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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um nauðganir og viðhorf til þeirra. Erlendar rannsóknir 

hafa sýnt að tiltekinn hópur vill varpa ábyrgðinni á nauðgunum á brotaþola. Fjallað 

verður um könnun sem gerð var meðal nemenda í félags- og viðskiptafræði í Háskóla 

Íslands. Sá spurningalisti sem notaður var í könnuninni er byggður á breskri könnun og á 

könnun sem var gerð sem hluti af lokaritgerð við Háskóla Íslands árið 2001. Helstu 

niðurstöður eru þær að meirihluti þátttakenda myndu leggja fram kæru hjá lögreglu 

yrðu þeir fyrir nauðgun og margir töldu að flestar nauðgunarkærur væru ekki uppspuni. 

Megin ályktanir eru þær að hvað sem allri umræðu líður er alltaf einhver hópur fólks 

sem er þeirrar skoðunnar að brotaþoli beri ábyrgð á nauðgunum þó svo að flestir séu 

þeirrar skoðunnar að ábyrgðin sé alfarið gerandans.  
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Inngangur 

Nauðgun er afbrot sem þekkt hefur verið í gegnum aldirnar líkt og annað 

kynferðisofbeldi. Það var ekki fyrr en seint á tuttugustu öld sem umræðan opnaðist um 

þessa tegund ofbeldis og farið var að bjóða upp á aðstoð fyrir fólk sem orðið hafði fyrir 

slíku. Nauðgun er af almenningi talin vera einn versti glæpur sem hægt er að fremja og 

hafa sumir gengið það langt að segja að nauðgun sé næsti bær við morð. 

Fréttaflutningur af nauðgunum vekur oft á mikil viðbrögð hjá almenningi og fólk veltir 

því hver sé fær um að fremja slíkann glæp sem hefur svo miklar afleiðingar fyrir þann 

sem fyrir nauðgun. Í sumum tilvikum eru brotaþolar í slíkum málum að takast á við 

afleiðingarnar ævina á enda. Fyrir suma eru skilin á milli kynlífs og ofbeldis frekar óljós 

sem leiðir til þess að nauðgun verði á einhverju gráu svæði. Fræðimenn sem fjallað hafa 

um nauðganir hafa hins vegar sagt að nauðgun er ofbeldisverk sem á ekkert skylt við 

kynlíf og því sé ekki um nein grá svæði að ræða (Siegel, 2009). 

Á vissan hátt er hér um að ræða afbrot sem er ólíkt öllum öðrum. Í nauðgunarmálum 

þurfa brotaþolar að takast á við afleiðingarnar í einhvern tíma eftir að verknaðurinn 

hefur átt sér stað, sumir hverjir alla ævina. Það er öfugt við afbrot á borð við morð eða 

þjófnað sem eru mun endanlegri glæpir, þar sem brotaþoli þarf ekki að takast á við 

afleiðingarnar í lengri tíma á eftir (Thio, 2010).  

Ýmislegt fleira gerir nauðganir að sérstöku afbroti. Oft á tíðum eru allt önnur viðhorf 

til nauðgana en annara brota, sem leiðir til þess að orðræðan verður öðruvísi. Stundum 

fellur nauðgun að staðalmynd samfélagsins og stundum ekki (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). Oft er sá sem ber alla ábyrgð á glæpnum leystur undan allri ábyrgð, og skýringa 

er leitað annars staðar. meðal annars hjá þeim sem verður fyrir nauðgun. Það er 

eitthvað sem brotaþoli gerði sem hefur ýtt undir það sem gerðist, það hlýtur bara að 

vera. Hún hefði betur sleppt stutta pilsinu þetta kvöld, drukkið minna og sleppt því að 

daðra við viðkomandi fyrr um kvöldið. Þessi viðhorf til nauðgana verða enn 

athyglisverðari ef þau eru borin saman við viðhorf til annara afbrota. Það myndi fáum 

detta það í hug að segja að sá sem yrði fyrir líkamsárás í miðborginni seint á 

laugardagskvöldi bæri einhverja ábyrgð á því að hann hafi verið barinn. Eins er því oft 

haldið fram í umræðu um nauðganir að flest mál af þessum toga séu hreinn uppspuni. 
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Hins vegar hefur það sýnt sig að á hverju ári koma eitt til tvö mál til kasta yfirvalda sem á 

ekki við rök að styðjast. Þetta er sama hlutfall og í öðrum brotaflokkum (Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir, 2009). 

Í Bretlandi var gerð könnun á vegum samtaka sem vinna með fólki sem orðið hefur 

fyrir kynferðisofbeldi. Rannsóknin sýndi fram á að rúmlega helmingur breskra kvenna 

taldi að konan bæri einhverja ábyrgð væri þeim nauðgað. Einnig kom fram að 66% töldu 

konuna bera ábyrgð ef hún færi heim með manninum, 64% ef hún myndi drekka of 

mikið eða drekka það mikið að hún myndi falla í áfengisdá. Alls 28% þeirra sem tóku þátt 

töldu að ábyrgðin væri að einhverju leyti brotaþola ef hann hefði klætt sig á ögrandi 

hátt, 21% ef hún hefði daðrað við viðkomandi og 13% svarenda töldu að konan bæri 

ábyrgðina ef hún hefði átt í samræðum við karlmann eða þegið af honum drykk 

(Opinion matters, e.d.). Þá hafa verið gerðar rannsóknir um viðhorf til nauðgana, meðal 

annars á Norðurlöndunum 

Þá kom einnig fram að 18% þátttakanda töldu að flestar nauðgunarkærur væru 

uppspuni. 20% kvenna sem svöruðu könnuninni sögðu að þær myndu ekki kæra það til 

lögreglu yrðu þær fyrir nauðgun. Ástæðan sem þær gáfu fyrir því var sú að þær myndu 

skammast sín of mikið til að geta farið og lagt fram kæru (Opinion matters, 2010). 

Tilfinningar á borð við skömm og sektarkennd eru meðal algengustu afleiðinga 

nauðgana. Aðeins lítill hluti nauðgana endar á borði lögreglu og má velta því fyrir sér 

hvort að viðhorf samfélagsins til nauðgana hafi þar einhver áhrif (Anna Þóra 

Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2011). 

Það vakti sérstaka athygli í þessari könnun hversu dómharðar konur virtust vera í 

garð kynsystra sinna. Þær voru mjög einarðar í þeirri afstöðu sinni að brotaþoli ætti að 

bera einhverja ábyrgð væri þeim nauðgað. Skýringuna á því má ef til vill finna í 

skilaboðum samfélagsins til kvenna. Þær þurfa stöðugt að vera á varðbergi. Það er ekki 

sama hverju þær klæðast, hvernig þær haga sér og hversu mikið þær drekka (Silja Björk 

Huldudóttir, 2010). 

Í raun má segja að þessi breska rannsókn, sem nefnd var hér að ofan, hafi orðið 

kveikjan að þessu lokaverkefni mínu. Þessi viðhorf eru jafn áhugaverð og þau eru 

ógnvekjandi. Á einhvern hátt eru þau fléttuð djúpt inn í vitund samfélagsins. Það hafa 

líklega einhverjir hugsað með sér eftir að hafa heyrt í fréttum að nauðgun hafi verið 
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framin á einhverri útihátiðinni að hún sé að ljúga. Og ætla má að þetta sé einmitt fyrsta 

hugsun hjá mörgum þegar slíkar fréttir berast. Þetta hef ég meðal annars orðið vör við í 

mínu umhverfi þegar nauðganir hafa borið á góma. Annað sem varð til þess að áhugi 

vaknaði hjá mér á að skrifa um viðhorf til nauðgana voru ýmis ummæli einstaklinga sem 

eru í lykilstöðum þegar kemur að rannsókn á nauðgunarmálum. Þar má til dæmis nefna 

ummæli sem höfð voru eftir Björgvini Björgvinssyni, fyrrverandi yfirmanns 

kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Valtý Sigurðssyni fyrrum 

ríkissaksóknara. Þessi ummæli vöktu sum hver mikil og hörð viðbrögð. Sum þessara 

ummæla endurspegluðu viðhorf sem fékk fólk til þess að velta því fyrir sér hvort þau 

væri viðeigandi í nútímanum. Hvort þau væru ekki bara draugar úr fortíðinni. En þessi 

ummæli endurspegluðu engu að síður viðhorf sem eru raunveruleg í samfélaginu.  

Í ritgerð þar sem verið er að skoða viðhorf til einhvers tiltekins málefnis er gott að 

gera kannanir. Því þótti mér tilvalið að gera litla könnun á viðhorfum til nauðgana. Segja 

má að ég hafi tekið þægindaúrtak þar sem þessi könnun var gerð meðal nema í 

félagsfræði og viðskiptafræði. Hér á landi hafa fáar kannanir verið gerðar á viðhorfum til 

nauðgana en þó var gerð könnun á meðal háskólanema árið 2001 en sú könnun var hluti 

af lokaritgerð Ásdísar Aðalbjargar Arnalds. Við gerð þess spurningalista sem ég notaði, 

studdist ég við spurningalistann sem Ásdís notaði í sinni ritgerð Auk þess að styðjast við 

spurningalistann sem notaður var í bresku könnuninni sem nefnd var hér að framan. 

Hér á eftir verður einnig fjallað um ýmsar skilgreiningar á nauðgunum svo sem 

skilgreiningu Íslenskrar orðabókar sem og lagalega skilgreiningu á nauðgun. Þá verður 

einnig fjallað um líffræðilegar, sálfræðilegar, félagssálfræðilegar, félagsfræðilegar og 

feminískar kenningar um nauðganir. Undir félagsfræðilegar skýringar falla kenningar um 

félagsmótun og félagsnámskenningar. Fjallað verður um helstu goðsagnir sem eru á 

kreiki þegar nauðganir ber á góma í opinberri umræðu. Þá verður sérstaklega fjallað um 

umræðu um nauðganir eins og hún birtist í fjölmiðum hér á landi. Svo sem ummæli sem 

hafa verið höfð eftir einstaklingum sem koma að rannsókn á nauðgunum og taka 

ákvörðun um það hvort þeir sem kærðir hafa verið þurfi að svara til saka fyrir brot sín. 

Þá verður einnig reynt að varpa ljósi á það hver staða nauðgunarmála hér á landi, með 

teknu tilliti til fjölda mála sem berast lögreglu, saksóknara og enda svo fyrir dómstólum.  
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Við leit að heimildum notaðist ég við Landsbókasafn Íslands-Háskólasafn við leit að 

bókum sem ég notaðist við. Einnig var heimilda leitað í dagblöðum sem og á internetinu. 

Þá leitaði ég eftir upplýsingum hjá bæði Stígamótum og hjá Neyðarmóttöku fyrir 

þolendur kynferðisofbeldis. Meðal annars fór ég á fund með talskonu Stígamóta, 

Guðrúnu Jónsdóttur. Sá fundur var bæði góður og gagnlegur. Ég leitaði eftir 

tölfæðilegum upplýsingum um komur á neyðarmóttökuna en ég fékk send gögn frá 

yfirlækni hennar, Eyrúnu Jónsdóttur, á tölvupósti. Einnig leitaði ég eftir upplýsingum hjá 

Ríkissaksóknaraembættinu sem  ekki voru á vef embættisins. Ég fékk sendar ýmsar 

upplýsingar frá embættinu sem ég hafði óskar eftir, þar á meðal skýrslu sem ekki var að 

finna á vefnum.  

Í þessari ritgerð mun ég notast við APA tilvísanakerfið (e. American Psycological 

Association). Nemum í félagsfræði er kennt að nota það tilvísanakerfi strax á fyrsta ári. Í 

því felst að vísað er í höfund og ártal inni í textanum. Með því móti get ég sett fram 

mína röksemdafærslu á skipulagðan hátt. 
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1 Hvað er nauðgun? 

Í íslenskri orðabók er nauðgun skilgreind á eftirfarandi hátt: 

,,nauðga, -aði s 1 neyða kúga n e-m til að gera e-ð 

2 hafa samfarir við konu gegn vilja hennar, n e-i”, (Mörður Árnason, 2002). 

Skilgreining íslenskrar orðabókar gerir ráð fyrir því að einungis sé hægt að nauðga konum 

en ekki karlmönnum. Árið 1869 voru fyrstu almennu hegningarlögin samþykkt hér á landi. Í 

þeim var ákvæði þar sem helmingi minni refsing var lögð við nauðgun ef konan hafði á sér orð 

um  lauslæti  áður en atburðurinn átti sér stað (Halla Gunnarsdóttir, 2011).  

Allt fram til ársins 1992 var sú skilgreining í kynferðisbrotakafla almennra hegningar-

laga að aðeins væri hægt að nauðga konum. Ef karlmaður varð fyrir nauðgun var ekki 

litið á brotið sem nauðgun í lagalegum skilningi heldur var brotið fellt undir ákvæði um 

líkamsárás með kynferðislegu ívafi. Eftir þessar breytingar á kynferðiskaflanum árið 

1992 var þeim sem dæmdu í nauðgunarmálum gefið meira vald til þess að meta hvað 

væri nauðgun og hvað ekki (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Alþingi samþykkti árið 2007, breytingar á kynferðisbrotakafla almennra 

hegningarlaga. Í lögum nr. 61/2007, var nauðgunarhugtakið rýmkað verulega og annarri 

málsgrein bætt við 194. grein almennra hegningarlaga (Ragnheiður Bragadóttir, 2009) 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita 

ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um 

nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár en allt að 16 árum. Til 

ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum 

sambærilegum hætti. Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og 

mælt er fyrir um í 1. mgr. að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra andlega 

fötlun manns til þess að hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök, 

eða þannig ástatt um hann að öðru leyti að hann getur ekki spornað við 

verknaðinum eða skilið merkingu hans (Almenn hegningarlög, 2007). 

Einnig var bætt við ákvæðum sem kveða á um refsiþyngingu gerist menn sekir um 

nauðgun (Ragnheiður Bragadóttir, 2009). Dómara ber að líta til þátta eins og ef brotaþoli er 
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yngri en 18 ára,  gerandi beitir stórfelldu ofbeldi og brotið hefur verið framið á sérstaklega 

sársaukafullan eða meiðandi hátt fyrir brotaþola (Almenn hegningarlög, 2007).  

Ýmis samtök hafa einnig gefið út sína eigin skilgreiningu á nauðgun og má þar nefna 

samtökin Stígamót, en hjá Stígamótum er bæði körlum og konum sem hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi veittur stuðningur og ráðgjöf. Stígamót skilgreina nauðgun sem  

,,kynferðislegt ofbeldi það sem einhver þrengir sér eða gerir tilraun til þess að þrengja sér inn í 

líkama annarar manneskju gegn vilja hennar og brýtur þar með sjálfsákvörðunarrétt og 

sjálfsstjórn hennar á bak aftur” (Guðrún Jónsdóttir og Ingibjörg Þórðardóttir, 2010). 

1.1 Kenningarleg nálgun á nauðganir 

1.1.1 Líffræðilegar kenningar 

Afbrotafræðin reynir að skýra út ýmsa þætti sem hafa áhrif á mannlega hegðun. Þessir 

þættir geta bæði snúið að einstaklingnum sjálfum og því umhverfi sem hann lifir í. Oft er 

talið að það sem skilur þann sem fremur afbrot, frá hinum löghlýðna borgara séu 

líffræðilegir þættir. Þetta eru þættir sem einstaklingurinn hefur enga stjórn á, til dæmis 

afbrigðileg genasamsetning. Þegar allir þessir líffræðilegu þættir eru skoðaðir í ákveðnu 

samhengi kemur í ljós að sumir einstaklingar séu hreinlega fæddir glæpamenn. Það er 

alveg sama í hvaða samfélagi þeir væru þeir myndu alltaf brjóta gegn viðmiðum og 

gildum samfélagsins (Siegel, 2009).  

Líffræðilegar kenningar leitast við að skýra nauðganir út með þeim hætti að einstakl-

ingur hefur ómeðvitaða þörf fyrir að eignast eins mörg afkvæmi og mögulegt er. Þessar 

kenningar eiga rætur í forsögulegum skýringum sem ganga út á það að karlmenn séu 

drifnir áfram af sterkri kynhvöt af náttúrunnar hendi (Symons, 1979). Karlmenn vilja eiga 

í nánum kynnum við eins margar konur og mögulegt er. Þannig getur sterk kynhvöt karla 

leitt til þess að þeir beiti þvingunum til þess að koma genum sínum áfram (Siegel, 2009).  

1.2 Félagssálfræðilegar kenningar: Kenningar um umburðarlyndi i garð kynlífs. 

Félagssálfræðilegar kenningar leitast við að skýra nauðganir út með þeim hætti að í 

mismunandi samfélögum má finna mismunandi viðhorf til kynlífs. Duncan Chappel 

(1971) ásamt fleirum velti fyrir sér hvers vegna tíðni nauðgana væri hærri á 

Vesturlöndum en í hinum hefðbundnari samfélögum. Þeir drógu þær ályktanir að á 

Vesturlöndum er ákveðið félagslegt andrúmsloft sem sendir þau skilaboð, einkum til 



13 

karlmanna, að það sé auðvellt að verða sér út um kynlíf. Það þykir ekkert tiltökumál þó 

svo að tveir einstaklingar stundi kynlíf án skuldbindinga (Thio, 2010).  

Karlmaður sem lifir í vestrænu samfélagi en fær samt sem áður alltaf neitun um kynlíf 

frá konum leitar skýringanna hjá sjálfum sér. Það er eitthvað í hans fari sem veldur því 

að hann fær ekki kynlíf þegar hann leitar eftir því. Á sama tíma getur karlmaður sem býr 

í hefðundnu samfélagi sett fram skynsamleg rök fyrir því af hverju honum er hafnað af 

konu. Þau rök byggjast á viðmiðum og gildum samfélagsins sem fordæmir kynlíf utan 

hjónabands. Því er ákveðin þversögn í því að tíðni nauðgana sé hærri í 

nútímasamfélögum (Thio, 2010). 

Ef karlmaður fær neitun frá konu um kynlíf hvað eftir annað getur það farið að hafa 

áhrif á sjálfsmynd hans. Viðkomandi karlmaður getur orðið svekktur með að fá alltaf 

höfnun. Þessi ítrekaða höfnun getur farið að hafa áhrif á sjálfsmynd karlmannsins og í 

raun það miklar að  karlmaðurinn fer að þróa með sér ákveðna vanmáttarkennd. Þessi 

vanmáttarkennd getur leitt til þess að karlmaðurinn fremur kynferðisbrot á borð við 

nauðgun, til dæmis næst þegar hann fer út að skemmta sér (Thio, 2010).  

1.3 Sálfræðilegar kenningar 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ákveðin hlutfall þeirra sem fremja nauðgun eiga við 

einhvers konar persónuleikaraskanir að stríða (Siegel, 2009). Þessar 

persónuleikaraskanir valda því að þeir eiga erfitt með að mynda félagsleg tengsl við 

annað fólk. Ef að viðkomandi einstaklingar eru undir miklu álagi getur að brotist út 

þannig að þeir beiti aðra ofbeldi, þar á meðal kynferðislegu ofbeldi (Thio, 2010).  

Geðlæknar hafa látið hafa eftir sér að kynferðisbrotamenn hafi önnur 

persónueinkenni en aðrir afbrotamenn og hefur verið haft eftir sumum sálfræðingum að 

vandi kynferðisafbrotamanna myndi ekki liggja  í klofinu á þeim heldur miklu fremur í 

höfðinu á þeim (Gelman og fleiri, 1994). Þó eru fræðimenn ekki sammála um hvað það 

er sem valdi þessum persónuleikatruflunum hjá kynferðisafbrotamönnum. Mjög 

mismunandi kenningar hafa verið settar fram um hvað valdi þessum 

persónuleikatruflunum, en þær kenningar spanna allt frá kenningum um að 

kynferðisafbrotamenn þjáist af kynferðislegri vanmáttarkennd vegna ótta um að vera 

samkynhneigðir (Herman, 1995) eða þá að þeir séu haldnir kynlífsfíkn (Goldner, 1972). 
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Þó skýra sálfræðilegar kenningar um nauðgun aðeins út lítinn hluta þeirra nauðgana 

sem framdar eru en þær skýra til að mynda ekki út ástæður kunningja- eða 

stefnumótanauðgana. Þar af leiðandi er aðeins hægt að skýra út minnihluta nauðgana  

með sálfræðikenningum (Thio, 2010).  

Þó að einhver hluti þeirra sem fremja nauðganir eigi í erfiðleikum með að mynda 

tengsl við konur á sú skýring alls ekki við um alla. Reynsluathugun í fangelsi einu leiddi í 

ljós að þeir sem voru dæmdir fyrir kynferðisbrot sýndu af sér sömu hegðun gagnvart 

konum og þeir menn sem dæmdir voru fyrir önnur brot (Scully, 1990). Einnig kom i ljós 

að þeir voru jafn afslappaðir í návist kvenna og aðrir. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á 

það, að ungir menn sem voru uppvísir að nauðgunum í háskóla í Bandaríkjunum áttu 

mjög auðvelt með að umgangast konur og höfðu reynslu af kynlífi þar sem samþykki 

beggja var til staðar (Kanin, 1985).  

1.4 Kenningar um kynferðislega örvun 

Flestir afbrotafræðingar telja að nauðgun sé ofbeldis verknaður sem á ekkert skylt við 

kynlíf (Felson og Krohn, 1990). Þeir sem fremja slík brot fremji þau ekki vegna 

kynferðislegrar örvunar heldur vegna þess að þeir vilji hafa vald yfir þolandanum og hafa 

stjórn á honum. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að flestir þeir sem nauðga velji ekki 

brotaþola eftir því hversu aðlaðandi viðkomandi er heldur miklu fremur vegna aldurs 

hans. Sýnt hefur verið fram á það að brotamenn velji sér þolendur sem eru á svipuðum 

aldri og þeir sjálfir (Siegel,  2009) .  

Yngri gerendur í nauðgunarmálum beita meira ofbeldi en eldri gerendur eru líklegri til 

þess að vinna brotaþolanum meira mein. Þetta mynstur sýnir fram á að eldri gerendur 

fremji nauðgun til þess að sýna fram á að þeir séu með ákveðið vald yfir brotaþolanum, 

fremur en að þeir fremji nauðgun vegna kynferðislegrar örvunar. Á sama tíma gætu 

yngri brotamenn fremur framið glæpinn til þess að fá kynferðislega fullnægingu sem 

leiðir til þess að þeir vinna fórnarlambinu minna mein (Siegel, 2009) . 

1.5 Félagsmótun kynjanna.  

Drengir og stúlkur fá ólíka félagsmótun strax í bernsku. Hún felst í viðmiðum og gildum 

samfélagsins á því hvaða hegðun er viðeigandi fyrir stráka og stelpur. Gerðar eru 

ákveðar væntingar um hegðun sem kynin eiga að sýna. Félagsmótun getur hafist þegar 
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að væntanlegir foreldrar fá fréttir af því að lítill erfingi er á leiðinni í heiminn. Ef að 

strákur er  væntanlegur þá er mikið keypt af bláu og barnaherbergið er innréttað eftir 

því. Um leið og barnið kemur í heiminn heldur félagsmótunin áfram. Þannig sýna drengir 

meiri hörku í leikjum sínum á meðann stelpur fá mun vinalegra viðmót. Þetta birtist 

einnig í hlutverkum sem börnin fá inn á heimilinu svo sem þátttöku í heimilishaldinu 

(Kendall, 2009).  

Kenningar hafa verið settar fram um að ýmislegt í félagsmótun drengja geti ýtt undir 

nauðganir. Þeir fá ungir þau skilaboð að þeir eiga að vera kröftugir, árásargjarnir og 

drottnandi og harðir af sér.  Einnig  þurfa þeir að uppfylla ákeðna ímynd um karlmennsku. 

Þeir læra einnig að aðskilja kynferðislegar þarfir frá öðrum þörfum á borð við ást og 

virðingu. Það sé allt í lagi að beita smá hörku í samskiptum  við konur því konur vilji menn 

sem eru ágengir og drottnandi og að gengið sé á eftir þeim (Siegel, 2009). 

Félagsmótun stúlkna er allt önnur en drengja. Þær eiga að tileinka sér eiginleika sem 

taldir eru kvenlegir, vera aðgerðalitlar, blíðar og góðar. Sönn dama lætur lítið fyrir sér 

fara og setur allt sitt traust á karlmenn. Þessi skilaboð eru algeng í kvikmyndum og 

tónlistarmyndböndum þar sem  karlmenn eru karlmenn sem koma ruddalega fram við 

þær. Því eigi konur að vera eftirlátssamar við þá, jafnvel undirgefnar. Ef ráðist er á þær 

eiga þeir hvorki að öskra né slá frá sér. Það eiga þær að gera til að vekja ekki athygli 

samferðamanna sinna á því að verið sé að beita þær órétti. Þannig má segja að 

félagsmótum stúlkna fari fram í menningu sem á að gera karlmönnum auðveldara með 

að koma fram vilja sínum. (Thio, 2010). 

Litið er niður á þá karlmenn sem ekki hafa miklar reynslu á kynferðislega sviðinu og 

látið eins og það sé eitthvað sem viðkomandi þarf að skammast sín fyrir. Margir líta svo 

á að það sé hlutverk karlmanna að hafa framkvæði þegar kemur að kynlífi. Á sama tíma 

getur kona sem er kynferðislega virk, virkað sem ógnun fyrir karlmanninn. Ef honum 

finnst stöðu hans sé á einhvern hátt ógnað getur það leitt til þess að hann fremur glæp á 

borð við nauðgun (Siegel, 2009).   

1.6 Félagsnámskenningar  

Félagsnámskenningar leggja áherslu á það að öll hegðum og öll viðhorf sem 

einstaklingur tileinkar sér er lærð í samskiptum við aðra Þannig kemst hann í snertingu 
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við ákveðnar væntingar sem samfélagið gerir til einstaklingsins. Þeir sem aðhyllast slíkar 

kenningar vilja meina að einstaklingurinn mótist meira af samfélaginu en af einhverjum 

persónueinkennum (Anderson og Taylor, 2009). Þannig er enginn maður glæpamaður í 

eðli sínu heldur geta viðhorfin mótast af þeim hópi sem hver og einn  tilheyrir hverju 

sinni. Til að mynda getur einstaklingur verið hluti af vinahóp þar sem sem afbrot á borð 

við nauðgun þykja ekkert tiltökumál (Siegel, 2009). 

Áhorf ungmenna á ofbeldisfullt klámefni þar sem að konur verða fyrir barsmíðum og 

þeim misþyrmt getur haft áhrif á það hvaða augum ungmenni líta kynlíf (Donnerstein, 

E., Linz, D., Penrod, S., 1987). Sýnt hefur verið fram á að ungmenni verða árásargjarnari 

þegar kemur að kynlífi eftir að hafa horft á ofbeldisfullt klámefni. Í Bandaríkjunum er 

frægt mál þar sem 12 ára gamall drengur réðst á 10 ára gamla stúlku og misnotaði hana 

á billjardborði. Hann hafði stuttu áður verið að horfa á fréttaumfjöllun af máli konu sem 

hafði verið nauðgað með svipuðum hætti (Siegel, 2009).  

1.7 Femínískar kenningar 

Feminiskar kenningar eiga við um allt samfélagið í heild sinni. Þannig skoðar 

feminisminn samfélagið út frá reynsluheimi kvenna. Í raun má segja að feminisminn sé 

ólíkur öllum kenningum sem komið hafa fram innan félagsfræðinnar að því leiti að 

feminisminn er þverfagleg fræðigrein sem hefur þróast út frá reynsluheimi kvenna. Þessi 

sameiginlegi reynsluheimur er í mörgum tilfellum upphafspuktur rannsókna innann 

feminismans (Ritzer, 2008). 

Í öllum samfélögum eru það karlmenn sem nauðga konum en ekki öfugt. Samkvæmt 

kenningum feminismans þá er ákveðið valdamisræmi á milli kynjanna sem birtist einna 

helst í því að karlar hafa meiri völd en konur, til dæmis í stjórnmálum og í efnahagslífinu. 

Af því leiðir að karlmenn nauðga konum til þess að sýna vald sitt yfir þeim. Sumir 

fræðimenn hafa sagt að í raun noti karlmenn nauðganir sem ákveðið kúgunartæki til 

þess að halda konum í skefjum (Thio, 2010). Það er til að mynda skoðun róttækra 

feminista að allar samfarir á milli karls og konu séu í raun og veru nauðgun, þó svo að 

samfarirnar fari fram með samþykki beggja aðila. Í því samhengi hefur verið bent á að 

ákveðin tengsl séu á milli þess að kona sé dregin á tálar og nauðgunar og horfa verði á 

nauðganir í samhengi við aðra kynferðislega áreitni á konum (Russell, 1984). Þó ber að 
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hafa í huga að tíðni nauðgana er misjöfn eftir samfélögum. Í samfélögum það sem að 

konur standa jafnfætis karlmönnum er tíðni nauðgana mun lægri (Morgunblaðið, 2004).  

Feminískar kenningar líta svo á að orsök nauðgana sé ekki að finna í eðli karlmanna 

heldur miklu frekar í menningu þeirra. Menning karla er ofbeldisfull þar sem að ríkjandi 

gildi eru árásargirni, styrkur, harðneskja og yfirráð. Einnig líta margir karlmenn svo á að 

kynlíf sé einhver keppni sem gengur út á það að sigra og að vera einhverjum æðri. 

Ofbeldið í menningu karla birtist einna helst í íþróttum, hernaði eða í viðskiptum á 

alþjóðlegum vettvangi. Á þessum sviðum telja menn að ofbeldi sé óhjákvæmilegt eins 

og til dæmis í hernaði. Þessir ákveðnu þættir eru greyptir inn í kynvitund karla vegna 

þess að þeim finnst það svo eðlilegt að þeir hafi einhver ákveðin völd fram yfir konur. Ef 

karlmenn hafa ekki þessi ákveðnu völd eru þeir kannski reiðir yfir því að hafa ekki þessi 

völd. Þess vegna, segja feminískar kenningar, að nauðganir séu í raun skiljanlegar vegna 

þeirra gilda sem eru ríkjandi í menningu karla (Morgunnblaðið, 2004).  

1.8 Helstu goðsagnir um nauðganir  

Samfélagið hefur þá staðalmynd að konum sé nauðgað af ókunnugum karlmönnum. Í 

slíkum tilfellum er nauðgunin fordæmd af almenningi og málið fer hratt í gegnum 

dómskerfið. En ef  tengsl eru á milli brotaþola og geranda verður fordæming 

samfélagsins ekki eins mikil. Í sumum tilfellum er framburður brotaþola rengdur ef að sá 

sem baut gegn henni er einhver sem hún þekkir (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Hér á eftir 

verður nánar fjallað um tengsl á milli geranda og þolanda og hvernig þau flækja 

umræðuna um nauðganir.  

Í umræðu um nauðganir heyrast oft heyrast ýmis viðhorf, svo sem að hún geti sjálfri 

sér um kennt þar sem hún var of drukkin, var glyðrulega klædd eða daðraði við 

viðkomandi fyrr um kvöldið. Þessi viðhorf eru á undanhaldi og flestir farnir að gera sér 

grein fyrir því að ábyrgð á nauðgun liggur ekki hjá brotaþola. Samt sem áður dúkka þau 

upp oft á tíðum þegar rætt er um nauðganir og þá oft sem ráðleggingar um  hvað konur 

geti gert til þess að koma í veg fyrir að verða fyrir nauðgun (Hildur Sverrisdótttir, 2004). 

Ýmsar goðsagnir um nauðganir hafa verið útbreiddar í samfélaginu. Í raun má segja 

að þessar goðsagnir séu leið til þess að takast á við ótta samfélagsins við nauðganir 
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(Utah State of University, e.d). Hér á eftir verður fjallað um nokkrar lífseigar goðsagnir 

sem koma upp þegar rætt er um nauðganir. 

1.9 Háttalag og klæðaburður 

Gamlar goðsagnir um að klæðaburður og háttalag kvenna ýti undir að þeim sé nauðgað er 

lífseig. Brotaþolar í nauðgunarmálum eru oft spurðir að því hvernig þeir voru klæddir þegar 

verknaðurinn átti sér stað. Oft liggur í loftinu ásökun um að hún hafi verið þannig klædd að 

konan hafi nánast verið að bjóða upp á nauðgun (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009).  

En á vissan hátt skiptir klæðnaður brotaþola máli ef nauðgun á sér stað.  Fötin geta reynst 

mikilvæg sönnunargögn ákveði konan að leita réttar síns. Á þeim getur verið að finna 

vísbendingar, meðal annars um hvort valdi hefur verið beitt eða hvort að finna megi á þeim 

óhreinindi eða líkamsvessa eins og blóð og sæði. Af þeim sökum eru brotaþolar oft spurðir um 

það hvernig þeir voru klæddir þegar þeir koma í yfirheyrslu til lögreglu. En þær spurningar eiga 

ekki að fela í sér ásökun um það hvort konan hefði getað sleppt stutta pilsinu (Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir, 2009). Það virðist ekki skipta máli hvernig brotaþoli er klæddur samkvæmt 

rannsóknum, því flestir ofbeldismenn muna ekki í hvernig fötum hann var í þegar þeir frömdu 

verknaðinn (Utah State of University, e.d.). 

Hegðun kvenna er einnig skoðuð þegar kemur að nauðgunarmálum. Annar hver norskur 

karlmaður taldi í könnun sem gerð var þar í landi á vegum Amnesty International, að ef kona 

hefði daðrað við mann sem síðar myndi nauðga henni væri það á hennar ábyrgð (Óli Tynes, 

2007). Í  breskri könnun frá árinu 2010 voru 13% þeirra sem tóku þátt á þeirri skoðun að ef 

kona hefði átt i samræðum við karlmann á skemmtistað og þegið af honum drykk þá bæri hún 

að einhverju leyti ábyrgðina  væri henni nauðgað. Þá voru 21% þátttakenda þeirrar skoðunnar 

ef  konan hefði daðrað við manninn þá væri ábyrgðin hennar og 22% töldu ef hún hefði 

dansað við hann á kynþokkafullan (Opinion matters, e.d.).  

Daður er afstætt hugtak sem er notað til þess að koma ábyrgðinni yfir á brotaþola. Þó 

svo að hann hafi ekkert kynferðislegt í huga. En þó svo að kona daðri við karlmann á 

skemmtistað þarf alltaf að vera samþykki af beggja hálfu þegar kynmök eiga sér stað. Ef 

hann virðir hennar vilja að vettugi er það nauðgun, sama þó daður hafi átt sér stað af 

hálfu konunnar nokkrum klukkustundum fyrr (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009).  
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1.10 Áfengisneysla 

Fyrir hverja verslunarmannahelgi á sér stað umræða um nauðganir. Í þeirri umræðu er 

konum oft ráðlagt hvernig þær geta forðast það að verða fyrir nauðgun. Samkvæmt 

þessum ráðleggingum eiga konur að forðast að drekka of mikið því með því eru þær að 

bjóða hættunni heim (Arnar Gíslason og Hjálmar G. Sigmarssons, 2004).  

Á sama tíma og áfengisneysla brotaþola er notuð gegn honum þá er áfengisneysla 

ofbeldismannsins notuð til þess að afsaka verknaðinn ef sýnt hefur verið fram á að hann 

hafi verið undir áhrifum. Þegar fjallað er um dóma sem falla í nauðgunarmálum í er það 

oft tekið fram í fréttum fjölmiðla ef brotaþoli hefur verið undir áhrifum þegar ráðist var 

á hann eða gat ekki veitt mótspyrnu sökum ölvunar (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009).  

Umdeild auglýsing frá Lýðheilsustöð birtist í tímariti fyrir ungt fólk vorið 2009 og var 

sú auglýsing talin senda út villandi skilaboð. Auglýsingin var á þá leið að þeir sem færu út 

að skemmta sér undir áhrifum áfengis væru líklegri til þess að vera fyrir nauðgun og 

öðru ofbeldi. Aðilar sem vinna með brotaþolum í nauðgunarmálum gagnrýndu 

auglýsinguna og sögðu að í henni væri ábyrgðin tekin af þeim sem beitti ofbeldi og færð 

yfir á þá sem yrðu fyrir því. Enn og aftur væri skilaboðin á þann veg að þeir sem ekki 

myndi passa sig væru í raun sekir. Verkefnisstjóri Lýðheilsustöðvar sagði hins vegar að 

staðreyndin væri engu að síður sú að þeir sem myndu kjósa það að skemmta sér undir 

áhrifum væru í meiri hættu á því að verða fyrir ofbeldi en þeir sem kysu að gera það ekki 

(Fréttablaðið, 2009).  

Samkvæmt ársskýrslu Stígamóta var um 41% ofbeldismanna undir áhrifum þegar þeir 

frömdu brotin en tæp 24% brotaþola (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2011). 

1.11 Tengsl brotaþola og ofbeldismanns 

Þegar konu er nauðgað af karlmanni sem hún þekkir ekki er samfélagið tilbúið að líta á 

það sem hræðilegan glæp. Á móti kemur að það er ekki tilbúið að viðurkenna það ef 

ofbeldismaðurinn er einhver sem hefur tengsl við brotaþola eins og vinur hennar eða 

kunningi. Ef um kunningjanauðgun er að ræða eru minni líkur á því að hún sé tekin 

trúanleg (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). 70% nauðgana eiga sér stað inn á heimilum, 

þá annað hvort á heimili brotaþola eða ofbeldismannsins (Una Sighvatsdóttir, 2010). 
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Á níunda áratugnum kom út bókin Stelpnafræðarinn (Stoppard, 1987) en þar var 

ungum konum ráðlaggt að hleypa aldrei ókunnugum inn á heimili sitt eða að fá einhvern 

í heimsókn sem þær þekktu lítið sem ekkert. Þessar ráðleggingar duga skammt þegar að 

ofbeldismenn eru í flestum tilfellum einhver sem konan þekkir eins og maki, vinur eða 

kunningi. Árið 2010 var hlutfall ofbeldismanna sem voru ókunnugir brotaþola um 30% 

samkvæmt ársskýrslu Stígamóta fyrir það ár (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún 

Jónsdóttir, 2011). Eðlilega eru konur ekki varaðar við því að eignast karlkyns vini eða að 

verða ástfangnar af karlmönnum þó að í flestum tilfellum sé ofbeldismaðurinn í 

einhverjum tengslun við brotaþola. Staðreyndin er sú að mikill minnihluti karlmanna 

mun nokkurn tíma beita vinkonu sína eða eiginkonu kynferðislegu ofbeldi. En það flækir 

málin ef að einhvern náin tengsl eru á milli þess sem beitir ofbeldinu og þess sem verður 

fyrir því (Þórdís  Elva Þorvaldsdóttir, 2009).  

1.12 Umræða um nauðganir 

Umræðan um nauðganir er oft á tíðum flókin. Oftar en ekki beinist hún að öðrum 

þáttum en brotinu sjálfu og þá frekar í þá átt að brotaþoli hafi eitthvað gert sem hefði 

ýtt undir verknaðinn (Halla Gunnarsdóttir, 2011). Ýmsir aðilar eins og Nei hreyfingin, 

sem áður var karlahópur Feministafélags Íslands (Magnús Þorlákur Lúðvíksson, 2011) og 

V-dagssamtökin hafa reynt að breyta umræðunni á þann hátt að ábyrgðin sé sett þar 

sem hún á heima (Hildur Sverridóttir, 2004).  

Koma verður þeim skilaboðum út í samfélagið að það er aðeins einn aðili sem ber 

ábyrgð á nauðgun og það sé ekki brotaþoli sem beri ábyrgðina heldur ofbeldismaðurinn 

(Fréttablaðið, 2011). Með því að vera að beina þessum skilaboðum í sifellu til stúlkna sé 

verið að láta líta út fyrir að nauðgari sé eitthvert skrímsli, einhver náungi sem leynist í 

húsasundi. Þannig er reynt að gera ofbeldismanninn að einhverjum ópersónulegum 

aðila. Þegar raunin er að flestir ofbeldismenn eru tengdir brotaþola á einhvern hátt, 

annað hvort vinur eða fjölskyldumeðlimur. Auk þess sem flestar nauðganir eiga sér ekki 

stað í húsasundum heldur inn á heimilum (Magnús Þorlákur Lúðvíksson, 2011).  

Mikilvægt er að opna á umræðuna á meðal karlmanna sem geta komið í veg fyrir að 

nauðganir eigi sér stað. Oft hefur umræða um nauðganir á meðal karla einkennst af 

skorti af áhuga og þær hafðar í flymtingum (Fréttablaðið, 2004).  Markmiðið er að virkja 
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karlmenn í umræðunni um nauðganir og þá staðreynd að um sé að ræða alvarlegan 

glæp (Arnar Gíslason og Hjálmar G. Sigmarsson, 2005). 

 Ýmis ummæli sem höfð eru eftir valdamiklum aðilum geta haft eftirmál. 

Lögreglustjórinn í borginni Toronto í Kanada sagði á fyrirlestri sem hann hélt í háskóla 

þar í borg að: ,,Konur þyrftu að passa sig á því að klæða sig ekki eins og druslur til að 

koma í veg fyrir að verða fyrir nauðgun,” (Raymond, 2011). Þessi ummæli vöktu hörð 

viðbrögð hjá mörgum enda var athyglinni beint að klæðaburði kvenna og hvernig þær 

ættu að haga sér. Viðhorf sem þessi gætu orðið til þess að brotaþoli myndi ekki leita 

sem aðstoðar af ótta við að honum sé ekki trúað (SlutWalkToronto, e.d.).  

Orð lögreglustjórans voru endurómur af viðvörunarorðum samfélagsins til kvenna. En 

þessi orð hefðu átt með réttu að beinast að karlmönnum og vera mjög einföld, ekki 

nauðga (Una Sighvatsdóttir, 2011). Nauðgun er alltaf glæpur alveg sama undir hvaða 

kringumstæðum verknaðurinn er framinn (Drusluganga.org, e.d). 

Drusluganga var gengin á fjórum stöðum hér á landi laugardaginn 23. júlí 2011 en 

slíkar göngur höfðu verið farnar víða um heim til að mótmæla orðum kanadíska 

lögreglustjórans. Markmið Druslugöngunnar er að mótmæla þeirri áherslu sem sett er á 

herðar kvenna með því að draga athyglina að því hvernig þær eru klæddar og hvernig 

þær haga sér. Ábyrgðin er eingöngu brotamannsins (Vísir.is, 2011).  

Hér á landi hafa einnig fallið ummæli sem hafa vakið upp hörð viðbrögð. Í viðtali við DV 

sagði Björgvin Björgvinsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu, að þeir sem færu út að skemmta sér undir áhrifum áfengis þyrftu að 

vera meðvitaðir um að því fylgdu ýmsar hættur. Áfengisneysla er ekki á ábyrgð neins nema 

viðkomandi sem gæti þar af leiðandi lent í vandræðum. En það sem algengara væri að fólk 

sé alltaf að reyna að fría sjálft sig ábyrgð og reyna koma henni yfir á aðra. Réttast væri að 

fólk færi að hugsa um sig sjálft og um leið að bera ábyrgð á sjálfu sér. (Ingibjörg Dögg 

Kjartansdóttir, 2010a). Björgvin var færður til í starfi og það áréttað í yfirlýsingu sem send 

var út á vegum Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, að ummæli hans myndu á engan hátt 

endurspegla viðhorf til brotaþola í nauðgunarmálum (Mbl.is, 2010).  

Ummæli sem höfð voru eftir Valtý Sigurðssyni, fyrrum ríkissaksóknara, í blaðaviðtali 

vöktu einnig hörð viðbrögð.  Til umfjöllunar voru afdrif nauðgunarmála hjá embætti 

hans en þá höfðu 32 kærur höfðu borist embættinu vegna nauðgana. Sjö mál voru felld 



22 

niður, ákært var í þrettán og sjö mál enduðu með sakfellingu. 57% allra 

kynferðisbrotamála sem bárust Ríkissaksóknara á árunum 2006 og 2007 voru felld niður. 

Á árunum 2008 og 2009 bárust fleiri kærur til embættisins en þá var hlutfall niðurfelldra 

mála  var 44% (Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, 2010b). 

Ummælin sem vöktu hvað hörðustu viðbrögðin voru ummæli um að gerandi þyrfti að 

vera ljóst að um brot væri að ræða. Það væri ekki nóg fyrir konuna að stirðna bara upp, 

hún þyrfti að koma þeim skilaboðum áleiðis að mökin væru ekki með hennar vilja. Ef 

kona myndi frjósa á meðan á ástarleik stæði gæti maðurinn túlkað það sem svo að hún 

væri ekki virk í rúminu. Því það væri misjafnt eftir konum hversu kynferðislega virkar 

þær væru (Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, 2010 c). 

Önnur  ummæli Valtýs sem vöktu athygli voru ummæli þess að það væri skelfileg 

tilhugsun ef allir þeir sem væru kærðir fyrir nauðgun, yrðu fundnir sekir, til þess væri 

ekki nægt fangelsispláss hér á landi. Ef karlmaður fengi á sig kæru vegna nauðgunar eftir 

eitthvert “djamm” þá væri lífi hans í raun lokið. (Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, 2010 c). 

Viðbrögð við þessum ummælum Valtýs létu ekki á sér standa. Talskona Stígamóta lét 

hafa það eftir sér að í ummælum hans myndu birtast ákveðnir fordómar og 

þekkingarleysi á eðli kynferðisbrota. Hún lagði til að skipaður yrði sérstakur saksóknari 

til þess að fara með rannsókn kynferðisbrotamála sem hefði einhverja reynslu og 

þekkingu á málaflokknum (Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, 2010 d). Feministafélag Íslands 

sendi einnig frá sér yfirlýsingu þar sem það taldi Valtý vera ófærann til þess að gegna 

áfram embætti. Ummælin sýndu að engin vilji væri til þess innan réttarkerfisins að taka 

á því vandamáli sem nauðganir væru í samfélaginu (Feministinn.is, 2010). Valtýr varðist 

þessari gagnrýni og sagði að í umræðu um nauðgunarmál væri allt gert til þess að gera 

réttarkerfið tortryggilegt og látið líta svo út fyrir að það væri að vinna markvisst gegn 

brotaþolum í kynferðisafbrotamálum (Vísir.is, 2010). 

,,Það er ljótt að segja það en ég segi það samt, það er eins og samtökin nærist á því 

að vandamálið sé til staðar og reyni frekar að ýta undir það frekar en hitt,” (Sighvatur 

Jónsson, 2011). Þessi ummæli lét formaður Þjóðhátíðarnefndar í Vestmannaeyjum, Páll 

Scheving Ingvarsson, falla á kynningarfundi um aðkomu samtakanna að hátíðinni. 

Forsvarskonur Stígamóta vísuðu ummælunum til föðurhúsanna og sögðu þau sýna fram 

á þekkingarleysi hans á nauðgunarmálum. Slys yrðu á útihátiðum þó að hópur lækna 
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væri á staðnum (DV.is, 2011). Til að mynda væru engin sjáanleg merki um að 

nauðgunum hefðu fjölgað þó svo að hópur frá Aflinu, systursamtökum Stígamóta, væri 

sýnilegur á Akureyri yfir Verslunarmannahelgina (Vísir.is, 2011).  

 Þessar deilur á milli Þjóðhátíðarnefndar og Stígamóta má að einhverju leiti rekja 

allt aftur til ársins 1994. Þjóðhátíðarnefndinni fannst fulltrúar Stígamóta hafa gengið 

heldur langt í því að draga upp dökka mynd í fjölmiðlum fyrir Verslunarmannahelgina 

það ár (Eyjan.is, 2011). Þar var gefið í skyn að hópur ungra manna legði leið sína á 

útihátiðir í þeim eina tilgangi að nauðga ungum stúlkum. Í því samhengi voru nefndar 

útihátíðir sem fóru fram í Þórsmörk, Húnaveri og í Vestmannaeyjum (Eintak, 1994). 

1.13 Umfjöllun fjölmiðla um nauðganir 

Umræðan um kynferðisbrot, þar á meðal nauðganir, hefur aukist í fjölmiðlum á 

undanförnum árum. Þar hafa brotaþolar stigið fram og sagt sína sögu um afleiðingar 

þess ofbeldis sem þeir urðu fyrir. Slíkt getur orðið til þess að fleiri komi fram og leiti sér 

hjálpar þó það leiði ekki til þess að fleiri mál séu kærð til lögreglu (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). Fjölmiðlar hafa þó fengið gagnrýni á það hvernig þeir fjalla um nauðgunarmál.  

Hún hefur meðal annars falið í sér gagnrýni á orðalag frétta þar sem fjallað er um 

nauðganir og sagt að í því felist ákveðið viðhorf til nauðgana. Í umfjöllunina skorti alla 

tilfinningu fyrir því að nauðgun sé glæpur sem þarf að fjalla um á sama hátt og aðra  

glæpi (Björg Eva Erlendsdóttir, 2011). Það skiptir máli hvernig fréttir eru sagðar því þær 

geta á einhvern hátt mótað skoðanir fólks (Brynhildur Björnsdóttir, 2011).  

Í fjölmiðlum endurspeglast þær skoðanir sem uppi eru í samfélaginu og í þeirri 

umræðu virðist vera eins og sumar skoðanir eigi meira rétt á sér en aðrar. Þannig hefur 

ýmsum nafntoguðum einstaklingum verið hótað kynferðislegu ofbeldi vegna sinna 

skoðanna, meðal annars tengdum feminisma. Ummæli þessi hafa komið frá fólki sem 

eru fyrirmyndir ungs fólks. Seinna hafa ummælin verið réttlætt þannig um að um létt 

“grín“ hafi verið að ræða. Slík ummæli endurspegla samt sem áður ákveðin 

hugsunarhátt sem er í samfélaginu (Arngrímur Vídalín, 2011).  

Einnig hefur það stundum vakið furðu hvernig fjölmiðlar fjalla ólíkt um mismunandi 

tegundir afbrota, til dæmis er fjallað ólíkt um líkamsárásarmál og nauðgunarmál. Að 

morgni sunnudagsins 3. júlí 2011 birtust á fréttavefnum Vísir.is tvær fréttir um afbrot 



24 

sem framin voru á mannamótum þá um nóttina. Önnur fréttin fjallaði um líkamsárás 

sem framin var á Írskum dögum á Akranesi þar sem tekið var fram að sparkað hafði 

verið í höfuð þess sem fyrir árásinni varð (Vísir.is, 2011 a). Hin fréttin sagði frá því að 

stúlka um tvítugt hefði tilkynnt nauðgun til lögreglu á Landsmóti hestamanna á 

Vindheimamelum. Tekið var fram einnig fram í fréttinni að að öðru leyti hefði 

Landsmótið farið vel fram (Vísir.is, 2011 b). Helsti munurinn á þessum fréttum er 

einkum sá að í fréttinni af líkamsárásásarmálinu er fullyrt að brotið hafi átt sér stað en í 

fréttinni um nauðgunina er talað um meinta nauðgun en tekið fram að þó hafi allt farið 

vel fram á viðkomandi mannamóti (Mbl.is, 2011). Ekki er dregið í efa að líkamsárás hafi 

átt sér stað en ef fréttir berast af nauðgunum eru þær oft á þá leið að þær draga úr 

trúverðugleika brotaþola (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). 

Ef eitthvað er að marka umræðu um nauðganir í íslenskum fjömiðlum eiga nauðganir 

sé aðallega stað í kringum Verslunarmannahelgina (Morgunblaðið, 2007), á 

skemmtistöðum eða á götum úti þar sem gerandinn er brotaþolanum ókunnugur 

(Morgunblaðið, 2006).  Það heyrir aftur á móti  til undantekninga ef  nauðgun er framin 

á opinberum vettvangi. Því er þessi nálgun fjölmiðla á nauðganir ef til vill svolítil sérstök 

(Silja Björk Huldudóttir, 2010). 

1.14 Staða nauðgunarmála á Íslandi 

Á fyrstu fjórum mánuðum  ársins 2011, barst Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 76 

kærur vegna kynferðisbrota, þar af voru 33 kærur vegna nauðgana. Haft var eftir 

yfirmanni kynferðisbrotadeildar lögreglunnar að það væri áhyggjuefni að aukning á 

kærum vegna kynferðsbrota væri stöðug (Fréttablaðið, 2011). Á árinu 2010 fækkaði 

kynferðisbotum um þriðjung á höfuðborgarsvæðinu frá árinu á undan (Vísir,is, 2010). Þá 

leituðu 117 einstaklingar til Neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis, flestir á 

aldrinum 18-25 ára. Árið 2009 leituðu 130 einstaklingar til neyðarmóttökunnar og 118 

árið 2008 (Eyrún Jónsdóttir, 2011). Á árunum 1993 til 2010 leituðu tæplega 2000 

einstaklingar aðstoðar hjá neyðarmóttökunni.  

Á tímabilinu 1998-2007 tvöfölduðust komur ungra brotaþola, á aldrinum 18-25 ára ,á 

neyðarmóttökuna.  Hlutfall þeirra jókst úr 12,5 komum á hverjar 10 þúsund konur í 24 

komur. Komum kvenna á aldrinum 13-49 ára fjölgaði úr 12,5 komum á hverjar 10 
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þúsund konur hér á landi upp í tæplega 17 komur (Silja Björk Ómarsdóttir, 2010). Elsti 

brotaþolinn var 79 ára en sá yngsti var 10 ára. Flestir brotaþolar urðu fyrir ofbeldi að 

nóttu til en leituðu sér aðstoðar á Neyðarmóttökunni síðdegis eða að kvöldi til og yfir 60 

prósent leituðu sér aðstoðar innan við sólarhring eftir að nauðgunin átti sér stað. Um 

17,% brotaþola leitaði sér aðstoðar meira en viku eftir að verknaðurinn átti sér stað 

(Eyrún Jónsdóttir, 2011). 

Konur eru í miklum meirihluta þeirra sem leituðu sér aðstoðar en árið 2010 leituð átta 

karlmenn til neyðarmóttökunnar en 109 konur. Sex konur leituðu aðstoðar vegna nauðgana 

sem áttu sér stað inn á salernum skemmtistaða árið 2010, en árið 2009 leituðu 14 konur sér 

aðstoðar á neyðarmóttökunni vegna sömu ástæðu (Eyrún Jónsdóttir, 2011).   

Árið 2010 komu fimm einstaklingar með misþroska eða hreyfihömlun til 

neyðarmóttökunnar. Athygli vekur, að á árunum 1993-2007 voru það hlutfallslega fleiri 

karlmenn sem áttu við andlega eða líkamlega fötlun að stríða sem leituðu til Neyðar-

móttökunnar en þeir voru 6% þeirra sem leituðu sér aðstoðar á meðan konur með sömu 

fötlun leituðu sér aðstoðar í 20% tilfella. Oft er um endurteknar komur að ræða hjá þessum 

hóp og einnig eru gerendur í slíkum málum líka með misþroska (Eyrún Jónsdóttir, 2011). 

Árið 2010 voru 50 af þeim 117 málum sem komu til kasta Neyðarmóttökunnar voru 

kærð til lögreglunnar en árið 2009 voru 59 mál kærð af 130 sem upp komu (Eyrún 

Jónsdóttir, 2011). 11,4% þeirra sem leituðu sér aðstoðar hjá Stígamótum á árinu 2010 

kærðu málin til lögreglu sem er svipaður fjöldi og árin á undan. Margar ástæður geta 

verið fyrir því að fólk ákveði að kæra ekki þau brot sem það hefur orðið fyrir, meðal 

annars vegna þess að málin eru fyrnd og að það treystir sér ekki til að fara í yfirheyrslu 

hjá lögreglu (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2011).  

Kæruferli í kynferðisbrotamálum getur verið langt og strangt sem getur tekið á taugar 

viðkomandi. Sumir brotaþolar eiga  erfitt með að fara í læknisskoðum og skýrslutöku ef 

þeir ákveða að leggja fram kæru. Þó svo að læknar séu varkárir þegar þeir framkvæma 

læknisskoðunina þá geta sumir brotaþolar litið á hana sem aðra innrás inn í líkama sinn. 

Þá getur hann einnig upplifað að honum sé ekki trúað vegna þess að í miklum meirihluta 

mála neitar ofbeldismaðurinn allri sök.  (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009).     

Önnur skýring á því hvers vegna fólk ákveði að kæra þau kynferðisbrot sem það 

verður fyrir getur verið sú að brotaþolar upplifa tilfinningar á borð við skömm og 
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sektarkennd. Sú skýring gæti verið algengari en marga ef til vill grunar fyrir því að kæra 

ekki. Skömm og sektarkennd eru einnig meðal algengustu afleiðinga kynferðsofbeldis en 

það hefur meðal annars komið fram í viðtölum við þá einstaklinga sem hafa nýtt sér 

þjónustu Stígamóta (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2011).   

Árið 2007 voru á Alþingi gerðar breytingar á kynferðisbrotakafla almennra 

hegningarlaga. Breytingarnar áttu að fela í sér að bætta réttarstöðu kvenna og barna 

sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi (Ragnheiður Bragadóttir, 2009). Ýmsum 

skilgreiningum var breytt, til að mynda var skilgreiningin á nauðgun rýmkuð og annari 

málsgrein bætt við 194. grein almennra hegningarlaga. Í þeirri málsgrein segir: ,,það 

telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mælt er fyrir um í 1. mgr. að notfæra 

sér geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun manns til þess að hafa við hann samræði eða 

önnur kynferðismök, eða þannig ástatt um hann að öðru leyti að hann getur ekki 

spornað við verknaðinum eða skilið merkingu hans (Almenn hegningarlög, 2007). Þessi 

brot eru í daglegu tali kölluð misneytingarmál. Refsing fyrir þau brot er sú sama og ef 

ofbeldi eða hótun um það er beitt til þess að koma fram vilja sínum eða frá einu upp í 16 

ár (Ragnheiður Bragadóttir, 2009).  

Umræða um dóma í kynferðisafbrotamálum þar á meðal nauðgunarmálum hefur 

verið mikil í samfélaginu. Megin þorri fólks hefur verið þeirrar skoðunnar, samkvæmt 

könnun sem gerð var, að refsingar eru of vægar þegar kemur að kynferðisbrotum. 

Þannig voru 65% þjóðarinnar þeirrar skoðunnar að refsingar væru of vægar fyrir 

kynferðisbrot. Það sem gæti haft áhrif á þessa niðurstöðu er að mikil umræða hefur 

farið fram um dóma í kynferðisafbrotamálum. Auk þess hafa þeir dómar verið bornir 

saman við dóma fyrir önnur afbrot eins og fíkniefnabrot. (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Í 

þeim samanburði hallar á refsiramman þegar kemur að kynferðisbrotum því hann hefur 

ekki verið nýttur á sama hátt og þegar kemur að fíkniefnabrotum (Morgunblaðið, 2006).  

Ragnheiður Bragadóttir (2009) gerði úttekt á dómum sem féllu í nauðgunarmálum í 

Hæstarétti á 17 ára tímabili. Það gerði hún með því að skipta því upp í tvö tímabil annars 

vegar  frá 1992-2003 og frá 2004-2008 hins vegar. Á fyrra tímabilinu er mun meiri 

einsleitni í ákvörðunum um refsingu sakborninga. Þá  féllu 25 dómar fyrir nauðgun í 

Hæstarétti og í 13 málum voru fangelsisdómar tvö ár, í fjórum málum var um þyngri 
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refsingu að ræða og í átta málum styttri. Meðalrefsing fyrir nauðgun var á þessu tímabili 

rétt undir tveimur árum. 

Á seinna tímabilinu 2004-2008 féllu dómar í 20 nauðgunarmálum í Hæstarétti. Á 

þessu tímabili voru kveðnir upp dómar er vörðuðu alvarleg mál þar sem miklu ofbeldi 

var beitt eða um voru að ræða alvarleg kynferðisbrot gegn börnum. Meðalrefsingin á 

þessu tímabili var tæplega þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun. Ef árin 2007 og 2008 eru 

skoðuð sérstaklega kemur í ljós að á þessum tveimur árum féllu þyngstu dómarnir og því 

var meðallengd refsinga tæplega þriggja og hálfs árs fangelsi (Ragnheiður Bragadóttir, 

2008). Þó ber að taka það fram að um er að ræða mjög fáa dóma sem gerir það að 

verkum að ekki er hægt að draga neinar tölfræðilegar ályktanir af þessari athugun.  

Á árinu 2008 bárust lögreglunni 368 tilkynningar um kynferðisbrot, þar af bárust 

tilkynningar um 68 nauðganir og 33 misneytingarmál. Meirihluti þessara brota átti sér 

stað á árinu 2008 en sum þeirra voru í vinnslu í kerfinu fram á árið 2009. Rannsókn var 

hætt á fleiri nauðgunarmálum en misneytingarmálum. Fleiri nauðgunarmál voru felld 

niður hjá lögreglu en 63% nauðgunarmála og 27% mála er vörðuðu misneytingu voru 

felld niður. Þá enduðu 30% misneytingarmála með dómi á meðan 12% nauðgunarmála 

fóru fyrir dóm (Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2011). Fram til ársins 

2003 féllu að meðaltali 0-2 dómar í málum sem varða misneytingu en á árinu 2003 voru 

þeir fimm talsins. Meðal lengd fangelsisdóma í misneytingarmálum er i kringum tvö ár 

(Ragnheiður Bragadóttir, 2009).  

Í flestum nauðgunarmálum var rannsókn hætt vegna þess að brotaþoli vildi ekki 

fylgja málinu eftir, það er, vildi ekki mæta í skýrslutöku, bera vitni eða taka þátt í 

rannsókn málsins á annan hátt. Lögreglan heldur rannsókn mála áfram þó svo að brota-

þoli vilji ekki taka þátt í henni. Það er þó talið skila takmörkuðum árangri meðal annars 

vegna takmarkaðra sannana. (Guðbjörg S. Bergdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2011). 

Rannsókn á nauðgunarmáli skal ekki taka lengri tíma en 45 daga hjá lögreglu og 

meðferð máls hjá saksóknara skal ekki taka lengri tíma en 30 daga. Telji saksóknari vera 

ástæðu til þess að senda málið aftur til rannsóknar hjá lögreglu skal málið rannsakað 

aftur innan tiltekins tíma. Ákvörðun um saksókn skal vera tekin 15 dögum eftir að málið 

hefur borist saksóknara á nýjan leik (Ragnheiður Harðardóttir, Arnar Guðmundsson, 

Gísli Pálsson og Hörður Jóhannesson, 2007). Ákvörðun um hvort kynferðisbrotamál skuli 
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fellt niður eða ekki er tekin eftir að tveir saksóknarar eða saksóknari auk annars fulltrúa 

hafa lesið yfir öll þau gögn sem liggja fyrir í málinu.  

Á árunum 1997 til 2001 voru til meðferðar hjá Ríkissaksóknara 80 nauðgunarmál. 

Fjöldi slíkra mála tvöfaldaðist á árunum 2002 til 2006 þegar 156 mál bárust embættinu 

(Ragnheiður Harðardóttir, Arnar Guðmundsson, Gísli Pálsson og Hörður Jóhannesson, 

2007). Mikill meirihluti nauðgunarmála var felldur niður á árunum 2003 til 2006 en 71% 

slílra mála voru niðurfelld (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). Alls barst embættinu 156 

mál á þessu tímabili og voru 105 þeirra felld niður. Ákærur voru gefnar út í 50 málum, 

24 voru sakfelldir í héraðsdómi og 22 voru sýknaðir. 20 málum var áfrýjað til 

Hæstaréttar þar sem tveir voru sýknaðir og 18 fengu fangelsisdóm (Ragnheiður 

Harðardóttir, Arnar Guðmundsson, Gísli Pálsson og Hörður Jóhannesson, 2007).  

Þrátt fyrir að 24 dómar hafi fallið í nauðgunarmálum á þessum þriggja ára tímabili, 

voru mun fleiri einstaklingar sem leituðu sér aðstoðar vegna nauðgana. Til að  mynda 

fékkst neyðarmóttaka vegna nauðgana við 472 mál á þessum árum, Stígamót við 408 

nauðgunarmál og 67 konur konur leituðu til neyðarmóttökunar á Akureyri auk þess sem 

yfir 150 konur leituðu til Kvennaathvarfsins  vegna heimilisofbeldis (Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir, 2009).  

Hlutfall niðurfelldra nauðgunarmála lækkaði á árunum 2008-2009 frá því sem það var 

á árunum 2006 til 2007, þegar hlutfallið var 57%. Niðurfelld mál voru felld niður í 44% á 

árunum 2008 til 2009. Á árinu 2009 bárust Ríkissaksóknara 147 kærur vegna nauðgana, 

66 mál voru felld niður ákært, var í 57, átta einstaklingar voru sýknaðir í héraðsdómi og 

29 voru sakfelldir. Ellefu málum var áfrýjað til Hæstaréttar þar sem tveir 

sakfellingadómar féllu en ennþá átti eftir að dæma í níu málum þegar komið var fram á 

árið 2010 (Eyrún Jónsdóttir, 2011).  

Á síðustu árum hefur sýknudómum sem fallið hafa í héraðsdómi fækkað. Fleiri mál koma 

fyrir dómsstóla en áður sem leiðir af sér að sakfellingum fjölgar (Eyrún Jónsdóttir, 2011).  

Þó svo að fjöldi einstaklinga leiti til ýmissa grasrótarsamtaka vegna nauðgana á 

hverju ári þá er minnihluti sem tilkynnir ef brotið er á þeim til lögreglu. Velta má því fyrir 

sér hvort ástæðan fyrir því hversu fáir leiti til yfirvalda eftir að hafa orðið fyrir 

nauðgunum megi finna í viðhorfum samfélagsins.  
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2 Aðferðir og gögn 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd könnunarinnar. Byrjað verður að fjalla um 

af hverju þessi rannsóknaraðferð varð fyrir valinu og sagt frá því hvernig þátttakendur 

voru valdir. Þá verður sagt frá því hvernig spurningalistinn varð til. Að síðustu verðu því 

lýst hverig unnið var úr gögnunum.  

2.1 Rannsóknaraðferð 

Í félagsfræði sem og öðrum greinum innan félagsvísinda er stuðst við tvær megin 

rannsóknarhefðir. Annars vegar er stuðst við megindlegar aðferðir og hins vegar er notast 

við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Segja má að eigindlegar rannsóknir sé samheiti yfir 

nokkrar aðferðir til þess að rannsaka athafnir fólks í daglegu lífi. Hvort sem það er gert með 

viðtölum eða með því að skoða merkingu mynda eða texta (Creswell, 2003).  

Með megindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að sanna kenningu sem sett hefur 

verið fram á tölfræðilegan hátt. Þegar gögnum hefur verið safnað eru þau greind á 

markvissan hátt. Með því móti er hægt að safna þekkingu um viðhorf einhvers tiltekins 

hóps (Healy, 2009). Hægt er að skoða og mæla viðhorf á áþreifanlegan hátt. Það er 

meðal annars gert með því að aðgerðabinda þau hugtök sem áhugi er fyrir að skoða. Oft 

er um að ræða hugtök sem eru afar flókin en eru aðgerðabundin til þess að gera þau 

auðskiljanlegri. Í megindlegum rannsóknum eru notaðar breytur sem taldar eru 

einkennandi fyrir það hugtak sem verið er að mæla. Þessar breytur geta verið 

breytilegar en þó eru ýmsar breytur sem ekki geta tekið breytingu, svo sem kyn (Friðrik 

H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson, 2007). 

2.2 Þátttakendur og framkvæmd 

Í október og nóvember 2010 var gerð könnun meðal nemenda i félagsfræði og 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands þar sem könnuð voru viðhorf til nauðgana. Könnunin 

var unnin í samvinnu við Nemendaskrá Háskóla Íslands sem sendi könnunina til 

nemenda í gegnum tölvupóst. Könnunin var send út í gegnum forrit sem ber heitið K2 en 

það er sérstaklega hannað til þess að senda út kannanir.  Í úrtakinu voru 772 nemendur í 

félags- og viðskiptafræði  og tók 141 nemandi þátt í henni. Alls 52 karlar og 89 konur. 

Svarhlutfall í könnuninni var 18%. Flestir þeirra sem tóku þátt í könnuninni voru á 

aldrinum 20-25 ára eða yfir 40%, pgum 17 voru á aldrinum 26-30 ára. Þá svöruðu 
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könnuninn 16 einstaklingar sem voru á aldrinum 31-35 ára og 36-40 ára og var því 

hlutfall svaranda í þessum tveimur aldurhópum um 11  prósent. Þá voru um 17% þeirra 

sem tóku þátt 40 ára eða eldri. Tæp 30% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni voru nemar 

í félagsfræði eða skyldum greinum. Um 65% voru nemar í viðskiptafræði og  tæp fjögur 

prósent voru í öðrum deildum. Um eitt prósent þáttakenda neitaði að gefa upp í hvaða 

námi þeir voru  eða þá að gildi vantaði það (e. missing value). Með könnuninni fylgdi 

bréf þar sem tilgangur rannsóknarinnar var skýrður og nemendur hvattir til þess að taka 

þátt og var áætluð tímalengd um tíu mínútur.  

2.3 Mælitæki 

Spurningarnar sem notaðar voru bæði fengnar úr breskri könnun sem gerð var fyrir 

Haven,  samtök sem styðja við bakið á fólki sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi 

(Opinion matters, e.d.) og úr lokaritgerð Ásdísar Aðalbjargar Arnalds sem hún skrifaði 

árið 2001 og bar heitið ,,Hvenær verður þvingað kynlíf nauðgun?: könnun á viðhorfum 

háskólanema”. Spurningarnar voru 18 í könnunninni, þrjár þeirra vörðuðu bakgrunn 

þátttakenda og fimmtán vörðuðu nauðganir og viðhorf til þeirra.  

Þær spurningar sem notaðar voru, voru allt staðhæfingar sem svarendur áttu að taka 

afstöðu til. Svarmöguleikarnir voru mjög sammála, frekar sammála, frekar ósammála og 

mjög ósammála. Var ákveðið að nota ekki hlutlausan svarmöguleika til þess að þeir sem 

tækju þátt í könnuninni myndu taka afstöðu til allra fullyrðinganna. Sjá nánar í fylgiskjali 1.  



31 

3 Úrvinnsla gagnanna 

Úrvinnslan fór fram í SPSS tölfræðiforritinu. Unnið var úr gögnunum með því að kalla 

fram einfalda tíðni sem sýndi heildarfjölda þeirra sem svöruðu hverri spurningu. Að því 

loknu var skoðað hvernig prósentutalan skiptist á milli karla og kvenna. Allar 

spurningarnar voru svo endurskilgreindar þannig að heildarprósentutala hverrar 

fullyrðingar fyrir sig var lögð saman. Þannig var prósentutala þeirra sem voru mjög 

sammála og frekar sammála lögð sama og prósentutala þeirra sem voru frekar eða mjög 

ósammála. Þannig voru gildi eitt og tvö sameinuð og fengi gildið einn  og gildi þrjú og 

fjögur voru sameinuð og fengu gildið tveir. Allar spurningarnar voru endurskilgreindar 

með þessum hætti til þess að fá betri yfirsýn yfir svörun þátttakenda.  
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4 Niðurstöður.  

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar þá er mikill meirihluti þeirra sem tók þátt sem voru 

mjög sammála þeirri fullyrðingu að þeir myndi leggja fram kæru yrðu þeir fyrir nauðgun. 

61% þátttakenda voru mjög sammála fullyrðingunni og rúm 23% voru frekar sammála. Tæp 

15% þeirra sem tóku þátt voru frekar eða mjög ósammála því að þeir myndu leggja fram 

kæru ef þeir yrðu fyrir nauðgun. Mun fleiri konur en karlar voru mjög sammála því að þær 

myndu leggja fram kæru. Tæp 70% kvenna voru mjög sammála fullyrðingunni en tæpur 

helmingur karlmanna. Á sama tíma voru um23% karlamanna sem voru frekar ósammála 

þessari fullyrðingu en tæp sjö prósent  kvenna. Rúmlega 3% karla voru mjög ósammála því 

að þeir myndu leggja fram kæru ef þeir yrðu fyrir nauðgun.  

Mynd 1: Ef ég yrði fyrir nauðgun myndi ég kæra það til lögreglu. 

Mikill meirihluti þeirra sem tóku þátt í könnuninni voru frekar eða mjög ósammála 

því að þeir myndu ekki kæra nauðgun til lögreglu vegna þess að þeir myndu skammast 

sín svo mikið. Þannig voru um 80% svarenda voru mjög eða frekar sammála 

fullyrðingunni, rúm55% voru mjög ósammála og um 25% voru frekar ósammála. Einnig 

sögðust um 1% kvenna að þær væru mjög sammála því að þær myndu ekki kæra 

nauðgun til lögreglu vegna skammar. Tæp 30% karlmanna voru frekar sammála því að 

þeir myndu ekki kæra nauðgun til lögreglu vegna þess að þeir myndu skammast sín fyrir 

það. Athygli vekur hver hátt hlutfall kvenna segir vera mjög ósammála þessari 

fullyrðingu eða tæp 62 prósent.  
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Mynd 2: Ef mér yrði nauðgað myndi ég ekki kæra það til lögreglu vegna þess að ég 
myndi skammast mín svo mikið. 

Mikill meirihluti þeirra sem tók þátt í könnuninni voru mjög sammála fullyrðingunni 

að þeir myndu ráðleggja vini sínum að leita til lögreglu yrði henni/honum naugðað. 

Þannig svöruðu 85% því þannig að þeir væru mjög sammála fullyrðingunni, 12% sögðust 

vera frekar sammála henni og 2,1% sögðust vera frekar ósammála. Tæp 90 prósent 

kvenna og rúm 80 prósent karlmanna voru mjög sammála því að þau myndu hvetja vin 

eða vinkonu til þess að leggja fram kæru ef þau yrðu fyrir nauðgun. 4% karlmanna og 1% 

kvenna voru frekar ósammála fullyrðingunni.  

Mynd 3: Ef einhver af mínum vinum yrði fyrir nauðgun myndi ég hiklaus ráðleggja 
honum/henni að kæra það til lögreglu. 
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Þegar kom að fullyrðingunni um að allar nauðgunarkærur væru uppspuni voru nær 

allir þátttakendur sem voru mjög eða frekar sammála fullyrðingunni. Tæpt eitt prósent 

þeirra sem tóku þátt voru mjög sammála því að flestar nauðgunarkærur væru 

uppspurn0,7% voru mjög sammála því að flestar nauðgunarkærur væru uppspuni. 1, 

kvenna voru mjög sammála því að flestar nauðgunarkærur væru uppspuni og 4% 

karlmanna voru frekar sammála.  

Mynd 4: Flestar nauðgunarkærur eru uppspuni. 

Lang flestir þeirra sem svöruðu könnuninni eða um 90% voru mjög ósammála 

fullyrðingunni um að  ekki væri hægt að tala um nauðgun ef manneskja hefði gefið það 

til kynna að hún hefði áhuga á kynnum af kynferðislegum toga. Um 1% voru frekar 

sammála þessari fullyrðingu en tæp 8% voru frekar ósammála henni. Enginn þátttakandi 

var mjög sammála þessari fullyrðingu. Um 2% kvenna voru frekar sammála 

fullyrðingunni um að hægt væri að tala um nauðgun hefði manneskja gefið það til kynna 

að hún hefði nánari kynni í huga. Þá voru yfir 85% karlmanna voru mjög ósammála 

þessri fullyrðingu og 91% kvenna. 

 

Mynd 5: 
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Mynd 5: Það er ekki hægt að kalla það nauðgun þegar manneskja hefur gefið það í 
skyn að hún vilji kynni af kynferðislegum toga til dæmis með augnaráði, 
snertingu eða kossum en veitir svo ekki samþykki fyrir kynmökum. 

Þegar svarendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar um að ekki væri 

hægt að tala um nauðgun ef kona sýndi mikinn áhuga á kynlífi og hefði átt marga 

rekkjunauta voru tæp 90% mjög ósammála. Meira en 90% kvenna voru mjög ósammála 

þessari fullyrðingu og um 86% karlmanna. Um tvö prósent karlmanna voru mjög 

sammála því að ekki væri hægt að tala um nauðgun ef kona hefði átt marga bólfélaga og 

sýndi mikinn áhuga á kynlífi og 2% voru því frekar sammála. Þá voru 2% kvenna frekar 

sammála þessari fullyrðingu en engin kona var henni mjög sammála.  
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Mynd 6: Það er ekki hægt að tala um nauðgun á k ou sem sýnir mikinn áhuga á kynlífi 
og á sér marga rekkjunauta. 

Þegar kom að fullyrðingunni um að ef kona myndi segja nei við kynmökum væri hún í 

raun að meina já því hún vildi ekki vera álitin lauslát voru tæp 70% mjög ósammála. Þá 

voru um 25% frekar ósammála en 6,4% voru frekar sammála þessari fullyrðingu. Um 7% 

kvenna voru frekar sammála þessari fullyrðingu en 6% karlmanna voru sömu skoðunnar. 

73% kvenna voru mjög ósammála þessari fullyrðingu og tæp 63% karlmanna.  

Mynd 7: Stundum þegar kona segir nei við kynmökum meinar hún já því hún vill ekki 
vera álitin lauslát. 

Þegar kom að fullyrðingunni um að nauðgun ætti sér stað ef að annar aðilinn væri of 

ölvaður til að geta gefið samþykki sitt fyrir kynmökum voru um57% mjög sammála og 

26% voru frekar sammála fullyrðingunni. Níu prósent kvenna voru mjög ósammála því 

að um nauðgun væri að ræða ef annar aðilinn væri of ölvaður til að geta gefið samþykki 

sitt. Tæp sex prósent karla voru sammála þessari fullyrðingu. 62% kvenna og 51,% karla 

voru mjög sammála því að ef annar aðilinn væri of ölvaður til að veita samþykki fyrir 

kynmökum þá væri um nauðgun að ræða.   
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Mynd 8: Nauðgun á sér stað þegar annar aðilinn er of ölvaður til að veita samþykki 
sitt fyrir mökunum. 

Meira en helmingur þeirra sem tók þátt í könnuninni voru mjög ósammála þeirri 

fullyrðingu að alvöru karlmaður léti ekki nauðga sér. Karlmenn voru þó í meirihluta 

þeirra sem voru mjög sammála því að alvöru karlmaður léti ekki nauðga sér eða tæp 

18%. Um 1,1% kvenna voru á sömu skoðun. Þá voru um sextán prósent karlmanna voru 

frekar sammála þessari fullyrðingu.  

Mynd 9: Alvöru karlmaður lætur ekki nauðga sér. 

Mjög mikill meirihluti þeirra sem tóku þátt í könnuninni voru mjög sammála 

fullyrðingunni um að nauðgun ætti sér stað ef að manneskju væru nauðgað af 

ókunnugum aðila ef hann væri einn á ferð seint um kvöld. Þannig voru yfir 90% þeirra 
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sem tóku þátt mjög sammála þessari fullyrðingu. Þá voru um fimm prósent þeirra sem 

tóku afstöðu frekar sammála fullyrðingunni. Þessar niðurstöður ríma því við staðalmynd 

samfélagsins um nauðgun.  Innan við eitt prósent svarenda var mjög ósammála því að 

ekki væri hægt að tala  um nauðgun ef viðkomandi væri einn á ferli seint um kvöld. 

Athygli vekur að rúmlega 3% kvenna eru mjög ósammála þeirri fullyrðingu að ef að 

ráðist er á einstakling sem væri einn á ferli að kvöldi til af ókunnugum einstaling sé um 

nauðgun að ræða. Á sama tíma var enginn karlmaður mjög ósammála þessari 

fullyrðingu. Meira en 95%  karla og yfir 90% kvenna voru mjög sammála fullyrðingnni.   

Mynd 10: Nauðgun á sér stað þegar manneskja er ein á ferð seint um kvöld og 
ókunnugur maður þvingar hana til samræðis. 
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5 Samantekt og umræða 

Eins og af umfjölluninni hér að ofan þá er reynt að leita skýringa á nauðgunum víða. 

Settar hafa verið fram ólíkar kenningar til þess að skýra hvers vegna menn fremja slíka 

glæpi. Þær skýringar geta verið líffræðilega, sálfræðilega eða þá að þær snúa að 

einstaklingnum og því umhverfi sem hann lifir í. Eins og áður hefur komið fram er 

ýmislegt varðandi nauðganir sem er öðruvísi í samanburði við önnur afbrot. Þar á meðal 

umræðan sem oft á tíðum snýr að þeim sem verður fyrir brotinu en ekki þeim sem 

fremur það. Þessi umræða byggist oft á gömlum goðsögnum um atferli einstaklinga, þá 

einkum kvenna. Hér á landi er ekki hátt hlutfall mála sem enda á borði lögreglu og fyrir 

dómstólum. Enda er það svo að fæstir þeirra sem leita sér aðstoðar hjá aðilum eins og 

Stígamótum og Neyðarmótttöku vegna nauðgana ákveða að kæra málið og leita réttar 

síns. Því má vellta upp þeirri spurningu hvort þar spili inn i viðhorf sem eru á kreiki í 

samfélaginu um nauðganir. Vellta má því fyrir sér hvort að gamla klisjan um að konan í 

stutta pilsinu geti sjálfri sér um kennt verði hún fyrir nauðgun, hafi áhrif á þá 

einstaklinga sem verða fyrir nauðgun.  

Ef niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar kemur í ljós að mikill meirihluti þeirra 

sem tóku þátt voru þeirrar skoðunar að ábyrgð nauðgana er hjá gerandanum. En þó eru 

undantekningar á þeirri reglu. Eitthver hluti svarenda virtist vera á þeirri skoðunn að 

ábyrgðin ætti að vera borin af brotaþola. En sá hópur var samt sem áður í miklum 

minnihluta þeirra sem tóku þátt. En samt sem áður var ýmislegt sem kemur á óvart 

þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar nánar. Því má velta því fyrir sér hvort að það sé alltaf 

til staðar einhver hópur sem er þeirrar skoðunar að brotaþoli beri að einhverju leyti 

ábyrgð á verknaðinum. Og að sá hópur er þeirrar skoðunar hvað sem allri umræðu í 

samfélaginu, fræðslu og forvörnum líður.  

Ef helstu niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar er ýmislegt sem gæti ef til vill  

komið ýmsum á óvart. Sérstaklega ef mið er tekið af umræðu um nauðganir í 

samfélaginu. Til að mynda eru 61% þeirra sem tóku þátt mjög sammála fullyrðingunni 

um að þeir myndu leggja fram kæru hjá lögreglu yrðu þeir fyrir nauðgun. Tæplega 25 

prósent voru frekar sammála. Sem þýðir að mikill meirihluti þeirra sem tók þátt myndi 

leggja fram kæru. Þetta stangast að einhverjum leyti á við umræðuna í samfélaginu sem 
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tönnlast á því hversu fáir leggja fram kæru og hversu fá mál enda fyrir dómsstólum. 

Þetta stangast líka á  við fullyrðingar  um það vantraust sem almenningur á að hafa á 

bæði lögreglunnni og réttarkerfinu þegar kemur að nauðgunarmálum. Þó verður að hafa 

í huga að úrtakið er þægindaúrtak, þannig að erfitt getur reynst að alhæfa um 

niðurstöðurnar yfir á samfélagið í heild. Samt sem áður er þess óskandi að fleiri kærur 

vegna nauðgunarmála berist þar tilbærum yfirvöldum. Og vonandi að fólk sé alltaf að 

verða betur meðvitað um það að nauðgun sé glæpur sem ber að tilkynna til yfirvalda líkt 

og önnur brot sem framin eru. Því ef nauðgun er kærð til lögreglu er alltaf einhverjar 

líkur á þvi að brotaþolu nái fram einhverjum réttlæti.              

Flestir þeirra sem tóku þátt í könnuninni voru frekar eða mjög ósammála 

fullyrðingunni um að þeir myndu ekki kæra nauðgun vegna þess að þeir myndu 

skammast sín svo mikið fyrir það. Um áttatíu prósent þeirra sem tóku þátt voru frekar 

eða mjög ósammála þessari fyllyrðingu. Oft er ekki um sýnilega áverka að ræða eftir 

brot af þessu tagi og oft er standa orð brotaþola á móti geranda. Sem gerir það að 

verkum að erfitt er fyrir þriðja aðila sem er oft lögregla að skera úr um það hvað sé satt 

eða rétt í hverju málið fyrir sig. 

Hægt er því að draga þá ályktun að 80% þátttakenda myndu ekki láta tilfinningar á 

borð við skömm og sektarkennd hindra það að þeir leituðu til lögreglu ef þeim yrði 

nauðgað. Þetta eru merkilegar niðurstöður sérstaklega í ljósi þess að skömm er ein af 

algengustu afleiðingum sem brotaþolar í nauðgunarmálum upplifa. Þessar tilfinningar 

geta verið afleiðingar skilaboða sem samfélagið sendir til fólks, þó aðallega til kvenna, 

um það hvernig hægt er að koma í veg fyrir nauðgun. Þeir sem ekki passa sig eru sekir. 

Vonandi er þetta til marks um að einhver viðhorfsbreyting sé að eiga sér stað sem birtist 

í því að brotaþoli þarf ekki lengur að burðast einn með ábyrgðina. Ábyrgðin er sett þar 

sem hún á heima, það er að segja á herðar þess sem kýs að fremja afbrot á borð við 

nauðgun. Skilaboðin verða að vera skýr um að nauðgun er alvarlegur glæpur og því sé 

ekki um nein grá svæði að ræða. Þó svo að brotaþoli hafi verið undir áhrifum áfengis 

eða  verið í stuttu pilsi. Skilaboðin eiga því að vera einföld: Nauðgun er glæpur. Undir 

hvaða kringumstæðum sem er.  

Því hefur stundum verið fleygt í umræðu um nauðganir hér á landi að flestar kærur í 

nauðgunarmálum sé hreinn og klár uppspuni. Nærri því allir sem tóku þátt í könnuninni 
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voru frekar  eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu. Þetta eru mjög athyglisverðar 

niðurstöður. Þó svo að oft sé mikið fjallað um mál sem reynast vera uppspuni á 

opinberum vettvangi þá er hlutfall nauðgunarmála sem koma upp árlega og eiga ekki við 

rök að styðjast það sama og þegar um er að ræða önnur afbrot. Við þetta bætast svo 

ummæli fyrrum ríkissaksóknara sem gaf það í skyn að flestar nauðgunarkærur væri til 

komnar þannig að stelpan myndi sjá eftir því sem gerst hafði kvöldið áður. Þessi ummæli 

eru alvarleg sérstaklega í ljósi þess að þau koma frá einum af þeim aðilum sem tekur 

ákvörðun um það hvort þeir sem kærðir eru fyrir nauðgun séu sóttir til saka eða ekki. 

Þau eru alls ekki uppörvandi fyrir brotaþola sem eru að vellta því fyrir sér að  kæra þann 

aðila sem braut á þeim. Sennilega er það fyrsta sem flestir hugsa þegar þeir heyra af 

nauðgunarmálum að viðkomandi sé að ljúga. En það á samt sem áður ekki að ganga út 

frá því að líklega séu flest nauðgunarmál uppspuni. Skapa verður traust á milli brotaþola 

og réttarkerfisins þannig að viðkomandi upplifi það ekki sem svo að honum finnist eins 

og viðhorfið til sín að hann sé að ljúga. Og kannski sjái hann bara eftir einhverju 

,,djammi”. En þessar niðurstöður stangast einnig á við yfirlýsingu fyrrum ríkissaksóknara 

sem sagði að umræða eins og varð í kjölfar umdeildra ummæla hans væru til þess fallnar 

að ýta undir vantrú almennings á réttarkerfinu.  

Sumar niðurstöður könnunarinnar sem hér um ræðir eru jafn áhugaverðar og þær 

eru ógnvekjandi. Þær niðurstöður eru á ýmsan hátt samhljóma niðurstöðum bresku 

könnunarinnar sem nefnd var hér að framan. Í henni virtust konur vera mjög gagnrýnar 

á hegðun annara kvenna. Það sama virðst einnig vera upp á teningnum í minni 

rannsókn.  

Það sem kemur kannski einna mest á óvart er að rúmlega þrjú prósent kvenna er 

mjög ósammála því að hægt sé að tala um nauðgun ef viðkomandi er einn á ferli seint 

að kvöldi til og einhver ókunnugur ræðst á hann. Þá eru níu prósent kvenna ósammála 

fullyrðingunni um að ef að annar aðilinn er of ölvaður til að geta veitt samþykki sitt sé 

um nauðgun að ræða. Fyrri fullyrðingin rímar við þá staðalímynd sem samfélagið hefur 

af nauðgun það er að segja ef nauðgun er framin á götum úti. Það er mun líklegra að 

brot sé ekki fordæmt af samfélaginu ef það á sér stað í heimahúsi og er framið af 

einhverjum sem viðkomandi þekkir persónulega. En þó eru konur sem telja það að ekki 

sé hægt að kalla það nauðgun. Sem er afar athyglisvert. Sú skoðun getur verið fengin frá 



42 

samfélaginu og viðvörunum þess til kvenna. Fólk á ekki að vera eitt á ferli seint um 

kvöld, sérstaklega ekki konur. Ef svo illa færi að konu væri nauðgað þá væri það henni að  

kenna. Hún hefði átt við vita betur.  

En það sem gerir þessar niðurstöður enn athyglisverðari er að ef nauðgun er framin 

úti á götu þá er mun einfaldara fyrir samfélagið að fordæma verknaðinn. Velta má því 

fyrir sér hvort skoðanir kvenna séu orðnar það gegnsýrðar af skoðunum samfélagsins að 

þær líti ekki á það sem nauðgun þó svo að ráðist sé á einstakling á opinberum vettvangi. 

Ef að það telst ekki vera nauðgun ef ráðist er á einstaklinga á götum úti, í hvaða tilfellum 

er þá hægt að tala um nauðgun. Ég verð að viðurkenna að þessar niðurstöður komu mér 

virkilega á óvart. Sérstaklega þar sem þetta viðhorf er andstætt almennu viðhorfi 

samfélagsins.  

Hina fullyrðinguna um að um að hægt væri að tala um nauðgun ef að annar aðilinn 

væri of drukkinn til þess að geta veitt samþykki sitt á einnig rætur sína að rekja til 

samfélagsins og viðvörunarorða þess. Konum er oft á tíðum sagt að þær verði að gæta 

sín á þvi að drekka ekki of mikið því annars gætu þær orðið fyrir nauðgun. Níu prósent 

kvenna telja að ekki sé um nauðgun að ræða ef að  einstaklingur sé of drukkinn til þess 

að geta látið í ljós vilja sinn. Þarna er um að ræða ákveðin skilaboð frá samfélaginu sem 

segir konum hvernig þær eiga að haga sér. Ekki drekka of mikið, þá fer allt vel. Þess 

vegna er oft ekki litið á það sem nauðgun ef annar aðilinn er í áfengisdái. Gömul og 

gróin gildi samfélagsins smjúga alls staðar inn sem heldur lífi í gömlum göðsögnum sem 

verður til þess að ábyrgðin er borin af þeim sem á alls ekki að bera hana.  

Hver og einn á að bera ábyrgð á sjálfum sér. Um það verður ekki deilt við neinn. En 

einstaklingur sem verður fyrir ofbeldi getur ekki borið ábyrgð á hegðun þess sem 

ákveður að beita ofbeldi. Það er ákvörðun sem viðkomandi tekur einn og óstuddur. Á 

sama hátt væri í raun fáránlegt að segja að einhver annar en sá sem myndi ákveða það 

að aka undir áhrifum áfengis bæri ábyrgðina á ölvunarakstri. Eða að einhver hafi kallað 

það yfir sig að verða fyrir líkamsárás í miðborginni af því að hann klæddist rándýrum 

jakkafötum.  

Nauðgun er sérstakur glæpur fyrir margar sakir og viðhorfin til nauðgunar eru einnig  

sérstök. Brotaþoli er gerður ábyrgur fyrir glæpnum. Hann kallaði það yfir sig að verða 

fyrir nauðgun með óvarkárni. Með því að hegða sér ekki á réttann hátt, með því að 
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klæða sig óskynsamlega eða með því að vera ofurölvi. Á einhvern undarlegan hátt skal 

það vera brotaþoli sem ber ábyrgðina. Það er eins og samfélagið sé alltaf að reyna að 

finna leið til þess að fría ofbeldismannin allir ábyrgð. Þetta sannaðist meðal annars í 

umræðunni eftir nýafstaðna verslunarmannahelgi. Í þeirri umræðu var reynt að kalla 

ýmsa aðila til ábyrgðar. Ófullnægjandi gæsla á hátíðarsvæðum, samtök á borð við 

Stígamót voru ekki á staðnum til þess að taka á móti hugsanlegum brotaþolum eða þá 

að um væri að ræða fégráðuga aðstandendur útihátíða sem væru að ýta undir 

nauðgunarmenningu. Allt virðist vera reynt til þess að á finna einhvern annan til þess að  

bera ábyrgðina. Stundum er eins og allir aðrir en ofbeldismaðurnn beri þessa ábyrgð. Ef 

að þolanda er ekki kennt um þá skal einhverjum öðrum vera kennt um. Þessi umræða er 

alls ekki skynsamleg. Það er aðeins einn sem ber ábyrgð á því að nauðgun sé framin og 

það er gerandinn.  

Oft á tíðum er umræða um nauðganir í íslensku samfélagi ekki skynsamleg. Því á 

einhvern undarlegan hátt beinist hún frá þeim sem ber ábyrgð á því að nauðgun sé 

framin. Hvernig getur sá sem heldur útihátið borið ábyrgð á því að misjafn sauður leynist 

í mörgu fé? Og það í því skyni að græða á því. Sennilega verður seint hægt að koma 

alveg í veg fyrir að nauðganir eigi sér stað á útihátíðum. Með aukinni fræðslu og 

forvörnum er hægt að draga úr þeim. Á svona mannamótum eins og í Vestmannaeyjum 

er þvílíkt mannhaf. Enginn veit hvaða mann gestirnir hafa að geyma. Enn eitt er víst að 

enginn vill að upp komi mál á borð við nauðgun. Og allir sem koma að slíkum hátíðum 

hljóta að gera allt til þess að slíkt geti átt sér stað. 

En hins vegar er ekki hægt að tala um að útihátiðir eða önnur mannamót gangi eins 

og í sögu ef einhverjir gestanna tilkynna afbrot eins og nauðgun eða verða fyrir öðru 

ofbeldi. Hver og einn gestur sem sækir slíka hátið á rétt á því að geta komið og skemmt 

sér án þess að eiga þá á hættu að ráðist sé á það. Hér á landi er  litið á nauðganir og 

annað ofbeldi sem óhjákvæmilegann fylgifisk úthátíða. Eitthvað sem er hreinlega  

náttúrulögmál. Eitthvað sem er eðlilegt að gerist bara í slíku margmenni. En ofbeldi er 

ekki náttúrulögmál. Ofbeldi sama hvaða hvort það sé kynferðislegt eða ekki þá er það 

alltaf ofbeldi. Og það fellst ákveðin frelsisskerðing að geta ekki farið út á meðal fólls án 

þess að eiga það á hættu að verða fyrir nauðgunum og öðru ofbeldi. Og þar með er búið 

að skerða frelsi fólk á ákveðinn hátt. 
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Hættan á því að verða fyrir ofbeldi skerðir frelsi fólks á vissan hátt. En skilaboð sem 

eru send út til almennings, þá sérstaklega til kvenna, eru einnig ákveðin frelsisskerðing. 

Ef þú hegðar þér ekki í samræmi við það sem samfélagið segir þér þá ertu að bjóða upp 

á það að lenda í einhverjum vandræðum. Þessi skilaboð móta viðhorf eins og viðhorf til 

nauðgana. Viðhorfin eru fléttuð djúpt inn í vitund fólks. Og þessi viðhorf eru kennd í 

börnum strax í barnæsku. Félagsmótunin mótar ákveðin hlutverk fyrir stráka og stelpur. 

Strákar eiga að verða fyrirferðameiri en stelpur meira til baka. Stúlkum er líka kennt það 

mjög snemma hvað það er sem þær eiga að varast. Á ókunnuga manninum sem ætlar að 

vera vondur við þær. En á sama tíma er þeim ekki sagt frá því að í umhverfi þeirra geta 

verið menn sem ekki reynast þeim vel. Strákarnir fá þau skilaboð að þeir eigi að komast 

yfir eins margar konur og þeir mögulega geta. Á sama tíma fá stelpur þau skilaboð að 

þær geti ekki hegðað sér hvernig sem er. Þær mega  ekki drekka of mikið, ekki daðra og 

þar fram eftir götunum. Þess vegna er kannski ekki skrýtið að algengustu afleiðingar 

kynferðisofbeldis séu skömm og sektarkennd. Kona sem vaknar upp eftir það að henni 

var nauðgað hugsar sennilega að nú sé hún búin að bregðast væntingum samfélagsins. 

Að hún hafi ekki hegðað sér rétt. Af þeim sökum þýði ekki fyrir hana að leita eftir aðstoð 

frá samfélaginu. Það muni hvort sem er dæma hana. 

Ef að niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar kemur í ljós að flestir þeirra sem taka 

þátt eru þeirrar skoðunnar að nauðguna sé alvarlegur glæpur sem ber að líta alvarlegum 

augum. Þó ber að hafa í huga að hér er um að ræða þægindaúrtak háskólanema. Sumir 

þessara nemenda eru að fjalla um nauðganir og annað kynferðisofbeldi í sínu námi. Sem 

gerir það að verkum að þeir eru betur meðvitaðir um alvarleika þessara mála. Ekki er því 

hægt að alhæfa um niðurstöður þessarar könnunar á samfélagið sem heild. Til þess 

þyrfti að gera frekari rannsóknir þar sem úrtakið myndi endurspegla þjóðina.  

En þó svo að þessi könnun hafi ekki alhæfingargildi er vonandi að úrtakið geti gefið 

einhverjar vísbendingar um hver viðhorf almennings eru til nauðgana. Í umræðunni 

heyrast alls kyns raddir. Þær raddir virðast vera háværari sem vilja setja ábyrgðina hjá 

þeim sem verður fyrir glæpnum en ekki hjá þeim sem verður fyrir honum. Aðrir vilja 

meina að hér sé ekki nógu hart tekið á kynferðisglæpum. Hvorki af lögreglu né inn í 

dómskerfinu. Það sjáist kannski best á því hve mörg mál eru felld niður áður en þau 

komast inn á borð ríkissaksóknara.  
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Með því að koma þeim skilaboðum út í samfélagið að kynin eigi að standa jöfn er 

hægt að koma í veg fyrir jafn hræðilega glæpi og nauðganir. Og skilaboðin verða að vera 

bæði einsföld og skýr um að það sé eingöngu sem ákveður að fremja nauðgun sem ber 

ábyrgðina. Þessum skilaboðum er hægt að koma til ungmenna með aukinni fræðslu og 

forvörnum, sem þarf að hefjast mun fyrir. Ekki bara um nauðganir heldur um jafnrétti 

almennt. Bent hefur verið á að í þeim samfélögum þar sem jafnrétti á milli kynjanna er í 

jafnvægi er tíðni nauðgana lægri.  Með því að gera bæði drengjum og stúlkum það ljóst 

að þau eigi að standa hlið við hlið í samfélaginu og bera virðingu fyrir hvört öðru er hægt 

að vinna að auknu jafnrétti.  

En á sama tíma verða skilaboðin að vera að hver og einn ber ábyrgð á sjálfum sér en ef 

brotið sé á einstaklingi þá sé ábyrgðin ekki hans. Verði einhver fyrir líkamsárás er það ekki af 

því að hann kallaði það yfir sig. Verði einhver fyrir nauðgun er það ekki af því að viðkomandi 

kallaði það yfir sig. Það eru skilaboðin sem ungt fólk þarf að fá á leið sinni út í lífið. Til að 

mynda verða strákar og stelpur að fá sömu skilaboð ef að þau eru á leið á útihátið. Það er að 

segja að bera virðingu fyrir hvort öðru. Og kannski að strákum sé gert grein fyrir því að 

nauðgun sé glæpur. Þannig er mikilvægum skilaboðum komið til skila til þeirra aðila sem 

geta komið í veg fyrir að afbrot á borð við nauðgun séu framin á mannamótum. 

Samfélagið þarf að vinna saman sem ein heild við að koma þeim skilaboðum áleiðis 

að nauðgun sé alvarlegur glæpur. Það er skylda okkar allra. Því hér er um að ræða 

vandamál sem er til staðar í okkar samfélagi sem ekki mun hverfa. Því er það verkefni 

okkar allra að koma öðrum skilaboðum út í samfélagið sem eru á þá leið að hver og einn 

ber ábyrgð á sjálfum sér en hann getur ekki borið ábyrgð á öðrum einstaklingum. 

Skilaboð samfélagsins verða að vera skýr um það að sá sem fremur glæp á borð við 

nauðgun er sá sem ber fulla ábyrgð. Ekki einhver annar, og að nauðgun sé glæpur. Alveg 

sama þó svo að brotaþoli hafi verið drukkin, í flegnum bol eða í stuttu pilsi eða daðrað 

við þann sem nauðgaði viðkomandi seinna um kvöldið. Ef að samfélagið sendir þessi 

skilaboð út til allra er óskandi að dragi úr tíðni nauðgana. Að fólk hafi frelsi til þess að 

gera hvað sem það vill án þess að eiga það á hættu að ráðist sé á það. Það verði ekki 

dæmt á grundvelli þess sem það gerði eða gerði ekki. Þannig tekst okkur vonandi einn 

daginn að skapa það jafnréttis samfélag sem vonandi alla dreymir um. Samfélag þar sem 

allir, karla jafnt sem konur, bera virðingu hvor fyrir öðru sem vonandi verður til þess að 
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minnka hættuna á því að fólk verði fyrir ofbeldi. Draumur okkar allra hlýtur að vera sá að 

einn daginn búum við í samfélagi þar sem ábyrgðin er það sem hún á heima. Hjá þeim 

sem fremur ofbeldi en ekki hjá þeim sem verður fyrir því. 

Ef að niðurstöður könnunarinnar sem fjallað er um hér að framan eru bornar saman við 

bresku könnunina, sem gerð voru fyrir samtök sem vinna meðal annars með þolendum í 

nauðgunarmálum, kemur í ljós að hér á landi voru svarendur mun umburðarlyndari í garð 

brotaþola. Í bresku könnuninni virtust svarendur vera einarðari í þeirri afstöðu sinni að 

einstaklingur sem yrði fyrir nauðgun ætti að bera einhvern hluta ábyrgðarinnar. Svarendurnir 

hér innanlands eru langflestir þeirrar skoðunnar að flest nauðgunarmál eigi við rök að styðjast 

á meðan nær tuttugu prósent breta eru þeirrar skoðunar að slík mál eigi ekki við rök að 

styðjast. Einnig virtist vera sú tilhneiging í bresku könnuninni að konur bæru einhvern hluta 

ábyrgðarinnar ef þær hefðu klætt sig á ákveðin hátt, verið búnar að drekka tiltekið magn af 

áfengi eða þá þær hefðu daðrað við þann sem nauðgaði þeim seinna um kvöldið. Athygli 

vekur einnig að niðurstöður bresku könnunarinnar sýna að þrettán prósent svarenda telja að 

brotaþolar beri einhverja ábyrgð sé þeim nauðgað ef þeir hafa þegið drykk eða talað við 

einhvern ókunnugann á skemmtistað.  

Það sem er kannski sambærilegt á milli þessara kannana er að ákveðið hlutfall kvenna 

virðist vera á þeirri skoðun að það sé konum sjálfum að kenna verði þær fyrir nauðgun. Þannig 

eru virðast konur vera dómharðar á hegðun kynsystra sinna. Þessar niðurstöður  gefa því 

ákveðna vísbendingu um það hvernig samfélagið kemur skilaboðum sínum til kvenna um það 

hvernig þær geta varist og komið í veg fyrir nauðganir. Bara með því að sýna af sér ákveðna 

hegðun og klæðast ekki einhverju sem samfélagið álítur sem gálulegt. 
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Viðauki. 

 

Þátttakendurnir í  könnuninni þurftu að taka afstöðu til eftirfarandi staðhæfinga: 

1) Karlmenn frekar en konur eiga að hafa frumkvæði að kynlífi, 
2)  Alvöru karlmaður lætur ekki nauðga sér,  
3) Flestar nauðgunarkærur eru uppspuni,  
4) Þegar búið er að örva karlmenn kynferðislega þá geta þeir ekki hamið sig og 

verða að hafa kynmök,  
5) Stundum þegar kona segir nei við kynmökum meinar hún já því hún vill ekki vera 

álitin lauslát, 
6) Það er ekki hægt að tala um naugðun á konu sem sýnir mikinn áhuga á kynlífi og 

á sér marga rekkjunauta,  
7) Það er ekki hægt að tala um nauðgun þegar manneskja hefur gefið í skyn að hún 

vilji kynni af kynferðislegum toga til dæmis með augnaráði, snertingu eða 
kossum en veitir síðan ekki samþykki fyrir kynmökum,  

8) Það er ekki hægt að tala um nauðguna þegar tveir aðilar eru í föstu sambandi og 
annar aðilinn hefur samfarir við hinn gegn vilja hans, 

9) Það er ekki hægt að tala um nauðgun þegar kona hefur samfarir við fyrrum 
kærasta sinn gegn vilja hans,  

10) Nauðgun á sér stað þegar annar aðilinn er of ölvaður til að veita samþykki sitt 
fyrir mökunum,  

11) Nauðgun á sér stað þegar annar aðilinn hefur samfarir gegn vilja sínum eftir 
þrábeiðni hins aðilans,  

12) Nauðgun á sér stað þegar manneskja er ein á ferð seint um kvöld og ókunnugur 
maður þvingar hana til samræðis, 

13) Nauðgun á sér stað þegar annara aðilinn neytir aflsmunar til að fá hinn aðilann til 
samræðis við sig,  

14)  Ef ég yrði fyrir nauðgun myndi ég kæra það til lögreglu,  
15)  Ef mér yrði nauðgað myndi ég ekki kæra það til lögreglu vegna þess að ég myndi 

skammast      mín svo mikið fyrir að hafa orðið fyrir nauðgun  
16) Ef einhver að vinum mínum yrði fyrir nauðgun myndi ég hiklaust ráðleggja 

honum/henni að kæra það til lögreglu 


