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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka ferli kynferðisbrotamála gegn drengjum 

fyrir dómstólum, með það fyrir augum að kanna hversu hátt hlutfall drengja eru 

misnotaðir kynferðislega af öðrum en þeim aðilum sem þeir eiga að geta treyst og 

leitað skjóls hjá. Enn fremur verður litið til þess hvaða afleiðingar drengir glíma við í 

kjölfar kynferðislegrar misnotkunar og hvort munur sé á eðli og ásýnd kynferðisbrota 

gegn drengjum andspænis stúlkum. Höfð er hliðsjón af sálfræði- og/eða 

læknisfræðilegum gögnum um eðli og afleiðingar brotanna í einstaka dómsúrlausnum 

og útgefnu efni jafnt innlendra sem erlendra fræðimanna við úrlausn þess álitaefnis. 

Að lokum er gerð grein fyrir erlendum rannsóknum og niðurstöður þeirra bornar 

saman við niðurstöður rannsóknar höfundar. 

Fram kemur að drengjum virðist stafa meiri hætta af ókunnugum, öfugt við 

stúlkur, sem eru yfirleitt beittar kynferðislegu ofbeldi af einhverjum sem er þeim 

nákomin. Þegar tengslin eru skoðuð út frá aldri lítur út fyrir að yngri drengir séu frekar 

í hættu á að vera misnotaðir af einhverjum sem þeir eiga að geta treyst og leitað 

skjóls hjá, en þeir sem eldri eru. Af þeim afleiðingum sem drengir glíma við í kjölfar 

kynferðisbrota er einna athyglisverðast hversu margir drengir glíma við reiði, auk 

þess sem margir eru hræddir um að félagar þeirra komist að misnotkuninni, sem 

tengist skömminni og sektarkenndinni sem heldur þeim í heljargreipum, auk 

hræðslunnar við það að vera stimplaður „hommi“. Þegar afleiðingar kynferðisofbeldis 

á drengi og stúlkur eru bornar saman er ljóst að stúlkur beina hegðuninni inn á við 

með sjálfskaðandi hegðun, á meðan drengir leita út á við og láti reiði sína bitna á 

öðrum. 

Á heildina litið eru niðurstöður erlendra rannsókna svipaðar og hérlendis. 

Hlutfall drengja sem eru misnotaðir af aðilum utan fjölskyldunnar er þó heldur hærra 

samkvæmt íslenskum dómum, auk þess sem misnotkun drengja hefst yfirleitt fyrir 

kynþroskaaldur samkvæmt erlendum rannsóknum, sem er í andstöðu við niðurstöður 

úr íslenskum dómum. Þá er meðalaldur gerenda töluvert lægri samkvæmt erlendum 

rannsóknum, eða rúmlega 40 ár miðað við 32 ár. Ástæðan gæti verið að upplýsingar 

um aldur geranda var ekki að finna í öllum dómunum og skekkir það heildarmyndina. 

Að lokum er vert að taka fram að niðurstöðurnar í heild sinni benda til þess að 

kynferðisofbeldi gegn drengjum sé falið. Það er því ljóst að þennan málaflokk þarf að 

taka til opinskárrar umræðu. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine the processes of sexual offense cases 

against boys before courts, with a close look at how many are sexually abused by 

someone they don´t know and the effects of the abuse. Furthermore, the difference in 

character and appearance of sexual abuse against boys compared to girls will be 

considered, in terms of expert reports that have been submitted in some cases in 

relation to the effects that the offense has on the victim and research and studies on 

this subject. Finally, the thesis offers a comparison of the results of the author„s study 

and foreign studies. 

Fundamental results prove that boys are at higher risk of being sexually 

abused by a stranger compared to girls who are usually sexually abused by someone 

known to them. Male children were, on the other hand, at higher risk of being 

sexually abused by someone they know, than preadolescent and adolescent males. 

It was particularly noteworthy how many demonstrated anger in addition to how many 

of them feared that their friends would find out about the abuse, which is connected 

to the shame and guilt they suffered from, besides the fear of being labeled 

homosexual. The results of the gender differences in consequences of sexual abuse 

showed that girls engage in a variety of forms of internalizing behavior and boys 

report some forms of externalizing behaviors. 

The results of foreign studies are on the most part similar to the results of 

domestic studies. The proportion of extra familiar abuse among boys is nevertheless 

a bit higher according to Icelandic cases. Additionally, boys are more often sexually 

abused before puberty according to foreign studies, which is opposite to the results 

of Icelandic cases. Finally the average age of perpetrators is considerably lower 

according to foreign studies, generally over 40 years of age, compared to 32 years. 

The reason may be that information about the age of the perpetrator was not 

specified in all of the cases. 

Finally it is worth mentioning that the results overall suggest that sexual 

violence against boys is hidden. It is therefore clear that this issue needs to be taken 

to an objective discussion. 
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1 Inngangur 

Kynferðisbrot hafa löngum verið dulin og hjúpuð þögn. Á síðustu áratugum hefur 

almenn umræða aukist í kjölfar aukinna rannsókna og vaxandi þekkingar á 

alvarlegum heilsufarslegum afleiðingum kynferðislegs ofbeldis. Þessar rannsóknir 

hafa fram til þessa einkum beinst að stúlkum/konum, sem beittar hafa verið slíku 

ofbeldi í bernsku. Ástæða þess er væntanlega sú að stúlkubörn virðast oftar vera 

fórnarlömb kynferðisofbeldis en drengir, a.m.k. bera opinberar tölur þess vitni. Í raun 

sýna þessar tölur þó aðeins toppinn á ísjakanum, þar sem leiða má líkum að því að 

stúlkur tilkynni oftar um kynferðisbrot en drengir. 

Það er margt sem spilar inn í þá ákvörðun drengja að segja ekki frá 

kynferðislegri misnotkun og þjást í þögninni. Þeir taka oft á sig alla ábyrgðina og leita 

skýringa hjá sjálfum sér. Skömmin og sektarkenndin heldur þeim í heljargreipum. Þar 

sem gerendurnir eru alla jafna af sama kyni, ólíkt því sem á við um kynferðislega 

mistnotkun á stúlkum, upplifa þeir oft efasemdir um kynhneigð sína. Þeir telja sér trú 

um að þeir hljóti að vera samkynhneigðir fyrst karlmaður áreitti þá og þeim tókst ekki 

að bera hönd fyrir höfuð sér. Við bætist að drengir reyna að lifa eftir þeim stöðluðu 

hugmyndum um karlmennsku sem eru ríkjandi í samfélaginu. Drengir eiga að vera 

harðjaxlar, hugrakkir, kjarkmiklir, djarfir og duglegir. Þeir mega ekki sýna tilfinningar, 

hvað þá sækjast eftir tilfinningasamböndum. Hetjuímyndin hefur verið tengd við 

drengi í gegnum aldirnar, enda er hetjuskapur „...mikilvægt stef í karlmennsku“.1 Þá 

má ekki gleyma að það hefur gríðarleg áhrif hversu markvisst og meðvitað er spilað á 

tengsl karlmennsku og kynlífs. Í kynlífi eiga drengir að sækja á og vinna sem flesta 

"sigra" og því kjósa þeir að þagga málið niður í stað þess að taka áhættuna á því að 

félagar og vinir fái fregnir af misnotkuninni. Það er því staðreynd að það skortir 

töluvert á upplýsingar um tíðni kynferðisbrota gegn drengjum. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða dómaframkvæmdina í þessum 

brotaflokki, kanna hversu hátt hlutfall drengja eru misnotaðir kynferðislega af öðrum 

en þeim aðilum sem þeir eiga að geta treyst og leitað skjóls hjá, hvaða afleiðingar 

drengir glíma við í kjölfar misnotkunarinnar, hvort munur sé á eðli og ásýnd 

                                            
 

1
 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Karlmennska og jafnréttisuppeldi. Reykjavík 2004, bls. 71. 
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kynferðisbrota gegn drengjum andspænis stúlkum og komast að því hvort 

niðurstöðurnar eru í samræmi við erlendar rannsóknir. 

Efnistök eru á þá leið sem hér segir: 

Í öðrum kafla verður leitað í smiðju fræðimanna um skilgreiningar á 

kynferðislegu ofbeldi, farið stuttlega yfir löggjöfina í þessum málaflokki og í lokin 

verður farið yfir tíðni kynferðislegs ofbeldis, með áherslu á umfang brota af þessu tagi 

gegn drengjum. 

Í þriðja kafla verður gerð grein fyrir rannsókn höfundar á dómum Hæstaréttar 

frá árinu 1940, þar sem dómar í málum sem varða kynferðisbrot gegn drengjum eru 

skoðaðir með áherslu á þær upplýsingar sem þeir veita um aldur þolenda, tengsl 

gerenda og þolenda, eðli og ásýnd brotanna, afleiðingar brotanna til skamms tíma og 

langframa á þolendur þeirra og hvort greina megi sérstætt frávik sem rekja megi til 

kyns þolandans. Að auki eru átta héraðsdómar, sem ekki var áfrýjað til Hæstaréttar, 

skoðaðir með tilliti til sömu atriða. 

Í fjórða kafla er gerð ítarleg grein fyrir afleiðingum kynferðislegs ofbeldis á 

drengi og þær bornar saman við afleiðingar sem stúlkur glíma við. Eru heimildir 

þessa kafla fyrst og fremst unnar úr rannsókn höfundar á dómaframkvæmd í 

kynferðisbrotamálum gegn drengjum, útgefnu efni jafnt innlendra sem erlendra 

fræðimanna, en einnig sálfræði- og/eða læknisfræðilegum gögnum um eðli og 

afleiðingar brotanna í einstaka dómsúrlausnum. 

Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknar höfundar á eðli og einkennum 

kynferðisbrota gegn drengjum sem lesa má úr íslenskum dómum, bornar saman við 

stöðuna í öðrum löndum. 

Í sjötta kafla er umfjöllun um stærstu hjálparsamtökin, sem sérhæfa sig í 

aðstoð við þolendur kynferðisofbeldis, Stígamót og Barnahús, með áherslu á fjölda 

þeirra drengja og karlmanna sem hafa leitað til þessara stofnana á síðastliðnum 

árum, hver upplifun þeirra af þjónustunni er, hvernig hún hefur nýst þeim og hvað 

megi bæta til að mæta þörfum þeirra. Kaflinn er að hluta til byggður á útgefnu efni, en 

einnig á eigindlegri rannsókn sem höfundur framkvæmdi. Tekin voru viðtöl við 

Guðrúnu Jónsdóttur, talskonu Stígamóta og Ólöfu Ástu Farestveit, forstöðumann 

Barnahúss. Tilgangurinn var að kanna hvort þeirra víðtæka starfsreynsla samræmdist 

helstu niðurstöðum dómarannsóknar höfundar. Í lok kaflans eru niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman. 
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Í sjöunda kafla er umfjöllun um Breiðavíkurmálið, sem má segja að hafi sýnt 

það svart á hvítu hversu mikill vilji er meðal drengja til að „harka af sér“ og þjást í 

þögninni. Sérstaklega er sláandi hversu lengi þetta mál var hjúpað þögn og leynd, 

sem vekur um leið upp spurningar um hversu mörg slík mál hafi verið þögguð niður. 

Í áttunda kafla eru meginniðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman, leitast við 

að draga ályktanir af umfjölluninni og velt vöngum yfir þróun í þessum málaflokki til 

framtíðar. 



11 

 
 

2 Kynferðislegt ofbeldi 

2.1 Almenn skilgreining 

Í kynferðislegu ofbeldi felst brot gegn stjórnarskrárvörðum rétti einstaklings til 

friðhelgis einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944.2 

Þessi réttur er jafnframt varinn í alþjóðlegum samningum sem Ísland er skuldbundið 

af eins og Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 og alþjóðasamningi um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sbr. lög nr. 10/1979.3 Þessi réttindi eru meðal 

dýrmætustu réttinda sem hver einstaklingur á og verða ýmist alls ekki skert eða 

aðeins að uppfylltum þröngum skilyrðum.4 

Kynferðislegt ofbeldi getur birst á margan hátt, s.s. í formi nauðgunar, 

sifjaspells, kynferðisofbeldi gagnvart börnum, klámi og kynferðislegri áreitni á 

vinnustöðum og víðar.5 Í víðtækustum skilningi mætti skilgreina kynferðislegt ofbeldi 

sem allt kynferðislegt samneyti frá káfi yfir í samfarir, hvort sem um er að ræða 

kynfæramök, munnmök eða mök í endaþarm.6 Um eitt einstakt atvik getur verið að 

ræða eða síendurtekna misnotkun jafnvel um árabil. Þessi brot eiga það sameiginlegt 

að kynferðislegum athöfnum er beitt gegn vilja fórnarlambsins, en eitt helsta einkenni 

kynferðislegrar misnotkunar er það vald sem gerandinn hefur yfir þolandanum, sem 

hann nýtir til að neyða þolandann til kynferðilegs atferlis. Brot af þessu tagi eiga sér 

stað í öllum stéttum þjóðfélagsins og eru framin gegn þolendum á öllum aldri og af 

báðum kynjum.7 

Kynferðisbrotum má skipta í þrjá flokka; a) kynferðislegt ofbeldi sem felur í sér 

beina snertingu, b) kynferðislegt ofbeldi án snertingar og c) kynlífsvæðingu. Þeir 

                                            
 

2
 Hér eftir skammstafað stjskr. 

3
 Ása Ólafsdóttir, „Kynferðisbrot og ákvörðun miskabóta“. Í Eyvindur G. Gunnarsson (ritstj.), 

Rannsóknir í félagsvísindum VII: erindi flutt á ráðstefnu í október 2006. Reykjavík 2006, bls. 12. 
4
 Atli Gíslason og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir, „Réttarvernd kynfrelsis“. Í Pétur Kr. Hafstein 

(form.ritstj.), Guðrúnarbók: afmælisrit til heiðurs Guðrúnu Erlendsdóttur 3. maí 2006. Reykjavík 2006, 
bls. 46. 
5
 Guðrún Jónsdóttir, Nauðgun. Reykjavík 2001, bls. 4. 

6 Stefnumótun í málefnum geðsjúkra. (1998). Skýrsla starfshóps sem heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra skipaði. Sótt 19. mars 2010 á http://www.heilbrigdisraduneyti.is/utgefid-
efni/nr/665. 
7
 Whetsell-Mitchell, „The many faces of child sexual abuse“. Issues in Comprehensive Pediatric 

Nursing 1995 (18), bls. 299-318. 
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þættir sem falla undir kynferðislegt ofbeldi án snertingar eru til dæmis óviðeigandi 

sýning á kynfærum, sýning á klámfengnu efni og þegar um barn er að ræða getur 

það falist í því að kynlíf eða sjálfsfróun fer fram að barninu ásjáandi. Kynferðislegt 

ofbeldi með snertingu er til dæmis káf, þukl, að láta þolanda snerta kynfæri geranda 

og hverskyns snerting á kynfærum eða rassi, sem hefur engan læknisfræðilegan 

tilgang. Sem dæmi um kynlífsvæðingu má nefna þegar börn eru seld í vændi og 

mynduð í hverskyns kynferðislegum tilgangi.8 

2.2  Íslensk löggjöf um kynferðisbrot og alþjóðlegir samningar 

Réttarvernd fyrir þolendur kynferðisbrota er að finna í XXII. kafla almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940.9 Það er sameiginlegt ákvæðum kaflans að vernda 

kynfrelsið, sjálfsákvörðunarrétt, frelsi og friðhelgi einstaklingsins á sviði kynlífsins 

samkvæmt athugasemdum sem fylgdu með frumvarpi til breytingarlaga nr. 61/2007. 

Þar kemur einnig fram að þessum brotum megi skipta í fjóra flokka í samræmi við 

hefðbundin sjónarmið um þá hagsmuni sem þeim er ætlað að vernda. Í fyrsta lagi 

nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (194.–199. gr.), í öðru lagi kynferðisbrot 

gegn börnum (200.–202. gr.), í þriðja lagi vændi (206. gr.) og í fjórða lagi brot gegn 

blygðunarsemi og klám (209. gr. og 210. gr.).10 

Íslenska ríkið á aðild að fjölda mannréttindasamninga og yfirlýsinga sem 

snerta kynferðisbrot. Af þeim ber helst að nefna mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna frá 1948, samning Sameinuðu þjóðanna frá 1979 um afnám allrar 

mismununar gagnvart konum, samning um réttindi barnsins frá 1982, eða 

Barnasáttmálann eins og hann er oft kallaður og viðauki við hann um sölu á börnum, 

barnavændi og barnaklám frá 2000, samninga um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi og efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi frá 1966 og samning 

Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum eða annarri grimmilegri og ómannúðlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu frá 1984. Einnig má nefna yfirlýsingu um afnám 

ofbeldis gegn konum, sem samþykkt var á 85. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, 

                                            
 

8
 Berglind Hlín Baldursdóttir, Eva Dögg Jónsdóttir og Hafdís Ólafsdóttir, „Út úr þögninni: kynferðislegt 

ofbeldi gegn börnum“. B.Ed-ritgerð við kennaradeild Háskólans á Akureyri, 2008. 
9
 Hér eftir skammstafað hgl. 

10
 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, þskj. 20, 20. mál. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/133/s/0020.html. [Sótt 24.03.2010]. 
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almennar athugasemdir nefndar um afnám mismununar gagnvart konum nr. 19 og 

Pekingáætlunina um málefni kvenna frá árinu 1995. Síðast en ekki síst ber að nefna 

mannréttindasáttmála Evrópu og félagsmálasáttmála Evrópu. 

2.3 Tíðni kynferðisbrota 

Undanfarin ár hafa verið gerðar ítarlegar rannsóknir á eðli og afleiðingum 

kynferðislegrar misnotkunar á stúlkum, jafnt hér á landi sem og erlendis. Færri 

rannsóknir hafa verið gerðar á eðli og afleiðingum kynferðislegrar misnotkunar á 

drengi, sem leiðir til ófullnægjandi upplýsinga um staðreyndir viðvíkjandi þessi brot.11 

Ástæða þess að kynferðisbrot gegn drengjum hafa ekki verið rannsökuð jafn ítarlega 

og kynferðisbrot gegn stúlkum má að öllum líkindum fyrst og fremst rekja til þess að 

stúlkur tilkynna kynferðislega misnotkun oftar en drengir. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að fleiri kynferðisbrotamál gegn drengjum eru gerð upp með þögninni en þau sem 

verða opinber.12 Orsakir þess eru margvíslegar, en þó má að mestu leyti rekja það til 

skammar drengja yfir reynslunni, auk þess sem sjálfsmynd þeirra bíður öðruvísi 

hnekki en sjálfsmynd stúlkna sem eru beittar kynferðisofbeldi.13
 Drengir vaxa úr grasi 

við þau áhrif umhverfisins að það tilheyri þeirra kyni að geta varið sig fyrir árásum, 

sýna sjálfstæði og tala ekki um sársaukafulla reynslu.14 Þá eiga drengir á 

kynþroskaaldri oft enn erfiðara með að tjá sig um reynsluna vegna eigin örvunar og 

þar af leiðandi hugmynda um eigin sök eða sjálfviljugan þátt í athöfninni.15  

Samkvæmt erlendum rannsóknum er kynferðislegt ofbeldi algengt, einkum 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Alþjóða Heilbrigðisstofnunin áætlar að um 150 

milljónir stúlkna og 73 milljónir drengja í heiminum séu beitt kynferðislegu ofbeldi fyrir 

18 ára aldur. Niðurstöður rannsókna stofnunarinnar frá árinu 2002 sýndu að í Evrópu 

tilkynntu á bilinu 7-36% kvenna og 3-29% karla kynferðislegt ofbeldi í æsku.16 Í 

rannsókn Kilpatrick, o.fl. frá árinu 2003 var tíðni kynferðisofbeldis á meðal 

                                            
 

11
 Holmes, W.C. og Slap, G.B., “Sexual Abuse of Boys: Definition, Prevalence, Sequelae, and 

Management”. Journal of the American Medical Association 1998 (21), bls. 1855. 
12

 Meadow, R., Mok, J. og Rosenberg, D., ABC of Child Protection. Blackwell 2007, bls. 43. 
13

 Nefnd samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979. (Lögð 
fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008). Reykjavík 2008, bls. 98. 
14

 Godfrey, M. (1997). „The Boy“. Sótt 19. mars 2010 á http://olbers.kent.edu/godfrey/Public/ 
Sar/sar.html 
15

 Nefnd samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979. (Lögð 
fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008), bls. 98. 
16

 Sameinuðu þjóðirnar, Rights of the child, Note by the Secretary-General. New York, 2006. 
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bandarískra unglinga skoðuð. Þátttakendurnir voru 4.023 unglingar á aldrinum 12 til 

17 ára og sýndu niðurstöður að 8,1% unglinga hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

eða 13% stúlkna og 3,4% drengja.17
 Þá má nefna rannsókn Finkelhor, Ormrod, 

Turner og Hamby frá árinu 2005 á fjölda barna á aldrinum 2 til 17 ára sem urðu fyrir 

kynferðisofbeldi á þeim 12 mánuðum sem rannsóknin stóð yfir. Þátttakendur voru 

2.030 börn á fyrrnefndu aldursbili. Niðurstöður leiddu í ljós að 9,6% stúlkna og 6,7% 

drengja urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi á rannsóknartímabilinu.
18 

Í fyrstu tíðnirannsókn á kynferðislegri misnotkun barna á Íslandi, sem Hrefna 

Ólafsdóttir, félagsráðgjafi og sérfræðingur í fjölskyldumeðferð gerði á árunum 1999-

2002, kemur fram að tæplega tíundi hver drengur á Íslandi er misnotaður 

kynferðislega fyrir 18 ára aldur. Rannsóknin var framkvæmd með þeim hætti að 

1.500 manna slembiúrtaki fólks á aldrinum 18-60 ára úr þjóðskrá var sendur 

spurningalisti í pósti og svaraði helmingur þeirra, eða 746 manns. Alls 17% þeirra 

sem svöruðu sögðust hafa verið misnotaðir fyrir 18 ára aldur. Þar af voru 80% konur 

og 20% karlar. Þegar hlutföllin voru reiknuð út frá kyni þolenda kom í ljós að 23% 

kvenna höfðu verið misnotaðar kynferðislega fyrir 18 ára aldur og 8% karla. Þessar 

niðurstöður gefa vísbendingu um að rúmlega fimmta hver stúlka á Íslandi sé 

misnotuð fyrir 18 ára aldur og tæplega tíundi hver drengur. Þá virtist sem stúlkur 

væru yngri en drengir þegar ofbeldið hófst, en ofbeldið hófst hjá 28% stúlkna áður en 

þær urðu sex ára en hjá 8% drengjanna. Þessar íslensku tölur eru hærri en sést hafa 

í sambærilegum rannsóknum á hinum Norðurlöndunum.19 

Árið 2004 gerðu Barnaverndarstofa og rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir og 

greining könnun á kynhegðun ungs fólks á Íslandi og kynferðislegri misnotkun á 

börnum. Rannsóknin byggðist á 10.472 svörum 18 til 24 ára stúlkna og drengja í 

öllum framhaldsskólum landsins. Kynjahlutföll svarenda voru nokkuð jöfn, eða 49,2% 

karlar og 50,8% konur. Niðurstöður þeirra tveggja spurninga sem vörðuðu 

kynferðisbrot gegn börnum sem þau höfðu orðið fyrir yngri en 18 ára sýndu að 13,6% 

                                            
 

17
 Kilpatrick, D.G., Best, C.L., Veronen, L.J. ,Amicka, A.E., Villeponteaux, L.A. og Ruff, G.A., „Mental 

health correlates of criminal victimization: a random community survey“. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology 1985 (53), bls. 866-873. 
18

 Finkelhor, D., Ormrod, R., Turner, H. og Hamby, S., „The victimization of children and youth: A 
comprehensive, national survey“. Child Maltreatment 2005 (10), bls. 5-25. 
19

 Hrefna Ólafsdóttir, „Fimmta hver stúlka misnotuð og tíundi hver drengur“. (Viðtal). Morgunblaðið, 17. 
september 2002, bls. 26. 
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stúlkna og 2,8% drengja höfðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur 

og 12,5% stúlkna og 2,4% drengja sögðust hafa verið talin á, þvinguð eða neydd til 

kynferðislegra athafna fyrir 18 ára aldur.20 Þessar tölur eru nokkuð lægri en í 

fyrrnefndri rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur frá árinu 2002, sem má að öllum líkindum 

rekja til ólíkra aðferða við framkvæmd rannsóknanna. Í rannsókn Hrefnu voru allar 

skilgreiningar mun námkvæmari heldur en í rannsókninni frá árinu 2004, þar sem 

aðeins tvær spurningar voru lagðar fyrir þátttakendur, á meðan spurningalisti var 

lagður fyrir þátttakendur í könnun Hrefnu. Annað skekkjuatriði er svarhlutfallið, sem 

var um 80% í könnuninni frá árinu 2004, samanborið við um 50% í könnun Hrefnu, en 

því lægra sem svarhlutfallið er því hærri verður tíðnin, vegna þess að það eru meiri 

líkur á að þeir sem hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun svari en hinir.21 

  

                                            
 

20
 Barnaverndarstofa. (2007). „Könnun á kynferðislegri misnotkun gegn börnum á Íslandi: Niðurstöður“. 

Sótt 25. mars 2010 á http://www.barnaverndarstofa.is/?s=9&m=&id=142 
21

 Hrefna Ólafsdóttir, munnleg heimild, 4. maí 2010. 
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3 Dómar um kynferðisbrot gegn drengjum 

3.1 Rannsóknargögn og rannsóknaraðferð 

Í þeim tilgangi að afla upplýsinga um afmörkuð atriði tengd kynferðisbrotum gegn 

drengjum voru rannsakaðir dómar Hæstaréttar Íslands sem kveðnir voru upp í 

kynferðisbrotamálum þar sem drengir voru þolendur á árunum 1940-2010 og eins 

dómar allra héraðsdómstóla landsins sem kveðnir voru upp á árunum 1995-2010 og 

var ekki áfrýjað til Hæstaréttar. Í ljósi þess að dómar um kynferðislega misnotkun 

gegn drengjum eru ekki ýkja margir og ekki um auðugan garð að gresja þegar leitað 

er eftir gögnum um drengi sem fórnarlömb kynferðislegrar misnotkunar, voru bæði 

skoðaðir dómar þar sem sakfellt var og sýknað af meintri háttsemi. Dómar á 

umræddu tímabili voru samtals 31, dómar Hæstaréttar 23 og héraðsdómar 8. Í 

tölulegum upplýsingum sem settar eru fram í ársskýrslum Stígamóta má sjá að einn 

og sami ofbeldismaðurinn beitir oft fleiri en einn einstakling kynferðisofbeldi.22
 

Kynferðisbrot gegn drengjum eru þar engin undantekning, en fjöldi þolenda í hverju 

máli sem þessi rannsókn tók til, var allt frá einum dreng upp í þrettán. Í fjórum málum 

var sami gerandinn, þekktur kynferðisbrotamaður, sem braut gegn samtals sjö 

þolendum. Þá voru fjórir dómar þar sem brotið var gegn dreng og stúlku. Í töflu 1 má 

sjá hvernig brotin gegn þolendunum 67 skiptust í málunum 31. 

 
Tafla 1 Fjöldi drengja í hverju dómsmáli 

 

                                            
 

22
 Ársskýrsla Stígamóta 2009, bls. 20. 

Dæmt fyrir brot gegn einum dreng 17

Dæmt fyrir brot gegn tveimur drengjum 7

Dæmt fyrir brot gegn þremur drengjum 3

Dæmt fyrir brot gegn fjórum drengjum 2

Dæmt fyrir brot gegn sex drengjum 1

Dæmt fyrir brot gegn þrettán drengjum 1

Dæmt fyrir brot gegn stúlku og dreng 4
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Útbúinn var listi yfir almenn atriði sem snúa að rannsókninni og tengjast 

brotaþola, geranda, eðli og ásýnd brotanna, miskabótum og lyktum máls. Fyllt var út í 

listann fyrir hvern og einn af þeim 67 brotaþolum sem rannsóknin tók til. Að því loknu 

voru gögnin greind, unnið úr þeim og tölfræði reiknuð. 

3.2 Aldur þolanda 

 

Mynd 3-1 

Aldursdreifing drengjanna við upphaf brotanna var á bilinu 2-28 ára, en meðalaldur 

þeirra var u.þ.b. 13 ár. Hlutfallslega færri þolendur voru á aldrinum 2-10 ára, eða um 

24%, á meðan 73% þolenda voru á aldrinum 11-18 ára. Langflestir þolendur voru á 

aldrinum 15 ára, eða 12 talsins. Þann fyrirvara ber að gera við þessar niðurstöður að 

þær eru miðaðar við aldur þolanda við upphaf brots og því nauðsynlegt að hafa í 

huga að sumir þeirra drengja sem rannsóknin tók til voru beittir kynferðislegu ofbeldi í 

eitt til þrjú ár. Þá er mikilvægt að gera fyrirvara við þetta rúma aldursbil, sem stafar af 

því að enginn þolandi var á aldrinum 19-27 ára, sem þýðir að átta ár eru á milli elstu 
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þolendanna tveggja, sem eru 28 ára og þeirra sem koma þar næst á eftir, sem eru 18 

ára. 

3.3 Aldur geranda 

 

 

Mynd 3-2 

Aldursdreifingin var mikil á milli gerendanna. Sá yngsti var 15 ára og sá elsti sjötugur. 

Meðalaldur var rúmlega 40 ár. Flestir gerenda tilheyrðu aldurshópnum 50-54 ára eða 

um 22% af heildarfjöldanum. Í aldurshópnum 35-39 ára voru 19% gerenda eða 12 

talsins, í aldurshópnum 40-44 ára voru um 13% gerenda eða átta talsins og sama 

hlutfall var í aldurshópnum 15-19 ára. Þá voru tæplega 10% gerenda í aldurshópnum 

30-34 ára eða sex talsins og tæplega 8% gerenda í aldurshópnum 45-49 ára. Fjöldi 

gerenda í öðrum aldurshópum var á bilinu 2-6% af heildarfjöldanum. 

Í fjórum dómum kom aldur geranda ekki fram eða í tilfellum sjö þolenda, og af 

því leiðir að súluritið sýnir aldur geranda í tilfellum 60 þolenda af samtals 67. Eðli 

málsins samkvæmt er oft um sama gerandann að ræða, þar sem margir þeirra 

misnotuðu fleiri en einn dreng, en sú aðferð að sýna aldur gerenda eftir fjölda 
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þolenda var þrátt fyrir það valin, sökum þess að oft liðu nokkur ár á milli brota. 

Mikilvægt er að taka fram að allir gerendurnir voru karlmenn. 

3.4 Tengsl geranda og þolanda 

 

 

Mynd 3-3 

Niðurstöður rannsóknarinnar um tengsl milli geranda og þolanda í tilfellum þeirra 67 

þolenda sem rannsóknin tók til voru afar athyglisverðar, einkum með hliðsjón af 

einkennum kynferðisbrota gegn drengjum í samanburði við sams konar brot gegn 

stúlkum. Eins og sést á mynd 3-3 var gerandinn ókunnugur þolandanum í samtals 

55% tilvika eða í tilfellum 37 þolenda af þeim samtals 60 þolendum þar sem tengsl 

milli þolanda og geranda voru tilgreind í dómi. Það voru því einungis 23 gerendur, 

eða 34% af heildarfjöldanum, sem þekktu til þolandans. Tengsl voru náin milli 

geranda og þolanda í sex tilvikum (9%) en 17 gerendur (25%) voru kunnugir 

fórnarlömbum sínum. Í tilvikum sjö þolenda var ekki að finna upplýsingar í dómi um 

tengsl geranda og þolanda. 
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Séu niðurstöðurnar dregnar saman voru hvorki meira né minna en samtals 

80% drengjanna misnotaðir af aðilum sem tengdust þeim ekki fjölskylduböndum. 

Hljóta það að teljast afar fróðlegar og afgerandi niðurstöður. 

3.4.1 Tengsl geranda og þolanda eftir aldri 

 

 

Mynd 3-4  

Mynd 3-4 sýnir tengsl geranda og þolanda eftir aldursflokkum drengjanna. Af þeim 67 

þolendum sem rannsóknin tók til voru 15% drengjanna eða tíu talsins á aldursbilinu 

3-7 ára. Í aldurshópnum 8-12 ára voru 34% eða samtals 23 drengir og í 

aldurshópnum 13-17 ára voru 46% drengjanna eða 29 talsins. Að lokum voru 8% í 

aldurshópnum 18 ára og eldri, eða fimm drengir. 

Algengast var að þolandi væri ókunnugur gerandanum í aldurshópunum 8-12 

ára og 13-17 ára, en af samtals 52 drengjum voru 31 ókunnugir gerendum sínum, 

eða 60% af heildarfjöldanum. Náin tengsl milli gerenda og þolenda voru algengust í 

aldurshópnum 3-7 ára, en af samtals tíu drengjum þekktu sjö þeirra til gerenda eða 

70%, þar af voru fjórir ættingjar, en þrír kunnugir drengjunum. Til samanburðar 

þekktu einungis sex af samtals 23 drengjum til gerenda í aldurshópnum 8-12 ára, 

eða 26%. Af þeim var einn náinn ættingi og fimm kunnugir drengjunum. Í 

aldurshópnum 13-17 ára voru átta gerendur kunnugir drengjunum og einn náinn 
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ættingi, samtals níu af 29 drengjum eða 31%. Aðeins einn þolandi af fimm í elsta 

aldurshópnum þekkti til gerandans. 

3.5 Verknaðaraðferð 

 

 

Mynd 3-5  

Sú háttsemi sem gerendurnir voru bornir sökum um að hafa haft gegn drengjunum 

var af ýmsum toga. Algengast var að um endaþarmsmök eða munnmök væri að 

ræða, gerandi þuklaði á kynfærum drengs innan klæða og fróaði sér í viðurvist 

drengs, eða í um 38% tilfella samanlagt. Í 12 tilfellum þuklaði gerandi á kynfærum 

drengs utan klæða, eða í um 8% tilvika og í 11 tilfellum var drengjum fróað, eða í 7% 

tilvika. Í níu tilfellum var þuklað á líkama drengs innan klæða og jafn oft þuklað á 

líkama drengs utan klæða, eða í rúmlega 11% tilfella samanlagt. Gægjuhneigð 

(drengur afklæddur) var einnig tiltölulega algeng eða í sjö tilfellum (4%) og það sama 
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er að segja um sýnihneigð (gerandi fækkar klæðum), eða í fimm tilfellum (3%). 

Gerandi kyssti dreng í átta tilfellum (5%) og snerti eða strauk dreng á grófan hátt í 

þremur tilfellum (2%). Samanlagt voru kynferðislegar ljósmyndir eða myndbönd sýnd 

eða tekin, klámblöð sýnd og kynferðislegur talsmáti viðhafður í 10% tilfella. Þá rakaði 

gerandi kynhár af dreng í þremur tilfellum (2%), drengur rasskelltur í tveimur tilfellum 

(1%) og gerandi lét dreng snerta getnaðarlim sinn og sló dreng með getnaðarlim 

sínum í samtals tveimur tilfellum (2%). Hér verður að hafa í huga að 

verknaðaraðferðirnar eru fleiri en drengirnir, sökum þess að sami gerandi framdi fleiri 

en einn verknað á einum þolanda í sumum tilfellum. 

3.6 Eðli og ásýnd brota 

 

 

Mynd 3-6 

Mynd 3-6 hefur að geyma yfirlit yfir þau refsiákvæði sem hinir refsiverðu verknaðir 

falla undir sem gerendurnir voru bornir sökum um. Eins og glögglega má sjá var 

algengast að ákært væri fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. eða í 31% tilfella. 

Næstalgengast var að ákært væri fyrir brot gegn 2. mgr. sama ákvæðis eða í 24% 

tilfella og 209. gr. hgl. í 18% tilfella. Þá var um brot gegn 3. mgr. 202. gr. hgl. að ræða 
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í sjö tilfellum (9%) og brot gegn 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/200223 í fimm 

tilfellum (7%). Brot gegn öðrum hegningarlagaákvæðum voru sjaldgæf, eða í 1-3% 

tilfella. 

3.6.1 Vettvangur brots 

 

 

Mynd 3-7 

Á mynd 3-7 sést hvar kynferðisofbeldið átti sér stað. Niðurstöður leiddu í ljós að það 

fór oftast fram á heimili ofbeldismannsins eða í 38% tilfella. Næstalgengast var að 

ofbeldið ætti sér stað á vinnustað eða í 11 tilfellum (14%). Í níu tilfellum (12%) í 

bifreið, í átta tilfellum (10%) á víðavangi, í fimm tilfellum (7%) á heimili þolanda, í 

þremur tilfellum (4%) á gistiheimili, í tveimur tilfellum (3%) í bílskúr og sama hlutfall 

brota átti sér stað í sundlaug. Í einu tilfelli (1%) átti brot sér stað á skemmtistað, eitt 

þeirra var framið á almenningssalerni, eitt í íþróttamiðstöð, eitt í verslun og eitt 

erlendis. Í þremur tilfellum (4%) átti brot sér stað annars staðar en á framangreindum 

stöðum. Þessir staðir voru; á Internetinu, um borð í skipi og á ferðalagi úti á landi. 

Hafa ber í huga að staðirnir í súluritinu eru fleiri en drengirnir vegna þess að ofbeldinu 

var beitt á fleiri en einum stað í sumum tilfellum. Þá er vert að gera fyrirvara við það 
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hversu hátt hlutfall brotanna voru framin á vinnustað eða í samtals 14% tilfella. Það 

helgast af því að í einum hæstaréttardómi frá árinu 1956 beitti gerandinn 13 drengi 

kynferðislegu ofbeldi, og þá iðulega í verslun sinni þegar drengirnir komu til þess að 

kaupa sælgæti..24 

3.6.2 Tíðni brota 

 

 

Mynd 3-8 

Það má segja að nokkuð jöfn skipting hafi verið í málum drengjanna eftir því hvort um 

eitt eða endurtekin brot var að ræða. Eins og sjá má var um eitt brot að ræða í málum 

36 drengja, eða í 54% tilfella, en endurtekin brot í málum 31 drengs, eða í 46% 

tilfella. Í hópi þeirra drengja sem beittir voru kynferðislegu ofbeldi oftar en einu sinni 

var um mislangt tímabil að ræða, eða allt frá tveimur skiptum upp í endurtekin brot í 

samfellt fjögur ár. Algengast var að brotin stæðu yfir í innan við eitt ár, eða í 21 tilfelli 
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(31%). Í sex tilfellum (9%) stóðu brotin yfir í 1-2 ár og í fjórum tilfellum (6%) stóðu 

brotin yfir í 3-4 ár. Brotin stóðu því yfir í 1-4 ár hjá samtals 15% drengjanna. 

3.7 Hótun, umbun og launung 

 

 

Mynd 3-9 

Ekki var mikið um að drengjunum væri hótað eða þeir beðnir um að halda ofbeldinu 

leyndu. Aftur á móti var meirihluta þeirra umbunað. Þó er mikilvægt að taka tillit til 

þess að í málum 47 drengja kom ekki fram hvort þeim hafi verið hótað og því dregin 

sú ályktun að svo hafi ekki verið og sama er að segja um mál 43 drengja hvað 

launung varðar. 

Af samtals 67 drengjum var 31 umbunað með einhverjum hætti eða 46% af 

heildarfjöldanum. Átta drengjum var sagt að segja ekki frá eða 12% og tveimur 

drengjum var hótað eða 3%. 

Séu þessar tölur teknar saman kemur í ljós að samtals 36 drengjum var ekki 

umbunað á einn eða annan hátt, eða 54%. Til samanburðar má nefna að 59 

drengjum var ekki bannað að segja frá eða 88% og 65 drengjum var ekki hótað eða 

97% af heildarfjöldanum. 
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3.7.1 Tegund umbunar 

 

 

Mynd 3-10 

Á mynd 3-10 sést á hvaða hátt drengjunum var umbunað. Algengast var að umbunin 

væri í formi peninga, eða í 50% tilfella. Þar á eftir kom sælgæti í 14% tilfella og áfengi 

í 11% tilfella, sígarettur í 7% tilfella og loks tölvuleikir, teiknimyndablöð, utanlandsferð 

og skólagjöld, hvert og eitt í 2-5% tilfella Í súlunni sem merkt er „annað“ eru tvær 

tegundir af umbun sem ekki falla undir aðrar skilgreiningar í súluritinu. Það voru 

annars vegar klámblöð, sem barnungur drengur fékk frá nágranna sínum sem beitti 

hann misnotkun um árabil, og hins vegar gerði einn gerandinn, sem var ökukennari 

drengsins, margt fyrir hann viðvíkjandi skellinöðrur og bíla sem var áhugamál þeirra 

beggja. 

Hafa ber í huga að mörgum drengjum var umbunað í fleiri en eitt skipti og með 

mismunandi hætti. Þar af leiðandi er heildarfjöldi tegundanna hærri tala en fjöldi 

þeirra drengja sem var lofað eða veitt umbun. 
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3.8 Afleiðingar kynferðisofbeldis á drengi 

 

 

Mynd 3-11 

Á mynd 3-11 sjást þær afleiðingar kynferðisofbeldis á drengi sem koma fram í 

framangreindum dómum, auk annarra dóma þar sem lögð voru fram gögn um 

afleiðingar ofbeldisins á brotaþolann. 

Í upphafi er vert að skýra nokkra þætti. Í súluritinu er getið um líkamleg 

einkenni, en hjá þeim þremur drengjum sem glímdu við þess háttar kvilla, var um að 

ræða höfuðverkjaköst og höfuðkippi, auk þess sem exem sem einn drengurinn hafði 

þjáðst af blossaði aftur upp. Þá er getið um að drengur sé „lokaður“. Að vera lokaður 

persónuleiki vísar til þess að vilja eiga sitt tilfinningalíf og líðan út af fyrir sig. Lokaður 

einstaklingur er ekki laginn við að ræða um tilfinningar sínar við aðra og á því erfitt 

með að vinna úr erfiðri lífsreynslu. 

Eins og sjá má voru reiði, námsörðugleikar, líkamleg einkenni, óöryggi og 

depurð algengustu afleiðingar kynferðisofbeldisins meðal drengjanna, auk þess sem 
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sektarkennd, hræðsla við að vera samkynhneigður, minni samskipti við vini, 

endurupplifun misnotkunarinnar, vanlíðan, kvíði og þunglyndi voru hlutfallslega 

algengir kvillar. Athyglisvert er hversu margir drengjanna glímdu við reiði, en af 

þessum samtals 16 drengjum, áttu tíu þeirra við reiðivandamál að stríða, eða 

tæplega 63%. Er það í samræmi við kenningar fræðimanna, jafnt innlendra sem 

erlendra, sem sýna að drengir beini hegðuninni út á við og gegn umhverfinu, sem 

leiðir til þess að karlmenn sem hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun er frekar að 

finna í fangelsum eða áfengismeðferð, en á almennum geðmeðferðarstofnunum.25 

Þá var eftirtektarvert hversu margir voru hræddir um að félagar þeirra kæmust að 

misnotkuninni og má tengja það skömminni og sektarkenndinni, sem var ítrekað 

fjallað um í mörgum dómunum, auk hræðslunnar við það að vera stimplaður „hommi“. 

3.8.1 Samanburður við tölfræðilegar upplýsingar Stígamóta 

 

 

Mynd 3-12 

Fróðlegt er að bera saman afleiðingar kynferðisofbeldis sem koma fram í dómum um 

kynferðisbrot gegn drengjum og í tölulegum upplýsingum í Ársskýrslu Stígamóta árið 
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2009, sem byggjast á viðtölum við einstaklinga sem leita til samtakanna. Í súluritinu 

eru eingöngu nefndar þær afleiðingar sem komu fram í báðum gögnunum. 

Eins og sjá má er tíðni þolenda sem glíma við þessa kvilla töluvert hærri í 

Ársskýrslu Stígamóta 2009, að því undanskildu að hlutfall þeirra sem finna fyrir reiði 

er tiltölulega jafnt, eða 63% á móti 72%. Í öðrum flokkum er munurinn allt frá 18-88%, 

og mesti munurinn er á þolendum sem eru með lélega sjálfsmynd, eða 19% drengja, 

á móti 88% einstaklinga sem leituðu til Stígamóta árið 2009. 

Mikilvægt er að hafa í huga að bæði konur og karlar sækja þjónustu 

Stígamóta, þrátt fyrir að konur séu í yfirgnæfandi meirihluta og því er erfitt að draga 

algildar ályktanir af þessum niðurstöðum. Auk þess er mikill munur á heildarfjölda 

þolenda í hvorum hópi fyrir sig, þar sem gögn um mat á afleiðingum brotanna á 

brotaþola voru lögð fram í tilfellum 16 drengja, á meðan heildarfjöldi þeirra 

einstaklinga sem leituðu til Stígamóta árið 2009 var 210. 

Nánar verður fjallað um afleiðingar kynferðisofbeldis á drengi í 4. kafla. 

3.9 Kæra 

 

 

Mynd 3-13 

Á mynd 3-13 sést tíminn sem leið frá broti þar til kæra var lögð fram. Eins og sjá má 

var algengast að kært væri innan árs frá því brotið var framið, eða í 72% tilfella. Í 12 
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tilfellum (18%) var kæra lögð fram þegar 1-2 ár höfðu liðið frá broti og í sjö tilfellum 

(10%) liðu meira en 3 ár frá broti þar til kært var. 

Í flestum tilfellum kærðu foreldrar misnotkunina, en einnig var algengt að 

brotaþoli sjálfur og barnaverndarnefnd leggðu fram kæru. Það er á hinn bóginn erfitt 

að draga ályktanir af þessum niðurstöðum sökum þess að í málum 38 drengja var 

ekki tekið fram hver lagði fram kæru í málinu. 

3.10 Miskabætur 

 
Tafla 2. Dæmdar miskabætur í þúsundum króna út frá tíðni brota 

 

 

Af samtals 67 brotaþolum voru miskabætur dæmdar í málum 24 þeirra. Í meirihluta 

málanna voru miskabætur því ekki dæmdar, annaðhvort af því að þeirra var ekki 

krafist eða af því að sýknað var af bótakröfunni. Mikill munur var á milli þeirra 

miskabóta sem farið var fram á og þeirra bóta sem dæmdar voru. Hæsta krafa um 

miskabætur sem farið var fram á var 5 milljónir króna, en hæstu bætur sem brotaþoli 

fékk dæmdar voru 1.5 milljón króna. Meðalfjárhæð bóta sem krafist var var rúmlega 

1.7 milljónir króna, en dæmdar miskabætur voru að meðtaltali um 450 þúsund krónur. 

Athyglisvert er að í einungis tíu tilfellum af 24 voru lögð fram gögn um afleiðingar 

brotanna á þolendurna. 

Alls fengu 15 þolendur dæmdar allt að 400 þúsund kr. í bætur, sex þolendur 

fengu dæmdar bætur á bilinu 401-800 þúsund kr., tveir þolendur fengu dæmdar 

bætur á bilinu 801-1.200 þúsund kr. og einn þolandi fékk dæmdar 1.500 þúsund kr. í 

bætur. Eftir því sem brotin stóðu lengur voru dæmdar hærri bætur eins og sést í töflu 

2. Í þau þrjú skipti sem dæmdar voru bætur yfir 800 þúsund kr. var um alvarleg brot 
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að ræða sem stóðu yfir í lengri tíma.26 Í tveimur tilfellum varðaði háttsemin við 1. mgr. 

201. gr. hgl. og í einu tilfelli við 1. mgr. 202. gr. hgl. Í öllum þremur tilfellunum var 

gerandinn kunnugur drengjunum. 

3.11 Málalyktir 

Lyktir mála þeirra 67 þolenda sem þessi rannsókn tók til var á þann veg að sakfellt 

var í málum 60 þolenda, eða 90%, en sýknað í málum sjö þolenda, eða 10%. 

Jákvætt samband var milli alvarleika brota, sem og hversu lengi þau stóðu yfir og 

þyngdar refsingar sem gerandi var dæmdur til, þ.e. því alvarlegra sem brotið var, því 

þyngri refsing var dæmd. Við ákvörðun refsingar var að öðru leyti litið til atriða á borð 

við hvort gerandi hefði áður sætt refsingu, sér í lagi með tilliti til þess hvort hann hefði 

áður haft í frammi kynferðislega tilburði gagnvart barni af sama kyni, hversu styrkur 

og einbeittur brotavilji hans var, hvort hann hefði notfært sér andlega annmarka 

þolanda til að svala fýsnum sínum, hvort gerandi iðraðist og hefði verið 

samvinnuþýður við meðferð málsins og játað brot sín. Þá var einnig sérstaklega litið 

til þess hvort gerandi hefði sjálfur sætt kynferðislegri misnotkun á yngri árum og hvort 

hann hefði leitað sér hjálpar til að ráða bót á hneigð sinni. 

3.12 Samantekt 

 

Aldur þolenda og gerenda 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að meðalaldur drengja sem verða fyrir 

kynferðislegri misnotkun er í kringum 13 ár. Það gefur vísbendingu um að drengir á 

kynþroskaaldri séu í meiri hættu á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun en 

ókynþroska drengir, ef miðað er við að kynþroskinn byrji þegar einstaklingurinn er um 

12 ára, eins og eðlilegt er.27 Enginn þolandi var á aldrinum 19-27 ára, sem þýðir að 

átta ár eru á milli elstu þolendanna tveggja sem eru 28 ára og þeirra sem koma þar 

næst á eftir sem eru 18 ára. Þá ber að geta þess að tveir elstu þolendurnir áttu við 

fötlun að stríða, annar líkamlega og hinn andlega. Óhætt mun því að segja að þessar 

                                            
 

26
 H 19/2009 og Héraðsdómur Reykjavíkur í máli nr. S-138/2009. 

27
 Atli Dagbjartsson, Árni V. Þórsson, Gestur I. Pálsson og Víkingur H. Arnórsson, „Kynþroski íslenskra 

drengja“. Læknablaðið 2000 (10), bls. 655. 
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niðurstöður gefi vísbendingu um að karlmenn yfir 20 ára aldri kæri ekki kynferðislegt 

ofbeldi sem þeir verða fyrir. 

Gerendur í málunum sem rannsóknin tók til voru allir karlkyns. Meðalaldur 

þeirra var um 40 ár, sá yngsti 15 ára og sá elsti sjötugur. Aldursdreifing gerendanna 

var mikil, en flestir voru annars vegar á aldrinum 35-44 ára og hins vegar 50-54 ára. 

Meðalaldur gerenda var því nokkuð hærri en sá aldur sem erlendar rannsóknir hafa 

leitt í ljós, sem er 32 ár.28 Þá má nefna að um 72% af þeim gerendum sem beittu 

einstaklinga kynferðislegu ofbeldi sem leituðu til Stígamóta árið 2009 voru yngri en 40 

ára.29 Þó er mikilvægt að taka tillit til þess að aldur gerendanna kom ekki fram í öllum 

málunum, sem getur að einhverju leyti skýrt þessa skekkju á aldri. 

 

Tengsl gerenda og þolenda 

Niðurstaða rannsóknarinnar um tengsl geranda og þolanda leiðir í ljós að drengir eru 

líklegri til að vera misnotaðir kynferðislega af ókunnugum. Þetta er merkilegt fyrir þær 

sakir að samkvæmt niðurstöðunum virðist drengjum stafa meiri hætta af ókunnugum, 

öfugt við stúlkur, sem eru yfirleitt beittar kynferðislegu ofbeldi af einhverjum sem er 

þeim nákomin.30 

Þegar tengslin voru skoðuð út frá aldri þolanda kom í ljós að algengast var að 

náin tengsl væru á milli geranda og drengja á aldrinum 3-7 ára, á meðan algengast 

var að drengir á aldrinum 8-17 ára væru ókunnugir gerendunum. Þetta bendir til þess 

að yngri drengir séu frekar í hættu á því að vera misnotaðir af einhverjum sem þeir 

eiga að geta treyst og leitað skjóls hjá, en þeir sem eldri eru. 

 

Eðli og ásýnd brota 

Það kynferðislega ofbeldi sem gerendurnir beittu drengina var af öllum tegundum og 

mismundandi gróft, allt frá því að sýna þeim klámblöð/klámkvikmynd eða klæmast við 

þá og tala við þá á kynferðislegum nótum upp í fullt samræði. Má segja að einna 

athyglisverðast hafi verið hversu mörg brot voru gróf og alvarleg, en algengast var að 

                                            
 

28
 Miller-Perrin, C.L og Perrin, R.D., Child Maltreatment: An Introduction. London 2007, bls. 121. 

29
 Ársskýrsla Stígamóta 2009, bls. 43. 

30
 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, Verndum þau. Reykjavík 2006, bls. 10. 



33 

 
 

fullt samræði, munnmök og þukl á kynfærum innan klæða væru viðhöfð við drengina. 

Þá var fróun af einhverju tagi einnig hlutfallslega algeng. 

Brot gegn þeim refsiákvæðum sem gerendurnir voru ákærðir fyrir í málunum 

gegn drengjunum eru ólík innbyrðis að alvarleika. Frá sjónarhorni fyrningarreglna 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 eru brot samkvæmt 194. gr., 1. mgr. 200. gr. og 

1. mgr. 201. gr. hgl. álitin alvarlegust og fyrnast ekki ef barn er undir lögaldri, þ.e. 18 

ára.31 Önnur refsiákvæði kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga eru áfram háð 

fyrningu þrátt fyrir að barn sé undir 18 ára aldri og fyrnast ýmist á 5 árum, 10 árum 

eða 15 árum, eftir alvarleika brots. Fyrningarfresturinn byrjar þó aldrei að líða fyrr en 

brotaþoli hefur náð 18 ára aldri.32 Þegar aftur á móti er horft til þeirrar refsingar sem 

liggur við þessum brotum er ljóst að brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. er alvarlegast. 

Samkvæmt ákvæðinu er lágmarksrefsing við því fangelsi í 1 ár og hámarksrefsing 

fangelsi í 16 ár.33 Brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. er því álitið bæði mjög gróft og 

alvarlegt brot að mati löggjafans og er skipað á bekk með nauðgun hvað refsimörkin 

varðar. Ákvæðið hljóðar svo: 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra en 15 ára skal 
sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Lækka má refsingu eða láta 
hana falla niður, ef gerandi og þolandi eru á svipuðum aldri og þroskastigi. 

Þetta 15 ára aldurstakmark er fortakslaust og því ekki um það að ræða að þroski 

barnsins sé metinn í hverju tilviki. Ásetningur er saknæmisskilyrði og þarf að taka til 

allra þátta í efnislýsingu brotsins.34 Í ljósi þess að niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að í málum drengjanna var í flestum tilfellum ákært fyrir 1. mgr. 202. gr. hgl. er ljóst 

að algengt er að framin séu gróf og alvarleg kynferðisbrot gegn drengjum sem 

löggjafinn metur jafngilda nauðgun. 

Brot gegn blygðunarsemi, sem varðar við 209. gr. hgl., var einnig töluvert 

algengt í málum drengjanna. 209. gr. hgl. hljóðar svo: 

                                            
 

31
 Sbr. breytingar sem gerðar voru á hgl. vorið 2007 með lögum nr. 61/2007. 

32
 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Auðginnt er barn í bernsku sinni. Afnám fyrningar alvarlegra kynferðisbrota 

gegn börnum. Reykjavík 2009, bls. 24-25. 
33

 Sama heimild, bls. 26. 
34

 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, þskj. 20, 20. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/133/s/0020.html. [Sótt 24.03.2010]. 



34 

 
 

Hver sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers 
hneykslis skal sæta fangelsi allt að 4 árum, en fangelsi allt að 6 mánuðum eða 
sektum ef brot er smávægilegt. 

Með lostugu athæfi er átt við háttsemi af kynferðislegum toga, ellegar háttsemi sem 

stjórnast af kynhneigð, sem einhver annar verður vitni að. Blygðunarsemi er 

siðgæðistilfinning og opinbert hneyksli er háttsemi sem fer fram fyrir 

almenningssjónum. Brot af þessu tagi fela því fyrst og fremst í sér háttsemi af öðrum 

toga en káf og þukl á líkama, t.d. gægjur á glugga, berháttun og önnur strípihneigð, 

tjáning hugsana með klúru og óviðeigandi orðbragði, sýningu kynferðislegra 

ljósmynda, klámmynda, klámblaða, o.s.frv. Algengt er að þeir sem fremja brot gegn 

blygðunarsemi þjáist af annarri hvorri geðröskuninni, strípihneigð eða gægjuhneigð.35 

Að lokum er vert að fjalla um brot gegn 2. og 3. mgr. 202. gr. hgl. sem voru 

hlutfallslega algeng í málum drengjanna. Í 2. mgr. 202. gr. hgl. er lagt bann við 

annarri kynferðislegri áreitni en þeirri sem greinir í 1. mgr., þ.e. kynferðismökum og 

getur sú háttsemi varðað fangelsi í allt að sex ár. Samkvæmt 3. mgr. 202. gr. hgl. 

skal hver sem með blekkingum, gjöfum eða á annan hátt tælir barn yngra en 18 ára 

til samræðis eða annarra kynferðismaka sæta fangelsi allt að 4 árum. Þessi 

upptalning á dæmum um aðferðir við tælingu, þ.e. blekkingar eða gjafir, er ekki 

tæmandi og koma því fleiri aðferðir til greina þar sem gerandi notfærir sér yfirburði 

aldurs og reynslu, eða bágborið ástand þolanda. Ásetningur er saknæmisskilyrði og 

sömu reglur gilda um gáleysi varðandi aldur þolanda eins og í 1. mgr. sömu greinar. 

 

Vettvangur brots 

Í langflestum tilvikum var brotið framið á heimili geranda, sem telja verður eðlilegt í 

ljósi þess að mjög lítill hluti gerenda var náinn ættingi þolanda. Samtals 82% gerenda 

voru kunnugir eða algjörlega ókunnugir þolandanum. Eðli málsins samkvæmt eru 

nánir ættingjar líklegri til þess að beita ofbeldinu á sameiginlegu heimili geranda og 

þolanda, þó það sé að sjálfsögðu ekki algilt. 
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 Aðalheiður Helgadóttir, „Brot gegn blygðunarsemi skv. 209. gr. hgl.“ ML-ritgerð við lagadeild 

Háskóla Íslands, 2009. 
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Tíðni brota 

Kynferðislegt ofbeldi getur staðið mislengi, allt frá einu skipti og til margendurtekinna 

brota. Það er þó ekki fjöldi brota sem hefur mest áhrif á hvernig þolandinn upplifir 

afleiðingar ofbeldisins heldur að það hafi átt sér stað yfirleitt. Mál hinna 67 drengja 

sem rannsóknin tók til skiptust nokkurn veginn til helminga eftir því hvort um eitt brot 

eða endurtekin brot var að ræða. Má telja það nokkuð athyglisvert í ljósi þess hve 

margir gerendur voru drengjunum ókunnugir, þar sem aðgengi að þolendum er mun 

betra fyrir þá gerendur sem þekkja til þeirra.36 Það sem á hinn bóginn skýrir þessa 

niðurstöðu er hversu mörgum drengjanna var umbunað, sem var bæði sú leið sem 

gerendurnir notuðu til þess að komast í samband við drengina og til þess að halda 

misnotkuninni áfram. Þessu til stuðnings má benda á að þeir sex drengir sem sættu 

kynferðislegri misnotkun af nánum ættingja var ekki umbunað. 

 

Hótun, umbun og launung 

Þegar um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er að ræða hefur gerandinn alla jafna 

stjórn á aðstæðum og beitir ýmsum brögðum til að tryggja þagmælsku barnsins, svo 

sem valdbeitingu, umbun og hótanir.37 Það aftur á móti þarf ekki að vera að barninu 

sé hótað eða umbunað, heldur fær það stundum þau skilaboð með ógninni sjálfri 

sem brotið felur í sér, að það megi ekki segja frá. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna á 

annað borð að einungis 15% drengjanna var hótað eða sagt að segja ekki frá. Á hinn 

bóginn var 46% drengjanna umbunað, í flestum tilfellum með peningum, sælgæti eða 

áfengi. 

Það má ljóst vera að þagmælska drengjanna var tryggð með umbunum. 

Gjafirnar voru liður í misnotkuninni og til þess fallnar að auka mjög á sektarkennd 

drengjanna og skömm.38 Þá má geta þess að Í bókinni Breiðavíkurdrengur – 

brotasaga Páls Elísonar kemur fram að sumir drengirnir hafi þjónað kynferðislegum 

löngunum starfsmanna í skiptum fyrir tóbak og sælgæti.39 Umbun af einhverju tagi 

virðist því einkenna kynferðisbrot gegn drengjum. 

                                            
 

36
 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, Verndum þau, bls. 18. 

37
 Sama heimild, bls. 11. 

38
 Héraðsdómur Reykjavíkur í máli nr. S-138/2009. 

39 
Bárður Ragnar Jónsson og Páll Rúnar Elíson, Breiðavíkurdrengur – brotasaga Páls Elísonar. 

Reykjavík 2007, bls. 34. 
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Miskabætur 

Eitt af frumskilyrðum réttlætis er fólgið í að brotamaður greiði brotaþola bætur. 

Miskabætur hafa almennt verið skilgreindar sem bætur vegna tjóns sem er fólgið í 

skerðingu persónubundinna hugrænna gæða sem erfitt er að meta til fjár.40 Ekki er 

kveðið á um fjárhæð miskabóta í lögum41 og því líta dómarar til ýmissa atriða, auk 

eldri dómafordæma, við mat á sanngjörnum miskabótum. Meðal þeirra atriða sem 

litið er til við mat á fjárhæð bóta eru sálrænar afleiðingar brotsins, aldur, fyrri reynsla 

af kynlífi og truflun á námi eða skólagöngu.42 

Undanfarin ár hefur dómum þar sem brotaþolum eru dæmdar miskabætur 

fjölgað. Þróunina má vafalaust rekja til lagasetningar og þeirra lagabreytinga sem 

gerðar hafa verið undanfarin áratug til þess að styrkja réttarstöðu brotaþola, einkum 

með setningu laga um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota árið 1995 og 

þess nýmælis sem var leitt í lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 árið 1999, 

að brotaþoli ætti rétt á því að fá lögmann, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum við 

nánar tilgreindar aðstæður, sér að kostnaðarlausu, til að gæta hagsmuna sinna í 

opinberu máli sem réttargæslumaður.43 

Í meirihluta þeirra dóma sem þessi rannsókn tók til voru miskabætur ekki 

dæmdar. Skýringin getur verið sú að annað hvort hafi bótakrafa ekki verið gerð í máli 

eða ekki haldið fram eða gerandi sýknaður af greiðslu hennar. Hið lága hlutfall mála, 

þar sem miskabætur voru dæmdar, helgast að öllum líkindum að hluta til af því að 

rúmur helmingur málanna var dæmdur fyrir árið 1995. Í þeim málum sem miskabætur 

voru dæmdar var aftur á móti mikill munur á þeim miskabótum sem krafist var og 

þeirra bóta sem dæmdar voru. Það var ekki mikið um að lögð væru fram gögn um 

afleiðingar brotanna á brotaþola, eða í einungis 10 af samtals 24 málum. Þar sem sú 

dómvenja hefur komist á að brotaþolar kynferðisofbeldis fái dæmdar miskabætur þó 

að takmörkuð gögn liggi fyrir sem sanni afleiðingar brotsins,44 var iðulega vísað til 

þess að „brot sem þessi væru almennt til þess fallin að valda þeim, sem fyrir þeim 

                                            
 

40
 „Almennar upplýsingar um bótagreiðslur úr ríkissjóði til þolenda afbrota“. (2005). Sótt 24. mars 2010 

á http://www.domsmalaraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/botamal/upplysingar/ 
41

 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Heggur sá er hlífa skyldi – skýrsla um kynferðisbrot gegn börnum og 
ungmennum. Reykjavík 1997, bls. 85. 
42

 Ása Ólafsdóttir, „Kynferðisbrot og ákvörðun miskabóta“, bls. 22-31. 
43

 Sama heimild, bls. 56. 
44

 Sama heimild, bls. 13. 
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verður, margvíslegum sálrænum erfiðleikum og ætti brotaþoli því rétt á miskabótum 

úr hendi ákærða“. Það liggur á hinn bóginn ljóst fyrir að dómarar myndu gjarnan vilja 

fá betri rannsókn á hverjum og einum brotaþola. Í því sambandi má vísa til bókarinnar 

„Auðginnt er barn í bernsku sinni“ eftir Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, sérfræðing í refsirétti 

og afbrotafræði við Háskólann í Reykjavík. Í bókinni, þar sem fjallað er um 

refsipólitísk sjónarmið sem lágu að baki breytingum á fyrningarreglum almennra 

hegningarlaga vorið 2007, er m.a. gerð grein fyrir niðurstöðum eigindlegrar 

rannsóknar á viðhorfum dómara til kynferðisbrota gegn börnum. Tekin voru viðtöl við 

sex dómara sem hafa reynslu af meðferð sakamála af þessu tagi og starfa við 

dómstóla landsins. Niðurstöðurnar sýndu að dómararnir töldu að skortur væri á að 

vandaðar rannsóknir væru gerðar á brotaþolum. Oftar en ekki væru vottorðin orðuð 

með almennum hætti án þess að þess væri freistað að meta tjón þess brotaþola sem 

fjallað væri um hverju sinni. Einn dómari taldi að í öllum grófari málum af þessu tagi 

ætti það að vera ófrávíkjanleg krafa að dómkveðja matsmenn, helst tvo, sem hefðu 

það hlutverk að „taka út þolandann eins og gert er í öllum öðrum málum, 

forsjármálum eða öðru“.45 

 

Önnur atriði 

Að lokum er vert að taka fram að á meðan á rannsókninni stóð fann höfundur ýmsar 

vísbendingar um gömul kynferðisbrotamál gegn drengjum, sem ýmist höfðu ekki 

verið kærð, eða héraðsdómi hafði ekki verið áfrýjað. Meðal þeirra mála, sem ekki var 

áfrýjað, eru mál gegn Steingrími Njálssyni. Hann hefur samtals verið dæmdur sjö 

sinnum fyrir kynferðisbrot gegn drengjum, fjórum málum var áfrýjað, en dómi 

sakadóms Gullbringu- og Kjósarsýslu árið 1963 og 1964 og dómi sakadóms 

Hafnarfjarðar árið 1978, var ekki áfrýjað. Ekki fékkst afrit af þessum dómum. 

Steingrímur hefur því samtals verið dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn 16 drengjum. Þá 

var frétt í Morgunblaðinu 6. apríl 2004 um að rúmlega þrítugur maður hafi verið 

dæmdur til að greiða 140.000 krónu sekt í ríkissjóð fyrir brot gegn blygðunarsemi 

fjögurra 18-23 ára karlmanna. Brotin framdi hann á heimili sínu, í öllum tilvikum með 

því að sitja eða standa nakinn og fróa sér, er pítsusendlar færðu honum veitingar 
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 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Auðginnt er barn í bernsku sinni. Afnám fyrningar alvarlegra kynferðisbrota 

gegn börnum, bls. 81-99. 
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sem hann hafði pantað sér. Bað hann þá ýmist að bíða og horfa á sig uns yfir lyki, og 

bauð sumum þeirra greiðslu fyrir. Í niðurstöðum Héraðsdóms Reykjavíkur segir að 

maðurinn hafi með háttsemi sinni valdið mönnunum nokkurri vanlíðan að ósekju. 
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4 Afleiðingar kynferðisbrota 

4.1 Almennt um afleiðingar kynferðisbrota 

„Kynferðislega misnotuð/aður“ er ekki sjúkdómsgreining í sjálfu sér og reynsla 

einstaklinga getur verið mjög mismunandi. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru af 

ýmsu tagi, bæði líkamlegar, sálrænar og félagslegar. Tíðkast að flokka hinar 

líkamlegu og sálrænu afleiðingar í skammtíma- og langtímaeinkenni. 

Skammtímaeinkennin eru einkenni sem koma í ljós meðan á ofbeldinu stendur og allt 

að tveimur árum eftir að því lýkur. Þessi einkenni skiptast í tilfinningaleg viðbrögð, 

þróun á neikvæðri sjálfsmynd, líkamlega verki (sem ekki finnast líkamlegar skýringar 

á), óeðlileg kynferðisleg hegðun og ýmiss konar samskiptavandamál og félagsleg 

vandamál.46 Fjöldi rannsókna hefur leitt í ljós að skammtímaáhrifin ráðast talsvert af 

aldri og þroska þolandans. Það hegðunarmynstur sem einkennir þennan hóp er 

kynferðisleg hegðun og/eða áfallastreituröskun,47 en einna mest áhætta er á 

áfallastreituröskun eftir kynferðislegt ofbeldi, sérstaklega í æsku.48 

Langtímaeinkennin eru þau sömu og skammtímaeinkennin að öðru leyti en því að 

þau verða þrálát og langvinn og draga þannig úr getu einstaklingsins til að takast á 

við lífið og takmarka valkosti hans í námi, starfi og samskiptum við aðra.49 Algeng 

langtímaeinkenni eru tilfinningaleg vandamál á borð við þunglyndi og kvíða. Sjálfsvíg 

er hluti af þunglyndi, en sterk tengsl eru á milli kynferðislegrar misnotkunar og 

sjálfsvígshugsana og endurtekinna sjálfsvígstilrauna samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna.50 Í því sambandi má nefna að af þeim einstaklingum sem leituðu 

aðstoðar Stígamóta árið 2009, höfðu 39 eða 18,6 % gert eina eða fleiri tilraunir til 
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 Browne A. og Finkelhor D., „Impact of child sexual abuse: a review of the research“. Psychological 

Bulletin 1986 (1), bls. 66-69. 
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 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Auðginnt er barn í bernsku sinni. Afnám fyrningar alvarlegra kynferðisbrota 
gegn börnum, bls. 69. 
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 Hetzel, M.D. og McCanne, T.R., „The role of peritraumatic dissociation, child physical abuse and 
child sexual abuse in the development of posttraumatic stress disorder and adult victimization.“ Child 
Abuse and Neglect, 2005 (8), bls. 926. 
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 Stefnumótun í málefnum geðsjúkra. (1998). Skýrsla starfshóps sem heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra skipaði. Sótt 19. mars 2010 á http://www.heilbrigdisraduneyti.is/utgefid-
efni/nr/665 
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 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Auðginnt er barn í bernsku sinni. Afnám fyrningar alvarlegra kynferðisbrota 
gegn börnum, bls. 70. 
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sjálfsvíga.51 Þetta var töluvert lægra hlutfall en árið á undan, en árið 2008 höfðu 55 

einstaklingar eða 24,6% gert eina eða fleiri sjálfsvígstilraun.52 Niðurstöður rannsóknar 

Hrefnu Ólafsdóttur félagráðgjafa, sem var minnst á í kafla 2, frá árinu 2002, á 

kynferðisofbeldi gagnvart börnum, sýndu aðeins lægri tölur. Samkvæmt niðurstöðum 

þeirrar rannsóknar höfðu um 15% þeirra gert eina eða fleiri tilraunir til sjálfsvígs.53 Til 

samanburðar má nefna að sjálfsvígstilraunir meðal almennings eru almennt taldar 

vera um 5%.54 Þá er neikvæð sjálfsmynd, kynlífsvandamál, samskiptavandamál 

og/eða félagsleg vandamál einnig algengar afleiðingar hjá fullorðnum einstaklingum 

sem hafa sætt kynferðislegri misnotkun í æsku.55 

4.2 Afleiðingar kynferðisofbeldis á drengi 

Gögn um mat á afleiðingum brotanna á brotaþola til skemmri eða lengri tíma, samin 

af fagfólki á þessu sviði, s.s. á sviði félagsráðgjafar, sálfræði og geðlæknisfræði, voru 

lögð fram í 11 málum af þeim 31 sem rannsóknin tók til, eða í tilfellum 16 brotaþola 

(24%), eins og áður hefur verið nefnt. Í framhaldinu verða reifaðir nokkrir dómar þar 

sem slík gögn lágu fyrir í því skyni að varpa ljósi á afleiðingar sem drengir virðast 

sérstaklega glíma við í kjölfar kynferðislegrar misnotkunar. Háttsemin sem var ákært 

fyrir í málunum var gróf og alvarleg. Í öllum tilvikum var ákært fyrir brot gegn 1. mgr. 

202. gr. hgl., nema í einum héraðsdómi, þar sem ákært var fyrir brot gegn 2. og 3. 

mgr. 202. gr. hgl. og 3. mgr. 99. gr. bvl. 

 

H 479/2009 – einn drengur þolandi 

X var sakaður um brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. með tilgreindri háttsemi gagnvart 

drengnum A, þegar hann var 12 ára. Talið var að brotið hafi átt sér stað í maí, júní 

eða júlí árið 2003. Ekki var við sýnileg sönnunargögn að styðjast í málinu, auk þess 

sem A var eina vitnið. X neitaði sök og stóð því orð gegn orði. Niðurstaða 
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Hæstaréttar var sú að ákæruvaldið hafi ekki sannað með fullnægjandi hætti meint 

brot X og var X sýknaður af kröfum ákæruvaldsins. Í málinu var aftur á móti ítarleg og 

greinargóð lýsing á líðan drengsins, m.a. af frásögnum foreldra hans og sálfræðinga 

sem höfðu haft A til meðferðar. 

Móðir A sagði að hann hefði í æsku verið mjög indælt barn og aðlagast 

verunni hér á landi vel, en þau hafi fyrst komið hingað til lands árið 1997. Hann hefði 

á hinn bóginn breyst árið 2003. Nánar segir í dóminum: 

Hefði breytt hegðun brotaþola verið rædd og reynt að finna skýringar á sambandi 
brotaþola og foreldra hans. Þá hefðu þau leitað aðstoðar sálfræðings í Reykjavík 
en allt verið til einskis, brotaþoli hafi orðið erfiðari og erfiðari. Stöðugt hafi smámál 
verið að koma upp, bæði í skólanum og utan hans. Þá hafi farið að bera á 
einbeitingarskorti hjá brotaþola, athugað hafi verið hvort hann væri flogaveikur og 
hann farið í alls kyns próf. Þá hefði brotaþoli breytt um stíl, farið að klæðast 
öðruvísi, byrjað að klæðast svörtu, litað herbergi sitt blóði, kastað rauðum slettum á 
einn vegginn, hann hefði byrjað að meiða sig og hann hefði gatað sig sjálfur. Í 
kringum fermingu hans hefði hún ætlað að lýsa herbergi hans upp og fengið til 
þess listamann en brotaþoli eingöngu viljað láta mála myndir af hauskúpum og 
dökkum hlutum á veggina. Brotaþoli hafi byrjað að fá reiðiköst, ofsareiði, og farið 
að efast um kynferði sitt. Eftir sumarið 2003 hefði brotaþoli hlustað mikið á lag með 
hljómsveitinni Korn sem heitir Daddy og fjallar um nauðgun. Brotaþoli hafi hlustað á 
þetta lag aftur og aftur. [...]. Um jólin 2007 hefði brotaþoli látið í ljós 
sjálfsvígshugleiðingar og hefði hann verið búinn að missa allar tilfinningar fyrir 
sjálfum sér og öðrum. Hann hafi verið mjög reiður, öskrað á hana og óskað þess 
að einhver myndi skjóta af honum andlitið. Hún minntist þess líka að A hafi haft 
hugleiðingar um það þegar hann var þrettán og fjórtán ára að hann væri 
samkynhneigður en hann hefði hins vegar aldrei áður sýnt nokkra hegðun sem 
benti til að svo væri. 

Sálfræðingurinn, sem hafði haft A til meðferðar, kom fyrir dóminn og staðfesti 

greinargerð sem hann gerði og var meðal gagna málsins. Í greinargerðinni sagði m.a. 

að A væri afskaplega ráðvilltur og lýsti hugtakið „týndur“ ástandi hans vel. A væri 

haldinn sjálfseyðingarhvöt og hefði sýnt sjálfskaðandi hegðun. Hann hefði reynt að 

„fela“ litla særða drenginn inni í sér með því að breyta útliti sínu, gata sig, mála sig, 

lita hárið og fleira, en með því fyndist honum hann geta látið sjálfan sig hverfa og 

verða einhver annar. Sálfræðingurinn sagðist hafa lagt próf fyrir A og hefði hann 

toppað alla kvarða. Er hann var spurður um hvort annað en kynferðisofbeldi gæti 

orsakað hegðun A, sagðist hann ekki vita til þess að A hefði orðið fyrir nokkru öðru 

ofbeldi eða áfalli sem gæti skýrt ástand hans. 
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H 307/2000 – tveir drengir þolendur 

X var dæmdur í 12 mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn tveimur drengjum, Y og 

Z, þegar þeir voru á aldrinum 11-13 ára. Háttsemin var talin varða við 1. mgr. 202. gr. 

hgl. Þá var hann dæmdur til að greiða Y 500.000 kr. og X 300.000 kr. í miskabætur. 

Sálfræðingur Barnahúss kom fyrir dóm og gaf skýrslu um líðan drengsins Z: 

[Vitnið] kvaðst hafa haft til meðferðar drenginn Z [...]. Hann hafi komið tvisvar 
sinnum til hennar [...]. Hafi hann verið mjög áhyggjufullur og kviðið fyrir að koma í 
viðtölin. Hefði hann haft ýmsar vangaveltur í sambandi við sína eigin ábyrgð á því 
sem hafði gerst og eins svona almennar vangaveltur, sem sjáist oft hjá strákum 
sem séu áreittir af karlmönnum, hræðslu um að vera hommi og ýmislegt því tengdu 
og hræðslu um að félagarnir myndu heyra hvað hafði gerst og taldi sig hafa orðið 
fyrir skaða út af því sem hafði gerst. Honum hafi liðið mjög illa. Hafi hann tengt 
hræðslu sína við að vera hommi við það að hafa ekki stoppað eða flúið. Það hafi 
því kannski mest tengst þeirri ábyrgð sem hann taldi sig bera á því sem gerst hefði. 
Hafi hann nefnt að þetta kynni að geta valdið því að hann fengi rangar hugmyndir 
um kynlíf en hann hafi ekki talað um í hverju þær væru fólgnar. 

Móðir drengsins Y kom fyrir dóm og bar vitni um líðan sonar síns: 

Hann hafi orðið mjög reiður og liðið illa eftir yfirheyrsluna í Barnahúsi því allt hafi 
rifjast upp fyrir honum. Hann hafi haft martraðir á nóttunni og exem, sem hann 
þjáist af, hafi blossað upp á honum. Kvað hún Y hafa þurft að skipta um skóla og 
þau hafa flutt úr hverfinu þar sem ákærði hefði einungis flust í næsta hús. Kvað hún 
son sinn hafa verið óheppinn með skólann. Hann sé hress á yfirborðinu en innst 
inni sé hann daufur. Hann vilji alls ekki tala mikið um þetta, þó spyrji hann oft hvort 
ákærði hafi verið settur í fangelsi. Megi segja að hjartað í honum gráti. Sé gífurleg 
vinna framundan til að koma honum í einhvers konar úrvinnslu, en hann loki á það 
og ætli sér ekki að vinna með þetta. Honum hafi gengið illa í skólanum síðast liðinn 
vetur og verið óánægður. Hann hafi ekkert unnið þar og erfitt hafi verið að fá hann 
til að vinna. Hafi hún því í nóvember sl. tekið þá ákvörðun að taka hann úr 
skólanum og þá hafi hann farið til systur hennar í [...]. Kvað hún hann hafa hætt í 
íshokkíinu þar sem það tengdist ákærða. 

 

H 11/2009 – systursonur 

X var dæmdur í 12 mánaða fangelsi, þar af níu mánuði skilorðsbundna, fyrir 

kynferðisbrot gegn 11 ára frænda sínum. Varðaði brot hans við 1. mgr. 202. gr. hgl. 

Sálfræðingur, sem hafði átt tvö viðtöl við drenginn og móður hans áður en 

málið var kært til lögreglu og sendi greinargerð til lögreglunnar um afskipti sín af 

málinu, kom fyrir dóm og gaf skýrslu um líðan drengsins. Í greinargerðinni sagði m.a.: 

A átti mjög erfitt með að tjá sig um þessi mál en gat þó smátt og smátt gert grein 
fyrir því hvað gerðist. Það var greinilega mikil skömm þarna á bak við og vanlíðan 
sem hann hafði lifað við síðasta hálfa árið. Sú vanlíðan hafði komið fram í hegðun 
hans bæði heima fyrir og í skólanum. Hann var oft órólegur og eirðarlaus og sýndi 
sterk hræðslueinkenni þegar gerandi hafði samband. Einnig var hann með þrálát 
höfuðverkjaköst á kvöldin og var farinn að forðast snertingu,ólíkt því sem áður var. 
A varð hirðulaus um útlit sitt og hreinlæti og sinnti ekki umhverfi sínu. Móðir hans 
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sagði að áður hafi hann verið „snyrtipinni“. Einnig komu fram illskuköst sem 
foreldrar hans tengdu við gelgjuskeiðið áður en þetta kom upp. Eftir áramót komu 
fram árekstrar í skóla. A upplifði mikinn létti eftir að hann sagði frá öllu sem gerst 
hafði og samkvæmt móður hans virkaði hann mun rólegri á eftir. A er frekar lokaður 
hvað varðar að tjá líðan sína og tilfinningar. Það er erfitt að meta að svo stöddu 
hvaða afleiðingar þessir atburðir eigi eftir að hafa á A þar sem stutt er liðið frá því 
þeir áttu sér stað. Aftur á móti hefur aldri hans og þroska verið misboðið og hann 
verið útsettur kynferðislegri reynslu sem getur haft afgerandi áhrif á hans upplifun 
og kynferðislega ímynd í framtíðinni. Það er því líklegt að A þurfi áframhaldandi 
hjálp við að skilgreina og tjá tilfinningar sínar og að byggja upp sterka sjálfsmynd. 

Starfskona Stígamóta, kom einnig fyrir dóminn og bar vitni um líðan drengsins. Hún 

sagði að vanlíðan hans hefði einkum lýst sér í öryggisleysi og lélegri sjálfsmynd. 

Jafnframt hefði mjög borið á ótta hjá honum um að atvik máls spyrðust út svo og að 

hann myndi hitta ákærða. 

 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-138/2009 – gerandi fjölskylduvinur 

X var dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn drengnum A, þegar hann 

var 13-15 ára. Brotin vörðuðu við 1. mgr. 202. gr. hgl. Þá var X gert að greiða 

drengnum 1.500.000 kr. í miskabætur. 

Í gögnum málsins var vottorð sálfræðings Barnahúss, sem hafði átt 15 viðtöl 

við A. Í samantekt vottorðsins kom fram að viðtölin hafi leitt í ljós fjölmörg vandamál 

sem þekkt séu meðal barna sem sætt hafi kynferðislegu ofbeldi í langan tíma. Hann 

glími við margvísleg einkenni kvíða, sjálfsmat hans sé lágt og skapsveiflur og 

vantraust valdi honum umtalsverðum erfiðleikum, einkum í félagslegum samskiptum. 

Þá kom fram að ákveðnir þættir misnotkunarinnar, m.a. gjafir sem hann hafi þegið, 

hafi verið til þess fallnar að auka mjög á sektarkennd og skömm. 

Sálfræðingurinn kom fyrir dóm og staðfesti vottorðið sem hún hafði gefið og 

skýrði það frekar: 

Um afleiðingar hinna meintu brota sagði vitnið að vissulega fléttist mikið saman 
þær raskanir og þeir andlegu erfiðleikar sem drengurinn hafi verið greindur með og 
hugsanlegar afleiðingar hins meinta brots. Hún horfi hins vegar aðallega á 
sektarkennd drengsins, sem komið hafi sterkt fram í viðtölum við hann, 
endurupplifanir vegna samskiptanna við ákærða og skömm vegna þeirra, en 
drengurinn hafi sjálfur tengt þessar afleiðingar við umrædd atvik. Sagði hún að 
þekkt væri að þegar um sé að ræða slíkt brot af hendi einstaklings af sama kyni þá 
geti það haft meiri áhrif á þolandann en annars væri. Eigi þetta enn frekar við þegar 
það gerist á unglingsárunum og í tilviki brotaþola sérstaklega þar sem hann taki allt 
mjög bókstaflega vegna annmarka sinna. 
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Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli S-3593/2003 – sex drengir þolendur 

X var dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn sex drengjum sem framin 

voru á árunum 1999-2003. Drengnum A frá 13-15 ára aldurs, drengnum B sem var 

15 ára, drengnum D sem var 15 ára, drengnum E sem var 18 ára, drengnum F sem 

var 14 ára og drengnum G sem var 15 ára. Brot hans vörðuðu við 2. og 3. mgr. 202. 

gr. hgl. og 3. mgr. 99. gr. bvl. Þá var X gert að greiða drengjunum miskabætur, A 

600.000 kr., B 300.000 kr., D 300.000 kr., F 150.000 kr. og G 400.000 kr. 

Félagsráðgjafi í Barnahúsi hafði átt fjögur viðtöl við drenginn A og var 

greinargerð hans meðal gagna málsins. Í niðurstöðu hennar kemur fram að 

drengurinn sé með brotna sjálfsmynd og brotið hjarta en dreymi um að geta fundið 

gleðina aftur í lífinu. Hann þjáist af þunglyndi og áfallaröskun sem geri honum lífið 

erfitt. Síðan segir orðrétt: 

Viðbrögð A og líðan hans undanfarin ár eru í samræmi við þau viðbrögð sem börn 
sýna sem sætt hafa kynferðisofbeldi. Meint ofbeldi var mjög alvarlegt og 
langvarandi. Hann hefur fengið góðan stuðning frá móður sem hefur hvatt hann til 
þess að halda áfram í viðtölum. A hefur smám saman áttað sig á því að meint brot 
eru ekki hans ábyrgð en tilhneiging hans til að kenna sér um er samt sterk. A sýndi 
ákveðinn flótta og afneitun á því að takast á við tilfinningar og hugsanir tengdar 
meintu ofbeldi með því að vilja ekki mæta í viðtöl hjá undirritaðri. [...]. Það er mat 
undirritaðrar að A eigi langt í land til þess að ná betri líðan og að þar sé um 
langtíma verkefni að ræða. Einnig getur A átt eftir að þurfa á sálfræðihjálp að halda 
út í gegnum lífið. 

Sálfræðingur, sem hitti drenginn E tvívegis og lagði fyrir hann sálfræðipróf auk þess 

sem hann hafði undir höndum sálfræðiskýrslur, greinargerðir, meðferðarskýrslur og 

ýmis gögn varðandi drenginn, kom fyrir dóm og lýsti líðan hans: 

Vitnið kvað það hafa komið drengnum mjög mikið úr jafnvægi þegar upp komst um 
málið og megi tengja það áfallastreitu sem hann eigi við að stríða en hann sé 
greinilega með tvö einkenni af þremur slíkrar streitu. Drengurinn sé í miklum vanda 
sem tengist málinu. Það megi ráða af reiði hans en um leið og málið var rætt hafi 
hann orðið hálftrylltur. Að mati vitnisins þurfi hann á mikilli aðstoð að halda vegna 
þessa máls en það trufli mjög kynhneigð hans að hafa lent í slíku með eldri manni. 

Skýrsla sálfræðings, sem hafði átt fimm viðtöl við drenginn F, var meðal gagna 

málsins. Leiddi hún í ljós að eftir að upp komst um málið hafi drengurinn verið mjög 

reiður og fundist hann vera niðurlægður. Honum hafi liðið illa, fyrst og fremst af því að 

þetta komst upp, þar sem um fullorðinn mann var að ræða sem hafi notað sér hann til 

að fullnægja kynórum sínum. Drengurinn væri á viðkvæmu þroskastigi og að mati 

sálfræðingsins hefði þessi reynsla haft skaðleg áhrif á hann og aukið á vanlíðan og 

öryggisleysi. Þá hafi hegðunarerfiðleikar aukist í kjölfarið. 
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Skýrsla sálfræðings, sem hafði átt viðtöl við drenginn G og lagt fyrir hann 

persónuleikapróf, var einnig meðal gagna málsins. Þar kom fram að tvö sálræn 

einkenni mætti rekja til meintrar kynferðismisnotkunar; annars vegar óþægilegar 

minningar sem stundum kæmu upp hjá honum um ákærða og hins vegar reiði 

gagnvart honum. Þetta ylli drengnum óþægilegum truflunum. 

4.3 Ályktanir um afleiðingar kynferðisofbeldis á drengi 

Hér verða dregin saman meginatriði þess sem fram kemur í dómum um afleiðingar 

kynferðisbrota gegn drengjum. 

 

Sálrænar afleiðingar. Meðal þeirra eru gjarnan nefnd fjölmörg vandamál sem oft má 

sjá hjá þolendum kynferðisofbeldis af báðum kynjum, svo sem áfallastreituröskun (e. 

posttraumatic stress disorder), depurð, þunglyndi, kvíði, reiði- og illskuköst, skömm, 

sektarkennd, sjálfsásakanir, sjálfskaðandi hegðun, brotin sjálfsmynd og 

endurupplifun atburðanna. Í tengslum við sektarkennd þeirra og skömm kom það 

drengjunum úr jafnvægi að ræða eða rifja upp atburðina, í sumum tilfellum urðu þeir 

hálftrylltir og neituðu að vinna úr tilfinningum sínum. Þá urðu margir einrænir og 

þungir, fundu fyrir miklum ótta og öryggisleysi og áttu við einbeitingarskort og 

námsörðugleika að etja. Að lokum var fjallað um skort á skilningi á hegðun geranda 

hjá ungum þolendum, sem gerði það að verkum að áhrif ofbeldisins kæmu ekki 

almennilega í ljós fyrr en á kynþroskaaldri þegar þeir gerðu sér grein fyrir því sem í 

rauninni hefði gerst. 

 

Félagslegar afleiðingar. Vanlíðan drengjanna kom fram í hegðun þeirra, bæði heima 

fyrir og í skóla. Þeir voru fyrirferðarmiklir í skólanum, bæði í kennslustundum og 

frímínútum, lentu í útistöðum við aðra nemendur og áttu í erfiðleikum með að fylgja 

jafnöldrum sínum eftir í námi. Margir þeirra drógu úr samskiptum við félaga sína, af 

ótta við að félagarnir fréttu af því sem gerst hafði og leiddust jafnvel út í óæskilegan 

félagsskap og fíkniefnaneyslu. Reiði í garð geranda var mjög algeng og hræðsla við 

að hitta hann, sem gekk svo langt í einu tilfelli að drengurinn reyndi að breyta sér í 

einhvern annan til þess að gerandinn eða aðrir myndu ekki þekkja hann aftur. Hann 

safnaði hári, setti í sig „dreadlocks“, gataði sig, setti lokka í varirnar og víðar í andlitið, 

o.s.frv. 
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Líkamleg einkenni. Svefnörðugleikar-og truflanir voru algengar hjá yngri drengjunum. 

Þeir áttu erfitt með að sofa einir í herbergi, vildu sofa í fötunum, fengu martraðir, 

o.s.frv. Einnig glímdu þeir við ýmsa líkamlega kvilla, sem skilgreindir voru sem 

afleiðing kynferðislegrar misnotkunar af læknum, eins og höfuðverkjaköst, höfuðkippir 

og exem. 

 

Kynferðisleg hegðun. Ýmsar vangaveltur í sambandi við eigin kynhneigð, m.a. 

hræðsla við að vera samkynhneigður og ýmislegt því tengt, kom fram hjá mörgum 

drengjum. Þessi hræðsla þeirra var mest tengd þeirri ábyrgð sem drengirnir töldu sig 

bera á því sem gerst hafði og að hafa ekki stoppað eða flúið. Í einu málanna var rætt 

um að þegar drengurinn stofnaði til náinna kynna sjálfur, hafi hann verið ánægður 

með það að stúlkan vildi ekki stunda kynlíf, heldur bara knús og kossa. 

4.4 Samanburður á afleiðingum kynferðisbrota á stúlkur og drengi 

Það væri fjarstæðukennt að halda að kynferðislegt ofbeldi leiki drengi ekki jafn grátt 

og stúlkur. Á sama hátt og stúlkur, geta drengir sem hafa sætt kynferðislegri 

misnotkun þjáðst af þunglyndi, áfallastreituröskun og öðrum geðrænum kvillum. Aftur 

á móti greina kynhlutverkin í samfélaginu drengi og stúlkur skýrt að og því brjótast 

afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar út á mismunandi hátt eftir kynjum. Þetta má 

glögglega sjá þegar einkenni þolenda kynferðisofbeldis eru flokkuð í þrjá flokka; 

sjálfskaðandi hegðun, kynferðislega hegðun og önnur möguleg hegðunarfrávik, og 

hver og einn flokkur skoðaður eftir kynjum. 

 

Sjálfskaðandi hegðun. Stúlkur beina hegðuninni inn á við og eiga það til að ráðast á 

sjálfar sig, s.s. með því að hárreyta sig, skera sig í úlnliðina, rispa sig, stinga sig með 

oddhvössum hlutum eða þróa með sér átraskanir, því líkamlegur sársauki dregur úr 

andlega sársaukanum.56 Þær eru oft mjög óánægðar með eigin líkama og útlit og 

finnst þær vera skítugar og óhreinar. Sálrænar afleiðingar eru miklar, s.s. áhyggjur, 

grátköst, viðkvæmni, skapsveiflur og alvarlegar sjálfsvígshugleiðingar. Stúlkur þurfa 
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oft að taka þunglyndislyf til skemmri eða lengri tíma og leggjast inn á stofnun.57 

Drengir leita á hinn bóginn, öfugt við stelpurnar, út á við og beina hegðun sinni að 

umhverfinu, til dæmis með því að sýna ofbeldishneigða hegðun og taka reiði sína út 

á öðrum. Það má því ekki líta á hegðunarvandamál hjá ungum drengjum þannig að 

um sé að ræða erfiða og óstýriláta drengi, heldur getur verið að hegðunin 

endurspegli einkenni þeirrar misnotkunar sem þeir hafa orðið fyrir.58 Þá getur 

vímuefnaneysla verið einkenni kynferðislegrar misnotkunar, jafnt hjá stúlkum sem 

drengjum, þó erlendar rannsóknir hafi leitt í ljós að drengir sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi leiti í ríkara mæli í vímugjafa til að deyfa tilfinningar og vanlíðan 

en stúlkur.59 Karlmenn sem orðið hafa fyrir kynferðislegri misnotkun er því frekar að 

finna í fangelsum eða áfengismeðferð, en konur aftur á móti á almennum 

geðmeðferðarstofnunum.60 Er nærtækt að nefna Breiðavíkurdrengina í þessu 

samhengi sem hafa margir hverjir komist í kast við lögin. Dr. Gísli H. Guðjónsson 

réttarsálfræðingur gerði rannsókn árið 1974 á afbrotahegðun drengjanna sem höfðu 

dvalið á Breiðuvík eftir að vistun þeirra lauk. Niðurstöðurnar birtust sem kafli í BA 

ritgerð hans við Brunel-háskólann í Englandi og voru sláandi. Af þeim 71 dreng, á 

aldrinum 8 til 15 ára, sem rannsóknin náði til, höfðu 80% þeirra komist í kast við lögin 

eftir dvölina þar og um 75% komnir á sakaskrá.61  

 

Kynferðisleg hegðun. Ung börn sýna oft kynferðislega hegðun í líkamlegri tjáningu 

(kynferðislegum leikjum, o.þ.h.) eða óeðlilega miklu tali um kynlíf og það sem því 

tengist miðað við aldur. Kynferðisleg hegðun eldri barna sem hafa verið misnotuð 

kynferðislega eða beitt annars konar kúgun getur vikið frá eðlilegri hegðun jafnaldra 

og birtist á mismunandi hátt eftir kynjum. Drengir geta haft tilhneigingu til 

strípihneigðar og misnota jafnvel sjálfir börn síðar á ævinni.62 Þeir leitast við að fást 

við þá ógn sem býr innra með þeim með því að finna einhvern lítinn og vanmáttugan 
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 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Auðginnt er barn í bernsku sinni. Afnám fyrningar alvarlegra kynferðisbrota 
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 „Einangraðir og hafa orðið fyrir misnotkun“. Morgunblaðið 16. febrúar 2001, bls. 12. 
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 Garnefski, N. og Arends, E., „Sexual abuse and adolescent maladjustment: differences between 
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og samsama sig þeim sem misnotaði þá.63 Stúlkur eiga það aftur á móti til að sýna 

kynferðislega ögrandi hegðun og stofna til kynferðislegra sambanda á undan 

jafnöldrum sínum. Þær verða oft lauslátar, eiga erfitt með að stofna til og viðhalda 

nánum samböndum64 og í alvarlegum tilvikum kunna stúlkur sem hafa verið beittar 

kynferðislegu ofbeldi að leiðast út í vændi.65 Flestar konur glíma einnig við erfiðleika í 

kynlífi síðar á ævinni, þar sem misnotkuninni fylgir oft það sem mætti nefna 

„svipmyndir“ (e. flash-back). Það lýsir sér á þann hátt að snerting, lykt og/eða 

aðstæður verða til þess að myndbrot frá ofbeldinu þrengja sér inn í vitund konunnar, 

án þess að hún geti haft stjórn á þeim. Þessi myndbrot og óljósar minningar um 

kynferðisofbeldið og viðbjóðinn sem tengist því verða oft til þess að kynmök reynast 

þeim erfið og oft næstum óbærileg.66 Þá eiga konur oft í erfiðleikum í tengslum við 

meðgöngu og fæðingu.67 

 

Önnur hegðunarfrávik. Ýmiss konar vanlíðunareinkenni, einbeitingarörðugleikar og 

hegðunarörðugleikar eru dæmi um einkenni sem falla undir þennan flokk. Sum börn, 

bæði stúlkur og drengir, draga sig í hlé og verða „ósýnileg“ í skólanum og hvers 

konar æskulýðsstarfi. Þau forðast umgengni við annað fólk, einkum jafnaldra og 

einangrast því mjög og verða að einhvers konar „áhugalausum áhorfendum“ í lífinu. 

Önnur börn, jafnt stúlkur sem drengir, kunna á hinn bóginn að sýna 

hegðunareinkenni af allt öðrum toga. Þau verða óstýrilát og erfið í hegðun, eru erfið í 

samskiptum og hætta að virða reglur og mörk annarra. Þessi börn eiga oft við 

námsörðugleika að etja og skrópa í skólanum.68 Hvað varðar muninn á stúlkum og 

drengjum má í raun segja að einkenni í þessum flokki séu hlutfallslega algeng hjá 

báðum kynjum. Í því sambandi má vísa í niðurstöður rannsóknar Sigrúnar 

Sigurðardóttur á kynferðislegri misnotkun og öðrum sálrænum áföllum í æsku og 

áhrifum þeirra á heilsufar og líðan kvenna, sem hún gerir grein fyrir í meistararitgerð 
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sinni í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri árið 2007. Tekin voru viðtöl við 

sjö konur á aldrinum 30-65 ára sem höfðu orðið fyrir sálrænum áföllum í æsku og 

höfðu leitað til heilbrigðiskerfisins eftir aðstoð. Niðurstöðurnar sýndu m.a. að konurnar 

höfðu sem börn og unglingar ýmist verið mjög bældar og óeðlilega þægar eða mjög 

óstýrlátar og uppreisnargjarnar. Þeim leið illa í skóla og áttu við námsörðugleika að 

etja, auk þess sem þær urðu fyrir einelti.69 

Til samanburðar er fróðlegt að skoða niðurstöður rannsóknar höfundar á 

dómum um kynferðisbrot gegn drengjum, en mynd 3-11 í 3. kafla sýnir þau einkenni 

sem þeir glímdu við. Af þeim einkennum sem flokkast undir „önnur hegðunarfrávik“ 

má sjá að mun fleiri drengir glímdu við reiði, námsörðugleika, hegðunarerfiðleika og 

einbeitingarskort, eða 23%, á meðan drengir sem voru „lokaðir“ og drógu úr 

félagslegum samskiptum við vini voru 7%. Sérstætt einkenni meðal drengja er aftur á 

móti hræðsla þeirra við að vera samkynhneigðir, því alla jafna eru þeir misnotaðir af 

einstaklingi af sama kyni, ólíkt stúlkum. Þeir telja sér trú um að þeir hljóti að vera 

samkynhneigðir fyrst karlmaður leitaði á þá, auk þess sem drengir á kynþroskaaldri 

tengja það við eigin örvun á meðan á verknaðinum stóð. 

4.5 Verða þolendur gerendur? 

Í gegnum árin hafa ýmsar staðalmyndir og 

goðsagnir um kynferðisofbeldi sprottið upp. 

Ein goðsögnin sem hefur verið lífseig í 

gegnum tíðina er að gerendur 

kynferðisofbeldis hafi sjálfir verið fórnarlömb 

kynferðisofbeldis. Sjá má á mynd 4-1 að 

einungis höfðu fimm af alls 33 gerendum í 

þeim héraðs- og hæstaréttardómum sem 

rannsókn höfundar tók til, sjálfir sætt 

kynferðislegu ofbeldi einhvern tíma á ævinni, eða 16% gerenda. Hafa ber í huga að 

fjöldi gerenda er ekki sá sami og fjöldi þolenda, þar sem í einum dómi voru þrír 
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gerendur, auk þess sem hinn þekkti kynferðisbrotamaður Steingrímur Njálsson var 

gerandi í fjórum dómum. 

Af þessu verður dregin sú ályktun að það er langt frá því að allir gerendur 

kynferðisofbeldis hafi sjálfir verið fórnarlömb slíks ofbeldis. Það hefur eingöngu verið 

sýnt fram á að kynferðisbrotamenn sem eru haldnir barnagirnd hafi í ríkari mæli verið 

misnotaðir í æsku en gerendur í nauðgunarmálum.70 Í rannsókninni „Does sexual 

abuse in childhood cause pedophilia: An exploratory study“, voru tengslin á milli 

barnagirndar og kynferðisofbeldis í æsku skoðuð. Þátttakendur voru 344 karlmenn, af 

þeim voru 77 gagnkynhneigðir með barnagirnd, 54 samkynhneigðir með barnagirnd, 

51 sem höfðu misnotað barn kynferðislega en voru ekki haldnir barnagirnd, 36 sem 

höfðu beitt fullvaxta konur kynferðislegu ofbeldi og 75 gagnkynhneigðir og 51 

samkynhneigðir, sem höfðu ekki beitt kynferðisofbeldi. Niðurstöðurnar sýndu að 

hlutfall þeirra kynferðisbrotamanna sem voru greindir með barnagirnd og höfðu verið 

misnotaðir í æsku, var hærra en þeirra sem voru ekki haldnir barnagirnd.71 

Rannsóknir hafa því, með öðrum orðum sýnt fram á tengsl milli afbrigðilegrar örvunar 

annars vegar og sögu um kynferðislega og/eða líkamlega misnotkun hins vegar. Þeir 

fimm gerendur sem höfðu sætt kynferðislegri misnotkun í æsku og fjallað er um hér 

að framan urðu allir uppvísir að kynferðisbrotum gegn ungum drengjum. Yngsta 

fórnarlambið var þriggja ára og það elsta 18 ára. Þrátt fyrir það voru einungis tveir 

þeirra, Ágúst Magnússon og Steingrímur Njálsson, haldnir barnagirnd, en í öllum 

dómunum lá fyrir skýrsla sálræðings um gerandann þar sem m.a. kynhneigð þeirra 

var til umfjöllunar. 

4.5.1 Erlendar rannsóknir 

Árið 1996 kom út skýrslan „Cycle of sexual abuse - Research inconclusive about 

whether child victims become adult abusers“ sem unnin var af The US Government 

Accountability Office. Alls 25 rannsóknir sem innihéldu upplýsingar um hvort 

einstaklingar sem hefðu verið beittir kynferðislegu ofbeldi í æsku væru líklegri til þess 

að misnota börn kynferðislega á fullorðinsárum, voru skoðaðar. Af þessum 

rannsóknum voru 23 þeirra unnar út frá afturvirkri nálgun (e. retrospective approach), 
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þ.e. þýðið voru þekktir kynferðisbrotamenn og reynt að komast að því hvort þeir 

hefðu sjálfir sætt kynferðislegri misnotkun í æsku. Einungis tvær rannsóknanna voru 

unnar út frá framtíðarnálgun (e. prospective approach), þ.e. hópi barna, sem höfðu 

verið beitt kynferðislegri misnotkun, var fylgt eftir fram á fullorðinsár, til þess að sjá 

hvernig þeim reiddi af og hvort þau væru líklegri en önnur börn til að verða 

kynferðisbrotamenn. Þrátt fyrir að ýmsir annmarkar séu á báðum 

rannsóknaraðferðum eru enn meiri gallar við hina afturvirku nálgun, m.a. vegna hættu 

á að gerendur segi ekki satt og rétt frá, annaðhvort með því að segjast hafa sætt 

kynferðislegu ofbeldi í æsku til þess að fá samúð og skilning eða vegna erfiðleika 

með að muna eftir sárri lífsreynslu úr fortíðinni. 

Helstu niðurstöður skýrslunnar voru að fjöldi rannsókna með afturvirkri nálgun 

sýndi að töluverð prósenta kynferðisbrotamanna sögðust hafa verið misnotaðir 

kynferðislega í æsku. Aftur á móti leiddi meirihluti rannsóknanna í ljós að flestir 

kynferðisbrotamenn sögðust ekki hafa verið misnotaðir kynferðislega í æsku. Hlutfall 

þeirra í prósentum talið var afar mismunandi eða allt frá 0-79%, að hluta til vegna 

mismunandi tegunda kynferðisbrotamanna sem þessar rannsóknir tóku til og eins 

vegna þess hvernig kynferðislegt ofbeldi var skilgreint og afmarkað. Auk þess voru 

fjölmargir aðferðafræðilegir annmarkar á rannsóknunum, sem gerðu það að verkum 

að þær veittu ófullnægjandi upplýsingar um að bein afleiðing kynferðislegrar 

misnotkunar í æsku væri að þolendurnir yrðu gerendur í brotum af þessu tagi síðar á 

ævinni. Niðurstöður rannsóknanna sem voru með framtíðarnálgun sýndi hvor um sig 

að um 7% og 26% af börnum sem höfðu sætt kynferðislegri misnotkun urðu 

kynferðisbrotamenn á fullorðinsárum. Þrátt fyrir það voru einnig ýmis vandamál tengd 

skipulagi og mælingum á niðurstöðum rannsóknanna sem ollu því að erfitt var að 

draga nákvæmar ályktanir af þeim. 

Hvað sem öðru líður, gáfu niðurstöður allra þessara rannsókna til kynna að 

kynferðisleg misnotkun í æsku væri að öllum líkindum hvorki nauðsynleg, né 

fullnægjandi orsök fyrir því að fullorðnir einstaklingar fremja kynferðisbrot. Þrátt fyrir 

að sumar rannsóknir hafi gefið vísbendingu um að börn sem sættu kynferðisofbeldi í 

æsku, væru líklegri til að beita aðra kynferðisofbeldi á fullorðinsárum, sýndu aðrar 
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rannsóknir að ýmsar aðrar aðstæður og lífsreynsla gætu verið tengdar þessum auknu 

líkum, til dæmis vanræksla í bernsku.72 

4.5.2 Áhrif fordóma á karlmenn 

Ljóst er af framangreindu að það er fjarri lagi að algilt sé að fórnarlömb 

kynferðisofbeldis verði sjálfir gerendur. Þrátt fyrir það lifir þessi goðsögn góðu lífi í 

samfélaginu og hefur rík áhrif á karlkynsþolendur kynferðisofbeldis, þar sem 

yfirgnæfandi meirihluti gerenda eru karlmenn. 

Árið 2009 birtist grein í tímaritinu Nýju lífi sem bar heitið: „Sterkum strákum er 

ekki nauðgað – eða hvað? Stígamótastrákar segja frá“. Ritstjóri tímaritsins skrifaði 

greinina og byggði hana á viðtölum sínum við tvo „stígamótastráka“ sem höfðu verið 

beittir kynferðisofbeldi í æsku. Báðir höfðu þeir þagað yfir reynslu sinni í fjöldamörg ár 

og tókust ekki á við afleiðingarnar fyrr en þeir voru orðnir fullorðnir. Annar þeirra 

fjallaði m.a. um áhrif þessarar staðalmyndar um þolendur kynferðisofbeldis. Hann 

lýsti þessari upplifun svo: 

Samkvæmt þessari goðsögn viðurkennir þú um leið og þú viðurkennir að þú hafir 
verið beittur ofbeldi að þú sért líklegur til þess að beita aðra ofbeldi. Ég held að fátt 
fæli menn eins auðveldlega frá því að takast á við eigin reynslu af ofbeldi eins og 
það að fá á sig stimpilinn ofbeldismaður í leiðinni.

73
  

Sama niðurstaða kom fram í rannsókn Júlíu Sæmundsdóttur, félagsráðgjafanema við 

Háskóla Íslands, á upplifun karla af þjónustu Stígamóta árið 2008. Hún tók viðtal við 

þrjá karlkynsþolendur kynferðisofbeldis og fjallaði einn þeirra sérstaklega um áhrif 

þessarar goðsagnar á hann. Hann sagði að þessi staðalmynd væri einn af þeim 

þáttum sem kæmu í veg fyrir að hann segði öðrum frá misnotkuninni, því hann vildi 

ekki fá þennan „stimpil“ á sig. Sektarkennd hans í tengslum við þessa goðsögn 

samfélagsins var einnig sterk, því hann var þess fullviss að ef hann segði vinum og 

ættingjum frá þeirri misnotkun sem hann sætti í æsku, myndi enginn vilja að hann 
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kæmi nálægt barninu sínu. Þetta lagðist þungt á hann, vakti upp hjá honum reiði og 

hamlaði framför hans í bata.74 

4.5.3 Dómar um þolendur sem verða gerendur 

Þrátt fyrir að fjöldi gerenda sem hafa sætt kynferðislegu ofbeldi í æsku sé langt frá 

því að vera eins mikill og lengi var talið, er ljóst að þeir eru til. Sú háttsemi er þá í 

raun þeirra leið til að taka völdin í sínar hendur og ná fram hefnd, þó það gerist 

sjaldnast meðvitað. Með því að upplifa að einhver annar en þeir sjálfir séu í hlutverki 

þess vanmáttuga vonast þeir til að losna úr prísund valdleysis og niðurlægingar.75 

Sem fyrr segir voru einungis fimm af alls 33 gerendum í þeim dómum sem 

rannsóknin tók til beittir kynferðislegri misnotkun í æsku. Hér á eftir verða tveir 

þessara dóma reifaðir til að varpa ljósi á hvernig uppvöxtur og atvik í lífi geranda geta 

mögulega horft til skýringa á broti þeirra og framburð þeirra um sakarefni fyrir dómi. 

 
H 496/1994 – gerandi fórnarlamb Steingríms Njálssonar á unglingsárum 

X var dæmdur í níu mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa sært blygðunarsemi 

fjögurra barna, þriggja 6-8 ára stúlkna og 3 ára drengs. Brot hans vörðuðu við 209. 

gr. hgl. og 66. gr. bvl. Í málinu lá fyrir skýrsla sálfræðings um niðurstöður 

sálfræðiprófs sem ákærði gekkst undir, þar sem m.a. kom fram að hann væri fyrst og 

fremst kynferðislega hneigður til fullvaxta kvenna, en ekki barna og væri ekki 

dæmigerður fyrir þann hóp manna sem fremur kynferðisbrot gegn börnum. Sennilegt 

væri að kynferðisbrot hans tengdust m.a. óleystri tilfinningatogstreitu hans frá því 

hann varð fórnarlamb kynferðisofbeldis, sem vafalaust hafi markað djúp spor í sálarlíf 

hans. Brot hans virtust aðstæðubundin og horfur væru til að hann gæti bætt hegðun 

sína heldur en ef brot hans byggðust á kynhneigð. Nánar segir í dóminum: 

Vafalaust markaði það djúp spor í sálarlíf X, að hann varð fórnarlamb kynferðislegs 
ofbeldis Steingríms Njálssonar á unglingsárum. Vegna þess hefur hann fyllst 
skömm, sjálfsefasemdum og heift. Auk þess hefur hann öðlast vantraust til annarra 
og fundið sig óöruggan í tilverunni. Þó að hann hafi getað sagt frá ofbeldinu á 
sínum tíma, fer því fjarri, að hann hafi fengið viðeigandi andlegan stuðning og 
úrlausn sinna mála, enda hefur slík hjálp varla staðið til boða á þeim tíma. Það 
virðist sem að undir tilfinningaálagi, kvíða og langvinnri reiði og við aukna streitu 
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hafi hugsun X ruglast, dómgreind skerst og frumstæðar hvatir komið fram, er hann 
framdi kynferðisbrot sín. Spennusækni og hvatvísi urðu ráðandi í leit að úrlausn frá 
áleitnu hugarangri, en skynsemi varð víkjandi. Hegðunin veitti skammtímalausn frá 
hugarangri, en víðtækar og neikvæðar afleiðingar brotsins urðu honum skýrar 
löngu síðar. 

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-19/2009 – unglingspiltur 

misnotaði nágranna sinn 

X var dæmdur í fimm mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn níu ára 

dreng. Misnotkunin náði yfir þriggja ára tímabil. Var háttsemi hans talin varða við 1. 

mgr. 202. gr. hgl. Í dóminum kemur fram að forsaga málsins sé sú að ákærði hafi hitt 

eldri pilt, þegar hann var 11 ára, sem hefði misnotað hann kynferðislega a.m.k. í 

þrígang. Lýsti hann þeirri háttsemi sem hann varð fyrir og voru þær sambærilegar 

hluta þeirrar háttsemi sem hann var sjálfur ákærður og dæmdur fyrir. Kvaðst ákærði 

aldrei hafa sagt öðrum frá þessari lífsreynslu sinni. Nánar segir í dóminum: 

Ákærði bar að er framangreindum atburðum hefði verið lokið hafi hann á 13. 
aldursári farið að gera sömu hluti með A, sem þá hafi verið 6 til 7 ára. Hafi hann 
leitt hann út í sama skógarrjóðrið og hann hafði áður farið í með eldri stráknum, til 
að sýna honum og kenna það sem eldri strákurinn hafi sýnt sér. Í hans huga hefði 
þetta alltaf verið leikur milli þeirra, enda hefðu þeir leikið sér mikið saman sem 
nágrannar. [...]. Kvaðst ákærði hafa talið, á þeim tíma er atvik gerðust, að þetta 
væri það sem strákar gerðu. Bar ákærði að A hefði ekki áttað sig á því hvað um var 
að vera, á sama hátt og hann hefði ekki áttað sig á því þegar hann hefði hitt eldri 
piltinn. Ákærði staðhæfði að síðar, þegar hann sjálfur hafi verið um 13 til 14 ára, 
hefði nefnt athæfi aukist þeirra í milli, enda hefði hann þá verið kominn með 
„hvolpavit“. Ákærði greindi frá því að á þessum árum hefði hann fundið myndbönd 
á heimili sínu með klámi, er hefði kveikt hjá honum hugmyndir. Hefði hann farið að 
leika það eftir, með A, sem hann sá á myndunum. Hefði honum þótt það vera í lagi 
sem þeir gerðu, þar sem hann hefði séð álíka hluti á sjónvarpsskjánum. 

Steingrímur Njálsson var sem fyrr segir gerandi í fjórum málum sem rannsóknin tók til 

eða samtals gegn sjö þolendum, auk þess sem hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot 

gegn drengjum í þremur dómum til viðbótar á árunum 1963-1978, eða gegn samtals 

níu þolendum, sem ekki fékkst afrit af. Samtals hefur hann því verið dæmdur fyrir 

kynferðisbrot gegn 16 drengjum svo vitað sé. Í þeim fjórum dómum sem höfundur 

hefur undir höndum var það ekki gert að sérstöku umfjöllunarefni að Steingrímur 

hafði sjálfur sætt kynferðisofbeldi í æsku. Árið 2002 var nefnilega fjallað um brotaferil 

hans í sakamálaþættinum Sönn íslensk sakamál. Þar var hann inntur um þessa 

lífsreynslu, en þar var greinilega snert á viðkvæmri taug. Steingrímur vildi ekki ræða 
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þessa erfiðu lífsreynslu við þáttargerðarmennina og ákvað að loka fyrir þetta 

umræðuefni.76 

4.6 Afhjúpun kynferðislegrar misnotkunar 

Kynferðisbrot einkennast oft og tíðum af mikilli leynd, sér í lagi kynferðisbrot gegn 

börnum. Gerendur nota ýmsar aðferðir til að tryggja þagmælsku þolandans, t.d. 

hótanir, umbun og beitingu líkamlegs ofbeldis. Togstreitan um að segja frá eða segja 

ekki frá kynferðislegu ofbeldi er þolendum tilfinningaleg raun. Þótt þolandinn sé 

þrúgaður af reynslunni velur hann oft og tíðum að segja ekki frá af ótta við að verða 

ekki trúað. Þekkt varnarviðbrögð eru afneitun og réttlæting á ofbeldinu.77 

Það er ýmislegt sem bendir til að drengir séu ólíklegri en stúlkur til að segja frá 

kynferðislegu ofbeldi. Í fyrsta lagi er umræða um kynferðisofbeldi í samfélaginu mjög 

einsleit. Hún snýst nær eingöngu um konur sem þolendur og karla sem gerendur. 

Það er afar erfitt fyrir karlmenn að sitja undir þessari umræðu, auk þess sem margir 

upplifa mikla höfnun vegna þessa. Í öðru lagi gerir skortur á umræðu um afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis á karlmenn það að verkum að þeir átta sig ekki á að erfiðleikar 

þeirra og þjáningar geta verið afleiðing misnotkunar.78 Á sama hátt getur sú hugmynd 

sem er ríkjandi í samfélaginu um karlmenn og kynlíf leitt til þess að þeir sem eru 

misnotaðir kynferðislega af konum skilgreina það ekki sem ofbeldi, heldur sem hluta 

af manndómsvígslu og eins af því að þeir eiga alltaf að hafa svo mikinn áhuga.79 Í 

þriðja lagi lifir sú goðsögn í samfélaginu, að fórnarlömb kynferðisofbeldis í æsku 

misnoti sjálfir börn á fullorðinsárum og er þetta ein aðalástæða þess að karlmenn 

segja ekki frá að þeir hafi verið beittir ofbeldi af þessu tagi, eða eins og einn 

„stígamótastrákur“ sagði í viðtali við tímaritið Nýtt Líf: „Ég held að fátt fæli menn eins 

auðveldlega frá því að takast á við eigin reynslu af ofbeldi eins og það að fá á sig 

stimpilinn ofbeldismaður í leiðinni.“80 Í fjórða lagi spila hinar ýmsu afleiðingar 
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ofbeldisins, eins og „hommafóbían“, skömmin og sektarkenndin, sjálfsásakanir vegna 

eigin örvunar, o.s.frv. stórt hlutverk í þessu samhengi. 

4.6.1 Innlendar rannsóknir 

Niðurstöður könnunar Barnaverndarstofu og rannsóknarmiðstöðvarinnar Rannsóknir 

og greining á kynhegðun ungs fólks á Íslandi og kynferðislegri misnotkun á börnum 

frá árinu 2004, leiddu í ljós að piltar virðast fremur þegja yfir kynferðislegu ofbeldi 

sem þeir höfðu verið beittir í æsku. Samtals 82% stúlkna, 13 ára og yngri, höfðu sagt 

frá og 56% drengja á sama aldri. 74% stúlkna á aldrinum14-17 ára höfðu sagt frá og 

55% drengja. Flestir sögðu vini frá ofbeldinu, eða 59% stúlkna og 43% drengja, 

næstflestir sögðu fjölskyldu sinni frá, eða 34% stúlkna og 26% pilta, en fæstir sögðu 

opinberum aðilum eða sérfræðingum frá, eða 21% stúlkna og 9% pilta. Algengustu 

ástæðurnar fyrir því að ungmennin sögðu ekki frá voru skömm, hræðsla við að verða 

ekki trúað, þau fengu sig ekki til þess, vildu forða fjölskyldunni eða gerandanum frá 

vandræðum, þeim var hótað eða höfðu lofað að þegja.81 

4.6.2 Erlendar rannsóknir 

Samkvæmt rannsókninni „See no evil, hear no evil, speak no evil: Why do relatively 

few male victims of childhood sexual abuse receive help for abuse-related issues in 

adulthood?“, sem Holmes, Offen og Waller gerðu, eru kynferðisbrot gegn drengjum 

vanskráð. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvers vegna jafn fáir karlmenn og 

raun ber vitni leita aðstoðar geðlækna, sálfræðinga og annarra sérfræðinga vegna 

afleiðinga kynferðisofbeldis. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að orsakir þess eru ekki 

að hlutfallslega fáir karlmenn séu beittir kynferðislegri misnotkun eða að karlmenn 

glími ekki við afleiðingar af kynferðislegu ofbeldi sem þeir verða fyrir, heldur er 

ástæðan sú að karlmenn segja sjaldan frá kynferðislegri misnotkun sem þeir sæta og 

neita áhrifum þessarar lífsreynsu á líf sitt. Þessi „þögn“ þeirra leiðir til þess að það er 

ekki „tekið eftir þeim“ í heilbrigðiskerfinu og það er ekki talað um þá sem 

fórnarlömb.82 Niðurstöður skýrslunnar „Sexual Abuse of Boys – Definition, 

Prevalence, Correlates, Sequelae, and Management“, eftir Holmes og Slap eru í 
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samræmi við þetta. Þar kemur fram að fjöldi erlendra rannsókna sýni að mjög lágt 

hlutfall karlmanna segi frá kynferðislegri misnotkun, eða 10-33%.83 

4.6.3 Umfjöllun fjölmiðla 

Við vinnu þessarar rannsóknar komst höfundur ítrekað yfir upplýsingar um 

kynferðisbrotamál gegn drengjum sem höfðu verið þögguð niður í tugi ára, m.a. í 

bókum, dagblöðum, tímaritum, dómum o.s.frv. Hér á eftir verður sagt frá nokkrum 

þessara mála. 

Eins og áður hefur komið fram birtist árið 2009 greinin „Sterkum strákum er 

ekki nauðgað – eða hvað? Stígamótastrákar segja frá“ í Nýju Lífi. Í viðtalinu sögðu 

tveir „stígamótastrákar“ frá reynslu sinni af kynferðisofbeldi í æsku. Báðir höfðu þeir 

þagað yfir reynslu sinni í fjöldamörg ár og tókust ekki á við afleiðingarnar fyrr en þeir 

voru orðnir fullorðnir. Ofbeldið setti mark sitt á líf þeirra og afleiðingarnar brutust út á 

margvíslegan hátt, s.s. í áfengis- og vímuefnaneyslu, þunglyndi, kvíða, reiði, skömm, 

sektarkennd og ótta við að vera samkynhneigður. Þeir voru sligaðir af sektarkennd og 

skömm, sannfærðir um að þessi lífsreynsla hafi verið þeim að kenna, óttuðust að 

vera stimplaðir „hommar“ og að fá á sig stimpilinn „ofbeldismaður“. Þess utan taldi 

ofbeldismaður annars þeirra honum trú um að hann hefði gert eitthvað svo ógeðslegt 

að hann ætti sér ekki viðreisnar von ef einhver myndi frétta af því. 

Í helgarblaði DV í apríl 2010 er að finna viðtal við Ingólf Harðarson undir 

titlinum „Lokaði á minningarnar í 40 ár“. Ingólfur varð tvívegis fyrir kynferðisofbeldi í 

æsku. Fyrst þegar hann var 5 ára og aftur þegar hann var 9 ára. Í bæði skiptin voru 

ofbeldismennirnir ókunnugir. Um 40 árum síðar, þegar hann hóf vinnu í 12 spora kerfi 

Al-Anon samtakanna, fóru minningarnar að leita á hann. Leiðin að bata hefur að hans 

sögn verið „hreint helvíti“ og hann segist oft hafa verið nálægt því að fremja sjálfsvíg. 

Hann segir að þögnin sé það sem drepi og nauðsynlegt sé að opna umræðuna um 

kynferðisofbeldi gegn karlmönnum.84 

Í Fréttablaðinu í apríl 2010 birtist viðtal við Sigrúnu Sigurðardóttur, 

doktorsnema. Hún vinnur nú að rannsókn sem snýr að kynferðisofbeldi gegn körlum í 

æsku. Rannsóknin nær til sjö til níu karla á aldrinum 30-60 ára og byggist á viðtölum 
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við þá, þar sem þeir segja sögu sína og upplifun af misnotkuninni. Sigrún hefur nú 

þegar rætt við sex karlmenn, sem eiga það allir sameiginlegt að hafa þagað um 

lífsreynslu sína bróðurpart lífs síns. Hún segir að skilaboðin sem samfélagið sendir 

karlkynsþolendum kynferðisofbeldis séu mjög skaðleg. Sú hugmynd sé ríkjandi að 

konur séu þolendur og karlar gerendur. Það sé sjaldan til umræðu hvaða afleiðingar 

kynferðislegt ofbeldi geti haft á karlmenn. Þögnin geri það að verkum að karlmenn 

segi ekki frá fyrr en þeir eru gjörsamlega komnir í þrot og margir velji dauðann frekar 

en að afhjúpa þessa reynslu. Í því sambandi tekur Sigrún fram að allir viðmælendur 

hennar hafi verið búnir að skipuleggja sjálfsvíg. Það sé því mikilvægt að samfélagið 

endurmeti hugmyndir sínar um kynferðisofbeldi, spyrni við fæti og veiti þolendum 

viðeigandi aðstoð.85 

4.6.4 Umfjöllun í dómum 

Í tengslum við efni þessarar ritgerðar er ástæða til að fjalla um tvö mál, þar sem feður 

beittu dætur sínar kynferðislegu ofbeldi. Það sem gerir þessi mál áhugaverð í þessu 

samhengi er að þeir höfðu sjálfir verið misnotaðir kynferðislega í æsku. Báðir höfðu 

þagað yfir ofbeldinu og búið með leyndarmálinu svo árum skipti og leiðst út í áfengis- 

og/eða vímuefnaneyslu. 

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-797/2004 – heyrnarlaus faðir 

Mál- og heyrnarlaus karlmaður var dæmdur í tveggja ára fangelsi, þar af 21 mánuð 

skilorðsbundinn fyrir kynferðisbrot gegn þremur ungum dætrum sínum. Í málinu kom 

fram að hann hafði sjálfur sætt daglegri kynferðislegri misnotkun af hálfu starfsmanns 

Heyrnleysingjaskólans frá 9 til 17 ára aldurs. Í dómnum var þessi lífsreynsla hans 

rakin og afleiðingar hennar á hann. Fram kemur að misnotkunin hafi leitt hann út í 

drykkjuskap og hann hafi farið oftar en einu sinni í áfengismeðferð. Eftir síðustu 

meðferð hafi hann fallið og væri í dag virkur alkóhólisti. Hann sæki þó reglulega 

áfengisráðgjöf hjá SÁÁ, en sé enn svo reiður yfir því sem komið hafi fyrir sig í æsku 

og líði svo illa að hann leiti skjóls í áfengi um helgar. 
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H 527/2008 – stjúpfaðir 

X var dæmdur í sex ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni. Í málinu 

kom fram að hann hafði sjálfur verið misnotaður kynferðislega af fósturföður sínum í 

æsku. Móðir hans bar vitni um þessa lífsreynslu sonar síns fyrir dómi. Hún sagði að 

við 18 ára aldur hafi sonur sinn sagt sér að hann hefði verið misnotaður af fósturföður 

sínum er hann var sex ára. Hún sagði að þetta væri henni mjög minnisstætt því hann 

hefði skyndilega byrjað að stama við sex ára aldur, sem hafi aukist mjög með árunum 

og er hann hafi verið orðinn 18 ára hafi nánast þurft að túlka það sem hann sagði. 

Hún sagði jafnframt að fyrrverandi sambýlismaður hennar hefði ekki verið ákærður 

fyrir brot sín gagnvart syni hennar, en hann hefði verið dæmdur fyrir brot gegn systur 

hans. Sjálfur bar X um þessa lífsreynslu sína á þann veg að misnotkunin sem hann 

hefði orðið fyrir af hendi fósturföður síns hafi haft slæm áhrif á líf hans, en hann hafi 

þó ekki áttað sig á því fyrr en síðar. Hann hafi séð fósturföður sinn sjónum sínum og 

það hafi verið meginástæða þess að hann hafi lagst inni á geðdeild. 

4.6.5 Umfjöllun í bókum 

Að lokum er vert að nefna bók sem hefur haft mikil áhrif á síðustu árum, „Myndin af 

pabba – saga Thelmu“, sem kom út árið 2005. Í bókinni lýsir Thelma Ásdísardóttir því 

grófa kynferðislega ofbeldi sem faðir hennar og menn á hans vegum beittu hana og 

systur hennar fjórar árum saman. Systurnar fimm eru aftur á móti ekki einu 

fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis sem sagt er frá í bókinni, því faðir þeirra, gerandinn, 

sem erfitt er að finna til samúðar með, var misnotaður kynferðislega að sögn Thelmu 

í þrjú skipti af fullorðnum mönnum á sínum æsku- og unglingsárum. 86 

Þegar pabbi var átta ára gamall var hann sendur í sveit þar sem honum var 
nauðgað svo grimmilega af vinnumanni á bænum að stórsá á honum. Farið var 
með hann til læknis og lögreglan látin vita án þess að ástæða hafi þótt til að gera 
neitt frekar í málinu. Hann varð aftur fyrir kynferðislegri árás fullorðins manns þegar 
hann var tíu eða ellefu ára og í þriðja sinn þegar hann var 13 eða 14 ára. 

Það er því ljóst að kynferðisofbeldi gegn drengjum hefur verið og er enn vel falið 

leyndarmál. 
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5 Samanburður við erlendar rannsóknir 

5.1 Inngangur 

Erlendum rannsóknum á kynferðisbrotum gegn drengjum hefur fjölgað hratt 

undanfarin ár. Þrátt fyrir það kemst fjöldi þeirra ekki í hálfkvisti við fjölda rannsókna 

sem hafa verið gerðar á kynferðisbrotum gegn stúlkum. Í skýrslunni „Sexual Abuse of 

Boys – Definition, Prevalence, Correlates, Sequelae, and Management“, sem kom út 

árið 1998 og áður hefur verið sagt frá, eru teknar saman niðurstöður rannsókna á 

kynferðisbrotum gegn drengjum, 19 ára og yngri, á árunum 1985-1997. Markmiðið 

með skýrslunni var að flokka niðurstöður rannsóknanna og setja fram skýrar 

skilgreiningar á mikilvægum hugtökum, í þeim tilgangi að fá heildarmynd þar sem 

mælikvarðar, rannsóknaraðferðir og niðurstöður rannsókna af þessu tagi geta verið 

afar ólíkar. Umfjöllunin hér á eftir mun í meginatriðum styðjast við fyrrnefnda 

skýrslu.87 

5.2 Aldur þolenda 

Meðalaldur drengja sem beittir eru kynferðislegu ofbeldi er um 10 ár samkvæmt 

þremur erlendum rannsóknum sem gerðar voru á landsvísu með stórum úrtökum. Þá 

sýndu þær að 58% drengja eru yngri en 11 ára við upphaf brots. Niðurstöðum 

rannsókna þar sem þátttakendur eru færri er skipt í tvo flokka; annars vegar 

kynferðisofbeldi í æsku og hins vegar kynferðisofbeldi á unglingsárum. Þessar 

rannsóknir sýna að meðalaldur drengja sem eru misnotaðir í æsku er allt frá 5,8 ára 

til 8,5 ára, á meðan meðalaldur unglingsdrengja sem eru misnotaðir af karlmönnum 

er 10 ár. Meðalaldurinn er hærri hjá þeim sem eru misnotaðir af kvenmönnum, eða 

11 ár. Loks eru til rannsóknir sem hafa leitt í ljós mjög vítt aldursbil, allt frá því að slíkt 

brot eigi sér stað í frumbernsku og til fullorðinsára. Þrátt fyrir það er það sammerkt 

með öllum þessum rannsóknum að misnotkunin hefst yfirleitt fyrir kynþroskaaldur.88 

 

Niðurstöður. Meðalaldur drengja samkvæmt niðurstöðum rannsóknar höfundar á 

dómum er heldur hærri en erlendar rannsóknir gefa til kynna. Má að öllum líkindum 
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rekja þennan mun til þess að þeir dómar sem hafa fallið á Íslandi um kynferðisbrot 

gegn drengjum eru fáir og úrtak rannsóknarinnar því lítið. Á hinn bóginn er 

athyglisvert að samkvæmt erlendum rannsóknum hefst misnotkun drengja yfirleitt 

fyrir kynþroskaaldur, sem er í andstöðu við niðurstöður úr íslenskum dómum sem 

leiða í ljós að drengir á kynþroskaaldri eru yfirgnæfandi meirihluti þolenda. 

5.3 Aldur og kyn gerenda 

Hinn dæmigerði kynferðisbrotamaður er ekki til. Fjöldi erlendra rannsókna hefur leitt í 

ljós að þeir koma úr öllum stéttum þjóðfélagsins og hjúskaparstaða þeirra, aldur og 

búseta er mismunandi. Þetta eru bæði karlar og konur, þrátt fyrir að karlmenn séu í 

yfirgnæfandi meirihluta gerenda.89 Niðurstöður rannsókna sýna að hlutfall karlmanna 

er allt frá 53-94% gerenda í kynferðisbrotamálum gegn drengjum, auk þess sem 

niðurstöður rannsókna á ungum kynferðisbrotamönnum veita vísbendingu um að 

drengir séu meirihluti þeirra barna og unglinga sem beita kynferðisofbeldi, eða 90%.90 

Aldur gerenda, jafnt karla sem kvenna, er misjafn, en meðalaldur þeirra er um 32 

ár.91  

Þrátt fyrir þá fordóma samfélagsins að eingöngu samkynhneigðir karlmenn 

misnoti aðra karlmenn og drengi, eru flestir karlkyns gerendur gagnkynhneigðir og í 

samböndum við konur.92 Hvað kvenkyns gerendur varðar hafa rannsóknir leitt í ljós 

að þær eru almennt líklegri til þess að misnota drengi en stúlkur og allt upp í 

helmingur þeirra eru barnapíur á unglingsaldri. Konur hafa tilhneigingu til þess að 

nota sannfæringarkraft sinn í stað þess að neyta aflsmunar til þess að fá sínu 

framgengt, meðan hótanir um líkamlegt vald eða þvingun eru algengari meðal 

karlmanna og einnig þegar um eldri fórnarlömb er að ræða.93  
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Niðurstöður. Gerendur í þeim málum sem rannsókn höfundar tók til voru allir 

karlmenn, sem er í samræmi við erlendar rannsóknir, sem sýna að gerendur eru í 

flestum tilvikum karlkyns. Þó má segja að þessi niðurstaða sé nokkuð athyglisverð í 

ljósi þess að erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að drengir séu almennt líklegri til 

þess að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi konu en stúlkur. Enn og aftur má 

rekja það misræmi til þess að drengir opinbera síður kynferðislega misnotkun en 

stúlkur og því eru þau tilfelli um kynferðisbrot gegn drengjum sem höfundur 

rannsakaði einungis lítið brot af heildarmyndinni. Má í því sambandi vísa til ummæla 

Sigrúnar Sigurðardóttur, doktorsnema í fyrrnefndu viðtali í Fréttablaðinu. Sigrún, sem 

rannsakar kynferðisofbeldi gegn körlum, fjallaði um þá leynd sem hvíldi yfir þessum 

brotum og sagði m.a. að „best falda leyndarmálið af þessu öllu“ væri að konur væru 

gerendur í kynferðisbrotamálum. Af þeim 7 til 9 körlum sem rannsókn hennar nær til, 

voru tveir ítrekað misnotaðir af konum, þar af annar af móður sinni.94 

Meðalaldur gerenda var töluvert hærri en sá aldur sem erlendar rannsóknir 

sýna, eða rúmlega 40 ár miðað við 32 ár samkvæmt erlendum rannsóknum. 

Ástæðan gæti verið að upplýsingar um aldur geranda var ekki að finna í öllum 

dómunum og skekkir það heildarmyndina. 

5.4 Tengsl geranda og þolanda 

Drengir eru líklegri til þess að vera misnotaðir kynferðislega af ókunnugum meðan 

stúlkur eru líklegri til að vera misnotaðar af einhverjum þeim nánum eða kunnugum.95 

Fjöldi erlendra rannsókna hefur leitt í ljós að allt frá 54-89% gerenda í 

kynferðisbrotamálum gegn drengjum eru ekki tengdir þeim fjölskylduböndum, og af 

þeim eru 21-40% ókunnugir.96 Í tengslum við þetta hefur verið sýnt fram á að 

drengjum stafi almennt meiri hætta af þeim sem starfa með börnum og unglingum, 

svo sem í skólum, kirkjum og ýmiss konar félags- og æskulýðsstarfi, en stúlkum.97 

Viðvíkjandi aldur drengjanna eru strákar yngri en sex ára oftar misnotaðir 
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kynferðislega af fjölskyldumeðlimum og kunningjum, á meðan drengjum eldri en 12 

ára stafar meiri hætta af ókunnugum.98 Í því sambandi má geta þess að erlendir 

fræðimenn hafa sýnt fram á allt að 97% hlutfall, þegar kemur að fjölda þeirra gerenda 

sem misnota unglingsdrengi (eldri en 13 ára) sem tengjast þeim ekki 

fjölskylduböndum.99 

 

Niðurstöður. Erlendar rannsóknir sýna að tengsl milli geranda og þolanda eru 

svipaðar og hérlendis. Hlutfall drengja sem eru misnotaðir af aðilum utan 

fjölskyldunnar er þó heldur hærra samkvæmt íslenskum dómum, eða samtals 80%. 

Það má ef til vill rekja til lágs hlutfalls drengja undir 11 ára aldri, sem voru oftar 

misnotaðir af ættingjum samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Sú niðurstaða er 

einnig í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna að drengjum yfir 12 ára aldri 

stafar meiri hætta af ókunnugum. 

5.5 Eðli og ásýnd brota 

Upplýsingar um tíðni kynferðisbrota gegn drengjum eru afar mismunandi. Fjölmargar 

erlendar rannsóknir sýna að um eitt skipti er að ræða í allt frá 46-93% tilfella, og 

endurtekið ofbeldi í 17-53% tilfella. Í þeim tilfellum sem um endurtekið ofbeldi er að 

ræða stendur það misjafnlega lengi yfir, eða allt frá minna en sex mánuðum og upp í 

18 til 48 mánuði. 

Kynferðisbrot gegn drengjum eru yfirleitt framin fjarri heimilum 

fórnarlambanna.100 Það er ekki algengt að líkamlegu valdi sé beitt (ca. 10-25% 

tilfella), en eftir því sem drengirnir eru eldri eru hótanir viðhafðar í meira mæli en 

ella.101 

Þeir refsiverðu verknaðir sem framdir eru gagnvart drengjum eru af ýmsum 

toga samkvæmt niðurstöðum erlendra rannsókna. Niðurstöður 13 rannsókna sýna að 

endaþarmsmök eru höfð við drengi í 37-70% tilfella, auk þess sem misnotkun af því 
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tagi er líklegri til þess að verða endurtekin en önnur. Samkvæmt niðurstöðum flestra 

rannsókna eru munnmök tiltölulega algeng, eða í allt frá 12-55% tilfella, en 

sýnihneigð á hinn bóginn tiltölulega sjaldgæf, eða alveg niður í 6% tilfella.102 

 

Niðurstöður. Það er ljóst að niðurstöður erlendra rannsókna um eðli og ásýnd 

kynferðisbrota gegn drengjum eru í samræmi við rannsókn höfundar. Hvað tíðni 

brotanna varðar, var um endurtekin brot að ræða í 46% tilfella, sem stóðu yfir tímabil 

sem spannaði allt frá innan við 12 mánuði upp í 48 mánuði. Þá voru flest brotin 

framin fjarri heimili geranda. Einungis 7% af heildarfjölda brotanna voru framin á 

heimili þolandans. Hvað verknaðina varðar sem drengirnir máttu þola var hún af 

ýmsum toga, en alvarleg brot á borð við endaþarmsmök og munnmök voru 

hlutfallslega algeng, sem hvoru tveggja samræmist niðurstöðum erlendra rannsókna. 

5.6 Afleiðingar kynferðisbrota 

Fjölmargar erlendar rannsóknir á afleiðingum kynferðisofbeldis á karlmenn gefa til 

kynna að aukin hætta sé á að þeir þjáist af áfallastreituröskun, alvarlegu þunglyndi, 

kvíða, lélegri sjálfsmynd, ofsóknarkennd, reiði og árásargirni, auk þess sem 

námsárangur þeirra er slakur og þeir eiga á hættu að leiðast út í afbrot. Sumir hverjir 

glíma við langvarandi geðsjúkdóma á borð við persónuleikaröskun (e. borderline 

personality disorder) og andfélagslegan persónuleika (e. antisocial personality 

disorder).103 Þá hefur verið sýnt fram á sterka fylgni á milli kynferðislegrar 

misnotkunar og áfengis- og vímuefnaneyslu á meðal drengja. Í rannsókn Harrison, 

Edwall o.fl. á drengjum í vímuefnameðferð kom í ljós að drengir sem höfðu sætt 

kynferðislegu ofbeldi voru líklegri til þess að byrja að drekka áfengi fyrir 10 ára aldur 

og neyta fíkniefna fyrir 12 ára aldur, samanborið við drengi sem ekki höfðu sætt slíku 

ofbeldi.104 Þá sýna rannsóknir að karlmenn sem hafa sætt kynferðisofbeldi í æsku 
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 Sama heimild, bls. 1857-1858. 

103
 Sama heimild, bls. 1858. 

104
 Harrison, P.A., Edwall, G.E., Hoffmann, N.G. og Worthen, M.G., „Correlates of sexual abuse 

among boys in treatment for chemical dependency“Journal of Adolescent Chemical Dependency 1990 
(1), bls. 53-67. 



65 

 
 

efast oft um kynhneigð sína og kynhlutverk, eiga fleiri maka um ævina og eru 

hræddari við að stofna til náinna sambanda við bæði konur og karla.105 

Því er ljóst þegar á heildina er litið að niðurstöður erlendra rannsókna sýna að 

drengir beina hegðun sinni út á við í meira mæli en stúlkur, sýna ofbeldisfulla hegðun, 

brjóta af sér og misnota áfengi- og fíkniefni svo eitthvað sé nefnt, þrátt fyrir að glíma 

einnig við alvarlega geðsjúkdóma á borð við þunglyndi, persónleikaröskun, o.s.frv. 

Þannig styðja niðurstöður erlendra rannsókna á þessum hópi niðurstöður höfundar 

sem fengnar eru úr dómum um afleiðingar kynferðisofbeldis á drengi, sem og 

innlendar heimildir um þetta efni. 
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 Holmes, W.C. og Slap, G.B., „Sexual Abuse of Boys: Definition, Prevalence, Sequelae, and 

Management“, bls. 1859. 
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6 Þjónusta við karlmenn sem hafa sætt kynferðisofbeldi 

6.1 Þjónusta í boði 

Á Íslandi er ýmis þjónusta í boði fyrir þolendur kynferðisofbeldis á borð við 

Neyðarmóttöku Landspítala háskólasjúkrahúss, geðdeildir Landspítala 

háskólasjúkrahúss og Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri, Kvennaathvarfið, 

heilsugæslustöðvar, lögreglan, Barnahús, Stígamót, og Blátt áfram. Barnahús og 

Stígamót eru að öllum líkindum stærstu hjálparsamtökin sem sérhæfa sig í aðstoð við 

þolendur kynferðisofbeldis og því verður umfjöllunin hér á eftir miðuð við þjónustu 

þeirra. Leitast verður við að skoða fjölda þeirra drengja og karlmanna sem hafa leitað 

til Barnahúss og Stígamóta á síðastliðnum árum, hver upplifun þeirra af þjónustunni 

er og hvernig hún hefur nýst þeim og hvort eitthvað megi betur fara í starfsemi 

þessara tveggja stofnana til að mæta þörfum þeirra. 

6.2 Barnahús  

Þáttaskil urðu í meðferð kynferðisbrotamála á Íslandi með tilkomu Barnahúss sem 

hóf starfsemi 1. nóvember 1998. Húsið er staðsett í kyrrlátu og grónu íbúðahverfi 

borgarinnar og er sérstaklega hannað til að mæta þörfum barna.106 Hugmyndafræðin 

að baki starfsemi Barnahúss er einkum tvíþætt. Annars vegar að koma í veg fyrir 

endurtekið áfall hjá barni og hins vegar að upplýsa mál eins vel og unnt er. 

Rannsóknir hafa sýnt að það getur verið barni þungbært að fara á milli ólíkra 

stofnana og endurtaka sögu sína við marga viðmælendur.107 Í Barnahúsi er öll sú 

þjónusta í boði sem á þarf að halda í málum sem þessum, svo sem fræðsla og 

ráðgjöf, sálfræðiviðtöl, könnunarviðtöl fyrir barnaverndarnefndir eða skýrslutökur fyrir 

dómi, læknisskoðun, greining og meðferð.108 

Þegar grunur leikur á að barn hafi sætt kynferðislegri misnotkun tekur 

Barnahús könnunarviðtal við barnið, ef barnaverndarnefnd óskar ekki strax eftir 
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 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2008-2009, bls. 38. 

107
 Vigdís Erlendsdóttir. (2002). „Barnahús“. Sótt 20. apríl 2010 á http://www.doktor.is/index.php? 

do=view_grein&id_grein=2290&option=com_d-greinar 
108

 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2008-2009, bls. 38. 
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lögreglurannsókn.109 Fyrirkomulag slíks viðtals er hið sama og þegar um skýrslutöku 

fyrir dómi er að ræða. Ef mál sætir lögreglurannsókn eru gögn þess send 

héraðsdómara að frumrannsókn lokinni, sem hefur sjálfdæmi um hvar skýrslutakan 

fer fram og hver framkvæmir hana. Sé skýrsla af barni tekin í Barnahúsi er dómþing 

háð þar. Barnið er alltaf eitt í viðtalinu, en dómari, fulltrúi ákæruvalds, verjandi 

sakbornings, réttargæslumaður barnsins, fulltrúi Barnaverndar og lögregla fylgjast 

með á sjónvarpsskjá og geta beint spurningum til sérfræðingsins án þess að barn 

verði vart við það. Markmið viðtalsins er ávallt að afla eins nákvæmra upplýsinga og 

unnt er, óháð því hvort viðtalið er liður í könnun máls hjá barnaverndarnefnd eða 

skýrslutaka fyrir dómi. Viðtalið fer fram samkvæmt ákveðinni aðferð sem er 

alþjóðlega viðurkennd og margar rannsóknir liggja að baki. Sérfræðingar Barnahúss 

hafa hlotið sérstaka þjálfun í viðtölum af þessu tagi. 

Frá stofnun Barnahúss hafa alls verið tekin 1.712 rannsóknarviðtöl og 983 

börn hafa fengið greiningar- og meðferðarviðtöl. Alls hefur 201 læknisskoðun farið 

fram í Barnahúsi. Í gegnum árin hafa stúlkur verið í miklum meirihluta barna sem 

koma bæði í rannsóknarviðtal og greiningar- og meðferðarviðtal í Barnahúsi og 

síðustu þrjú ár hafa einungis stúlkur farið í læknisskoðun. Ástæða þess að drengir 

eru alla jafna ekki sendir í læknisskoðun er sú að drengir segja yfirleitt ekki strax frá 

og það er ekki hægt að sjá áverka eða taka sýni þegar langur tími er liðinn frá broti. Á 

hinn bóginn er hægt að sjá hvort um rof á meyjarhafti er að ræða eða ekki hjá 

stúlkum, jafnvel þó langur tími sé liðinn frá brotinu.110  

  

                                            
 

109
 Það er t.d. ef gerandi hefur ekki náð sakhæfisaldri eða grunsemdir um kynferðislegt ofbeldi eru 

mjög veikar. 
110

 Ólöf Ásta Farestveit, munnleg heimild, 5. maí 2010. 
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6.2.1 Rannsóknarviðtöl í Barnahúsi 

 

 

Mynd 6-1 

 

Af þeim 244 börnum sem komu í rannsóknarviðtal í Barnahús árið 2008 voru stúlkur 

um 75%, eða 130 talsins, en drengir um 25%, eða 52 talsins. Árið 2007 komu 189 

börn í rannsóknarviðtal, af þeim voru 119 stúlkur, eða 63% og 70 drengir, eða 37% af 

heildarfjöldanum. Árið 2006 komu 182 börn í rannsóknarviðtal, af þeim voru 130 

stúlkur, eða 71% og 52 drengir, eða 29% af heildarfjöldanum.111 

  

                                            
 

111
 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2006-2007, bls. 56-57 og Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2007-2008, 

bls. 41. 
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6.2.2 Greiningar- og meðferðarviðtöl í Barnahúsi 

 

 

Mynd 6-2 

 

Af þeim 119 börnum sem sóttu greiningar- og meðferðarviðtöl í Barnahús árið 2006 

voru stúlkur um 89%, eða 106 talsins og drengir um 11%, eða 13 talsins. Árið 2007 

sóttu 95 börn greiningar- og meðferðarviðtöl, af þeim voru 77 stúlkur, eða 81% og 18 

drengir, eða 19% af heildarfjöldanum. Árið 2008 sóttu 137 börn greiningar- og 

meðferðarviðtöl, af þeim voru 117 stúlkur, eða 85% og 20 drengir, eða 15% af 

heildarfjöldanum. 

Hlutfall drengja sem komu í Barnahús á þessu þriggja ára tímabili er nokkuð 

svipað á milli ára eins og sjá má, en þó er talsverð aukning á fjölda drengja sem sóttu 

greiningar- og meðferðarviðtöl á milli áranna 2006 og 2008, eða um 35%. Hvað 

aldursskiptingu drengjanna varðar voru flestir þeirra sem komu í rannsóknarviðtal á 

aldrinum 6-9 ára öll árin, eða á bilinu 38-56% af heildarfjöldanum, en fæstir voru á 

aldrinum 14-18 ára, eða á bilinu 6-15%. Flestir þeirra drengja sem komu í greiningar- 
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og meðferðarviðtal árin 2006 og 2007 voru á aldrinum 6-9 ára, eða rúm 44% af 

heildarfjöldanum, en árið 2008 voru flestir yfir 10 ára aldri, eða 60%.112 

6.3 Viðtal við forstöðumann Barnahúss 

Ólöf Ásta Farestveit, uppeldis- og afbrotafræðingur, er forstöðumaður Barnahúss og 

hefur gegnt því starfi síðan árið 2007. Hún starfaði áður sem sérfræðingur í 

Barnahúsi frá árinu 2001 og hefur mikla reynslu af þessum málum. Ólöf Ásta hefur 

haldið fjölda fyrirlestra um ýmis mál tengd börnum og unglingum, hefur stýrt 

sjálfstyrkingarnámskeiðum fyrir börn og unglinga frá árinu 1996 fyrir Vímulausa Æsku 

– foreldrahús og er stjórnarformaður Vímulausrar Æsku. Þá skrifaði hún bókina 

„Verndum þau“, ásamt Þorbjörgu Sveinsdóttur, BA í sálfræði og núverandi 

starfsmanni Barnahúss, sem fjallar um ofbeldi gegn börnum og úrræði þeim 

tengdum, en samhliða bókinni hafa verið haldin námskeið um efnið. 

Vegna langrar starfsreynslu og mikillar þekkingar Ólafar Ástu á þessum 

málaflokki ákvað höfundur að fá hana í viðtal og spyrja hana nokkurra spurninga um 

drengi sem þangað koma. Markmiðið var að komast að því hvort drengir sem nýttu 

þjónustu Barnahúss hegðuðu sér á annan hátt en stúlkur sem þangað leita, einkum 

með tilliti til afleiðinga kynferðisofbeldisins, og hvort drengir væru oftar misnotaðir 

kynferðislega af kunningjum eða ókunnugum, en nánum ættingjum. 

6.3.1 Einkenni drengja 

Að sögn Ólafar Ástu er það einkennandi við drengina sem koma í Barnahús hversu 

erfiðara þeir eiga með að segja frá þeirri kynferðislegu misnotkun sem þeir hafa verið 

beittir, heldur en stúlkur. Hún telur því að kynferðisbrot gagnvart drengjum séu miklu 

duldari, en nokkurn tíma kynferðisbrot gagnvart stúlkum. Ástæðuna segir hún liggja í 

því að samfélagið gefi drengjum þau skilaðboð að þolendur séu stúlkur og gerendur 

séu karlmenn, þannig að þeir passa ekki inn í þann ramma. Auk þess sé það 

staðreynd að drengir eigi almennt erfitt með að tjá sig um tilfinningar og annað slíkt, 

það fylgi þeirra „karakter“. „Svo kemur náttúrulega líka ákveðin hommafóbía hjá þeim, 

af því að þeir eru oftar misnotaðir af geranda af sama kyni“, segir Ólöf Ásta. 
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Ég spyr Ólöfu Ástu hvort það sé mikil reiði hjá drengjunum. Hún svarar því til 

að reiði sé til staðar hjá flestum barnanna, enda sé reiði sálræn varnarviðbrögð við 

sársauka, en leggur um leið áherslu á að drengirnir séu mjög reiðir. Hún segir að það 

komi miklu oftar fram „aggressív“ hegðun hjá drengjunum þegar þeim líði illa, heldur 

en hjá stúlkunum. Þeir verði „aggressívir“ í umgengni og í samskiptum við önnur 

börn, þótt það tengist aldri þeirra að nokkru leyti. Hegðun af þessu tagi sé til að 

mynda mjög algeng hjá unglingsdrengjum. „Stúlkur draga sig meira í hlé, samt er það 

ekkert algilt, en það er miklu algengara að strákar sýni það með hegðun sinni hvernig 

þeim líður, þannig að þeir fara þá frekar út í neyslu, o.s.frv.“ segir Ólöf Ásta. 

Að öðru leyti segir Ólöf Ásta að kynferðisbrot gegn drengjum og stúlkum séu 

áþekk. Þeim fylgi sömu afleiðingar oft og tíðum, svo sem kvíði og þunglyndi, 

áfallastreita og –röskun, o.s.frv. Drengir geti upplifað sama áfall og stúlkur. 

Það er aðallega þetta að segja frá og tjá sig, það er eins og strákar séu erfiðari 
með að tala, en að öðru leyti eru afleiðingar brotanna svipuð sko, en það er bara 
akkúrat þetta að opna á sem ég í fljótu bragði sé að sé vandamálið. Stelpur eru 
meira í að tala saman. Unglingsstúlkur leita meira í að segja vinkonum sínum frá 
og þannig koma málin oft inn á borð hjá barnaverndarnefnd.

113
 

6.3.2 Tengsl við geranda 

Í Barnahúsi eru tengsl geranda og þolanda flokkuð í þrjá flokka: a) náin tengsl, b) 

kunnugir og c) ókunnugir. Ólöf Ásta segir að algengara sé að gerendur séu kunnugir  

drengjunum, einhverjir sem þeir þekkja. Það sé ekki nema í kringum 11% tilvika sem 

gerandinn er að öllu leyti ókunnugur barninu. Hún segir að í fljótu bragði muni hún 

ekki eftir kynferðisbrotamáli gegn dreng þar sem gerandinn var innan fjölskyldunnar, 

þ.e. innan nánustu fjölskyldu. 

Í þessu sambandi má vísa til rannsóknar á viðtölum við börn sem komu til 

rannsóknar í Barnahúsi á tímabilinu 1. nóvember 1998 til 31. desember 2004. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 285 börn sem grunur lék á að hefðu orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi, þar af voru 241 (85%) stúlkur og 44 (15%) drengir og voru 

börnin á aldrinum 3½ árs til 17 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tengsl milli 

geranda og þolanda skiptust þannig hjá þeim 215 börnum sem greindu frá 

kynferðisofbeldi, að í 70 tilvikum (32%) var gerandi tengdur barninu 
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fjölskylduböndum, í 113 tilvikum (53%) var gerandi kunnugur barninu á annan hátt, 

t.d. fjölskylduvinur, nágranni, vinur/kunningi eða gæsluaðili og í 32 tilvikum (15%) var 

gerandi ókunnugur barninu. Algengustu fjölskyldutengslin voru frændi (35%), 

stjúpfaðir (8%), blóðfaðir (7%), afi eða stjúpafi (5%) og systkini (3%).114 

Ég spyr Ólöfu Ástu hvernig mál drengja komi yfirleitt upp. Hún svarar því til að 

allur gangur sé á því. Það geti verið að barnið sýni einhvers konar einkenni eða að 

um skyndilegar hegðunarbreytingar sé að ræða og fleira í þeim dúr. Stelpur tali aftur 

á móti meira saman, unglingsstúlkur leiti meira í að segja vinkonum sínum frá og 

þannig komi málin oft inn á borð hjá barnaverndarnefnd.115 

6.4 Stígamót 

Stígamót hófu starfsemi sína 8. mars 1990. Í upphafi var áherslan á að styðja við 

konur sem báru ör kynferðislegs ofbeldis og var hugmyndafræðin byggð út frá því. 

Það kom á hinn bóginn fljótt í ljós að karlar höfðu jafnframt þörf fyrir aðstoð af þessu 

tagi og þar sem karlmenn áttu og eiga sér ekki enn slík samtök, hafa þeir átt kost á 

að nýta sér þjónustu Stígamóta. Ýmsir þættir í starfseminni, s.s. ráðgjöf eða nálgun, 

var lengi framan af ekki sérstaklega miðuð við karlmenn. Það var ekki fyrr en að sjö 

árum liðnum frá stofnun samtakanna, eða árið 2002, sem fyrsti sjálfshjálparhópur fyrir 

karla var settur á laggirnar og fimm árum síðar var karlmaður í fyrsta sinn 

leiðbeinandi í fyrrnefndum sjálfshjálparhóp.116 

Upplýsingar um fjölda karlmanna sem hafa nýtt sér þjónustu Stígamóta er að 

finna í ársskýrslum samtakanna. Samkvæmt ársskýrslu fyrir árið 2009 leituðu 18 

karlar til Stígamóta vegna kynferðisofbeldis sem þeir höfðu verið beittir, eða 8,6% af 

heildarfjölda þeirra sem leituðu til samtakanna það  ár.117 Árið 2008 leituðu 26 karlar 

til Stígamóta, af samtals 236 einstaklingum eða 11% af heildarfjöldanum118 og árið 

2007 leituðu 26 karlar til Stígamóta, af samtals 277 einstaklingum, eða 9,4% af 

                                            
 

114
 Ársskýrsla Barnaverndarstofu 2008-2009, bls. 75-80. 

115
 Ólöf Ásta Farestveit, forstöðumaður Barnahúss. (2010). Drengir sem koma í Barnahús. Viðtal tekið 

í Barnahúsi, 27. apríl. 
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 Júlía Sæmundsdóttir, „Upplifun karlmanna af þjónustu Stígamóta“. Verkefni í félagsráðgjöf við 
Háskóla Íslands, 2008. 
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 Ársskýrsla Stígamóta 2009, bls. 21. 
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 Ársskýrsla Stígamóta 2008, bls. 23. 
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heildarfjöldanum.119 Tölur fyrri ára eru af svipuðum toga, en árin 2002 til 2006 voru 

24-26 karlar sem nýttu sér þjónustuna eða frá 9,4% upp í 10,4% af 

heildarfjöldanum.120 Það er því ljóst að þær tölfræðilegu upplýsingar sem til eru um 

fjölda karlmanna sem hafa leitað til Stígamóta í ársskýrslum samtakanna frá árinu 

1993 til dagsins í dag leiða í ljós að karlar eru alla jafna frá 17-26 talsins, ef frá eru 

talin árin 1997, 1998 og 2000, sem skera sig úr að þessu leyti, en þá voru einungis 7-

9 karlmenn sem leituðu til samtakanna. 

Þessar tölur sýna að hlutfall karlmanna af heildarfjölda skjólstæðinga 

Stígamóta er lágt eða að meðaltali u.þ.b. 8% síðastliðin tíu ár. Í ljósi þess er eðlilegt 

að velta þeirri spurningu upp hvort leiða megi líkum að því að karlmenn leiti síður til 

Stígamóta og hverjar séu ástæður þess. Er ef til vill tímabært að stofna sambærileg 

samtök til hjálpar karlkynsfórnarlömbum kynferðisofbeldis, nokkurs konar 

„bræðrasamtök“ Stígamóta? 

6.5 Upplifun karla af þjónustu Stígamóta 

Í rannsókn Júlíu Sæmundsdóttur á upplifun karla af þjónustu Stígamóta frá árinu 

2008 er að finna upplýsingar er lúta að því hvort starfsemi Stígamóta mæti þörfum 

karla sem skyldi.121 Rannsóknin var framkvæmd með þeim hætti að viðtöl voru tekin 

við þrjá karlmenn sem höfðu sótt einstaklingsviðtöl og sjálfshjálparhópa hjá 

Stígamótum. Leitast var við að skoða upplifun þeirra af þjónustu samtakanna og 

hvernig hún hefði nýst þeim. Hvort þeir hefðu upplifað örðugleika við það að sækja 

þjónustuna og/eða í meðferðinni vegna kyns síns og hvort eitthvað mætti betur fara í 

starfseminni til að mæta þörfum þeirra. Hér á eftir verður sagt frá helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar, en mikilvægt er að hafa í huga að alls ekki má alhæfa út frá þeim, 

þar sem þátttakendur voru einungis þrír. 

6.5.1 Erfiðleikar karla við að sækja þjónustu Stígamóta 

Karlmennirnir þrír áttu allir erfitt með að leita aðstoðar hjá Stígamótum í byrjun. 

Erfiðleikarnir voru allt frá því að stíga fyrsta skrefið og hringja og panta tíma, til þess 
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 Ársskýrsla Stígamóta 2007, bls. 26. 

120
 Ársskýrsla Stígamóta 2006, bls. 18. 
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 Júlía Sæmundsdóttir, „Upplifun karlmanna af þjónustu Stígamóta“. Verkefni í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands, 2008. 
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að nálgast hús Stígamóta og fara þar inn. Þeir áttu einnig allir sameiginlegt að hafa 

leitað til Stígamóta vegna hjónabandserfiðleika og upplifun þeirra var almennt sú að 

það væru fyrst og fremst ytri þættir sem leiddu til þess að karlmenn leituðu til 

Stígamóta, alla jafna væri ekki um sjálfsprottna þörf að ræða. Að þeirra sögn „ógnaði 

það karlmennsku þeirra“ að leita til Stígamóta, þar sem það að sýna veikleika og 

viðurkenna vanmátt sinn og vanlíðan væri kvenlegt og hreinlega ósamboðið 

karlmönnum, ímynd þeirra út á við sem og sjálfsmynd. 

Upplifun þeirra af þjónustu Stígamóta var aftur á móti mjög jákvæð. Lykillinn 

að árangri þeirrar þjónustu sem í boði er hjá Stígamótum var að mati karlanna þriggja 

að geta leitað til aðila í sömu aðstæðum, sem deila upplifun sinni af kynferðislegu 

ofbeldi og skilji því líðan þeirra og hegðun. Það hjálpaði þeim mikið að upplifa að 

hugsun þeirra, tilfinningar og hegðun væri ekki einsdæmi. Í slíku andrúmslofti styrktist 

karlmennska þeirra, þar sem þeir uppgötvuðu að hinir karlanir í hópnum væru alls 

ekki minni menn, þrátt fyrir að eiga að baki svipaða lífsreynslu og þeir sjálfir. Allir 

höfðu þeir sótt aðstoð annarra fagaðila vegna afleiðinga kynferðisofbeldisins og 

annarra kvilla, sem ekki skilaði árangri að þeirra mati sökum þess að nálgunin var of 

fagleg. 

6.5.2 Erfiðleikar karla í meðferðinni 

Þegar rannsóknin var gerð veittu eingöngu konur einkaviðtöl hjá samtökunum. 

Eðlilegt væri að draga þá ályktun að karlar ættu auðveldara með að opna sig fyrir 

öðrum karlmanni í sömu sporum um þá erfiðu lífsreynslu sem kynferðisleg misnotkun 

er. Tveir karlanna sögðu aftur á móti að þeir hefðu síður viljað ræða við karl en konu, 

þar sem þeir álitu konur mýkri og hæfari til þess að ræða viðkvæm málefni. 

Ástæðuna sögðu þeir mótun og stöðu karla í samfélaginu, þ.e.a.s. karlmennskuna, 

sem heftaði þá í að leita tilfinningalegrar nálægðar hjá kynbræðrum sínum. Þetta eru 

merkilegar niðurstöður, sér í lagi með tilliti til þess hvort þörf er á að stofna 

„bræðrasamtök“ Stígamóta, eða bæta karlkyns ráðgjafa-/gjöfum við starfslið 

samtakanna. 

Það sem flækir málið er sú sektarkennd sem karlmennirnir þrír glímdu við, 

m.a. gagnvart konum innan Stígamóta, jafnt þolendum sem starfskonum. Tveir þeirra 

voru hræddir um að nærvera þeirra kæmi konunum í uppnám og upplifðu sig sem 

hluta af þessu „gerendamengi“ vegna kynferðis síns, þar sem þeir gerðu ráð fyrir að 

konurnar á Stígamótum hefðu allar verið beittar kynferðislegu ofbeldi af hálfu 
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karlmanna. Einn þeirra lýsti þessari upplifan með þessum orðum: „Þú ert hlutdeild í 

þínu kyni, það er þannig þegar þú kemur hingað inn, ég veit jú hvers vegna Stígamót 

voru stofnuð (uhu) ég veit hver 99,9% sko þolenda eru (uhu) og við vitum öll hver, 

hver megin þorri gerenda eru...“. 

6.6 Viðtal við talskonu Stígamóta 

Til að varpa skýrara ljósi á starfsemi Stígamóta út frá karlkynsþolendum 

kynferðisofbeldis hafði höfundur samband við Guðrúnu Jónsdóttur, félagsráðgjafa og 

talskonu Stígamóta, og spurði hana nánar um starfsemina og karlmennina sem nýta 

sér þjónustu Stígamóta.122 Guðrún hefur í mörg ár barist gegn kynferðisofbeldi og 

hlúð að þeim sem fyrir því verða. Hún hefur verið í fararbroddi þeirra sem vekja 

athygli á og sporna gegn slíku ofbeldi, tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi fyrir hönd 

Íslands og hlotið viðurkenningar fyrir óeigingjarnt starf í þessum málaflokki. 

6.6.1 Karlar og starfsemi Stígamóta 

Í ljósi þess að þjónusta Stígamóta er fyrir bæði kynin, lék mér forvitni á að vita hvort 

karlmenn væru í starfi hjá Stígamótum. Guðrún sagði svo ekki vera, þrátt fyrir að 

karlmenn með áhuga og hvers kyns þekkingu og/eða reynslu af kynbundnu ofbeldi 

væru velkomnir. Það liti þó út fyrir að það væru fyrst og síðast konur sem litu á 

Stígamót sem starfsvettvang fyrir sig og nefndi í því sambandi nýlega 

atvinnuauglýsingu samtakanna. Alls bárust 72 umsóknir, þar af var aðeins einn karl 

meðal umsækjenda. Þess utan væru karlar um 10% þeirra sem leituðu til Stígamóta 

og starfskonurnar væru fimm, þannig að eðlilegt væri að körlum ætti að bjóðast 

einkaviðtöl við karlmenn ef þeir væru um 20% þeirra sem nýttu sér þjónustuna. Hún 

sagði þó að karlmenn væru virkir í að leiða sjálfshjálparhópana og á þann hátt hefðu 

þeir komið að starfseminni. 

Guðrún taldi að það að karlmenn störfuðu ekki á Stígamótum dagsdaglega 

væri ekki takmarkandi þáttur. „Þeir karlar sem hringja hingað spyrja aldrei eftir því 

hvort þeir geti talað við karl, aldrei, þannig að ég held að það sé ekki takmarkandi 

þáttur. Takmarkandi þættirnir eru miklu frekar fordómarnir og svo framvegis“. Þrátt 

fyrir að ekki væri hægt að alhæfa neitt um það, sagðist hún telja að karlar vildu 
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 Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta. (2010). Karlmenn sem leita til Stígamóta. Viðtal tekið á 

Stígamótum, 19. apríl. 
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almennt frekar tala við konur. Í því sambandi rifjaði hún upp hvernig einn 

„stígamótastrákur“ orðaði þetta: „Ég man að einn sagði bara afskaplega skorinort: 

Veistu það mér finnst fínt að tala við karlana um boltann og bíla, en svona 

tilfinningakjaftæði það get ég ekki talað um við þá, það vil ég tala um við kerlingar“. 

6.6.2 Karlmenn og sifjaspell 

Samkvæmt tölum í ársskýrslum Stígamóta undanfarin ár yfir fjölda þeirra sem nýta 

sér þjónustu samtakanna eru karlmenn um 10% af heildarfjöldanum. Guðrún sagði 

að það væri ekki lágt hlutfall, þrátt fyrir allt: 

Ég hefði haldið að það væru mjög fáir karlar sem koma til okkar, en ef þú skoðar 
hvers konar mál við erum með hér, þá hef ég reiknað það í gegnum árin að um það 
bil 20% af þeim sem koma hér vegna sifjaspella eru strákar og það er það sem 
þumalputtareglan segir, að um 20% þeirra sem eru beittir sifjaspelli séu strákar og 
samkvæmt þessum þumalputtareglum sem eru þarna úti ýmsar, þá erum við að ná 
þeim jafn vel og konum. Hin málin sem við erum að fást við eru vændi og 
nauðganir. Það koma alltaf einhverjir karlar vegna nauðgana en þeir eru mjög fáir 
og ég held að nauðganir gagnvart fullorðnum körlum séu ekki algengar. 

Guðrún sagði að sifjaspell hafi verið ástæða þess að einstaklingar nýttu sér þjónustu 

Stígamóta á síðasta ári í um 20% tilfella. Hlutfall karla af heildarfjöldanum hefði verið 

8,6% og hlutfall karla vegna sifjaspella hafi verið 14,1%, sem væri nokkuð lægra 

hlutfall en árið á undan, en þá var hlutfallið 16,5%. Það væri því ljóst að langflestir 

þeirra karla sem kæmu til Stígamóta kæmu vegna ofbeldis í æsku. 

Í ljósi þessara niðurstaðna sagði ég Guðrúnu frá niðurstöðum rannsóknar 

minnar á héraðs- og hæstaréttardómum, sem sýndu að meirihluti drengja væru 

misnotaðir af ókunnugum.123 Guðrún sagði að sá hópur þolenda kynferðisofbeldis 

sem leituðu til Stígamóta hefðu alla jafna ekki kært ofbeldið og því væru samtökin að 

fanga allt annan hóp þolenda en dómstólar. 

Stærsti hlutinn af kökunni eru mál sem ekki eru kærð. 80% af þeim málum sem 
koma til okkar eru ekki kærð, það eru 12% mála sem eru kærð.[...] Fólkið sem 
kemur hérna vegna sifjaspella, er að koma 10-20 árum eftir að ofbeldið átti sér 
stað. Þannig að karlarnir sem við náum í, þeir eru í þeim hópi. Karlanir sem koma 
til okkar eru að koma út af eldgömlum málum og fólkið sem kemur hér út af 
eldgömlum málum er að koma hér til að hjálpa sjálfu sér, ekki til að leita réttar síns, 
þannig að það rímar alveg. 

Í þessu sambandi er vert að nefna að í Ársskýrslu Stígamóta 2009 kemur fram að 

539 einstaklingar hafi leitað til samtakanna á því ári, þar af 210 í fyrsta sinn. Tafla 
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sem hefur að geyma upplýsingar um aldur þessara 210 þolenda þegar ætlað 

kynferðisofbeldi átti sér stað og hve gamlir þeir voru þegar þeir leituðu til Stígamóta 

vegna afleiðinga þess, sýnir að langur tími virðist líða frá því að ofbeldið á sér stað 

þar til fólk leitar sér hjálpar. Tæplega 75% voru yngri en 18 ára þegar meint 

kynferðisofbeldi átti sér stað og algengast var að þolendur yrðu fyrir kynferðislegu 

ofbeldi á aldrinum  5-10 ára. Á hinn bóginn voru flestir á aldursbilinu 18-29 ára þegar 

þeir leituðu til Stígamóta eftir aðstoð, eða 54,8%, á meðan einungis 4,8% voru 17 ára 

eða yngri.124  

6.6.3 Eiga karlar erfitt með að leita til Stígamóta? 

Að mati Guðrúnar eiga karlmenn ekki erfiðara með að leita til Stígamóta en konur: 

Ég held, ég hef í raun engar rannsóknir á því, en ég myndi halda að þeir væru 
hraustari að koma hingað heldur en konurnar. Margar konurnar segja okkur sögur 
af því að þær hafi verið búnar að keyra hérna framhjá oft og skoða húsið o.s.frv. af 
því að það tók þær langan tíma að stíga þetta erfiða skref. 

Að sögn Guðrúnar koma karlar eftir öðrum leiðum en konur. Þeir koma oftar eftir að 

hafa farið í meðferð. Þá væru þeir búnir að vinna ákveðna sjálfsvinnu og tilbúnir að 

takast á við og horfast í augu við lífið. „Þetta eru ekki strákarnir sem nást og fara inn í 

Barnahús og fá hjálp strax. Þetta eru fullorðnu karlarnir, svo svo bognir“. Þrátt fyrir 

það sagði Guðrún að nokkrir þættir gerðu karlmönnum erfiðara um vik að leita sér 

aðstoðar vegna kynferðisofbeldis, en gætu þó einnig um leið stuðlað að því: 

Eitt af því sem fælir þá frá að koma eða rekur þá til að koma er hræðslan við og 
þessi stimplun að þeir sem hafi verið beittir ofbeldi hljóti að vera ofbeldismenn 
sjálfir eða að þeir hljóti að vera hommar. Þetta er eitt af því sem þeir eru í 
vandræðum með og stundum ef þeir eignast börn, það er einn af þröskuldunum 
sem gerir það að verkum að þeir koma, mun ég beita börnin mín ofbeldi o.s.frv., 
þeir eru hræddir um það sjálfir. 

Aðrir algengir fordómar sem Guðrún hefur heyrt hjá körlum felast í einu af ljótari 

orðum í enskri tungu, „motherfucker“, sem hún segir vera mikla stimplun fyrir 

karlmenn. 

Sumir þeirra hafa verið misnotaðir af mæðrum sínum. Á maður að þora hér upp 
tröppurnar og segja, (uhum) ég er motherfucker, og þá er líka, ef þú ert 
motherfucker, þá ert þú gerandinn en ekki mamman sem beitti þig ofbeldi. 
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 Ársskýrsla Stígamóta 2009, bls. 25-26. 
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Aðspurð hvort hún telji æskilegt að stofna sérstök samtök fyrir karla, sagði Guðrún að 

hún myndi styðja það fullkomlega ef einhverjum þætti þörf á því, en hún hefði ekki 

heyrt það frá þeim körlum sem kæmu til Stígamóta og hefði ekki séð merki þess að 

þeim liði ekki vel á Stígamótum. 

6.7 Samantekt 

Sú ályktun sem draga má af þessari umfjöllun er að hlutfallslega fáir drengir hafa 

komið í Barnahús undanfarin ár, eða um 25-37% í rannsóknarviðtöl og 11-15% í 

greiningar- og meðferðaviðtöl. Einkenni þeirra drengja sem koma í Barnahús felast 

fyrst og fremst í erfiðleikum þeirra við að segja frá þeirri kynferðislegu misnotkun sem 

þeir hafa sætt. Það reynist þeim mun erfiðara en stúlkum. Þá sýna þeir yfirleitt með 

hegðun sinni hvernig þeim líður og verða árásargjarnir í umgengni og samskiptum við 

önnur börn meðan stúlkur draga sig meira í hlé. 

Hvað varðar þá karlmenn sem leita til Stígamóta er ljóst að margir þeirra koma 

í kjölfar áfengis- og/eða vímuefnameðferðar. Þrátt fyrir að einungis konur starfi hjá 

Stígamótum virðist það ekki vera takmarkandi þáttur, þar sem þeim þykir konur 

almennt hæfari til þess að ræða viðkvæm málefni. Þá er ljóst að langflestir þeirra 

karla sem leita til Stígamóta koma vegna ofbeldis í æsku og hlutfall þeirra af 

sifjaspellsmálum er nokkuð hátt. Sá hópur karlmanna sem leitar til Stígamóta hefur 

því að jafnaði ekki kært ofbeldið og því fanga samtökin annan hóp þolenda en 

dómstólar. Niðurstöðurnar benda því til þess að það muni ekki endilega reynast 

heillavænlegra að stofna sérstök karlasamtök til að takast á við afleiðingar 

kynferðisofbeldis sem karlar verða fyrir. 
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7 Breiðavík 

7.1 Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 

Allt fram á 21. öldina var umfjöllun um kynferðislegt ofbeldi gegn drengjum af mjög 

skornum skammti. Það má segja að umræðan hafi opnast fyrir rúmum þremur árum 

þegar „Breiðavíkurdrengirnir“ stigu fram og sögðu sína sögu. Þjóðin var þrumu lostin 

þegar miðaldra menn lýstu líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi, sem þeir 

voru beittir á drengjaheimilinu í Breiðavík á Vestfjörðum fyrir 30-50 árum síðan. 

Ríkisstjórnin brást við afhjúpun á skelfilegu þjóðarmeini með samþykkt laga nr. 

26/2007, um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir 

börn, þann 23. mars 2007. Á grundvelli laganna skipaði forsætisráðherra nefnd, hinn 

2. apríl 2007, til að rannsaka starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn. 

Breiðavíkurskýrslan, sem kom út þann 22. mars 2008, var þungur áfellisdómur yfir 

barnaverndarnefndum sveitarfélaga í málefnum Breiðavíkurdrengja og eftirliti 

barnaverndarráðs, sem og yfir menntamálaráðuneytinu, sem bar endanlega ábyrgð. 

Skýrsla forsætisráðherra var ekki eina ritið sem kom um fórnarlömb ofbeldisins 

sem viðgekkst í Breiðavík. Haustið 2007 kom út bókin „Breiðavíkurdrengur – 

brotasaga Páls Elísonar“. Höfundarnir Páll Rúnar Elíson og Bárður Ragnar Jónsson 

voru báðir sendir í æsku til vistar á Breiðavík. Er saga þessara fyrrverandi vistmanna 

af því hvernig þeir voru barðir og svívirtir sem börn og unglingar fyrir hálfri öld síðan 

átakanleg. Sama ár var heimildarmyndin „Syndir feðranna“ í leikstjórn Bergsteins 

Björgúlfssonar og Ara Alexanders Ergis Magnússonar frumsýnd. Myndin, sem var 

hvorki meira né minna en sjö ár í framleiðslu, segir sögu heimilisins í gegnum frásögn 

fimm manna sem voru vistaðir þar á mismunandi tímabilum, auk þess sem 

ljósmyndum frá tímabilinu er blandað saman við myndir frá staðnum í dag, ásamt 

áróðursmynd sem var gerð til fjáröflunar fyrir heimilið á árunum 1950-1960.125 Þá 

voru Breiðavíkursamtökin stofnuð þetta ár, nánar tiltekið 29. apríl 2007. Tilgangur 

þeirra er að vera málsvari og hagsmunasamtök þeirra sem dvöldu á upptökuheimilum 
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og sambærilegum stofnunum á árunum 1950-1980 og beita sér fyrir forvarnar- og 

fræðslustarfi gegn ofbeldi af öllu tagi á börnum á fósturheimilum. Á heimasíðu 

samtakanna, www.breidavikursamtokin.is, hafa nokkrir þolendur sagt frá reynslu 

sinni. 

7.2 Brotasaga Páls Elísonar 

Þegar hann hafði lokið sér af endurtók hann hótanirnar: Þú skalt sko vita það, Palli, 
að ég drep þig ef þú segir nokkrum frá þessu. Ég lá eftir í rúminu og engdist af 
kvölum. Ég skreið svo úr rúminu niður á gólfið að fataskápnum í herberginu. Inni í 
honum faldi ég mig í hnipri. Ég vildi hverfa burt, aldrei finnast framar. Þarna lá ég 
og grét og hugsaði til mömmu minnar - milljón sinnum þessa nótt kallaði ég á 
mömmu. Í morgunsárið rankaði ég við mér. Ég hafði víst dottað inni í skápnum. 
Það var bankað á dyrnar. Bróðir minn var kominn og sagði að við þyrftum að drífa 
okkur í fjósið. Ég sagðist vera á leiðinni og skreið út úr skápnum. Ég sárkenndi til. 
Lakið á rúminu var alblóðugt og þegar ég leit niður á mig sá ég blóðkepra niður eftir 
báðum lærum og niður á fætur. [...] Ég var fullur af skömm og mér fannst ég vera 
algert úrhrak.

 

Breiðavíkurdrengur - brotasaga Páls Elísonar
.126 

 
Saga Páls er lýsing á lífi drengs sem er einn þeirra er varð fyrir hræðilegum 

misgjörðum gegn þeim drengjum sem sendir voru á vistheimilið. Páll Rúnar var tíu 

ára þegar hann var sendur ásamt bróður sínum vestur á Breiðavík. Þar dvaldi hann 

um þriggja og hálfs árs skeið. Á meðan á dvölinni stóð sætti hann margs konar 

ógnunum, vinnuþrælkun, barsmíðum og kynferðislegri misnotkun. Ekki var liðið meira 

en hálft ár af dvöl þeirra bræðra þegar nauðganir voru orðnar fastur liður og til þess 

að lifa þær af tókst honum að koma sér upp þeim hæfileika að hverfa burtu á meðan 

á nauðguninni stóð og flýja inn í ímyndaðan kofa sem hann smíðaði í hugskoti sínu. 

Oft fylltist ég kvíða þegar ég lá einn inni á herbergi eftir að slökkt hafði verið á 
kvöldin. Ég óttaðist að nauðgarinn kæmi og ég myndi ekkert geta gert mér til 
varnar. Það var eins og einhver illska lægi stöðugt í leyni, albúin að stökkva fram 
og hremma mig.

127 

Dvalarpiltarnir, sem ekki voru orðnir kynþroska, voru notaðir til að svala kynþörfum 

eldri drengja og starfsmanna vistheimilisins sem komust upp með athæfi sitt í skjóli 

lamandi hræðslu fórnarlambanna, sem þorðu ekki fyrir sitt litla líf að minnast á 
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 Bárður Ragnar Jónsson og Páll Rúnar Elíson, Breiðavíkurdrengur – brotasaga Páls Elísonar, bls. 

32-33. 
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 Sama heimild, bls. 40. 
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upplifun sína í öll þessi ár. Athyglisvert er að þeir starfsmenn sem beittu drengina 

kynferðislegu ofbeldi voru bæði karlar og konur, en í frásögninni kemur fram að meira 

að segja eiginkona forstöðumannsins hafi beitt Pál ítrekað kynferðislegri misnotkun. 

Engu máli skipti hvaða tími dagsins var, nótt eða dagur, drengirnir lifðu í stöðugum 

ótta og óvissu um hvenær þeir yrðu fyrir næstu árás. 

Ég fann að Mumma þvoði mér um kviðinn og nálgaðist tippið. Hún gaf sér góðan 
tíma við að þvo mér að neðan og mér leið hroðalega á meðan. Það tók svo 
skamma stund að klára restina. Þetta gerði hún mjög oft eftir þetta og ég kveið því 
alltaf að fara í sturtu. Stundum hrukku ljót orð út úr Mummu á meðan sem ég skildi 
ekki þá en vissi samt að áttu ekki við. Einu sinni sagði hún: Palli, þú verður að vera 
duglegur að borða matinn þinn svo tippið á þér stækki og verði myndarlegt. Þá held 
ég að ég hafi byrjað fyrir alvöru að hata hana.

128
 

Bókin lýsir langvarandi og grófu kynferðisofbeldi sem þessi ungi drengur mátti þola í 

æsku. Er skelfilegt til þess að hugsa að misnotkun sem þessi hafi þrifist í skjóli hins 

opinbera á ofanverðri síðustu öld og eins og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi 

formaður Samfylkingarinnar, sagði í byrjun þingfundar daginn eftir Kastljósþáttinn, 

þegar skriðan fór af stað, að ung börn skyldu hafa verið send nánast í útlegð og 

„ofurseld samfélagi ofbeldis og níðingsverka“.129 

7.3 Starfsemi drengjaheimilisins 

Drengir sem ratað höfðu út af beinu brautinni eða bjuggu við erfið skilyrði voru sendir 

til Breiðavíkur. Vistin átti að beina þeim á rétta braut, en raunin varð þó sú að flestir 

komu til baka frá Breiðavík sem brotnir einstaklingar og margir áttu sér aldrei 

viðreisnar von. Margir leiddust út í ofneyslu áfengis- og vímuefna, þjáðust af 

þunglyndi og öðrum geðkvillum, auk þess sem margir þeirra urðu undir í lífinu og má 

finna í fangelsum og undirheimum borgarinnar. Þá má ekki gleyma þeirri sorglegu 

staðreynd að fjórði hver drengur sem vistaður var á Breiðavík á árunum 1952 til 1972 

er látinn, langt fyrir aldur fram. Í september árið 2009 lést 32. Breiðavíkurdrengurinn. 
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 Sama heimild, bls. 85. 
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 „Byrjað að undirbúa úttekt á Breiðavíkurmáli í félagsmálaráðuneyti“. (2007). Morgunblaðið, 6. 

febrúar. Sótt 5. apríl 2010 af http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2007/02/06/byrjad_ad_undirbua_ 
uttekt_a_breidavikurmali_i_felag 
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Breiðavíkurheimilið var ríkisrekið og starfrækt frá 1952 til 1979 eða um 27 ára 

skeið og voru börnin sem þar dvöldu á aldrinum 7-16 ára.130 Meðalaldurinn var 

tæplega 12 ár mestan hluta þess tímabils, en örlítið hærri fyrstu sex og síðustu sjö 

árin.131 Stór hluti drengjanna dvaldi því á Breiðavík í upphafi unglingsáranna og tók 

þar út kynþroska sinn. Á því aldursskeiði verða miklar breytingar á mótun 

sjálfsmyndar barna. Sjálfsálit er ein hlið sjálfsmyndarinnar og afar mikilvæg til að 

viðhalda góðri geðheilsu, vellíðan og hamingju í lífinu.132 Af þeim rannsóknum sem 

hafa verið gerðar á þróun sjálfsmyndar á unglinsárum má ráða að sjálfsálit unglinga 

tengist persónulegri hæfni þeirra, meðal annars í félagslegum samskiptum, sem og 

þeim uppeldisaðferðum og félagslegu aðstæðum sem þeir búa við. Unglingar með 

gott sjálfsálit bera virðingu fyrir sjálfum sér, virðast aðlagast betur tilfinningalega en 

aðrir, ganga betur í skóla og sýna meiri samskiptahæfni.133 Þá hafa rannsóknir leitt í 

ljós að tengsl eru á milli skorts á sjálfstrausti og geðrænna erfiðleika. Ein öflugasta 

forvörn gegn ytri hættu sem að börnum og ungmennum stafar felst því ekki hvað síst 

í sterkri sjálfsmynd, sjálfsöryggi og persónulegum metnaði.134 Er engum vafa 

undirorpið að sú grófa kynferðislega misnotkun og illa meðferð sem sumir drengjanna 

sem dvöldu á vistheimilinu á Breiðavík máttu þola, hvort sem þeir voru börn að aldri 

eða óharðnaðir unglingar, hefur haft mikil og mótandi áhrif á sjálfsmynd þeirra og 

persónulegan þroska.135  
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 Nefnd samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979. (Lögð 

fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008), bls. 143. 
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 Sama heimild, bls. 85. 
132

 Björn Harðarson, „Hvaðan kemur sjálfsálitið?“. Morgunblaðið, 7. september 2002, bls. 28. 
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 Nefnd samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979. (Lögð 
fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008), bls.144-145. 
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 Kolbrún Baldursdóttir, „Sterk sjálfsmynd besta forvörnin gegn ytri vá“. Breiðholtsblaðið 2007 (12), 
bls.18.  
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 Nefnd samkvæmt lögum nr. 26/2007, Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979. (Lögð 
fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008), bls. 145. 
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8 Niðurstöður  

Niðurstöðum rannsóknarinnar má skipta í þrjá þætti. Fyrsti þátturinn varðar hversu 

hátt hlutfall drengja eru misnotaðir kynferðislega af ókunnugum. Kemur þar til álita 

annars vegar niðurstöður rannsóknar á dómum um kynferðisbrot gegn drengjum og 

hins vegar hvaða ályktun má draga af öðrum heimildum, s.s. viðtölum höfundar við 

starfsmenn Stígamóta og Barnahúss, ársskýrslur stofnana og samtaka, útgefnu efni 

fræðimanna og umfjöllun fjölmiðla. 

Óhætt er að segja að afar fróðlegar og afgerandi niðurstöður hafi komið fram í 

rannsókn á dómaframkvæmd í þessum brotaflokki að því er varðar tengsl drengjanna 

við gerendurna. Þegar niðurstöðurnar eru dregnar saman voru hvorki meira né minna 

en samtals 80% drengjanna misnotaðir af aðilum sem tengdust þeim ekki 

fjölskylduböndum. Drengjum virðist því stafa meiri hætta af ókunnugum, öfugt við 

stúlkur, sem eru yfirleitt beittar kynferðislegu ofbeldi af einhverjum sem er þeim 

nákominn. Þegar tengslin voru skoðuð út frá aldri þolanda kom í ljós að algengast var 

að náin tengsl væru á milli geranda og drengja á aldrinum 3-7 ára, á meðan 

algengast var að drengir á aldrinum 8-17 ára væru ókunnugir gerendunum. Þetta 

bendir til þess að yngri drengir séu frekar í hættu á að vera misnotaðir af einhverjum 

sem þeir eiga að geta treyst og leitað skjóls hjá, frekar en þeir sem eldri eru. 

Þessu til stuðnings eru upplýsingar sem fram komu í viðtali höfundar við 

forstöðumann Barnahúss, sem sagði að gerendur drengja sem sækja þjónustu til 

þeirra væru í meirihluta tilfella einhverjir sem þeir þekkja, en ekki nánir ættingjar. Þá 

veita upplýsingar um mál sem hafa verið þögguð niður í tugi ára og höfundur komst 

yfir m.a. í bókum, dagblöðum, tímaritum, dómum o.s.frv. vísbendingu um að drengir 

séu oftar misnotaðir kynferðislega af aðilum sem eru þeim kunnugir eða ókunnugir. Í 

því sambandi má geta þess að karlmenn, sem hafa stigið fram og sagt sögu sína í 

fjölmiðlum, hafa flestir verið misnotaðir af ókunnugum og sama er að segja um 

gerendur í dómum sem rannsóknin tók til, sem höfðu sjálfir sætt kynferðislegri 

misnotkun í æsku. Af þeim fimm gerendum sem tilheyrðu þeim hópi hafði einungis 

einn verið misnotaður af nánum ættingja. 

Á hinn bóginn eru upplýsingar sem komu fram í viðtali við talskonu Stígamóta 

ekki í samræmi við þessa niðurstöðu. Hlutfall karla af heildarfjölda þeirra sem leita til 

samtakanna vegna sifjaspella er mjög hátt, eða um 70%. Aftur á móti hafa karlmenn 
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sem leita til Stígamóta alla jafna ekki kært ofbeldið og því eru samtökin að fanga allt 

annan hóp þolenda en dómstólar. Með hliðsjón af því að karlmenn eru einungis um 

10% af heildarfjölda þeirra sem sækja þjónustu Stígamóta, er erfitt að draga algildar 

ályktanir af þessum niðurstöðum. Af framansögðu er því óhætt að draga þá ályktun 

að drengjum stafi almennt meiri hætta af aðilum utan fjölskyldunnar en innan hennar. 

 

Annar þátturinn snýr að þeim afleiðingum sem drengir glíma við í kjölfar 

kynferðisbrota, með áherslu á hvort munur sé á stúlkum og drengjum að þessu leyti. 

Helstu niðurstöður rannsóknar á dómum um kynferðisbrot gegn drengjum hvað þetta 

varðar leiddu í ljós að reiði, námsörðugleikar, sektarkennd, hræðsla við að vera 

samkynhneigður, minni samskipti við vini, vanlíðan, kvíði og þunglyndi væru meðal 

algengra afleiðinga. Má segja að einna athyglisverðast er hversu margir drengjanna 

glímdu við reiði, en af heildarfjölda tilfella þar sem slíkar upplýsingar komu fram, áttu 

tæplega 63% þeirra við reiðivandamál að stríða. Þá var eftirtektarvert hversu margir 

voru hræddir um að félagar þeirra kæmust að misnotkuninni og má tengja það 

skömminni og sektarkenndinni, sem var ítrekað fjallað um í mörgum dómunum, auk 

hræðslunnar við það að vera stimplaður „hommi“. 

Í öðrum heimildum um afleiðingar kynferðisofbeldis á drengi sem gerð hefur 

verið grein fyrir í þessari ritgerð ber allt að sama brunni. Í því sambandi má geta þess 

að viðmælendur höfundar, forstöðumaður Barnahúss og talskona Stígamóta, lögðu 

áherslu á að reiði og „hommafóbía“ einkenndi karlkynsþolendur kynferðisofbeldis, 

auk þess sem þeir væru þjakaðir af skömm og sektarkennd. Þá gerði talskona 

Stígamóta að umtalsefni hversu mikill fjöldi karlmanna leitaði til samtakanna eftir að 

hafa farið í meðferð og taldi mjög forvitnilegt að skoða kynjahlutföll þolenda 

kynferðisofbeldis sem leiðast út í áfengis- og/eða vímuefnaneyslu. 

Þegar afleiðingar kynferðisofbeldis á drengi voru bornar saman við afleiðingar 

ofbeldis af þessu tagi á stúlkur kom í ljós stúlkur beina hegðuninni inn á við með 

sjálfskaðandi hegðun, á meðan drengir leita út á við og láti reiði sína bitna á öðrum. 

Stúlkur eiga það til að meiða sig, s.s. með því að hárreyta sig, rispa og stinga sig. 

Þær eru oft mjög óánægðar með eigin líkama og útlit og þurfa oft að taka 

þunglyndislyf til skemmri eða lengri tíma og leggjast inn á sjúkrastofnun. Drengir leita 

á hinn bóginn, öfugt við stelpurnar, út á við og beina hegðun sinni að umhverfinu, til 

dæmis með því að sýna ofbeldishneigða hegðun og taka reiði sína út á öðrum. 
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Kynferðisleg hegðun sem einkennir oft þolendur kynferðisafbrota er einnig ólík á milli 

kynjanna. Drengir geta haft tilhneigingu til strípihneigðar og misnota jafnvel sjálfir 

börn síðar á ævinni, á meðan stúlkur verða oft lauslátar, eiga erfitt með að stofna til 

og viðhalda nánum samböndum og í alvarlegum tilvikum kunna stúlkurnar að leiðast 

út í vændi. Flestar konur glíma einnig við erfiðleika í kynlífi síðar á ævinni, auk þess 

sem þær eiga oft í erfiðleikum í tengslum við meðgöngu og fæðingu. Þá er ýmislegt 

sem bendir til þess að drengir séu ólíklegri en stúlkur til að segja frá kynferðislegu 

ofbeldi. Má í raun skipta ástæðum þess í fjóra flokka: a) samfélagið gefur drengjum 

þau skilaboð að þolendur séu stúlkur og gerendur séu karlmenn, b) skortur á 

umræðu um afleiðingar kynferðislegs ofbeldis á drengi gerir það að verkum að þeir 

átta sig ekki á að erfiðleikar þeirra geta verið afleiðing misnotkunar, c) sú goðsögn er 

við lýði í samfélaginu að fórnarlömb kynferðisofbeldis í æsku misnoti sjálfir börn á 

fullorðinsárum og d) ýmsar afleiðingar ofbeldisins, eins og „hommafóbían“, skömmin 

og sektarkenndin, sjálfsásakanir vegna eigin örvunar, o.s.frv. draga úr þeim kjarkinn. 

 

Þriðji þátturinn varpar ljósi á hvort niðurstöður rannsóknar höfundar á 

dómaframkvæmd um kynferðisbrot gegn drengjum eru í samræmi við erlendar 

rannsóknir. 

Hvað varðar tengsl milli geranda og þolanda eru niðurstöður erlendra 

rannsókna svipaðar og hérlendis. Hlutfall drengja sem eru misnotaðir af aðilum utan 

fjölskyldunnar er þó heldur hærra samkvæmt íslenskum dómum, sem má ef til vill 

rekja til lágs hlutfalls drengja undir 11 ára aldri, sem voru oftar misnotaðir af 

ættingjum samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Sú niðurstaða er einnig í 

samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna að drengir sem hafa náð 12 ára aldri 

stafar meiri hætta af ókunnugum. 

Meðalaldur drengja samkvæmt erlendum rannsóknum er heldur lægri en 

niðurstöður rannsóknar höfundar gefa til kynna. Má að öllum líkindum rekja þennan 

mun til þess að þeir dómar sem hafa fallið á Íslandi um kynferðisbrot gegn drengjum 

eru fáir og úrtak rannsóknarinnar því lítið. Samkvæmt erlendum rannsóknum hefst 

því misnotkun drengja yfirleitt fyrir kynþroskaaldur, sem er í andstöðu við niðurstöður 

úr íslenskum dómum, sem hlýtur að teljast athyglisvert. Gerendur í þeim málum sem 

rannsókn höfundar tók til voru allir karlmenn, sem er í samræmi við erlendar 

rannsóknir. Meðalaldur gerenda var töluvert hærri en sá aldur sem erlendar 
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rannsóknir sýna, eða rúmlega 40 ár miðað við 32 ár. Ástæðan gæti verið að 

upplýsingar um aldur geranda var ekki að finna í öllum dómunum og skekkir það 

heildarmyndina. 

Niðurstöður erlendra rannsókna um eðli og ásýnd brotanna styðja niðurstöður 

höfundar. Það sama er að segja um afleiðingar kynferðisofbeldis á drengi, en þegar á 

heildina er litið sýna niðurstöður erlendra rannsókna að drengir beina hegðun sinni út 

á við í meira mæli en stúlkur, sýna ofbeldisfulla hegðun, brjóta af sér og misnota 

áfengi og fíkniefni svo eitthvað sé nefnt. 

Hafa skal í huga að niðurstöður þessarar rannsóknar ber að túlka með þeim 

fyrirvara að kynferðisbrot gegn drengjum eru að mestu leyti falin. Hvort stúlkur eða 

drengir eru fleiri í hópi þolenda fáum við líklega aldrei staðfest, en það er ljóst að 

þennan málaflokk þarf að taka til opinskárrar og málefnalegrar umræðu. Enginn 

þolandi kynferðisofbeldis á að þurfa að þjást í þögninni, hvorki drengir né stúlkur. 

Þögul þjáning er engum til góðs. 
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