþola og að lokum varsla og útbreiðsla á klámfengnu efni.  

Í flokki sem snýr að nauðgun eða þröngvun til samræðis eða kynmaka (194.-

198. grein almennra hegningarlaga) voru að meðaltali 69,6% af þeim 283 málum sem 

bárust ríkissaksóknara á árunum 2004-2008 látin niður falla. Af þeim málum sem 

ákærur voru bornar fram var sakfellt í rúmlega helmingi þeirra í Héraðsdómi eða 58,4% 

tilvika. Í flokki kynferðisbrota gegn börnum undir 18 ára aldri (200.-202. grein 

almennra hegningarlaga), voru 44,8% af 285 málum látin niður falla. Í þeim málum sem 

ákært var í var sakfellt í  69% þeirra í héraðsdóm. Alls voru 114 mál í þeim flokki sem 

vísar til lostugs athæfis sem særir blygðunarsemi brotaþola á þessu tímabili (209. grein 

almennra hegningarlaga). Niðurfelld mál voru 39,6% en af þeim málum sem ákært var í 

var sakfellt í 51,2% í Héraðsdómi. Að lokum má nefna þann flokk kynferðisbrotamála 

sem fellur undir og snýr meðal annars að vörslu og útbreiðslu kláms og barnakláms 

(210. grein almennra hegningarlaga). Alls voru 66 mál í þessum flokki og þar af voru 

18,6% látin niður falla, en í þeim málum sem ákært var í var sakfellt í 73,8% þeirra í 

Héraðsdómi. 
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Árið 2008 var algengasta ástæðan fyrir niðurfellingu ákæru sú að brotaþoli dró 

sjálfur kæruna til baka, eða í 40% tilfella. Næst algengasta ástæðan fyrir niðurfellingu á 

máli var að ætlaður gerandi var ekki þekktur, eða í um 30% tilfella. Sönnunargögn þóttu 

ekki nægjanleg í 19% tilfella en röng sakargift sem meðal annars var viðurkennd af 

brotaþola var í 7% tilfella. Niðurfelling mála vegna rangrar skráningar var í 5% tilvika 

(Ríkislögreglustjórinn og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, 2011). Í flokki 

kynferðisbrota þar sem um misnotkun var að ræða var algengast að fallið væri frá ákæru 

vegna skorts á sönnunargögnum, eða í 67% tilvika. Í 22% tilfella var kæra dregin til 

baka af brotaþola og í 11% tilvika var ekki ákært vegna þess að gerandi var ekki þekktur 

(Ríkislögreglustjórinn og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, 2011). 

Eins og sjá má er hátt hlutfall þessara mála látin niður falla en á bak við þær 

ákvarðanir geta legið ýmsar ástæður. Þessi mál eru sérlega viðkvæm og geta  haft 

skaðleg og langvarandi áhrif á brotaþola (Bohner o.fl, 2009). Erfitt getur verið að sakfella 

í þessum málum. Tölur um kynferðisbrotamál úr samantekt frá árinu 2008 sýna að í 63% 

tilvika var rannsókn hætt eða vísað frá af lögreglu, og í 24% tilvika fellt niður hjá 

ríkissaksóknara en 1% afbrotamanna fengu skilorðsbundna frestun ákæru. Aðeins í 12% 

tilvika féll dómur (Ríkislögreglustjórinn og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, 

2011). Niðurstöður úttektar á dómum í kynferðisbrotamálum benda þó til að bæði sé 

tíðni brota að aukast, dómum að fjölga og þeir að þyngjast (Ragnheiður Bragadóttir, 

2009). Til dæmis var meðallengd refsinga fyrir kynferðisbrot gegn börnum á árunum 

1990 til 1999 um 12 mánuðir, en á því tímabili féllu 58 óskilorðsbundnir dómar í 

þessum málaflokk. Á árunum 2000 til 2009 voru 89 óskilorðsbundnir dómar en 

meðallengd refsinga hækkaði í um 20 mánuði (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar 

Hjaltason, 2011).  
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Þess ber að geta að kynferðisbrotamál eru tiltölulega fátíð á Íslandi miðað við 

önnur lönd en þau eru einnig fátíð miðað við aðra brotaflokka. Hafa verður í huga við 

úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga um kynferðisbrot að hvert mál hefur mikil áhrif á 

heildarhlutfall vegna þess hve fá málin eru. Þó skráð brot séu ekki mjög algeng er rétt 

að hafa í huga að líkt og í flokki ofbeldisbrota, og þá sérstaklega heimilisofbeldismála, 

eru þessi mál sérstaklega viðkvæm og má gera ráð fyrir að brotaþolar tilkynni ekki alltaf 

um að brot hafi átt sér stað. Enda hafa rannsóknir sem gerðar voru í Bretlandi sýnt að 

þegar bornar eru saman opinberar tölur um tíðni kynferðisafbrota við þolendarannsóknir 

kemur í ljós að líklega er aðeins um 10% kynferðisbrota tilkynnt til yfirvalda (Craig, 

Browne og Beech, 2008). Líkt og á Íslandi er sennilegt að tilkynningar til lögreglu um 

kynferðisbrot séu afar fáar vegna þess hve viðkvæm málin eru. Þar sem svo fá mál eru 

tilkynnt fer hlutfall sakfellinga lækkandi. Rannsakendur á þessu sviði hafa talað um 

ákveðið „skarð“ í réttlætinu en það er þegar fjöldi sakfellinga endurspegla ekki vanda 

afbrotanna eða þegar afbrotamenn sleppa við refsingu. Helsta ástæðan fyrir þessu gati 

telja rannsakendur að séu mýtur um kynferðisofbeldi. Mýturnar þjóna þeim tilgangi að 

búa til hina „týpísku nauðgun“ sem veldur ákveðnum vandamálum í hugmyndum 

almennings um hvernig árásarmenn og brotaþolar hegða sér. Þetta verður til þess að 

máluð er brengluð mynd af undanfara og ástæðu nauðgunarinnar. Mýtunum er dreift út 

með fjölmiðlum, hafa áhrif á brotahegðun árásarmanns, frásögn þolenda, 

ákvörðunartöku rannsakenda og saksóknara og mat kviðdóms á sekt eða sakleysi 

brotaþola (Bohner o.fl., 2009). 
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Spurningalistar 

Í gegnum tíðina hafa nokkuð margir spurningalistar verið þróaðir sem meta viðhorf til 

ofbeldis og kynferðisofbeldis. Ekki er unnt að hafa umfjöllun um alla þá lista sem fram 

hafa komið en þar sem notast er við tvo spurningalista í rannsókninni, The Maudsley 

Violence Questionnaire (MVQ) og Acceptance of Modern Myths about Sexual 

Aggression (AMMSA) verður umfjöllunin að mestu leiti um þá. Einnig verður lítillega 

fjallað um annan lista sem metur mýtur um kynferðisofbeldi.  

The Maudsley Violence Questionnaire (MVQ)  

The Maudsley Violence Questionnaire (hér eftir MVQ) er viðhorfslisti þróaður af Julian 

S. Walker (2005). Markmiðið var að nota listann til að meta hugsanir og skoðanir 

einstaklinga á ofbeldi, ofbeldishegðun og réttlætingu á ofbeldi í mismunandi aðstæðum 

(Walker og Gísli H. Guðjónsson, 2006). Ekki var ætlast til þess að listinn væri notaður 

sem greiningartæki heldur frekar sem meðferðartæki til að meta viðhorf einstaklinga til 

ofbeldis, þá sérstaklega afbrotamanna, og til að meta árangur meðferðar (Walker, 2005).   

Atriði listans voru valin í samræmi við kenningarlegan bakgrunn. Meðal 

kenninga sem hafðar voru til hliðsjónar voru tengsl lágs sjálfsmats við ýgi, og þegar 

ofbeldi er notað sem viðbragð þegar vegið er að sjálfsáliti einstaklingsins, til dæmis í 

niðurlægjandi aðstæðum þar sem viðkomandi verður sér til skammar. Í þeim aðstæðum 

finnist árásargjörnum einstaklingum það réttlætanlegt að nota ofbeldi til að halda 

sjálfsvirðingunni þegar hætta er á að lítið verði gert úr viðkomandi á einhvern hátt 

(Walker, 2005). Þessir einstaklingar telja ofbeldi vera eina viðbragðið sem hægt er að 

beita til að „halda andlitinu“ og um leið réttlætanlegt. Þannig eru þeir ekki að nota 

ofbeldið til að koma sjálfum sér á framfæri heldur grípa til þess þegar það virðist 
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óumflýjanlegt og réttlætanlegt að þeirra mati. Reynsla höfundar listans af vinnu með 

afbrotamönnum var einnig höfð til hliðsjónar þegar atriði listans voru valin.  

Próffræðilegir eiginleikar MVQ 

Listinn samanstendur af 56 staðhæfingum sem vísa til viðhorfa til ofbeldis; 

ofbeldishegðun og réttlætingu á ofbeldi. Breyturnar eru á tvíkosta kvarða, rétt eða rangt 

eftir því hvort þátttakandi sé sammála eða ósammála fullyrðingunni. Við þáttagreiningu 

listans var notast við kynjaskipt úrtak þátttakenda en ákveðið var að notast við úrtak 

karlmanna og byggja niðurstöður upprunalegu þáttagreiningarinnar á því. Samkvæmt 

Walker (2005) var ástæðan fyrir þessari skiptingu sú að meirihluti gerenda í 

ofbeldismálum eru karlmenn, og því líklegt að hlutfallslega fleiri karlmenn kæmu til 

með að nota mælitækið í meðferð (Walker, 2005). 

Við þáttagreiningu komu fram tveir þættir á MVQ listanum, karlremba (e. 

machismo) og samþykki á ofbeldishegðun. Fyrri þátturinn samanstóð af 42 atriðum. 

Hugtakið karlremba (machismo) er skilgreint sem tilhneiging til að bregðast við 

áskorunum, misbeitingu eða skoðanaskiptum með ofbeldi (Hogg og Vaughan, 2011). 

Öll atriðin á fyrri þættinum tengdust í fyrsta lagi þeirri skömm sem fylgir því að gefast 

upp. Í öðru lagi tengdust atriðin því að réttlæta ofbeldi þegar það var notað sem svar við 

mögulegri hættu eða árás. Í þriðja lagi tengdust atriðin þeirri hugmynd að ofbeldi sé 

einfaldlega hluti þess að vera sterkur karlmaður, en það væri veikleiki að bregðast við 

fyrrnefndum aðstæðum með ótta eða án þess að beita ofbeldi (Walker, 2005). Samtals 

voru 14 atriði sem hlóðu á seinni þáttinn, sem var nefndur samþykki á ofbeldishegðun. 

Þessi atriði tengdust ánægju og samþykki á ofbeldishegðun í sambandi við 

afþreyingarefni, til dæmis í fjölmiðlum, í íþróttum eða í kvikmyndum. Þessi atriði 

mæltu hinsvegar á móti ofbeldi í hversdagslegum aðstæðum (Walker, 2005). 
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Marktækur munur var milli meðaltalsgilda heildarskora á kvarðanum þegar 

niðurstöður voru bornar saman milli karla og kvenna þar sem karlar voru að meðaltali 

með hærri gildi. Marktæk fylgni var milli þáttanna tveggja fyrir hvort kyn fyrir sig (Jón 

Friðrik Sigurðsson, Gísli H. Guðjónsson, Atli Viðar Bragason, Elsa Kristjánsdóttir og 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2006). Innri áreiðanleiki mælitækisins var góður, með alfastuðul 

á bilinu 0,728 til 0,914. Niðurstöður MVQ voru bornar saman við niðurstöður Self-

Reported Delinquency Scale. Gert var ráð fyrir jákvæðri fylgni á milli listanna þannig 

að þeir sem fengu hátt skor á Self-Reported Delinquency Scale myndu jafnframt fá hátt 

skor á MVQ listanum. Sterk jákvæð fylgni milli listanna kom fram, bæði í heild og milli 

einstakra þátta sem eykur réttmæti listans. Þegar hvor þáttur var skoðaður fyrir sig var 

þátturinn karlremba besta forspáin fyrir ofbeldishegðun meðal karlmanna. Hinsvegar 

gaf þátturinn réttlæting á ofbeldishegðun bestu forspá fyrir ofbeldishegðun meðal 

kvenna (Walker, 2005). Einnig kom fram munur á hversu samþykk kynin eru í garð 

ofbeldis. Karlar virðast vera jákvæðari fyrir ofbeldi í daglegu lífi, til dæmis í fjölmiðlum 

og afþreyingarefni (Walker og Gísli H. Guðjónsson, 2006). Jón Friðrik Sigurðsson o.fl. 

(2006) gerðu rannsókn á því hversu eftirsóknarvert ofbeldi er í fjölmiðlum, þá 

sérstaklega ofbeldisfullir tölvuleikir. Rannsóknin sýndi fram á að undirþáttur MVQ um 

réttlætingu á ofbeldi virðist hafa forspárgildi þegar kemur að jákvæðni í garð ofbeldis í 

fjölmiðlum (Jón Friðrik Sigurðsson o.fl., 2006). MVQ listinn hefur verið prófaður í 

úrtaki karlmanna sem dvöldu á réttargeðdeildum, meðal annars vegna ofbeldisafbrota. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar endurspegluðu rannsókn Walker (2005) þar sem fylgni 

var milli undirþáttanna tveggja og fyrri sögu um ofbeldisafbrot. Þó var sterkari fylgni 

milli undirþáttarins karlrembu og þess hvort einstaklingur hafði fyrri sögu um ofbeldi 
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eða hafði beitt ofbeldi á meðan vistun á réttargeðdeild stóð (Walker 2005; Warnock-

Parkes, Gudjonsson og Walker, 2008). 

Undirþátturinn karlremba virðist tengjast væntingum til staðalímynda 

karlmanna, þá sérstaklega eiginleikum eins og að vera karlmannlegur eða harður af sér. 

Þau viðhorf sem koma fram benda til að ekki er aðeins gert ráð fyrir ofbeldi og 

árásarhneigð af hendi karlmanna heldur eru þessir eiginleikar oft á tíðum taldir 

ákjósanlegir þar sem þeir eru tengdir styrk og dugnaði. Út frá þessum forsendum má 

álykta að ef einstaklingur er ofbeldishneigður, er hann sterkur og þar með karlmannlegri 

heldur en sá sem „gefst upp“ og slæst ekki á móti. Þessar ályktanir eru í samræmi við 

kenningarlegan bakgrunn mælitækisins (Walker, 2005).  

The Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression (AMMSA) 

AMMSA listinn var þróaður af Greger, Kley, Bohner og Siebler árið 2007 sem 

matstæki á viðhorfum til mýta um kynferðisofbeldis. Listinn var þróaður með það að 

leiðarljósi að reyna að komast hjá vandamálum sem aðrir listar sem voru að meta 

samskonar mýtur voru að lenda í. Fyrri listar eins og IRMA og RMA voru báðir með 

skekkta normaldreifingu og orðuðu mýturnar frekar umbúðalaust. Skekkta dreifingin er 

vandamál þar sem flestar tölfræðiaðferðir gera kröfu um normaldreifingu stiga (Bohner, 

Siebler og Schmelcher, 2006). Töldu Greger og félagar að AMMSA listinn myndi veita 

raunhæfara og nákvæmara mat á þeim mýtum sem afneita og gera lítið úr kynferðislegu 

ofbeldi. Líkt og RMA var talið að AMMSA mundi spá fyrir um hneigð einstaklinga til 

að beita kynferðisofbeldi og þá tilhneigingu til að kenna þolendunum um ofbeldið. Við 

þróun listans var leitast við að orða mýturnar lúmskt og óbeint. Það var gert vegna 

breytinga sem hafa átt sér stað undanfarið í viðhorfum til mýta um kynferðisofbeldi en 
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einstaklingar virðast ekki hafa jafn sterkar skoðanir og áður eða viðurkenna þær síður. 

(Greger, Kley, Bohner og Sibler, 2007). 

AMMSA listinn samanstendur af 30 atriðum sem metin eru á sjö punkta skala 

sem nær frá einum (algjörlega sammála) upp í sjö (algjörlega ósammála). Þróun og 

stöðlun listans var framkvæmd í fjórum rannsóknum þar sem þrjár af þeim fóru fram á 

þýskri þýðingu listans og fjórða rannsóknin á bæði ensku og þýskri þýðingu. 

Upphaflega voru 60 atriði á þýska listanum og atriðunum var skipt niður í fimm flokka. 

Fyrsti flokkurinn var afneitun á umfangi vandans (til dæmis magar konur misskilja vel 

meinta hegðun sem „kynferðislega áreitni“). Í öðru lagi var litið neikvætt á þær kröfur 

sem brotaþolar gera í kjölfar áfalls (til dæmis þó að þolendur vopnaðs ráns hafi þurft að 

óttast um líf sitt, fá þeir mun minni sálfræðilegan stuðning en fórnarlömb nauðgana). Í 

þriðja lagi var skortur á stuðningi við þær stefnur sem notast er við til að minnka áhrif 

kynferðisofbeldis (til dæmis nú til dags fá konur nægan stuðning í kjölfar nauðgunar og 

í dag er konum sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi boðin nægileg aðstoð svo sem 

hjá Kvennaathvarfinu, meðferðaraðilum og í stuðningshópum). Í fjórða lagi er sú trú að 

valdbeiting karlmanna sé eðlilegur hlutur af kynferðislegu sambandi (t.d. þegar kona 

byrjar í ástarsambandi með karli hlýtur henni að vera það ljóst að hann mun krefjast 

þess að stunda kynlíf, því það sé réttur hans.). Í fimmta lagi má nefna það viðhorf sem 

kennir brotaþola eða aðstæðum um ofbeldið og þar með hreinsar árásarmanninn af sök 

(til dæmis þegar karl nauðgar konu er áfengi oftast sökudólgurinn).  

Þegar búið var að fjarlægja þau atriði af listanum sem voru margendurtekin 

og/eða þóttu ekki henta voru 43 atriði eftir sem notuð voru í fyrstu rannsókninni á 

AMMSA listanum. Þessum atriðum var fækkað enn frekar niður í 30 atriði í samræmi 

við niðurstöður fyrstu rannsóknar á próffræðilegum eiginleikum listans. Atriði sem 
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höfðu lága heildarfylgni við listann voru fjarlægð og meðaltöl voru skoðuð. Þessi aðferð 

við val á atriðum var notuð þar sem búist var við að fram kæmi kynjamunur á samþykki 

á mýtum um kynferðisofbeldi, líkt og fyrri rannsóknir höfðu sýnt fram á (Greger o.fl., 

2007). Þegar listinn var þýddur frá þýsku og yfir á ensku var farið eftir 

viðmiðunarreglum Brislin (1970) um hvernig ætti að þýða mælitæki. Þýðingin fór fram 

á þann hátt að fengin var óháður aðili til að þýða listann yfir á ensku. Að þessu loknu 

var annað óháður aðili fenginn til að þýða listann aftur yfir á þýsku. Orðalagi var breytt 

í þeim atriðum þar sem ósamræmi kom fram í þýðingu, í samráði við þýðendur og 

rannsakendur (Brislin, 1970). 

Próffræðilegir eiginleikar AMMSA 

Við þróun AMMSA var listinn lagður fyrir úrtak úr almennu þýði en ekki úrtaki úr þýði 

afbrotamanna. Við þáttagreiningu listans var notast við ókynjaskipt úrtak þátttakenda. 

Þátttakendur voru samtals 451 karlar (35,9%) en 807 konur (64,1%) í fjórum 

rannsóknum. Endurprófunaráreiðanleiki listans var reiknaður með því að leggja listann 

aftur fyrir nokkrum vikum síðar, en 224 þátttakendur svöruðu listanum aftur (Greger 

o.fl., 2007). 

Áreiðanleiki og réttmæti AMMSA 

Innri áreiðanleiki AMMSA listans var metinn með Cronbachs Alpha. Áreiðanleiki 

listans var á bilinu α=0,90 til α=0,95 í öllum fjórum rannsóknunum. 

Endurprófunaráreiðanleiki var metinn eins og áður sagði með því að leggja listann aftur 

fyrir hluta af úrtakinu nokkrum vikum seinna en hann var á bilinu r=0,67 til r=0,88. 

Réttmæti AMMSA var metið á þann hátt að listinn var lagður fyrir með öðrum 

mælitækjum í fjórum rannsóknum og fylgni milli mælitækjanna var metin. Í heild var 

notast við tólf lista sem voru lagðir fyrir samhliða AMMSA, tíu af þeim voru notaðir til 
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að meta viðmiðsréttmæti en tveir til að meta aðgreiningarréttmæti. Almennt reyndist 

viðmiðsréttmæti AMMSA listans vera gott sem og aðgreiningarréttmæti listans (Greger 

o.fl., 2007). 

Þáttagreining  

Þáttagreining fór fram í nokkrum skrefum. Í fyrsta lagi var listinn þáttagreindur með því 

að nota leitandi þáttagreiningu (exploratory factor analysis). Gerð var 

meginhlutagreining (principal components analysis) og skriðupróf var skoðað til þess 

að meta fjölda þátta. Í ljós kom að aðeins var hægt að gera grein fyrir einum þætti þar 

sem eigingildi lækkuðu töluvert eftir fyrsta þáttinn. Í öðru lagi var framkvæmd samhliða 

greining (paralell analysis) sem sýndi fram á óstöðuga þáttagreiningu milli rannsókna. Í 

fyrstu rannsókninni komu fram tveir þættir, í þriðju rannsókninni kom fram einn þáttur 

og í bæði ensku og þýsku þýðingunni í fjórðu rannsókn komu fram þrír þættir. Að 

lokum ákváðu Greger og félagar (2007) að notast við eins þáttar lausn þar sem hann 

þótti sýna fram á stöðugustu þáttalausnina.  

Önnur mælitæki sem meta mýtur um kynferðisofbeldi 

Síðustu þrjá áratugi hafa hin ýmsu  mælitæki sprottið upp sem mæla samþykki á mýtum 

um nauðganir. Hér fyrr á árum snérust rannsóknir aðallega um eignun ábyrgðar í 

tengslum við atburðarás nauðgunar. Niðurstöðurnar voru yfirleitt á þá leið að jákvæð 

skekkja var í sambandi við eignun ábyrgðar hjá brotaþola og neikvæð hjá árásarmanni. 

Þetta þýðir að almennt séð þótti eðlilegt að brotaþoli beri einhverja ábyrgð á 

nauðguninni á meðan árásarmaður tók minni ábyrgð. Jákvætt viðhorf til mýta um 

kynferðislegt ofbeldi þykir gefa góða forspá fyrir tilhneigingu karlmanna til nauðgunar, 

því hærra skor sem menn fá á spurningalista sem metur slíkar mýtur því líklegri eru þeir 

til þess að hafa tilhneigingu til þess að beita kynferðislegu ofbeldi (Greger o.fl., 2007). 
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Illinois Rape Myth Acceptance Scale (IRMA)  

IRMA-SF er dæmi um lista sem metur viðhorf til kynlífsmýta. IRMA-SF kom fyrst út 

árið 1999 og er þróaður af Diana Payne, Kimberly Lonsway og  Louise Fitzgerald. 

IRMA-SF samanstendur af 20 atriðum og er stutt útgáfa af upprunalega listanum en 

lengri listinn, IRMA, er 45 atriði sem skiptast niður í sjö efnisflokka. Þessir sjö flokkar 

eru „hún bað um það“, „þetta var í rauninni ekki nauðgun“, „hann ætlaði ekki að gera 

þetta“, „hún vildi þetta“, „hún laug“, „nauðgun er ómerkilegur hlutur“ og „nauðgun er 

afbrigðilegur hlutur“. Spurningarnar sem mynda mælitækið byggjast á þessum flokkum 

en IRMA inniheldur spurningar eins og „margar konur gefa karlmönnum undir fótinn 

og saka þá svo um nauðgun“ og  „mörg svo kölluð fórnarlömb nauðgunar eru í raun 

konur sem stunduðu sjálfviljugar kynlíf en snérist svo hugur“. Stutta útgáfan að 

listanum sem lögð var með AMMSA í öllum rannsóknunum samanstendur einnig af 

atriðum sem flokkast í þessa sjö flokka en spurningarnar eru 20 talsins. Áreiðanleiki 

IRMA-SF er α=0,87 og fylgni milli stuttu og löngu útgáfu IRMA er r=0,97, p < 0,001 

(Payne, Lonsway og Fitzgerald, 1999). 
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Markmið og tilgátur 

Markmið rannsóknarinnar er að meta mælingarfræðilega eiginleika íslensku útgáfu 

AMMSA spurningalistans. Listinn metur viðhorf fólks, þá aðallega karlmanna, til 

kynhegðunar og ofbeldis en mælitæki vantar til að meta kynlæg og að hluta til 

andfélagsleg viðhorf. Áreiðanleiki mælitækisins verður metinn sem og 

sundurgreiningarhæfni atriðanna. Bæði verður kannað hugtaka- og viðmiðunarréttmæti 

listans en hugtakaréttmæti verður metið með þáttagreiningu. Viðmiðunarréttmæti verður 

í fyrsta lagi metið með því að kanna fylgni milli AMMSA og MVQ spurningalistanna. Í 

öðru lagi verður kannað hvort kvarðinn greini á milli viðhorfa karla og kvenna. Í þriðja 

lagi verður kannað hvort kvarðinn greini milli viðhorfa yngri og eldri karlmanna. Þar 

sem kynferðisbrot er ein tegund ofbeldis er gert ráð fyrir neikvæðri fylgni milli 

AMMSA listans og MVQ listans. Það merkir að ef einstaklingur skorar hátt á AMMSA 

er líklegt að hann skori lágt á MVQ listanum. Ástæðan fyrir þessu er sú að hátt skor á 

AMMSA þýðir sterkara jákvætt viðhorf til mýta um kynferðisofbeldi en lágt skor á 

MVQ merkir jákvæðara viðhorf til ofbeldis. Einnig er gert ráð fyrir að karlmenn hafi 

jákvæðara viðhorf til mýta um kynferðisofbeldi en konur, þar sem fyrri rannsóknir hafa 

gefið það til kynna (Payne o.fl., 1999). Að lokum er gert ráð fyrir að viðhorf ungra 

karlmanna sé jákvæðara en þeirra sem eldri eru í ljósi þess að yngri menn eru oftar 

gerendur í kynferðisafbrotamálum en þeir eldri (Anna Kristín Newton, 15. apríl 2011). 

Með frekari rannsóknum á AMMSA spurningalistanum væri möguleiki á að nýta 

spurningalistann í meðferð afbrotamanna með það að markmiði að draga úr líkum á 

endurtekinni brotahegðun þar sem möguleiki væri á að koma auga á skekkjur í 

viðhorfum til kynhegðunar. Þá væri einnig möguleiki á að kanna hvort viðhorf 

almennings séu frábrugðin viðhorfum dæmdra afbrotamanna þar sem núverandi 

rannsókn gefur hugmynd um afstöðu almennings til kynhegðunar og ofbeldis. 
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Aðferð 

Þátttakendur  

Þátttakendur voru 463 karlmenn (74,2%) og 161 kona (25,8%) á aldrinum 18 til 45 ára. 

Meðalaldur karlmannanna var 26,6 ár og staðalfrávikið 6,0 ár. Meðalaldur kvennanna 

var 26,1 ár og staðalfrávikið 6,8 ár. Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki þar 

sem nemendur í áfanganum Réttarsálfræði við Háskóla Íslands fengu þau fyrirmæli að 

leggja listann fyrir 8 karlmenn og 2 konur. Nemendur fengu einkunn sem hluti af 

námskeiðinu fyrir að leggja listann fyrir. 

Mælitæki 

Tveir spurningalistar voru notaðir í rannsókninni. Annars vegar var notaður Acceptance 

of Modern Myths about Sexual Aggression (AMMSA) og hinsvegar Maudsley Violence 

Questionnaire (MVQ). Einnig var spurt um aldur og kyn þátttakenda. 

AMMSA spurningalistinn samanstendur af 30 fullyrðingum tengdar viðhorfum 

til kynjanna og mýtum um kynhegðun. Þátttakendur eiga að taka afstöðu til 

fullyrðinganna á sjö punkta Likert-kvarða þar sem 1 merkir „algjörlega ósammála“, en 7 

„algjörlega sammála“. Sem dæmi um atriði á listanum má nefna „Kona sem er það 

kærulaus að ganga í gegnum dimmt húsasund að næturlagi, getur að hluta kennt sjálfri 

sér um ef henni yrði nauðgað“, „Flestar konur vilja frekar fá hrós fyrir útlit sitt en 

gáfur“, „Kynhvöt karlmanna er eins og eldgos – þegar þrýstingurinn verður of hár 

verður hann að losa um spennuna“ og „Þegar kona byrjar í ástarsambandi með 

karlmanni hlýtur hún að gera sér grein fyrir að hann mun krefjast þess að stunda kynlíf, 

því það sé réttur hans“.   
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Upprunaleg útgáfa listans er þýsk frá árinu 2007 og er höfundar hans eru Heike 

Greger, Hanna Kley, Gerd Bohner og Frank Siebler. Listinn var upphaflega þýddur yfir 

á íslensku út frá ensku útgáfu hans af Önnu Kristínu Newton og Þórarni Viðari 

Hjaltasyni. Allar spurningarnar voru orðaðar svo likert-skalinn félli að þeim, en ein 

spurningin hafði tvöfalda neitun. Innri áreiðanleiki og endurprófunaráreiðanleiki var 

metinn fyrir AMMSA í upprunalegu útgáfunni. Innri áreiðanleiki var metinn með alfa í 

fjórum rannsóknum og var áreiðanleiki listans á bilinu α=0,90 til α=0,95. 

Endurprófunaráreiðanleiki var metinn með því að leggja listann fyrir og svo aftur 

nokkrum vikum seinna en hann var á bilinu r=0,67 til r=0,81. Réttmæti var svo metið 

með því að leggja önnur mælitæki fyrir samhliða AMMSA og skoða fylgnina en 

almennt séð þótti listinn hafa ásættanlegt réttmæti (Greger o.fl., 2007). 

AMMSA listinn var forprófaður á 205 karlmönnum á aldrinum 18 til 45 ára en 

listann eins og hann leit út við fyrstu fyrirlögn má sjá í viðauka A. Meðalaldur 

þátttakenda var 27,7 ár og staðalfrávikið var 7,0 ár. Þátttakendur voru valdir með 

hentugleikaúrtaki þar sem hver nemandi í áfanganum Einstaklingurinn og samfélagið 

sem Anna Kristín Newton kenndi við Háskólann í Reykjavík lagði listann fyrir 10 

karlmenn. Fyrirlögnin var hluti af námskeiðinu. Cronbachs Alpha var notaður til að 

meta innri áreiðanleika listans og niðurstöður sýndu að hann var nokkuð góður, eða 

α=0,90. Atriðagreining sýndi fram á að ekkert atriði lækkaði áreiðanleika kvarðans. 

Sundurgreiningarhæfni atriða var metin með því að reikna fylgni hvers atriðis við 

leiðrétta heildareinkunn. Niðurstöður sýndu að fjögur atriði höfðu leiðrétta fylgni atriða 

við heildartölu lægri en 0,3 eins og sjá má í viðauka B. Algengt er að miða við að ef 

leiðrétt fylgni við heildartölu er undir 0,3 er ástæða til þess að íhuga að fjarlægja atriðið 

úr breytusafni (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Þetta voru atriði tvö 



  

28 

(efasemdir kvenna um kynlíf hverfa), atriði 11 (konur eru ábyrgar fyrir nauðgun ef þær 

sýna kæruleysislega hegðun), atriði 25 (þolendur ráns fá minni stuðning en þolendur 

nauðgana) og atriði 30 (réttlát refsing er fyrir kynferðislegt ofbeldi). Þessum atriðum 

var breytt nokkuð eftir forprófun eins og sést í töflu 1.  

Eftir forprófun var atriðunum frá upprunalegri þýðingu AMMSA breytt með það 

í huga að einfalda og skýra orðalag spurninganna. Fengnir voru óháðir aðilar til þess að 

lesa listann yfir og koma með athugasemdir ef orðalag atriða var illskiljanlegt. Einnig 

var fenginn þýskumælandi einstaklingur sem áður hefur starfað sem þýðandi til þess að 

lesa upprunalegu útgáfu AMMSA listans sem er á þýsku og koma með tillögur að 

breytingum. Brugðist var við athugasemdum og atriðunum breytt í samráði við Önnu 

Kristínu Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason en þau þýddu listann upphaflega frá ensku 

og yfir á íslensku. Engin umtalsverð breyting var á listanum heldur var leitast eftir að 

bæta þýðingu listans miðað við ensku og þýsku útgáfu hans. Mesta breytingin var á 

atriði átta (umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt) þar sem merking atriðisins þótti ekki 

koma nægilega vel til skila, en margar athugasemdir voru gerðar við merkingu 

spurningarinnar við fyrstu fyrirlögn listans. Tafla 1 sýnir upphaflegu íslensku þýðingu 

AMMSA listans og listann eftir að honum var breytt. Einnig má sjá spurningalistann 

eins og hann var lagður fyrir í rannsókn í viðauka C. 
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Tafla 1. Þýðing AMMSA spurningalistans í forprófun og endanleg þýðing í rannsókn 

  

Upphaflega þýðing AMMSA Endanleg útgáfa AMMSA 

  

Sp. 1. Þegar kemur að kynlífi ætlast konur til að 

karlmenn taki frumkvæðið. 

Þegar kemur að kynlífi ætlast konur til að 

karlar taki frumkvæðið. 

Sp. 2. Þegar karl og kona byrja að "kela" hverfa 

efasemdir konunnar um kynlíf. 

Þegar karl og kona eru byrjuð að „kela“ 

hverfa efasemdir konunnar um kynlíf 

sjálfkrafa. 

Sp. 3. Margar konur kvarta að ástæðulausu undan 

kynferðislegri áreitni, bara af því þær geta 

það. 

Margar konur kvarta að litlu tilefni undan 

kynferðislegri áreitni, bara til að virðast 

kvenréttindasinnaðar.  

Sp. 4.  Konur hafa tilhneigingu til þess að ásaka 

ranglega fyrrum maka sinn um 

kynferðisofbeldi til að öðlast forræði yfir 

börnum þeirra. 

Konur hafa tilhneigingu til að ásaka ranglega 

fyrrum maka sinn um kynferðisofbeldi til að 

öðlast forræði yfir börnum þeirra. 

Sp. 5.  Túlkun á saklausu látbragði sem "kynferðisleg 

áreitni" er algengt vopn kvenna í baráttu 

kynjanna. 

Túlkun á sakleysislegri hegðun sem 

„kynferðisleg áreitni“ er algengt vopn kvenna 

í baráttu kynjanna. 

Sp. 6.  Það er líffræðilega nauðsynlegt fyrir karlmenn 

að létta á kynferðisþörf sinni af og til. 

Það er líffræðilega nauðsynlegt fyrir karla að 

létta á kynferðisþörf sinni af og til. 

Sp. 7.  Nú til dags fá konur nægan stuðning í kjölfar 

nauðgunar. 

Nú til dags fá konur nægan stuðning í kjölfar 

nauðgunar 

Sp. 8.  Fjöldi nauðgana skýrist að hluta til af 

fjölmiðlavæðingu kynlífs þar sem hún leiðir 

til aukinnar kynhvatar. 

Fjöldi nauðgana skýrist að hluta til af aukinni 

umfjöllun fjölmiðla um kynlíf þar sem bæði 

umfjöllunin og myndbirtingin, til dæmis í 

tónlistarmyndböndum og auglýsingum, leiðir 

til aukinnar kynhvatar hugsanlegra gerenda. 

Sp. 9.  Ef kona býður manni heim í kaffi eftir að þau 

hafi verið úti að skemmta sér þýðir það að hún 

vilji stunda kynmök. 

Ef kona býður karli heim í kaffi eftir að þau 

hafa verið úti að skemmta sér er hún að gefa í 

skyn að hún vilji stunda kynlíf. 

Sp. 10.  Tvíræðar athugasemdir, svo fremur að þær 

gangi ekki of langt, láta konu vita hversu 

aðlaðandi hún er. 

Tvíræðar athugasemdir, svo framarlega að 

þær gangi ekki of langt, láta konu vita hversu 

aðlaðandi hún er. 

Sp. 11.  Það er að hluta til hægt að kenna konu um, 

sem er það kærulaus að ganga í gegnum 

dimmt húsasund að næturlagi, ef henni yrði 

nauðgað. 

Það er að hluta til hægt að kenna konu um, 

sem er það kærulaus að ganga í gegnum 

dimmt húsasund að næturlagi, ef henni yrði 

nauðgað. 
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Sp. 12.  Þegar kona byrjar í ástarsambandi með 

karlmanni hlýtur henni að vera það ljóst að 

hann mun nýta sér rétt sinn til að hafa mök 

við hana. 

Þegar kona byrjar í ástarsambandi með karli 

hlýtur henni að vera það ljóst að hann mun 

krefjast þess að stunda kynlíf, því það sé 

réttur hans.  

Sp. 13.  Flestar konur vilja frekar fá hrós fyrir útlit sitt 

en gáfur. 

Flestar konur vilja frekar fá hrós fyrir útlit sitt 

en gáfur. 

Sp. 14.  Vegna þess hversu misjafnlega fólk er 

upptekið af kynlífi er það einnig misjafnlega 

viðkvæmt fyrir afbrotum á því sviði. 

Vegna þess hvað kynlíf hefur óeðlilega mikið 

aðdráttarafl er samfélag okkar óvenjulega 

viðkvæmt fyrir afbrotum á því sviði. 

Sp. 15.  Konur vilja láta ganga á eftir sér, það þýðir 

ekki að þær vilji ekki stunda kynlíf. 

Konur vilja láta ganga á eftir sér, það þýðir 

ekki að þær vilji ekki stunda kynlíf. 

Sp. 16.  Margar konur eiga til að ýkja vandann sem 

tengist ofbeldi karla. 

Margar konur eiga það til að ýkja vandann 

sem tengist ofbeldi karla.  

Sp. 17.  Þegar karlmaður hvetur makann sinn til að 

hafa mök við sig getur það ekki flokkast sem 

nauðgun. 

Þegar karl þrýstir á maka sinn til að hafa mök 

við sig getur það ekki flokkast sem nauðgun.  

Sp. 18.  Þegar einhleyp kona býður einhleypum 

karlmanni heim til sín er hún að gefa til kynna 

að hún sé ekki mótfallin kynlífi. 

Þegar einhleyp kona býður einhleypum karli 

heim til sín er hún að gefa til kynna að hún sé 

ekki mótfallin því að stunda kynlíf. 

Sp. 19.  Þegar stjórnmálamenn fjalla um nauðganir 

gera þeir það aðallega til að fá athygli 

fjölmiðla. 

Þegar stjórnmálamenn fjalla um nauðganir 

gera þeir það aðallega til að fá athygli 

fjölmiðla. 

Sp. 20.  Þegar fjallað er um nauðgun í hjónabandi er 

erfitt að greina á milli venjulegs kynlífs milli 

hjóna og nauðgunar. 

Þegar fjallað er um nauðgun í hjónabandi er 

erfitt að greina á milli venjulegs kynlífs milli 

hjóna og nauðgunar. 

Sp. 21.  Kynhvöt karlmanna er eins og eldgos - þegar 

þrýstingurinn verður of hár verður hann að 

losa um spennuna. 

Kynhvöt karla er eins og eldgos - þegar 

þrýstingurinn verður of hár verður hann að 

losa um spennuna.  

Sp. 22.  Konur saka eiginmenn sína oft um nauðgun 

einungis til að hefna sín á misheppnuðu 

sambandi. 

Konur saka eiginmenn sína oft um nauðgun í 

hjónabandi einungis til að hefna fyrir 

misheppnað samband. 

Sp. 23.  Umræða um kynferðislegt áreiti á 

vinnustöðum er oftast tilkomin vegna 

meinlausrar hegðunar sem er túlkuð sem 

áreiti. 

Umræðan um kynferðislegt áreiti 

vinnustöðum hefur aðallega leitt til þess að 

meinlaus hegðun er nú oft mistúlkuð sem 

áreiti. 

Sp. 24.  Í stefnumótaaðstæðum eru væntingar oftast 

þannig að konan er á bremsunni en 

karlmaðurinn ýtir á. 

Í stefnumótaaðstæðum eru væntingar oftast 

þannig að konan er á bremsunni en karlinn 

ýtir á. 
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Sp. 25.  Þó að þolendur vopnaðs ráns hafi þurft að 

óttast um líf sitt, fá þeir mun minni 

sálfræðilegan stuðning en fórnarlömb 

nauðgana. 

Þó að þolendur vopnaðs ráns hafi þurft að 

óttast um líf sitt, fá þeir mun minni 

sálfræðilegan stuðning en fórnarlömb 

nauðgana. 

Sp. 26.  Þegar karlmaður nauðgar konu er áfengi oftast 

sökudólgurinn. 

Þegar karl nauðgar konu er áfengi oftast 

sökudólgurinn. 

Sp. 27.  Margar konur eiga það til að mistúlka vel 

meinta hegðun sem "kynferðislegt áreiti". 

Margar konur eiga það til að mistúlka vel 

meinta hegðun sem „kynferðislegt áreiti“.  

Sp. 28.  Í dag er konum sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi boðin nægilega aðstoð 

svo sem hjá Kvennaathvarfinu, 

meðferðaraðilum og í stuðningshópum. 

Í dag er konum sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi boðin nægileg aðstoð 

svo sem hjá Kvennaathvarfinu, 

meðferðaraðilum og í stuðningshópum. 

Sp. 29.  Í staðinn fyrir að hafa áhyggjur af meintum 

þolendum kynferðisbrota ætti samfélagið 

frekar að huga að meira aðkallandi 

vandamálum eins og náttúruvernd. 

Í staðinn fyrir að hafa áhyggjur af meintum 

þolendum kynferðisbrota ætti samfélagið 

frekar að huga að meira aðkallandi 

vandamálum eins og náttúruvernd. 

Sp. 30.  Í dag fá karlmenn sem raunverulega beita 

konur kynferðislegu ofbeldi réttláta refsingu. 

Í dag fá karlar sem raunverulega beita konur 

kynferðislegu ofbeldi réttláta refsingu. 

 

MVQ er sjálfsmatslisti og inniheldur 56 fullyrðingar sem meta viðhorf til 

ofbeldis.  Svarmöguleikarnir eru tvíkosta, rétt eða rangt. Flestar fullyrðingarnar eru þess 

eðlis að þær réttlæta eða styðja ofbeldi á einn eða annan hátt, en aðrar fjalla almennt um 

viðhorf til ofbeldis og tengja ofbeldi við karlmennsku. Dæmi um fullyrðingu á MVQ 

listanum er „Það er í lagi (eðlilegt) að slá einhvern ef hún/hann slær þig fyrst“, 

„Stundum verður þú að vera ofbeldisfull(ur) til að sýna að þú sért karlmenni“ og „Ég er 

algjörlega á móti ofbeldi“. Íslensku útgáfu MVQ spurningalistans má sjá í viðauka D. 

Þáttagreining upprunalegu útgáfunnar sýndi fram á tvo þætti (Walker, 2005). 

Annar þátturinn tengdist karlrembu og innihélt fullyrðingar um þörf á ofbeldi til að 

verjast niðurlægingu. Hinn þátturinn sneri að réttlætingu ofbeldis og öðrum almennum 

staðhæfingum um ofbeldi. Góð fylgni var milli þáttanna í upprunalegri útgáfu listans, 

eða r=0,44 (p < 0,001, n = 382) þegar könnuð var fylgni milli þáttanna þegar aðeins 
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karlmenn voru í úrtakinu. Þegar konur voru teknar með í úrtakið var fylgnin milli 

þáttanna tveggja r=0,55 (p < 0,001, n = 222). Áreiðanleiki MVQ hefur reynst góður, eða 

á bilinu α=0,73 til α=0,91 (Walker, 2005). Flest atriði listans snúa á þann veg að með 

því að svara fullyrðingu með valmöguleikanum „rétt“ fær viðkomandi ekkert stig, en 

með því að svara með „rangt“ fær viðkomandi eitt stig. Þau atriði sem sneru á öfugan 

hátt var snúið við úrvinnslu gagna svo það má því álykta þannig að þeir sem fá lægri 

heildartölu á MVQ listanum hafa sterkari jákvæð viðhorf til ofbeldis en þeir sem fá 

hærri heildartölu.  

Framkvæmd 

Sem hluti af námskeiðum sem Anna Kristín Newton kenndi bæði við Háskóla Íslands 

og Háskólann í Reykjavík voru stúdentar látnir leggja AMMSA listann fyrir 

þátttakendur í hentugleikaúrtaki. Listunum var skilað til kennara í lokuðum umslögum 

en hver stúdent merkti nafn sitt á umslagið svo hægt væri að fylgjast með hvort 

stúdentar væru að framkvæma fyrirlögnina. Leiðbeiningar til þátttakenda voru á forsíðu 

listanna.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS, bæði fyrir forprófun og 

endanlega rannsókn. Eftir hreinsun gagna var lýsandi tölfræði gerð á gagnasafninu. 

Einnig var gerð leitandi þáttagreining með meginhlutagreiningu (principal component 

analysis) þar sem notast var við hornskakkan snúning (direct oblimin). Eins þátta lausn 

var valin eins og notast er við í erlendum útgáfum listans en einnig var íhugað að nota 

þriggja og fjögurra þátta lausn. Áreiðanleikastuðlar mælitækjanna (Chronbach‘s Alpha) 

og undirþátta þeirra voru reiknaðir. Réttmæti mælitækjanna var kannað, annars vegar 
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samleitniréttmæti hinsvegar sundurgreiningarréttmæti en það var metið með því að 

reikna fylgni milli AMMSA og MVQ listanna. Að lokum voru meðaltöl könnuð. 

Meðaltöl AMMSA listans í íslenskri, enskri og þýskri útgáfu voru borin saman. 

Meðaltöl heildartalna fyrir karlmenn voru borin saman við kvenmenn. Einnig voru 

heildarstig mismunandi aldurshópa karlmanna borin saman. Ákveðið var að notast 

annars vegar við hóp 18 til 30 ára karlmanna og hins vegar 31 árs til 45 ára. Notast var 

við þessa aldursskiptingu þar sem meirihluti gerenda í kynferðisbrotamálum er undir 25 

ára aldri (Anna Kristín Newton, munnleg heimild 15. apríl 2011). Því má gera ráð fyrir 

að breytingar verði oft á viðhorfum karlmanna til mýta um kynferðislegt ofbeldi eftir 

þennan aldur. Einnig benda tölur frá fangelsisstofnun til að stærsti hluti fanga sem sátu 

inni árið 2008 voru á aldrinum 25 til 30 ára (Fangelsismálastofnun, 2009) og 

afbrotamenn því helst á þessum aldri.   
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Niðurstöður 

Við hreinsun gagna voru brottfallsgildum skipt út fyrir meðaltalsgildi þegar svör vantaði 

í minna en 5% tilvika. Þeir þátttakendur sem slepptu því að svara meira en 5% af 

spurningalistanum var eytt úr gagnasafni. Þetta merkir að ef brottfallsgildi voru fleiri en 

2 á AMMSA listanum var sá þátttakandi tekinn úr gagnasafni. Við hreinsun gagna á 

MVQ listanum var notast við sama viðmið. Ef þátttakandi sleppti að svara yfir 5% 

spurninga, eða þremur atriðum, var viðkomandi þátttakandi tekinn úr gagnasafni. 

Samtals voru 20 aðilar fjarlægðir úr gagnasafninu en eftir hreinsun gagna var 

heildarfjöldi þátttakenda 624. Þegar notast var við marktektarpróf var miðað við 

marktektarmörkin α=0,05. 

Atriðagreining AMMSA 

Notast var við Cronbachs Alpha til að meta innri áreiðanleika AMMSA listans. Í heild 

var áreiðanleikinn góður, eða α=0,90. Í töflu 2 eru upplýsingar um 

sundurgreiningarhæfni atriða og áreiðanleika ef atriði væri fjarlægt. Þar sést að ekkert 

atriði kvarðans lækkar áreiðanleika hans. Leiðrétt fylgni atriða við heildareinkunn er á 

bilinu 0,23 til 0,66. Atriði átta (umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt) og 30 (réttlát refsing 

fyrir kynferðislegt áreiti) eru einu atriðin sem hafa leiðrétta fylgni við heildareinkunn 

undir viðmiðinu um 0,3. Atriði tvö (efasemdir kvenna um kynlíf hverfa) hefur leiðrétta 

fylgni upp á 0,30. 
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Tafla 2. Atriðagreining AMMSA listans með öllu úrtakinu 

 Leiðrétt fylgni atriðis 

við heild 

Áreiðanleiki ef atriði 

er eytt 

Sp. 1.   Karlar taka frumkvæðið í kynlífi. 0,37 0,89 

Sp. 2.   Efasemdir kvenna um kynlíf hverfa. 0,30 0,90 

Sp. 3.   Margar konur kvarta af litlu tilefni. 0,59 0,89 

Sp. 4.   Konur ásaka ranglega fyrrum maka um 

kynferðisofbeldi. 

0,51 0,89 

Sp. 5.   Kynferðisleg áreitni sem vopn kvenna. 0,55 0,89 

Sp. 6.   Nauðsynlegt fyrir karla að létta á kynferðisþörf. 0,44 0,89 

Sp. 7.   Nægur stuðningur í kjölfar nauðgunar. 0,37 0,89 

Sp. 8.   Umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt.  0,23 0,90 

Sp. 9.   Kaffiboð eftir skemmtun jafngildir kynlífi. 0,47 0,89 

Sp. 10. Tvíræðar athugasemdir láta konu vita hversu 

aðlaðandi hún er.  

0,47 0,89 

Sp. 11. Konur eru ábyrgar fyrir nauðgun ef þær sýna 

kæruleysislega hegðun. 

0,37 0,89 

Sp. 12. Réttur karlmanna til að stunda kynlíf með maka 

sínum.  

0,52 0,89 

Sp. 13. Konur vilja frekar hrós fyrir útlit en gáfur.  0,54 0,89 

Sp. 14. Aðdráttarafl kynlífs gerir samfélagið viðkvæmt 

fyrir afbrotum á því sviði.  

0,37 0,90 

Sp. 15. Konur vilja stunda kynlíf þótt þær vilji láta 

ganga á eftir sér.  

0,31 0,90 

Sp. 16. Konur ýkja vandamál sem tengist ofbeldi karla.  0,59 0,89 

Sp. 17. Að þrýsta á maka sinn er ekki nauðgun.  0,37 0,90 

Sp. 18. Einhleyp kona vill stunda kynlíf ef hún býður 

einhleypum manni heim. 

0,56 0,89 

Sp. 19. Stjórnmálamenn fjalla um nauðgun til að fá 

athygli.  

0,43 0,89 

Sp. 20. Erfitt er að greina nauðgun frá kynlífi í 

hjónabandi.  

0,49 0,89 

Sp. 21. Kynhvöt karla er eins og eldgos.  0,54 0,89 

Sp. 22. Konur saka menn oft um nauðgun sem hefnd.  0,57 0,89 

Sp. 23. Meinlaus hegðun mistúlkuð sem áreiti.  0,63 0,90 

Sp. 24. Konan er á bremsunni en karlinn ýtir á.  0,39 0,89 

Sp. 25. Þolendur ráns fá minni stuðning en þolendur 

nauðgana.  

0,45 0,89 

Sp. 26. Áfengi er oftast sökudólgur nauðgana.  0,45 0,89 

Sp. 27. Vel meint hegðun er mistúlkuð sem 

kynferðislegt áreiti.  

0,66 0,89 

Sp. 28. Nægileg aðstoð í boði fyrir þolendur nauðgunar.  0,35 0,90 

Sp. 29. Minni áhyggjur af kynferðisafbrotum og meiri af 

náttúruvernd.  

0,36 0,89 

Sp. 30. Réttlát refsing fyrir kynferðislegt ofbeldi. 0,23 0,90 
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Fylgni AMMSA og MVQ 

Reiknuð var fylgni á milli heildartalna AMMSA og MVQ listanna með Pearson 

fylgnistuðlinum. Fylgni milli listanna var neikvæð, r=-0,43 og tölfræðilega marktæk (p 

< 0,0005). Það er því nokkuð sterk fylgni milli listanna og gefur hún til kynna að með 

hærra skori á AMMSA listanum fara lægri skor á MVQ listanum. Fylgnistuðull 

Pearsons milli listanna var einnig reiknaður fyrir hvort kyn fyrir sig. Fylgnistuðlar fyrir 

báða hópana voru neikvæðir og tölfræðilega marktækir. Fylgnistuðull í hópi kvenna var 

r=-0,41 en meðal karla r=-0,40. 

Meðaltöl AMMSA 

Tafla 3 sýnir meðaltöl AMMSA listans í íslenskri, enskri og þýskri útgáfu listans. 

Meðaltölin eru reiknuð út frá öllu úrtaki þátttakenda í heild sinni með báðum kynjum 

þar sem meðaltölin úr ensku og þýsku útgáfum listans byggðu á niðurstöðum úr úrtaki 

bæði karl- og kvenmanna. Af þeim 30 breytum sem eru í AMMSA listanum er 

meðaltalsgildið á íslensku útgáfunni hæst miðað við ensku og þýsku útgáfuna í 21 

tilviki. Meðaltalsgildi ensku útgáfunnar er hæst af þessum þremur útgáfum í níu skipti, 

en þýska meðaltalsgildið er í öllum tilvikum lægri en í ensku og íslensku útgáfunni. 
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Tafla 3. Meðaltöl atriða AMMSA-listans í íslenskri, enskri og þýskri útgáfu 

Atriði AMMSA-listans Meðaltal á 

Íslandi 

Meðaltal á 

Englandi 

Meðaltal í 

Þýskalandi 

              Heildarmeðaltal 105,96 97,67 85,41 

1. Karlar taka frumkvæðið í kynlífi. 4,52 4,13 3,04 

2. Efasemdir kvenna um kynlíf hverfa. 3,50 1,96 2,56 

3. Margar konur kvarta af litlu tilefni. 3,01 2,67 2,49 

4. Konur ásaka ranglega fyrrum maka um 

kynferðisofbeldi vegna forræðisdeilu.  

2,98 3,32 2,99 

5. Kynferðisleg áreitni sem vopn kvenna. 3,20 3,72 2,94 

6. Nauðsynlegt fyrir karla að létta á 

kynferðisþörf. 

4,95 3,82 3,61 

7. Nægur stuðningur í kjölfar nauðgunar. 3,61 3,29 2,60 

8. Umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt. 3,49 3,39 3,12 

9. Kaffiboð eftir skemmtun jafngildir kynlífi. 3,96 2,38 3,62 

10. Tvíræðar athugasemdir láta konu vita hversu 

aðlaðandi hún er.  

4,15 3,53 3,43 

11. Konur ábyrgar fyrir nauðgun ef þær sýna 

kæruleysislega hegðun. 

1,88 2,13 1,61 

12. Réttur karlmanna til að stunda kynlíf með 

maka sínum. 

3,26 2,74 2,43 

13. Konur vilja frekar hrós fyrir útlit en gáfur. 4,08 3,61 3,57 

14. Aðdráttarafl kynlífs gerir samfélagið 

viðkvæmt fyrir afbrotum á því sviði. 

3,94 3,74 3,13 

15. Konur vilja stunda kynlíf þótt þær vilji láta 

ganga á eftir sér. 

4,94 3,49 2,74 

16. Konur ýkja vandamál sem tengist ofbeldi 

karla. 

2,92 2,77 2,67 

17. Að þrýsta á maka sinn er ekki nauðgun.  3,20 3,72 2,56 

18. Einhleyp kona vill stunda kynlíf ef hún býður 

einhleypum manni heim. 

3,89 2,93 2,84 

19. Stjórnmálamenn fjalla um nauðganir til að fá 

athygli. 

3,32 4,32 3,86 

20. Erfitt er að greina nauðgun frá kynlífi í 

hjónabandi. 

3,25 2,46 2,41 

21. Kynhvöt karla er eins og eldgos. 3,58 3,27 2,55 

22. Konur saka menn oft um nauðgun sem hefnd. 3,05 2,60 2,39 

23. Meinlaus hegðun mistúlkuð sem áreiti. 4,12 3,66 2,97 

24. Konan er á bremsunni en karlinn ýtir á. 4,18 3,80 3,27 

25. Þolendur ráns fá minni stuðning en þolendur 

nauðgana. 

4,05 4,35 3,73 

26. Áfengi er oftast sökudólgur nauðgana. 3,08 3,62 2,59 

27. Vel meint hegðun mistúlkuð sem kynferðislegt 

áreiti. 

3,73 3,16 2,71 

28. Nægileg aðstoð í boði fyrir þolendur 

nauðgunar.  

3,90 3,59 2,43 

29. Minni áhyggjur af kynferðisafbrotum og meiri 

af náttúruvernd. 

2,14 2,59 2,06 

30. Réttlát refsing fyrir kynferðislegt ofbeldi. 2,08 2,91 2,49 
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Samanburður á meðaltölum 

Meðaltöl karla og kvenna í íslensku útgáfu listans má sjá í töflu 4. Þar sést að 

meðalheildartala karla var hærri en kvenna og niðurstöður t-prófs sýndu að tölfræðilega 

marktækur munur var á þessum meðaltölum, eða t (622) = 4,59, p = 0,05.  

Þegar munur á meðalheildartölu mismunandi aldurshópa í úrtaki karlmanna var 

kannaður sýndu niðurstöður að meðalheildartala í 18 til 30 ára úrtaki var hærri en fyrir 

eldri hópinn, eins og sést í töflu 4. T-próf sýndi fram á að marktækur munur var á 

þessum meðaltölum, eða t (461) = -1,90, p = 0,05.  

Tafla 4. Samanburður á meðaltölum 
 Heildarmeðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

Karlar 108,58 24,45 463 

Konur 98,28 24,73 161 

Karlar 18-30 ára 109,69 24,49 365 

Karlar 31-45 ára 104,43 23,96 98 

 

Þáttagreining  

Svör þátttakenda voru þáttagreind með því að nota leitandi þáttagreiningu með 

meginhlutagreiningu (e. principal components). Byrjað var á því að athuga hvort gögnin 

uppfylltu skilyrði þáttagreiningar. Niðurstöður Bartlett prófsins hjá báðum hópum 

(Bartlett‘s test of sphericity) var marktækt (χ
2
(435)=5232,873, p<0,0001). Viðmið 

KMO prófsins (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) fyrir allt úrtakið 

var 0,92 en fyrir karla 0,91, en miðað er við að KMO sé yfir 0,50 (Einar Guðmundsson 

og Árni Kristjánsson, 2005). Niðurstöður prófanna benda því til að gagnasafnið henti til 

þáttagreiningar.  

Þáttagreining sýndi að sjö þættir höfðu eigingildi hærri en einn. Skriðupróf (sjá 

mynd 2) benti hins vegar til þess að fjórir undirliggjandi þættir lægju að baki svörum 
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þátttakenda. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu var ákveðið að velja einungis einn þátt og var 

ástæðan sú að stuðst var við þá lausn í upprunalegu útgáfu AMMSA listans. Lausn með 

einum almennum þætti skýrði þó aðeins 26,36% af heildardreifingu breytanna þegar 

notast var við allt úrtakið. 

  

Mynd 2. Skriðupróf fyrir allt úrtakið 

 

Í töflu 5 eru upplýsingar um þáttahleðslu allra atriða kvarðans. Þáttahleðsla atriðanna 

var nokkuð há. Almennt er miðað við að hleðsla breytu við þátt sé 0,3 eða hærri (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005) en þó var hleðsla tveggja atriða undir 0,3. 

Þetta voru atriði átta (umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt) sem hafði þáttahleðsluna 0,26 

og atriði 30 (réttlát refsing fyrir kynferðislegt ofbeldi) sem hafði hleðslu upp á 0,25. 

Önnur atriði höfðu þáttahleðslu á bilinu 0,33 til 0,73.  
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Tafla 5. Þáttahleðsla allra atriða AMMSA listans 

Atriði Almennur þáttur 

Sp. 27. Vel meint hegðun mistúlkuð sem kynferðislegt áreiti.  0,73 

Sp. 23. Meinlaus hegðun mistúlkuð sem áreiti. 0,70 

Sp. 3.   Margar konur kvarta af litlu tilefni. 0,66 

Sp. 16. Konur ýkja vandamál sem tengist ofbeldi karla. 0,65 

Sp. 22. Konur saka menn oft um nauðgun sem hefnd. 0,65 

Sp. 5.   Kynferðisleg áreitni sem vopn kvenna. 0,63 

Sp. 18. Einhleyp kona vill stunda kynlíf ef hún býður einhleypum manni heim. 0,61 

Sp. 13. Konur vilja frekar hrós fyrir útlit en gáfur. 0,60 

Sp. 4.   Konur ásaka ranglega fyrrum maka um kynferðisofbeldi vegna forræðisdeilu. 0,58 

Sp. 21. Kynhvöt karla er eins og eldgos. 0,58 

Sp. 12. Réttur karlmanna til að stunda kynlíf með maka sínum. 0,57 

Sp. 20. Erfitt að greina nauðgun frá kynlífi í hjónabandi. 0,54 

Sp. 9.   Kaffiboð eftir skemmtun jafngildir kynlífi. 0,52 

Sp. 10. Tvíræðar athugasemdir láta konu vita hversu aðlaðandi hún er. 0,52 

Sp. 25. Þolendur ráns fá minni stuðning en þolendur nauðgana. 0,51 

Sp. 26. Áfengi er oftast sökudólgur nauðgana. 0,50 

Sp. 19. Stjórnmálamenn fjalla um nauðgun til að fá athygli. 0,48 

Sp. 6.   Nauðsynlegt er fyrir karla að létta á kynferðisþörf. 0,48 

Sp. 24. Konan er á bremsunni en karlinn ýtir á. 0,43 

Sp. 17. Að þrýsta á maka sinn er ekki nauðgun. 0,42 

Sp. 14. Aðdráttarafl kynlífs gerir samfélagið viðkvæmt fyrir afbrotum á því sviði. 0,41 

Sp. 1.   Karlar taka frumkvæðið í kynlífi. 0,41 

Sp. 29. Minni áhyggjur af kynferðisafbrotum og meiri af náttúruvernd. 0,41 

Sp. 11. Konur eru ábyrgar fyrir nauðgun ef þær sýna kæruleysislega hegðun. 0,40 

Sp. 7.   Nægur stuðningur í kjölfar nauðgunar. 0,40 

Sp. 28. Nægileg aðstoð er í boði fyrir þolendur nauðgunar. 0,38 

Sp. 15. Konur vilja stunda kynlíf þótt þær vilji láta ganga á eftir sér.  0,35 

Sp. 2.   Efasemdir kvenna um kynlíf hverfa. 0,33 

Sp. 8.   Umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt.  0,26 

Sp. 30. Réttlát refsing er fyrir kynferðislegt ofbeldi. 0,25 

Mælingarfræðilegir eiginleikar AMMSA listans voru einnig skoðaðir aðeins með úrtaki 

karlmanna. Ástæðan fyrir því var að kvarðinn er aðallega hugsaður sem meðferðartæki 

fyrir karlmenn þar sem þeir eru í meirihluta gerenda í kynferðisafbrotamálum (Anna 

Kristín Newton, munnleg heimild 15. apríl 2011). 

Atriðagreining í úrtaki karlmanna 

Einnig var notast við Cronbachs Alpha þegar innri áreiðanleiki fyrir úrtak karlmanna 

var skoðaður. Áreiðanleiki AMMSA listans meðal karlmanna var α=0,90 sem er sá sami 

ef miðað er við áreiðanleika alls úrtaksins. Tafla 6 sýnir atriðagreiningu á kvarðanum 

þegar notast er við úrtak karlmanna. Þar kemur fram sundurgreiningarhæfni atriða og 

hvaða áhrif það hefur á áreiðanleikann að eyða atriði út. Í töflunni sést að ekkert atriði 

lækkaði áreiðanleika listans. Leiðrétt fylgni atriða við heildartölu var á bilinu 0,24 og 
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0,66, sem er viðunandi ef frá eru talin þau atriði sem höfðu leiðrétta fylgni undir 0,3 en 

þau voru tvö talsins. Líkt og í atriðagreiningu fyrir allt úrtakið voru það atriði átta 

(umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt) og 30 (réttlát refsing er fyrir kynferðislegt ofbeldi).  

Tafla 6. Atriðagreining í úrtaki karlmanna 

 Leiðrétt fylgni atriðis 

við heild 

Áreiðanleiki ef atriði 

er eytt 

Sp. 1.   Karlar taka frumkvæðið í kynlífi. 0,41 0,90 

Sp. 2.   Efasemdir kvenna um kynlíf hverfa. 0,34 0,90 

Sp. 3.   Margar konur kvarta af litlu tilefni. 0,59 0,89 

Sp. 4.   Konur ásaka ranglega fyrrum maka um 

kynferðisofbeldi. 

0,48 0,89 

Sp. 5.   Kynferðisleg áreitni sem vopn kvenna. 0,51 0,89 

Sp. 6.   Nauðsynlegt fyrir karla að létta á kynferðisþörf. 0,43 0,89 

Sp. 7.   Nægur stuðningur í kjölfar nauðgunar. 0,42 0,89 

Sp. 8.   Umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt.  0,24 0,90 

Sp. 9.   Kaffiboð eftir skemmtun jafngildir kynlífi. 0,51 0,89 

Sp. 10. Tvíræðar athugasemdir láta konu vita hversu 

aðlaðandi hún er.  

0,49 0,89 

Sp. 11. Konur eru ábyrgar fyrir nauðgun ef þær sýna 

kæruleysislega hegðun. 

0,38 0,90 

Sp. 12. Réttur karlmanna til að stunda kynlíf með maka 

sínum.  

0,52 0,89 

Sp. 13. Konur vilja frekar hrós fyrir útlit en gáfur.  0,56 0,89 

Sp. 14. Aðdráttarafl kynlífs gerir samfélagið viðkvæmt 

fyrir afbrotum á því sviði.  

0,49 0,89 

Sp. 15. Konur vilja stunda kynlíf þótt þær vilji láta 

ganga á eftir sér.  

0,31 0,90 

Sp. 16. Konur ýkja vandamál sem tengist ofbeldi karla.  0,57 0,89 

Sp. 17. Að þrýsta á maka sinn er ekki nauðgun.  0,37 0,90 

Sp. 18. Einhleyp kona vill stunda kynlíf ef hún býður 

einhleypum manni heim. 

0,54 0,89 

Sp. 19. Stjórnmálamenn fjalla um nauðgun til að fá 

athygli.  

0,42 0,89 

Sp. 20. Erfitt er að greina nauðgun frá kynlífi í 

hjónabandi.  

0,48 0,89 

Sp. 21. Kynhvöt karla er eins og eldgos.  0,53 0,89 

Sp. 22. Konur saka menn oft um nauðgun sem hefnd.  0,54 0,89 

Sp. 23. Meinlaus hegðun mistúlkuð sem áreiti.  0,61 0,89 

Sp. 24. Konan er á bremsunni en karlinn ýtir á.  0,35 0,90 

Sp. 25. Þolendur ráns fá minni stuðning en þolendur 

nauðgana.  

0,44 0,89 

Sp. 26. Áfengi er oftast sökudólgur nauðgana.  0,43 0,89 

Sp. 27. Vel meint hegðun er mistúlkuð sem 

kynferðislegt áreiti.  

0,66 0,89 

Sp. 28. Nægileg aðstoð í boði fyrir þolendur nauðgunar.  0,39 0,90 

Sp. 29. Minni áhyggjur af kynferðisafbrotum og meiri af 

náttúruvernd.  

0,33 0,90 

Sp. 30. Réttlát refsing fyrir kynferðislegt ofbeldi. 0,25 0,90 
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Þáttagreining í úrtaki karlmanna 

Þáttagreining í úrtaki karlmanna leiddi í ljós að sjö þættir höfðu eigingildi hærri en einn 

en skriðupróf benti til að þættirnir væru fjórir (smá mynd 3).  

 

Mynd 3. Skriðupróf í úrtaki karlmanna 

 

Aftur var ákveðið að velja einungis einn þátt en fyrsti þátturinn skýrði 26,4% af 

heildardreifingu breytanna. Í töflu 7 eru upplýsingar um þáttahleðslur atriða en 

niðurstöður voru sambærilegar við niðurstöður alls úrtaksins. Tvö atriði höfðu lága 

þáttahleðslu. Þetta voru atriði 30 (réttlát refsing er fyrir kynferðislegt ofbeldi) og atriði 

átta (umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt) sem bæði höfðu þáttahleðsluna upp á 0,28. Í 

þessu úrtaki hafði atriði 27 (vel meint hegðun er mistúlkuð sem kynferðislegt áreiti) 

hæstu þáttahleðsluna, eða 0,72. 
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Tafla 7. Eins þáttar lausn í úrtaki karlmanna  

Atriði Fylgni við þátt 

Sp. 27. Vel meint hegðun mistúlkuð sem kynferðislegt áreiti. 0,72 

Sp. 23. Meinlaus hegðun mistúlkuð sem áreiti. 0,68 

Sp. 3.   Margar konur kvarta af litlu tilefni. 0,65 

Sp. 16. Konur ýkja vandamál sem tengist ofbeldi karla. 0,63 

Sp. 13. Konur vilja frekar hrós fyrir útlit en gáfur. 0,62 

Sp. 22. Konur saka menn oft um nauðgun sem hefnd. 0,61 

Sp. 18. Einhleyp kona vill stunda kynlíf ef hún býður einhleypum manni heim. 0,59 

Sp. 5.   Kynferðislega áreitni sem vopn kvenna. 0,58 

Sp. 21. Kynhvöt karla er eins og eldgos.  0,57 

Sp. 12. Réttur karlmanna til að stunda kynlíf með  maka sínum. 0,57 

Sp. 9.   Kaffiboð eftir skemmtun jafngildir kynlífi. 0,56 

Sp. 4.   Konur ásaka ranglega fyrrum maka um kynferðisofbeldi vegna forræðisdeilu. 0,55 

Sp. 10. Tvíræðar athugasemdir láta konu vita hversu aðlaðandi hún er.  0,54 

Sp. 14. Aðdráttarafl kynlífs gerir samfélagið viðkvæmt fyrir afbrotum á því sviði. 0,54 

Sp. 20. Erfitt er að greina nauðgun frá kynlífi í hjónabandi. 0,53 

Sp. 25. Þolendur ráns fá minni stuðning en þolendur nauðgana. 0,49 

Sp. 19. Stjórnmálamenn fjalla um  nauðgun til að fá athygli. 0,48 

Sp. 6.   Nauðsynlegt fyrir karla að létta á kynferðisþörf. 0,47 

Sp. 26. Áfengi er oftast sökudólgur nauðgana. 0,47 

Sp. 1.   Karlar taka frumkvæðið í kynlífi. 0,45 

Sp. 7.   Nægur stuðningur er í kjölfar nauðgunar. 0,45 

Sp. 28. Nægileg aðstoð er í boði fyrir þolendur nauðgunar.  0,43 

Sp. 11. Konur eru ábyrgar fyrir nauðgun ef þær sýna kæruleysislega hegðun. 0,41 

Sp. 17. Að þrýsta á maka sinn er ekki nauðgun. 0,41 

Sp. 24. Konan er á bremsunni en karlinn ýtir á. 0,39 

Sp. 2.   Efasemdir kvenna um kynlíf hverfa. 0,38 

Sp. 29. Minni áhyggjur af kynferðisafbrotum og meiri af náttúruvernd. 0,37 

Sp. 15. Konur vilja stunda kynlíf þótt þær vilji láta ganga á eftir sér. 0,36 

Sp. 30. Réttlát refsing fyrir kynferðislegt ofbeldi. 0,28 

Sp. 8.   Umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt. 0,28 

Í ljósi niðurstaðna úr skriðuprófi var ákveðið að skoða einnig fjögurra þátta lausn. 

Notast var við allt úrtakið svo niðurstöður væru sambærilegar fyrri rannsóknum á 

AMMSA listanum (Greger o.fl., 2007).  

Fjögurra þátta lausn fyrir allt úrtakið  

Þegar fjórir þættir voru dregnir út, skýrði fyrsti þátturinn sem fyrr 26,36% af 

heildardreifingu breytanna. Annar þátturinn skýrði 5,76%, þriðji þátturinn 5,18% og sá 

fjórði 4,43%. Fjórir þættir skýrðu samtals 41,73% af heildardreifingu breytanna. 

Upplýsingar um þáttahleðslur eru í töflu 8. Þar sést að flest atriði voru með meðal- eða 

góða fylgni við þann þátt sem þau hlóðu hæst á en miðað er við að meðalfylgni sé á 

bilinu 0,3 til 0,6 (Kline, 2005).  
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Tafla 8. Þáttagreining með fjögurra þátta lausn í öllu úrtaki  

 Afneitun á 

umfangi 

vandans 

Mýtur um 

samskipti 

kynjanna og 

kynferðisþörf 

karlmanna 

Stuðningur Réttlátur 

heimur 

Sp. 5.   Kynferðisleg áreitni sem vopn kvenna.   0,80    

Sp. 22. Konur saka menn oft um nauðgun sem 

hefnd.  
0,79    

Sp. 4.   Konur ásaka ranglega fyrrum maka um 

kynferðisofbeldi vegna forræðisdeilu.  
0,78    

Sp. 3.   Margar konur kvarta af litlu tilefni. 0,68    

Sp. 27. Vel meint hegðun mistúlkuð sem 

kynferðislegt áreiti. 
0,67    

Sp. 23. Meinlaus hegðun mistúlkuð sem áreiti.  0,64    

Sp. 16. Konur ýkja vandamál sem tengjast 

ofbeldi karla.  
0,55    

Sp. 19. Stjórnmálamenn fjalla um nauðgun til að 

fá athygli.  
0,47    

Sp. 20. Erfitt að greina nauðgun frá kynlífi í 

hjónabandi.  
0,46    

Sp. 21. Kynhvöt karla er eins og eldgos.   0,73   

Sp. 6.   Nauðsynlegt fyrir karla að létta á 

kynferðisþörf.  

 0,72   

Sp. 9.   Kaffiboð eftir skemmtun jafngildir 

kynlífi.  

 0,69   

Sp. 12. Réttur karlmanna til að stunda kynlíf með 

maka sínum.  

 0,65   

Sp. 18. Einhleyp kona vill stunda kynlíf ef hún 

býður einhleypum manni heim.  

 0,55   

Sp. 10. Tvíræðar athugasemdir láta konu vita 

hversu aðlaðandi hún er.  

 0,49   

Sp. 1.   Karlar taka frumkvæðið í kynlífi.   0,46  -0,28 

Sp. 13. Konur vilja frekar hrós fyrir útlit en gáfur.   0,41  -0,21 

Sp. 24. Konan er á bremsunni en karlinn ýtir á.  0,41   

Sp. 17. Að þrýsta á maka sinn er ekki nauðgun.  0,21 0,30   

Sp. 2.   Efasemdir kvenna um kynlíf hverfa.   0,29   

Sp. 14. Aðdráttarafl kynlífs gerir samfélagið 

viðkvæmt fyrir afbrotum á því sviði.  

 0,21   

Sp. 7.   Nægur stuðningur í kjölfar nauðgunar.    0,86  

Sp. 28. Nægileg aðstoð í boði fyrir þolendur 

nauðgunar.  

  0,83  

Sp. 25. Þolendur ráns fá minni stuðning en 

þolendur nauðgana. 

0,33  0,34 -0,21 

Sp. 26. Áfengi oftast sökudólgur nauðgana.  0,25 0,27  

Sp. 8.   Umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt.    0,25  

Sp. 30. Réttlát refsing fyrir kynferðislegt ofbeldi.   0,32 0,55 

Sp. 29. Minni áhyggjur af kynferðisafbrotum og 

meiri af náttúruvernd.  
0,43   0,48 

Sp. 11. Konur ábyrgar fyrir nauðgun ef þær sýna 

kæruleysislega hegðun.  

 0,35  0,48 

Sp. 15. Konur vilja stunda kynlíf þótt þær vilji 

láta ganga á eftir sér.  

 0,32  -0,41 

Atriði sem byggja hvern þátt eru feitletruð.  
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Í fyrsta þættinum voru tíu breytur tengdar því hvort kynferðisofbeldi væri 

raunverulegt vandamál eða búið til af samfélaginu. Fyrsti þátturinn var því nefndur 

„Afneitun á umfangi vandans“. Hleðsla atriða á þeim þætti er á bilinu 0,43 til 0,80 og 

öll atriðin hafa því ásættanlega þáttahleðslu. Eitt atriði innan þáttarins hafði hærri 

hleðslu við fjórða þáttinn, „Réttlátur heimur“ og var það atriði 29 (minni áhyggjur af 

kynferðisafbrotum og meiri af náttúruvernd). Atriðið hafði þáttahleðsluna 0,43 við 

„Afneitun á umfangi vandans“ en 0,48 við fjórða þáttinn, „Réttlátur heimur“. Atriðinu 

var þó haldið í fyrsta þættinum þar sem merking þess var í samræmi við önnur atriði 

sem mynduðu þann þátt.  

Atriði sem höfðu fylgni við þátt tvö tengdust almennri vitneskju. Þessi atriði 

fjölluðu um mýtur um samskipti kynjanna og líffræðilega nauðsyn karla til að stunda 

kynlíf. Þátturinn var því nefndur „Mýtur um samskipti kynjanna og kynferðisþörf 

karlmanna“.  Fjöldi atriða í þessum þætti voru 14 og þáttahleðsla atriða voru á bilinu 

0,21 til 0,73. Þrjú atriði höfðu hleðslu undir 0,3. Það voru atriði tvö (efasemdir kvenna 

um kynlíf hverfa) sem hafði þáttahleðsluna 0,29. Atriði 14 (aðdráttarafl kynlífs gerir 

samfélagið viðkvæmt fyrir afbrotum á því sviði) hafði hleðsluna 0,21 við þáttinn og 

atriði 26 (áfengi er oftast sökudólgur nauðgana) hafði þáttahleðsluna 0,25. Tvö atriði 

höfðu hærri hleðslu við aðra þætti en þeim var haldið í þætti tvö, „Mýtur um samskipti 

og kynferðisþörf karlmanna“ vegna merkingar þeirra. Þetta voru atriði 26 (áfengi er 

oftast sökudólgur nauðgana) sem hafði einnig hleðslu upp á 0,27 við þriðja þáttinn, 

„Stuðningur“. Atriði 15 (konur vilja stunda kynlíf þótt þær vilji láta ganga á eftir sér) 

hafði hærri hleðslu við fjórða þáttinn, „Réttlátur heimur“, en þáttahleðsla atriðisins var 

neikvæð. Að lokum hafði atriði eitt (karlar taka frumkvæðið í kynlífi) einnig hleðslu við 
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fjórða þáttinn „Réttlátur heimur“ en sú hleðsla var þó bæði lág og neikvæð og þótti ekki 

ástæða til að skoða það nánar. 

Þriðji þátturinn var nefndur „Stuðningur“ og innihélt fjögur atriði tengd stuðning 

í kjölfar áfalls. Þáttahleðsla atriða var á bilinu 0,25 til 0,86. Eitt atriði hafði hleðslu 

undir 0,3 en það var atriði átta (umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt) sem hafði 

þáttahleðsluna 0,25. Atriði 25 (þolendur ráns fá minni stuðning en þolendur nauðgana) 

hafði hleðsluna 0,34 við þáttinn „Stuðningur“ en hafði einnig hleðslu við fyrsta þáttinn, 

„Afneitun á umfangi vandans“ upp á 0,33.  

Í fjórða þættinum voru aðeins tvær breytur tengdar réttlæti og refsingu tengdum 

kynferðisbrotum. Þessi þáttur fékk heitið „Réttlátur heimur“. Atriðin höfðu hleðsluna 

0,48 og 0,55 við þáttinn sem er viðunandi.  

Tafla 9 sýnir fylgni milli þátta. Fylgni milli fyrstu þriggja þáttanna er á bilinu 

0,30  til 0,50 sem gefur til kynna að atriði undirþáttanna séu að mæla ólíka þætti. Fylgni 

fjórða þáttar við hina þættina er mjög lág. 

Tafla 9. Fylgni milli undirþátta AMMSA 

Þættir Afneitun á 

umfangi vandans 

Mýtur um samskipti 

kynjanna og kynferðisþörf 

karlmanna 

Stuðningur Réttlátur 

heimur 

Afneitun á umfangi 

vandans 

1,00 0,50 0,35 0,05 

Mýtur um 

samskipti kynjanna 

og kynferðisþörf 

karlmanna 

0,50 1,00 0,30 0,01 

Stuðningur 0,35 0,30 1,00 -0,03 

Réttlátur heimur 0,05 0,01 -0,03 1,00 
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Atriðagreining fyrir undirþættina fjóra 

Áreiðanleiki var reiknaður fyrir undirþættina fjóra. Áreiðanleiki fyrsta þáttarins sem 

nefndur var „Afneitun á umfangi vandans“ var mjög góður, eða α=0,86. Í töflu 10 eru 

upplýsingar um sundurgreiningarhæfni atriða og áreiðanleika ef atriði væri fjarlægt. Þar 

sést að fylgni atriða við leiðrétta heildareinkunn er á bilinu 0,39 til 0,67 og því er 

sundurgreiningarhæfni allra atriðanna því ásættanleg Þar sést einnig að ekkert af 

atriðunum lækkar áreiðanleika kvarðans. 

Tafla 10. Leiðrétt fylgni atriða ,,Afneitun á umfangi vandans" við 

heildareinkunn og áreiðanleiki þáttarins ef atriði er eytt 
 Leiðrétt fylgni 

atriðis við heild 

Áreiðanleiki þáttar ef 

atriði er eytt 

Sp. 5.   Kynferðisleg áreitni sem vopn kvenna. 0,64 0,84 

Sp. 22. Konur saka menn oft um nauðgun sem hefnd. 0,67 0,84 

Sp. 4.   Konur ásaka ranglega fyrrum maka um 

kynferðisofbeldi vegna forræðisdeilu. 

0,59 0,85 

Sp. 3.   Margar konur kvarta af litlu tilefni. 0,64 0,84 

Sp. 27. Vel meint hegðun mistúlkuð sem kynferðislegt 

áreiti.  

0,67 0,84 

Sp. 23. Meinlaus hegðun mistúlkuð sem áreiti.  0,64 0,84 

Sp. 16. Konur ýkja vandamál sem tengist ofbeldi karla.  0,58 0,85 

Sp. 19. Stjórnmálamenn fjalla um nauðgun til að fá 

athygli. 

0,43 0,86 

Sp. 20. Erfitt er að greina nauðgun frá kynlífi í 

hjónabandi.  

0,47 0,86 

Sp. 29. Minni áhyggjur af kynferðisafbrotum og meiri 

af náttúruvernd.  

0,39 0,86 

Innri áreiðanleiki var reiknaður fyrir þáttinn „Mýtur um samskipti kynjanna og 

kynferðisþörf karlmanna“. Alfastuðullinn var ásættanlegur eða α=0,81. Tafla 11 sýnir 

upplýsingar um sundurgreiningarhæfni atriða og áreiðanleika þáttarins ef atriði væri 

fjarlægt. Fylgni atriða við leiðrétta heildartölu er á bilinu 0,32 til 0,58 og 

sundurgreiningarhæfni atriðanna því viðunandi. Ekkert atriði lækkar áreiðanleika 

kvarðans.  
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Tafla 11. Leiðrétt fylgni atriða ,,Mýtur um samskipti kynjanna og 

kynferðisþörf karlmanna" við heildareinkunn og áreiðanleiki ef atriði er eytt 
 Leiðrétt fylgni atriðis 

við heild 

Áreiðanleiki þáttar 

ef atriði er eytt 

Sp. 21. Kynhvöt karla er eins og eldgos.  0,58 0,79 

Sp. 6.   Nauðsynlegt fyrir karla að létta á kynferðisþörf. 0,50 0,80 

Sp. 9.   Kaffiboð eftir skemmtun jafngildir kynlífi.  0,51 0,80 

Sp. 12. Réttur karlmanna til að stunda kynlíf með maka 

sínum. 

0,53 0,79 

Sp. 18. Einhleyp kona vill stunda kynlíf ef hún býður 

einhleypum manni heim. 

0,56 0,79 

Sp. 10. Tvíræðar athugasemdir láta konu vita hversu 

aðlaðandi hún er. 

0,48 0,80 

Sp. 1.   Karlar taka frumkvæðið í kynlífi. 0,39 0,81 

Sp. 13. Konur vilja frekar hrós fyrir útlit en gáfur. 0,53 0,79 

Sp. 17. Að þrýsta á maka sinn er ekki nauðgun. 0,33 0,81 

Sp. 24. Konan er á bremsunni en karlinn ýtir á. 0,40 0,81 

Sp. 2.   Efasemdir kvenna um kynlíf hverfa.  0,29 0,81 

Sp. 14. Aðdráttarafl kynlífs gerir samfélagið viðkvæmt 

fyrir afbrotum á því sviði.  

0,32 0,81 

Sp. 15. Konur vilja stunda kynlíf þótt þær vilji láta 

ganga á eftir sér.  

0,32 0,81 

Sp. 26. Áfengi er oftast sökudólgur nauðgana. 0,40 0,80 

Áreiðanleiki þáttarins „Stuðningur“ var töluvert lakari en fyrir fyrstu tvo þættina, eða 

α=0,58. Tafla 12 sýnir að með því að fjarlægja atriði átta (umfjöllun fjölmiðla eykur 

kynhvöt) út breytusafni myndi áreiðanleikinn hækka í 0,64. Leiðrétt fylgni þess atriðis 

við heildartölu var einnig mjög lág, eða 0,19. Leiðrétt fylgni spurningu 25 við 

heildartölu er 0,3. Leiðrétt fylgni hinna tveggja breytanna í þættinum eru góðar, eða 

0,49. 

Tafla 12. Leiðrétt fylgni atriða ,,Stuðningur" við heildareinkunn og áreiðanleiki ef atriði 

er eytt 
 Leiðrétt fylgni atriðis 

við heild 

Áreiðanleiki þáttar ef atriði 

er eytt 

Sp. 7.   Nægur stuðningur í kjölfar nauðgunar. 0,49 0,39 

Sp. 8.   Umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt. 0,19 0,64 

Sp. 25. Þolendur ráns fá minni stuðning en 

þolendur nauðgana. 

0,30 0,55 

Sp. 28. Nægileg aðstoð í boði fyrir þolendur 

nauðgunar. 

0,49 0,40 

Í ljósi þess að einungis tvö atriði hlóðu á síðasta þáttinn þótti ekki ástæða til að 

atriðagreina þau.  
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Umræður 

Atriðagreining  

Markmið rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika fyrstu íslensku útgáfu 

AMMSA spurningalistans. Almennt benda niðurstöður til að áreiðanleiki kvarðans sé 

góður og að sundurgreiningarhæfni atriða sé ásættanleg. Tvö atriði greindu þó illa á 

milli viðhorfa þátttakenda í þessari rannsókn. Þetta voru atriði átta (umfjöllun fjölmiðla 

eykur kynhvöt) og 30 (réttmæt refsing er fyrir kynferðislegt áreiti). Líklegasta ástæða 

þess að atriði átta var ekki nægilega gott er sú að erfitt er að skilja merkingu 

spurningarinnar því hún er frekar löng. Leitast var eftir að þýða atriðið frá ensku og 

þýsku útgáfunni svo hún yrði skiljanleg en sú þýðing hefur því miður ekki skilað sér 

nægilega vel. Best væri að reyna að einfalda spurninguna enn frekar ef mögulegt er svo 

merking hennar komist frekar til skila. Aðalatriði breytunnar er það að fjölmiðlar hafi 

áhrif á kynhvöt þeirra sem eru líklegir til afbrota á þessu sviði. Atriði 30 kom einnig illa 

út en möguleg ástæða fyrir því er að það er mismunandi eftir löndum hversu þungir 

dómar eru fyrir kynferðisbrot. Einnig verður að hafa í huga að dómar hafa verið að 

þyngjast hér á landi og misjafnt er hvort fólki finnst þeir sanngjarnir eða ekki 

(Ragnheiður Bragadóttir, 2009). Auk þess getur það reynst erfitt að móta sér fasta 

skoðun á því hvort allir dómar sem falla í kynferðisafbrotamálum séu sanngjarnir. Málin 

eru jafn ólík og þau eru mörg og erfitt getur reynst að mynda sér eina algilda skoðun. 

Líklega er algengara að fólk myndi sér frekar skoðun á einstaka málum. Atriði 30 er 

nokkuð vel þýtt frá enska og þýska listanum er ekki hægt að bæta þýðingu þess með 

augljósum hætti. Ef til vill væri best að fjarlægja það alfarið úr listanum þar sem það 

virðist ekki vera að mæla einhverja ákveðna mýtu. 
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Niðurstöður bentu einnig til að viðmiðunarréttmæti AMMSA væri ásættanlegt. 

Fylgni milli AMMSA og MVQ var neikvæð og nokkuð sterk. Þessar niðurstöður þýða 

að með hærra skori á AMMSA (jákvæðara viðhorf til mýta um kynferðisofbeldi) fylgir 

lægra skor á MVQ (jákvæðara viðhorf til ofbeldis). Allt úrtakið var notað þegar fylgnin 

milli listanna var reiknuð. Það var gert vegna þess að búist var við einum þætti auk þess 

sem fyrri rannsóknir notuðu ekki kynbundið úrtak. Þessar niðurstöður styðja því 

réttmæti AMMSA listans. 

Meðaltöl  

Í öðru lagi var viðmiðunarréttmæti listans metið með því að bera saman meðaltöl karla 

og kvenna.  Gerður var samanburður á meðalheildartölum íslensku útgáfunnar milli 

karla og kvenna. Tölfræðilega marktækur munur var á meðaltölum þessara hópa sem 

merkir að karlmenn höfðu almennt séð jákvæðara viðhorf til mýta um kynferðisofbeldi 

en konur. Þessar niðurstöður styðja tilgátu rannsóknarinnar og eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir (Payne o.fl., 1999). 

Einnig var gerður samanburður á milli aldurshópa í úrtaki karlmanna. 

Afbrotatölur frá Fangelsismálastofnun benda til þess að stærsti hluti fanga sem sátu inni 

með óskilorðsbundinn dóm árið 2008 voru á aldrinum 25 til 30 ára, eða 25,5% 

(Fangelsismálastofnun, 2009). Yngri menn eru einnig í meirihluta yfir gerendur í 

kynferðisbrotamálum (Anna Kristín Newton, 15. apríl 2011). Þessar tölur voru notaðar 

til að réttlæta skiptinguna sem notuð var til að skoða mun milli aldurshópa, en skoðaður 

var munur á hópi karlmanna á aldrinum 18 til 30 ára, á móti 31 til 45 ára. Marktækur 

munur var á meðalgildi heildartalna fyrir hópana þar sem yngri hópurinn hafði hærri 

heildartölu á AMMSA listanum. Það gefur til kynna sterkari jákvætt viðhorf til mýta um 

kynferðisofbeldi yngri hópsins miðað við þá eldri, eins og gert var ráð fyrir. Þessar 
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niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir. Þegar allur hópurinn er skoðaður sést að 

af þeim 30 breytum sem byggja listann var meðaltalsgildið hæst í 21 tilfelli í íslenska 

úrtakinu. Þessar niðurstöður mætti túlka sem jákvæðara viðhorf íslenska úrtaksins til 

mýta um kynferðisofbeldi borið saman við þýska og enska listann. Þó ber að hafa í huga 

að úrtakið er aðeins brot af þýðinu og því ætti að fara varlega í alhæfingar um málefnið. 

Áreiðanleiki  

Innri áreiðanleiki listans var metinn með Cronbachs Alpha. Áreiðanleiki var sá sami 

fyrir forprófun og í rannsókn þegar notast var við einn þátt, eða α=0,90. Aðeins voru 

karlmenn í forprófuninni en einnig var áreiðanleikinn fyrir úrtak karlmanna bæði í 

forprófun og rannsókn α=0,90. Áreiðanleikinn í bæði forprófun og rannsókn er því yfir 

α=0,80 sem er almennt talið vera viðunandi (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 

2005). Sé áreiðanleikinn í heild sinni, þar sem gert er ráð fyrir einum þætti og ekki 

kynjaskipt úrtak, borin saman við upprunalega AMMSA listann sést hvar hann lækkar 

lítillega milli landa. Áreiðanleikinn í upprunalega AMMSA spurningalistanum var á 

bilinu α=0,90 til α=0,95 sem þykir mjög gott. Hinsvegar víkur áreiðanleiki 

rannsóknarinnar ekki mikið frá áreiðanleika upprunalega listans að það geti talist 

mikilvægar niðurstöður.  Sundurgreiningarhæfni atriða var metin með því að reikna 

leiðrétta fylgni milli hvers atriðis og heildartölu þáttarins. Almennt er miðað við að eftir 

því sem fylgni atriðis er hærri við heildartölu þeim mun betra. Þegar fylgni atriðis við 

heildartölu þáttarins er lægri en  0,3 í atriðagreiningu er yfirleitt ástæða til að athuga 

hvort fjarlægja eigi staðhæfinguna úr kvarðanum (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). Tvö atriði voru með fylgni lægri en 0,3 og voru þetta atriði átta 

(umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt) og 30 (réttlát refsing fyrir kynferðislegt áreiti). Búið 

er að ræða mögulegar breytingar á atriðunum ef þær eru fyrir hendi hér fyrir ofan. Þar 
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sem atriðin eru með lága fylgni við heildartölu þáttarins er hægt að draga þá ályktun að 

þessi atriði eru ekki að meta sömu hugsmíð og önnur atriði í þættinum. Til þess að 

bregðast við þessu vandamáli er mögulegt að fara í stórtækar breytingar á atriðunum svo 

þær falli betur að þættinum eða einfaldlega eyða þeim út úr kvarðanum. 

Hugtakaréttmæti AMMSA 

Höfundar AMMSA gera ráð fyrir að einn viðhorfaþáttur liggi að baki svörum fólks við 

spurningum kvarðans. Niðurstöður benda hinsvegar til að svo er ekki. Út frá skriðuprófi 

var ákveðið að notast við fjögurra þátta lausn en einnig var það gert vegna þess hversu 

lítið einn þáttur skýrði af heildardreifingu breytanna. Athyglisvert er að skoða 

þáttagreiningu höfunda listans en í stærstu rannsókn þeirra þar sem bæði ensks og þýsk 

þýðing listans var notuð og náði til 836 einstaklinga komu fram þrír þættir. Í ljósi 

þessara niðurstaðna var ákveðið að skoða þann möguleika að fleiri en einn þáttur kæmi 

til greina. Þar sem skriðupróf gaf til kynna að mögulega væru fjórir þættir besta lausnin 

var ákveðið að framkvæma þáttagreiningu með þeirri lausn. Fyrsti þátturinn var nefndur 

„afneitun á  umfangi vandans“ en öll atriðin á þeim þætti komu vel út bæði í 

þáttagreiningu og atriðagreiningu. Annar þátturinn var nefndur „mýtur um samskipti 

kynjanna og kynferðisþörf karlmanna“ en öll atriðin nema þrjú komu vel út. Þessi þrjú 

atriði voru með lága þáttahleðslu og þarfnast lagfæringar. Þetta voru atriði tvö 

(efasemdir kvenna um kynlíf hverfa) en það atriði kom líka illa út úr atriðagreiningu, 

atriði 14 (aðdráttarafl kynlífs gerir samfélagið viðkvæmt fyrir afbrotum á því sviði) og 

26 (áfengi er oftast sökudólgur nauðgana). Ljóst er að þessi atriði þarfnast lagfæringa 

en atriði tvö gæti verið frekar ruglingslegt og þyrfti að koma merkingu þess betur á 

framfæri. Þetta væri hægt með því að til dæmis fjarlægja orðið „kela“ úr atriði tvö og 

setja inn eitthvað annað sem notað er í daglegu  máli og svipar frekar til enska 

orðasambandsins „making out“.  Atriði 14 er líka frekar óskýrt og nokkuð var um að 
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þátttakendur kæmu með athugasemdir um það atriði. Merking spurningarinnar er í 

hnotskurn sú að þar sem samfélagið virðist hafa óvenjulega mikinn áhuga á kynlífi, 

tekur það líka óvenjulega mikið eftir kynferðisafbrotum miðað við önnur afbrot. Atriði 

26 væri hægt að bæta með því að endurorða spurninguna á þann hátt að karlmenn sem 

nauðga þegar þeir eru drukknir myndu eflaust ekki gera það edrú.  Þar af leiðandi er 

áfengið orðið aðal orsakavaldur nauðgunarinnar en ekki karlmaðurinn. Ef atriðinu er 

breytt á þennan hátt er mögulegt að það myndi frekar hlaða á þátt eitt „Afneitun á 

umfangi vandans“ þar sem það lýsir á vissan hátt afneitun á umfangi vandans. Þáttur 

þrjú var nefndur „Stuðningur“  en öll atriðin nema eitt á þeim þætti höfðu viðunandi 

þáttahleðslu. Þetta var atriði átta (umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt). Þetta atriði var 

afar erfitt í þýðingu þar sem óljóst var hver merking þess var nákvæmlega. Atriðið var 

flókið í ensku útgáfu listans og mikið af þátttakendum komu með athugasemd við þetta 

atriði þar sem orðalag var óskýrt. Atriðið kom einnig illa út úr atriðagreiningunni og er 

það skoðun rannsakenda að réttlætanlegt væri að fjarlægja þetta atriði úr listanum. 

Fjórði þátturinn var nánast merkingarlaus og hafði nánast enga fylgni við aðra þætti. 

Hann innihélt aðeins tvö atriði, spurningu 11 (konur eru ábyrgar fyrir nauðgun ef þær 

sýna kæruleysislega hegðun) og 30 (réttlát refsing er fyrir kynferðislegt ofbeldi). 

Réttlætanlegt er að íhuga að fjarlægja þessi atriði úr gagnasafni, eða breyta þeim frekar 

svo þau hlaði á merkingalega viðeigandi þætti. Eðlilegast væri ef bæði þessi atriði 

myndu hlaða á fyrsta þáttinn „afneitun á umfangi vandans“. Atriði 11 gefur til kynna að 

sumar konur eigi skilið að láta brjóta á sér kynferðislega þar sem hegðun þeirra „býður 

upp á það“ og þar með í rauninni þeirra eigin vandamál en ekki vandi samfélagsins 

(atriði 11). Atriði 30 afneitar einnig umfangi vandans þar sem það vísar til þess að nú 

þegar fái kynferðisafbrotamenn réttláta refsingu og ekkert sé ábótavant í þeim málum. 

Bæði þessi atriði eru þó mjög umdeild og hafa mikið verið umtöluð í samfélaginu 

undanfarið þar sem margir hafa sterkar skoðanir á þeim, en það gæti verið ástæðan fyrir 
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því að þau séu að hlaða á sama þátt. Erfitt er að sjá augljósar leiðir til að bæta atriðin en 

góð byrjun væri að bæta „ein“ í spurningu 11 þannig að atriðið yrði „kona sem er það 

kærulaus að ganga í gegnum dimmt húsasund ein að næturlagi, getur að hluta til kennt 

sjálfri sér um ef henni yrði nauðgað“. Búið var að ræða hugsanlegar ástæður lélegrar 

hleðslu atriðis 30 í kaflanum „atriðagreining“ hér fyrir ofan. Að lokum ber að nefna 

fylgni milli undirþátta AMMSA. Fylgnin milli fyrstu þriggja undirþáttanna var á bilinu 

0,3 til 0,5. Nokkuð lág fylgni milli undirþátta þýðir að atriði undirþáttanna séu að mæla 

ólíka þætti og er góður rökstuðningur gegn því að gera ráð fyrir einum þætti í 

þáttagreiningu. Fjórði þátturinn hafði litla sem enga fylgni við hina þrjá og var 

nokkurskonar samansafn af afgangs atriðum sem ekki hlóðu á aðra þætti og því er 

líklegast best að tala um þriggja þátta lausn.  

Annmarkar rannsóknarinnar 

Af því sem betur hefði mátt fara í rannsókninni má helst nefna orðalag spurninganna í 

bæði AMMSA og MVQ listunum. Einnig lögðu rannsakendur ekki listann fyrir sjálfir 

og gátu því ekki fylgst með framsetningu listans og svarað spurningum um hann. 

Möguleg áhrif gætu verið af því hvernig listinn var lagður fyrir þar sem nemendur í 

áföngum bæði í Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur lögðu listana fyrir. Nemendur 

fengu einkunn fyrir það að leggja listann fyrir tíu þátttakendur og voru því ekki 

sjálfboðaliðar í rannsókninni. Líklega hafa þátttakendur þá frekar svarað listunum af 

greiðasemi við nemendur heldur en af vilja eða áhuga á að svara listunum. Að sama 

skapi er mögulegt að ekki hafi hlutverk eða tilgangur listans komist nógu vel til skila og 

því hefði þurft ítarlegri leiðbeiningar. Nokkuð var um að þátttakendur skrifuðu 

athugasemdir á listana við það sem þeim þótti óskýrt, og var það þá helst orðalag 

spurninganna. Einnig hefði mátt heimfæra sumar spurningarnar á íslenskan veruleika og 

„nútímavæða“ þær. Til dæmis má nefna spurningu níu á AMMSA listanum, „Ef kona 
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býður karli heim í kaffi eftir að þau hafa verið úti að skemmta sér er hún að gefa í skyn 

að hún vilji stunda kynlíf“. Heppilegra hefði verið að sleppa hugmyndinni um kaffiboð 

út úr spurningunni þar sem íslenskt skemmtanalíf varir yfirleitt fram undir næsta 

morgun og því er kaffiboð sjaldgæf á þeim tíma sólarhrings. Einnig má setja stórt 

spurningarmerki við það að höfundar AMMSA staðfæra listann upprunalega í blönduðu 

kynjaúrtaki það sem konur voru í meirihluta (Greger o.fl., 2007). Þetta er frekar 

sérkennilegt þar sem listinn virðist frekar eiga við viðhorf karlmanna til mýta um 

kynferðisofbeldi. Þar að auki birtu höfundar AMMSA listans ekki nákvæmar 

upplýsingar um þáttahleðslu atriða og því var ekki hægt að bera niðurstöður saman við 

þáttagreiningu á upprunalega listanum (Greger o.fl., 2007). 

Samantekt 

Í heild má segja að próffræðilegum eiginleikum AMMSA spurningalistans er nokkuð 

ábótavant. Þáttagreiningin er óstöðug en þó hafa fyrri rannsóknir sýnt fram á óstöðuga 

þáttagreiningu þar sem eins til þriggja þátta lausnir eru réttlætanlegar. Enn má lagfæra 

orðalag spurninganna svo þær séu auðskiljanlegri bæði hvað varðar merkingu og 

tilgang. Einnig mætti íhuga að eyða út þeim atriðum sem hafa lága fylgni við undirþætti 

og virðast því ekki vera að mæla neitt. Áreiðanleiki listans og réttmæti komu vel út og 

voru í samræmi við fyrri rannsóknir. Samanburður á meðaltölum bendir til að íslenskt 

þýði hafi jákvæðara viðhorf til mýta um kynferðisofbeldi borið saman við ensku og 

þýsku útgáfu listanna. Eins virðast karlmenn hafa jákvæðara viðhorf til kynlífsmýta en 

konur og það sama má segja um yngri karlmenn þegar þeir eru bornir saman við þá sem 

eldri eru. Nokkrar takmarkanir eru því á rannsókninni sem vert er að hafa í huga við 

frekari úrvinnslu og fyrirlögn. 
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Viðauki A – AMMSA spurningalistinn í forprófun 

AMMSA                                Aldur___________    Kyn___________ 

Vinsamlegast merktu við hversu sammála þú ert eftirfarandi staðhæfingum með því að 

draga hring utan um svarið sem á best við þig. 
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1. Þegar kemur að kynlífi ætlast konur til að karlmenn 

taki frumkvæðið 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Þegar karl og kona byrja að „kela“ hverfa efasemdir 

konunnar um kynlíf   
1 2 3 4 5 6 7 

3. Margar konur kvarta að ástæðulausu undan 

kynferðislegri áreitni, bara af því þær geta það 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Konur hafa tilhneigingu til að ásaka ranglega fyrrum 

maka sinn um kynferðisofbeldi til að öðlast forræði yfir 

börnum þeirra   

1 2 3 4 5 6 7 

5. Túlkun á saklausu látbragði sem „kynferðisleg áreitni“ 

er algengt vopn kvenna í baráttu kynjanna 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Það er líffræðilega nauðsynlegt fyrir karlmenn að létta 

á kynferðisþörf sinni af og til 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Nú til dags fá konur nægan stuðning í kjölfar 

nauðgunar 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Fjöldi nauðgana skýrist að hluta til af fjölmiðlavæðingu 

kynlífs þar sem hún leiðir til aukinnar kynhvatar  
1 2 3 4 5 6 7 

9. Ef kona býður manni heim í kaffi eftir að þau hafi verið 

úti að skemmta sér þýðir það að hún vilji stunda kynmök 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Tvíræðar athugasemdir, svo fremur að þær ganga ekki 

of langt, láta konu vita hversu aðlaðandi hún er  
1 2 3 4 5 6 7 

11. Það er að hluta til hægt að kenna konu um, sem er það 

kærulaus að ganga í gegnum dimmt húsasund að 

næturlagi, ef henni yrði nauðgað  

1 2 3 4 5 6 7 
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12. Þegar kona byrjar í ástarsambandi með karlmanni 

hlýtur henni að vera það ljóst að hann mun nýta sér rétt 

sinn til að hafa mök við hana  

1 2 3 4 5 6 7 

13. Flestar konur vilja frekar fá hrós fyrir útlit sitt en 

gáfur  
1 2 3 4 5 6 7 

14. Vegna þess hversu misjafnlega fólk er upptekið af 

kynlífi er það einnig misjafnlega viðkvæmt fyrir afbrotum 

á því sviði  

1 2 3 4 5 6 7 

15. Konur vilja láta ganga á eftir sér, það þýðir ekki að 

þær vilja ekki stunda kynlíf  
1 2 3 4 5 6 7 

16. Margar konur eiga til að ýkja vandann sem tengist 

ofbeldi karla  
1 2 3 4 5 6 7 

17. Þegar karlmaður hvetur makann sinn til að hafa mök 

við sig getur það ekki flokkast sem nauðgun  
1 2 3 4 5 6 7 

18. Þegar einhleyp kona býður einhleypum karlmanni 

heim til sín er hún að gefa til kynna að hún sé ekki 

mótfallin kynlífi  

1 2 3 4 5 6 7 

19. Þegar stjórnmálamenn fjalla um nauðganir gera þeir 

það aðallega til að fá athygli fjölmiðla  
1 2 3 4 5 6 7 

20. Þegar fjallað er um nauðgun í hjónabandi er erfitt að 

greina á milli venjulegs kynlífs milli hjóna og nauðgunar   
1 2 3 4 5 6 7 

21. Kynhvöt karlmanna er eins og eldgos – þegar 

þrýstingurinn verður of hár verður hann að losa um 

spennuna    

1 2 3 4 5 6 7 

22. Konur saka eiginmenn sína oft um nauðgun einungis 

til að hefna sín á misheppnuðu sambandi  
1 2 3 4 5 6 7 

23. Umræða um kynferðislegt áreiti á vinnustöðum er 

oftast tilkomin vegna meinlausrar hegðunar sem er túlkuð 

sem áreiti   

1 2 3 4 5 6 7 

24. Í stefnumótaaðstæðum eru væntingar oftast þannig að 

konan er á bremsunni en karlmaðurinn ýtir á 
1 2 3 4 5 6 7 

25. Þó að þolendur vopnaðs ráns hafi þurft að óttast um 

líf sitt, fá þeir mun minni sálfræðilegan stuðning en 

fórnarlömb nauðgana  

1 2 3 4 5 6 7 

26. Þegar karlmaður nauðgar konu er áfengi oftast 

sökudólgurinn  
1 2 3 4 5 6 7 
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27. Margar konur eiga það til að mistúlka vel meinta 

hegðun sem “kynferðislegt áreiti”   
1 2 3 4 5 6 7 

28. Í dag er konum sem hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi boðin nægilega aðstoð svo sem hjá 

Kvennaathvarfinu, meðferðaraðilum og í stuðningshópum 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Í staðinn fyrir að hafa áhyggjur af meintum þolendum 

kynferðisbrota ætti samfélagið frekar að huga að meira 

aðkallandi vandamálum eins og náttúruvernd  

1 2 3 4 5 6 7 

30. Í dag fá karlmenn sem raunverulega beita konur 

kynferðislegu ofbeldi réttláta refsingu 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Takk fyrir þátttökuna 

 

  



  

63 

Viðauki B – Atriðagreining forprófunar 

 

 Leiðrétt fylgni atriðis 

við heild 

Áreiðanleiki ef atriði 

er eytt 

Sp. 1.   Karlar taka frumkvæðið í kynlífi. 0,32 0,90 

Sp. 2.   Efasemdir kvenna um kynlíf hverfa. 0,27 0,90 

Sp. 3.   Margar konur kvarta af litlu tilefni. 0,62 0,89 

Sp. 4.   Konur ásaka ranglega fyrrum maka um     

kynferðisofbeldi vegna forræðisdeilu. 
0,54 0,89 

Sp. 5.   Kynferðisleg áreitni sem vopn kvenna. 0,64 0,89 

Sp. 6.   Nauðsynlegt fyrir karla að létta á kynferðisþörf. 0,45 0,90 

Sp. 7.   Nægur stuðningur í kjölfar nauðgunar. 0,48 0,89 

Sp. 8.   Umfjöllun fjölmiðla eykur kynhvöt. 0,36 0,90 

Sp. 9.   Kaffiboð eftir skemmtun jafngildir kynlífi. 0,50 0,89 

Sp. 10. Tvíræðar athugasemdir láta konu vita hversu 

aðlaðandi hún er.  
0,52 0,89 

Sp. 11. Konur eru ábyrgar fyrir nauðgun ef þær sýna 

kæruleysislega hegðun. 
0,25 0,90 

Sp. 12. Réttur karlmanna til að stunda kynlíf með maka 

sínum. 
0,58 0,89 

Sp. 13. Konur vilja frekar hrós fyrir útlit en gáfur. 0,54 0,89 

Sp. 14. Aðdráttarafl kynlífs gerir samfélagið viðkvæmt fyrir 

afbrotum á því sviði.  
0,54 0,89 

Sp. 15. Konur vilja stunda kynlíf þótt þær vilja láta ganga á 

eftir sér. 
0,41 0,90 

Sp. 16. Konur ýkja vandamál sem tengist ofbeldi karla. 0,58 0,89 

Sp. 17. Að þrýsta á maka sinn er ekki nauðgun. 0,41 0,90 

Sp. 18. Einhleyp kona vill stunda kynlíf ef hún býður 

einhleypum manni heim. 
0,57 0,89 

Sp. 19. Stjórnmálamenn fjalla um nauðgun til að fá athygli.  0,37 0,90 

Sp. 20. Erfitt er að greina nauðgun frá kynlífi í hjónabandi.  0,47 0,89 

Sp. 21. Kynhvöt karla er eins og eldgos. 0,55 0,89 

Sp. 22. Konur saka menn oft um nauðgun sem hefnd.  0,61 0,89 

Sp. 23. Meinlaus hegðun mistúlkuð sem áreiti.  0,58 0,89 

Sp. 24. Konan er á bremsunni en karlinn ýtir á. 0,55 0,89 

Sp. 25. Þolendur ráns fá minni stuðning en þolendur 

nauðgana. 
0,23 0,90 

Sp. 26. Áfengi er oftast sökudólgur nauðgana. 0,36 0,90 

Sp. 27. Vel meint hegðun er mistúlkuð sem kynferðislegt 

áreiti. 
0,62 0,89 

Sp. 28. Nægileg aðstoð er í boði fyrir þolendur nauðgunar. 0,42 0,90 

Sp. 29. Minni áhyggjur af kynferðisafbrotum og meiri af 

náttúruvernd. 
0,39 0,90 

Sp. 30. Réttlát refsing er fyrir kynferðislegt ofbeldi. 0,24 0,90 
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Viðauki C – Lokaútgáfa AMMSA spurningalistans  

Kæri þátttakandi,  

Þakka þér fyrir gefa þér tíma til að taka þátt í rannsókninni okkar. 

Við fullvissum þig um að upplýsingarnar sem við erum að safna verða meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja þær aftur til þín. Við biðjum þig um að svara öllum 

spurningunum heiðarlega, þar sem það skiptir miklu máli fyrir árangur og niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

Hér fyrir neðan eru fullyrðingar sem við biðjum þig um að taka afstöðu til, það er hversu  mikið 

ertu sammála eða ósammála fullyrðingunni. Það eru enginn rétt eða röng svör – við höfum 

aðeins áhuga á skoðunum þínum. 

Lestu hverja fullyrðingu vel og gerðu hring utan um það númer frá 1 til 7 sem þér finnst komast 

næst þinni skoðun.  Tölurnar 1 og upp í 7 hafa eftirfarandi merkingu:  

1= Algjörlega ósammála  

2= Ósammála 

3= Frekar ósammála 

4= Hvorki sammála né ósammála 

5= Frekar sammála 

6= Sammála 

7= Algjörlega sammála 

Til dæmis:  

Það snjóar á veturna. 

Algjörlega ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Algjörlega 

sammála 

 

Í þessu dæmi myndi svarið 5 þýða að þú værir nokkuð sammála fullyrðingunni en ekki 

algjörlega (t.d. vegna þess að það snjóar ekki alltaf og alls staðar á veturna).  

Vinsamlegast notaðu allan skalann til þess að skýra frá þinni skoðun. 

 

5 
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Aldur ___________  Kyn___________ 

 

 

1. Þegar kemur að kynlífi ætlast konur til að karlar taki frumkvæðið. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

2. Þegar karl og kona eru byrjuð að „kela“ hverfa efasemdir konunnar um kynlíf 

sjálfkrafa. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

3. Margar konur kvarta að litlu tilefni undan kynferðislegri áreitni, bara til að virðast 

kvenréttindasinnaðar.  

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

4. Konur hafa tilhneigingu til að ásaka ranglega fyrrum maka sinn um kynferðisofbeldi 

til að öðlast forræði yfir börnum þeirra. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

5. Túlkun á sakleysislegri hegðun sem „kynferðisleg áreitni“ er algengt vopn kvenna í 

baráttu kynjanna. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

6. Það er líffræðilega nauðsynlegt fyrir karla að létta á kynferðisþörf sinni af og til. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

7. Nú til dags fá konur nægan stuðning í kjölfar nauðgunar. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

8. Fjöldi nauðgana skýrist að hluta til af aukinni umfjöllun fjölmiðla um kynlíf þar sem 

bæði umfjöllunin og myndbirtingin, til dæmis í tónlistarmyndböndum og 

auglýsingum, leiðir til aukinnar kynhvatar hugsanlegra gerenda. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

9. Ef kona býður karli heim í kaffi eftir að þau hafa verið úti að skemmta sér er hún að 

gefa í skyn að hún vilji stunda kynlíf. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 
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10.  Tvíræðar athugasemdir, svo framarlega að þær gangi ekki of langt, láta konu vita 

hversu aðlaðandi hún er. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

11.  Það er að hluta til hægt að kenna konu um, sem er það kærulaus að ganga í gegnum 

dimmt húsasund að næturlagi, ef henni yrði nauðgað. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

12.  Þegar kona byrjar í ástarsambandi með karli hlýtur henni að vera það ljóst að hann 

mun krefjast þess að stunda kynlíf, því það sé réttur hans.  

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

13.  Flestar konur vilja frekar fá hrós fyrir útlit sitt en gáfur. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

14.  Vegna þess hvað kynlíf hefur óeðlilega mikið aðdráttarafl er samfélag okkar 

óvenjulega viðkvæmt fyrir afbrotum á því sviði. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

15.  Konur vilja láta ganga á eftir sér, það þýðir ekki að þær vilji ekki stunda kynlíf.  

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

16.  Margar konur eiga það til að ýkja vandann sem tengist ofbeldi karla.  

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

17.  Þegar karl þrýstir á maka sinn til að hafa mök við sig getur það ekki flokkast sem 

nauðgun.  

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

18.  Þegar einhleyp kona býður einhleypum karli heim til sín er hún að gefa til kynna að 

hún sé ekki mótfallin því að stunda kynlíf. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

19.  Þegar stjórnmálamenn fjalla um nauðganir gera þeir það aðallega til að fá athygli 

fjölmiðla. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

20.  Þegar fjallað er um nauðgun í hjónabandi er erfitt að greina á milli venjulegs kynlífs 

milli hjóna og nauðgunar. 
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Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

21.  Kynhvöt karla er eins og eldgos - þegar þrýstingurinn verður of hár verður hann að 

losa um spennuna.  

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

 

22.  Konur saka eiginmenn sína oft um nauðgun í hjónabandi einungis til að hefna fyrir 

misheppnað samband. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

23.  Umræðan um kynferðislegt áreiti vinnustöðum hefur aðallega leitt til þess að meinlaus 

hegðun er nú oft mistúlkuð sem áreiti. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

24.  Í stefnumótaaðstæðum eru væntingar oftast þannig að konan er á bremsunni en 

karlinn ýtir á. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

25.  Þó að þolendur vopnaðs ráns hafi þurft að óttast um líf sitt, fá þeir mun minni 

sálfræðilegan stuðning en fórnarlömb nauðgana. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

26.  Þegar karl nauðgar konu er áfengi oftast sökudólgurinn. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

27.  Margar konur eiga það til að mistúlka vel meinta hegðun sem „kynferðislegt áreiti“.  

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

28.  Í dag er konum sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi boðin nægileg aðstoð svo 

sem hjá Kvennaathvarfinu, meðferðaraðilum og í stuðningshópum. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

29.  Í staðinn fyrir að hafa áhyggjur af meintum þolendum kynferðisbrota ætti samfélagið 

frekar að huga að meira aðkallandi vandamálum eins og náttúruvernd. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála 

 

30.  Í dag fá karlar sem raunverulega beita konur kynferðislegu ofbeldi réttláta refsingu. 

Algjörlega ósammála    1    2    3    4    5    6    7    Algjörlega sammála  
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Viðauki D – MVQ listi 

MVQ 
  

    

  
Kyn: KK □ KVK□ 

Allir hafa hugmyndir um hvað er rétt og rangt og hvað þeir myndu gera í erfiðum aðstæðum. Hér 

fyrir neðan eru nokkrar staðhæfingar um mismunandi aðstæður og hvað þú myndir gera eða hvað þér 

finnst vera rétt og rangt. Það eru enginn rétt eða röng svör eða svikular spurningar, það er þitt álit sem 

skiptir máli. Merktu í viðeigandi reit til að sýna hvort þér finnst staðhæfingarnar réttar eða rangar  

  

Rétt  Rangt 

1. Það er skammarlegt að ganga í burtu frá slagsmálum.     

2.  Ég á það til að bregðast við með líkamlegu ofbeldi.     

3. Þegar þér er ýtt út á ystu nöf er ekkert sem þú getur gert nema slást.     

4. 
Þú getur aldrei horfst í augu við fólk ef þú sýnir því að þú sért 

hrædd(ur).     

5. Flest fólk lærir ekki nema þú meiðir það líkamlega.     

6. Ég nýt þess að horfa á ofbeldi í sjónvarpi eða í kvikmyndum.     

7. Það er í lagi að slá einhvern sem hótar að gera þig að fífli.     

8. Það er í lagi að slá maka þinn ef hún/hann hegðar sér óásættanlega.     

9. Ég vænti þess að sannir karlmenn séu ofbeldishneigðir.     

10. Ef þú verð þig ekki með líkamlegu ofbeldi verður traðkað á þér.     

11. Að vera ofbeldishneigður er merki um karlmennsku.     

12. Ég er algjörlega á móti ofbeldi.     

13. Stundum verður þú að beita ofbeldi til að fá þínu framgengt.     

14. Það er í lagi (eðlilegt) að slá einhvern ef hún/hann slær þig fyrst.     

15. Þú lifir ekki af ef þú flýrð frá slagsmálum eða rifrildum.     

16. Ef mér er ögrað þá get ég ekki annað en að slá þann sem ögraði mér.     

17. Slagsmál geta æst þig upp þannig að þér finnst þú vera lifandi.     

18. Það er í lagi að slá einhvern sem hótar fjölskyldu þinni.     

19. 
Ef mér þætti einhver ógna mér myndi ég stoppa það með því að ráðast á 

hana/hann fyrst.     

20. Líkamlegt ofbeldi er nauðsynlegt merki um styrk og völd.     

21. Ofbeldi er hluti af eðli mínu.     

22. Fólk sem pirrar þig á skilið að vera slegið.     

23. Ef ég reiðist þá líður mér betur ef ég lem frá mér.     

24. Ég virðist laða að mér ofbeldi.     

25. Slagsmál geta hjálpað til við að greiða úr flestum ágreiningi.     

26. Það er traðkað á blíðum mönnum.     

27. Það er í lagi að sýna ofbeldi í sjónvarpi.     
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28. 
Stundum verður þú að vera ofbeldisfull(ur) til að sýna að þú sért 

karlmenni.     

29. Ég hata ofbeldi.     

30. 
Ef einhver ræðst á mig með orðum, þá ræðst ég á hann/hana með 

líkamlegu ofbeldi.     

31. 
Þegar mér dettur ekkert í hug til að segja er auðveldara að bregðast við 

með hnefanum.     

32. Ef einhver svínar fyrir þig í umferðinni er allt í lagi að blóta honum.     

33. Það er í lagi (eða eðlilegt) að slá konur ef þú þarft að kenna þeim lexíu.     

34. Ég nýt þess að horfa á ofbeldisfullar íþróttir (t.d. box).     

35. 
Ef ég sýni ekki að ég sé hörð/harður af mér og sterkur mun fólk halda 

að ég sé veiklunda og aumkunarverður.     

36. Það er í lagi að slá þann sem kemur þér í uppnám.     

37. 
Mér myndi ekki líða illa yfir því að slá einhvern ef hún/hann ætti það 

örugglega skilið.     

38. 
Þegar ég hef meitt fólk, líður mér illa eða jafnvel hata sjálfan mig fyrir 

það eftir á.     

39. Það er í lagi að slá einhvern sem gerir þig að fífli.     

40. Það er í lagi að sýna ofbeldi í kvikmyndum í kvikmyndahúsum.     

41. Sumt fólk skilur aðeins þegar þú sýnir þeim það með líkamlegum styrk.     

42. Ég nýt þess að slást.     

43. Ótti er merki um veikleika.     

44. Það er í lagi að beita ofbeldi er einhver hótar að skemma eigur þínar.     

45. 
Ég trúi því að ef einhver pirrar þig, þá eigir þú rétt á því að ná þér niður 

á henni/honum með hvaða hætti sem er.     

46. 
Ef ég væri í aðstæðum þar sem ég ætti von á ofbeldi myndi ég ósjálfrátt 

mæta þeim sem væri að ógna mér.     

47. 
Ég myndi heldur vilja tapa slagsmálum og vera lamin(n), heldur en að 

verða mér til skammar með því að labba í burtu.     

48. Að vera ofbeldisfull(ur) sýnir að þú sért sterkur.     

49. Það er í lagi að slá einhvern sem hótar maka þínum (unnustu/unnusta)     

50. Það að vera ofbeldisfull(ur) sýnir að þú getur staðið fast á þínu.     

51. Það er eðlilegt fyrir karlmenn að vilja slást.     

52. 
Þú ættir ekki að slá annað fólk vegna þess að allir geta þjáðst og fundið 

fyrir sársauka.     

53. Ég sé sjálfa/n mig sem ofbeldisfullan einstakling.     

54. Sannir karlmenn eru ekki hræddir við að slást.     

55. 
Ef þú ert ekki til í að slást þýðir það að þú sért veiklunda og 

aumkunarverð(ur).     

56. 
Í vandræðum myndi ég ekki hika - ég myndi bara láta slag standa og 

slást.     

 


