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Útdráttur 

Rannsókn þessi skoðar einstaklingsbreytur sem skráðar eru í gagnagrunn 

Barnahúss hjá þeim börnum sem komu í viðtal í Barnahús á árunum 2006 til 

2011 vegna gruns um að hafa sætt kynferðislegu ofbeldi. Rannsóknin var unnin 

í Barnahúsi með leyfi Barnaverndarstofu og Persónuverndar. Skoðaðar voru 

mögulegar áhrifsbreytur á töf á frásögn barns af kynferðisofbeldi.Notast var við 

lýsandi tölfræði, Kí-kvaðrat próf og Einhliða dreifigreiningu til að komast að 

því hvort munur væri á breytunum; aldri, kyni, þjóðerni, geð/þroskagreiningu, 

tengsl við geranda og alvarleikastig útfrá því hversu lengi barn var að greina frá 

kynferðisofbeldi. Af öllum þeim börnum sem komu í Barnahús á þessu tímabili 

(n=1683) þá greindu 51% barnanna frá kynferðisofbeldi. Um 57,5 % barna sem 

greina frá kynferðisofbeldi höfðu ekki greint frá ofbeldinu þegar að ár var liðið 

frá broti. Flest börn sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi greindu fyrst frá því 

við einhvern innan fjölskyldu sinnar. Um 22% barna drógu framburð sinn um 

kynferðisofbeldi til baka. Því tengdara sem barn var geranda því lengri varð 

töfin á frásögn barns af kynferðisofbeldi. Börn sem höfðu verið á aldrinum 8-12 

ára við fyrsta kynferðisbrot greindu síðar frá kynferðisofbeldinu en börn sem 

höfðu verið á aldrinum 13-19 ára við fyrsta brot. Alvarleikastig brots virtist 

ekki hafa áhrif á lengd tafar á frásögn af kynferðisofbeldi. Stelpur, börn af 

íslenskum uppruna og börn með geð/þroskagreiningu voru almennt lengur að 

greina frá kynferðisofbeldi en drengir, börn af erlendum uppruna og börn án 

geð/þroskagreiningar. Mikilvægt er að reyna að bera kennsl á þá þætti sem geta 

haft áhrif á töf á frásögn barns af kynferðisofbeldi. Þegar barn greinir ekki strax 

frá því kynferðisofbeldi sem það var beitt á það á hættu að verða fyrir auknu 

ofbeldi og önnur börn eru einnig í hættu.  
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Kynferðisbrot gegn börnum eru alvarleg lögbrot sem eru vel þekkt um heim allan. Umræða 

og úrvinnsla úr slíkum málum er oft bæði erfið og viðkvæm og því er mikilvægt að öll 

aðkoma fagfólks að slíkum málum byggi á bæði faglegum og gagnreyndum grunni. Ísland er 

engin undantekning þegar kemur að kynferðisbrotum gegn börnum því að á ári hverju er 

fjölda mála vísað til barnaverndaryfirvalda þar sem að grunur leikur á að barn hafi orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Þrátt fyrir bæði aukna fræðslu og þekkingu í samfélaginu um 

kynferðisbrot gegn börnum virðast brotin enn tiltölulega algeng og vekur það mikinn óhug hjá 

flestum. Oft reynist erfitt að benda á sterkar sannanir í kynferðisafbrotamálum sem tengjast 

börnum. Framburður barns gegn framburði meints geranda (sem oftast er fullorðinn 

einstaklingur) um atvik er í sumum tilvikum það eina sem hægt er að styðjast við þegar kemur 

að því að meta það hvort að brot gegn barni hafi átt sér stað eða ekki (Hershkowitz, Horowitz 

og Lamb, 2007; Lamb, Orbach, Herkowitz og Espin, 2008).  

Ekki eru fyrir hendi nákvæmar tölur um fjölda barna í heiminum eða á Íslandi sem 

orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi og hafa ýmsar orsakir verið nefndar í því sambandi. Langur 

tími getur til dæmis liðið frá því að barn varð fyrir kynferðisofbeldi þangað til að það segir frá 

viðkomandi atviki. Því miður segja sum börn aldrei frá kynferðisofbeldi sem þau hafa verið 

beitt og einnig kemur það fyrir að börn gefa rangar upplýsingar um kynferðisbrot sem í raun 

hafa aldrei verið framin (Herkowitz og félagar, 2007). 

Árið 2004 var gerð nafnlaus könnun á tíðni kynferðisofbeldis meðal 

framhaldsskólanema á Íslandi og var hún samstarfsverkefni Barnaverndarstofu og Rannsóknar 

& greiningar. Könnunin var lögð fyrir alla framhaldsskólanema á Íslandi og unnið var úr 

niðurstöðum þeirra unglinga sem voru á aldrinum 16-19 ára. Í ljós kom að 13,5% stúlkna á 

þessum aldri sögðust hafa öfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi einhvern tíma á lífsleiðinni 

samanborið við 2% drengja. Niðurstöður þessar gáfu til kynna lægri tíðni kynferðisofbeldis á 

Íslandi en áður hafði verið talið (Barnaverndarstofa, 2007). 
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Umfangsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar á tíðni kynferðisbrota í heiminum og 

sýndi fjölþjóða rannsókn Finkelhors (1994) fram á að tíðni kynferðisofbeldis væri 7% til 36% 

hjá konum en hjá körlum var hlutfallið 3% til 29%. Ástæðan fyrir þessari mikilli spönn getur 

verið breytileiki á milli landa hvernig er farið að því að safna upplýsingum um tíðni 

kynferðisofbeldis og mismunandi skilgreiningar á kynferðisofbeldi (Finkelhor, 1994). 

Niðurstöður flestra alþjóðlegra rannsókna á umfangi kynferðisofbeldis sýndu fram á það að 

konur eru helmingi til þrisvar sinnum líklegri til þess að verða beittar kynferðisofbeldi en 

menn (Finkelhor, 1994).  

Í þessu verkefni er stuðst við gögn frá Barnahúsi þar sem skoðuð var sú töf sem getur 

átt sér stað á frásögn barna af kynferðislegu ofbeldi. Skoðuð var frásögn barna á árunum 2006 

til 2011 og bornir saman tveir hópir barna. Annars vegar var um að ræða börn sem greindu frá 

kynferðislegu ofbeldi stuttu eftir atvik og hins vegar börn sem sögðu frá eftir að lengri tími 

var liðinn.  

Ekki hefur enn verið gerð nein rannsókn hér á landi, svo vitað sé, sem kannar 

hugsanleg tengsl aukinnar tafar á því að barn greini frá kynferðislegu ofbeldi við ýmsar 

breytur sem tengjast viðkomandi barni. Mikilvægt er að skoða hvaða þættir geti hugsanlega 

valdið því að börn segi síður frá kynferðislegu ofbeldi eða ekki fyrr en eftir langan tíma. Með 

því að bera kennsl á þessa þætti gætu líkurnar aukist á því að börn greini fyrr frá 

kynferðisofbeldi sem þau hafa verið beitt. 

Kynferðisofbeldi gegn börnum 

Börn eru allir þeir einstaklingar sem eru undir 18 ára. Samkvæmt lögræðislögunum nr. 

71/1997 sem tóku gildi 1. janúar 1998 þá hefur einstaklingur náð lögaldri við 18 ára aldri og 

telst fullorðinn (Lögreglan, 2013; Alþingi, 2013 ). Kynferðisbrot gegn börnum eru skilgreind 

á marga vegu og eru skilgreiningarnar annars vegar lagalegar og hins vegar fræðilegar. 

Samkvæmt einni skilgreiningu er um kynferðisofbeldi að ræða þegar börn eru fengin til að 
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taka þátt í kynferðislegu athæfi eða leik, með einhverjum sem hefur meiri völd eða er hærra 

settur en þau (Umboðsmaður barna, 2013). Samkvæmt 22. kafla Almennra Hegningarlaga nr. 

19/1940 og  202.grein Almennra hegningarlaga með síðari breytingum nr. 37/2013 sem tóku 

gildi árið 2013 þá eru allar kynferðislegar athafnir á milli barns sem er yngra en 15 ára og 

fullorðins einstaklings skilgreindar sem kynferðislegt ofbeldi og geta slík brot varðað allt að 

16 ára fangelsisvist. 

Til þess að stuðla að því að þau börn sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi segi frá 

því, er mikilvægt að bera kennsl á þær aðstæður sem eru líklegar til að koma í veg fyrir að 

barn segi frá kynferðisofbeldi eða valdi töfum á frásögn þess (Pipe og félagar, 2007).  

Alvarleiki brota 

Þegar meta á alvarleika kynferðisbrota er oftast litið til fimm flokka með tilliti til grófleika: 

Alvarleikastig 1 er vægast sem inniheldur kynferðislegan talsmáta, þukl á líkama barns utan 

klæða og tilraun til kossa. Brot af alvarleikastigi 2 fela í sér að gerandi sýni barni kynfæri sín, 

horfi á barn án klæða, snerting á kynfærum barns utan klæða og sjálfsfróun í návist barns. 

Alvarleikastig 3 inniheldur allar snertingar á kynfærum barns eða brjóstum innan klæða, 

gerandi fróar barni eða lætur barn fróa sér. Þegar brot eru flokkuð af alvarleikastigi 4 þá hefur 

átt sér stað tilraun til innþrengingar í kynfæri eða endaþarm barns hvort sem það er með 

fingri, hlutum eða getnaðarlimi, tilraun til innþrengingar getnaðarlims í munn barns, 

innþrenning framkvæmd í kynfæri eða endaþarm með fingri eða hlutum, munnmök við barn, 

barn látið setja getnaðarlim í munn sinn eða látið sleikja kynfæri kvenna. Alvarleikastig 5 

felur í sér alvarlegasta ofbeldið og brot er af þeim toga þegar haft er fullt samræði við barn í 

leggöng eða endaþarm. Þetta er sú flokkun sem notast er við í Barnahúsi og byggist á flokkun 

þeirra Guðjóns Bjarnasonar og Ómars Kristmundssonar (Guðjóni M. Bjarnason, Ómari H. 

Kristmundsson, 1995-1997; Barnaverndarstofa, 2013). 
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Samkvæmt skýrslu Unicef frá mars 2013 um réttindi barna sem skoðuð voru útfrá 

gögnum Barnahúss kom í ljós að flest kynferðisbrot á börnum sem vísað er þangað eru af 

alvarleikastigi 4 og 5. Alvarleiki brota á Íslandi virðist aukast með auknum aldri barnanna 

(Unicef, 2013). 

Samskiptanet barns 

Þeir einstaklingar sem hafa samskipti við barn eru sagðir vera innan samskiptanets þess. 

Samskiptanet barns byggist á fjölskyldu, vinum, kunningjum og ókunnugum. Innsti hringur 

samskiptanets barns samamstendur af þeim sem búa undir sama þaki og barnið og barn þróar 

að öllu jöfnu sterkustu tilfinningatengslin gagnvart þeim. Stærsti hópur samskiptanetsins 

samanstendur af skyldfólki, jafnöldrum, eldri vinum, kennurum, þjálfurum og svo framvegis. 

Í hópi ókunnugra eru börn, unglingar eða fullorðnir sem barnið þekkir ekki. Þegar barn verður 

eldra stækkar að jafnaði tengslanet þess þar sem vinir verða fleiri og samfara minnkuðum 

afskiptum foreldra verður aðgangur að ókunnugum greiðari (Martens, 1989). 

Árssskýrla Unicef á kynferðisofbeldi gegn börnum á Íslandi sýndi fram á að líklegast 

sé að kynferðisbrot séu framin á heimili þolanda, geranda eða á sameiginlegu heimili. Þetta á 

við um alla aldurshópa. Hjá bæði stelpum og strákum gildir það að því yngra sem barn er því 

algengara er að gerandi sé tengdur þolanda fjölskylduböndum. Í aldurshópnum 3-6 ára 

reyndust 62% brota á árunum 2001-2011 vera framin af einhverjum í fjölskyldu barnsins. 

Stúlkur á aldrinum 7-11 ára urðu fyrir kynferðisofbeldi af hendi einhvers í fjölskyldu í 52% 

tilvika. Elstu stúlkurnar eða þær sem voru á aldursbili 12-19 ára, urðu fyrir kynferðisofbeldi af 

einhverjum í fjölskyldu þeirra í 31% tilvika (Unicef, 2013). 

Aldur barns 

Mikilvægt er fyrir sérfræðinga að huga að aldri barns og þroskastigi þess þegar meta á frásögn 

af kynferðisofbeldi. Hugræn geta barna og málþroski barna er takmörkuð á yngstu árum en 

með aldrinum eykst málþroski barns, minnisgeta og skilningur þeirra á atburðum (Davies, 
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2000). Yngstu börnin sem verða fyrir kynferðisofbeldi gera sér oft ekki grein fyrir atburðinum 

og eiga erfitt með að átta sig á því að ofbeldi hafi átt sér stað (Goodman-Brown, Edelstein, 

Goodman, Jones og Gordon, 2003). Jafnvel þótt nokkrar rannsóknir sýni fram á það að sum 

börn geta munað hluta af persónulegum atburðum fram undir tveggja ára aldur þá eiga flest 

börn yngri en þriggja ára erfitt með að greina rétt frá atburðum (Baddeley, Eysenck og 

Anderson, 2010). Því eldra sem barn verður því betra verður tímaskyn þess og þau eiga 

auðveldara með að greina frá atburði í réttri tímaröð. Unglingar geta engu að síður átt erfitt 

með að festa nákvæmar dagsetningar í minni sér en ekki má túlka það sem ótrúverðugleika í 

frásögn þeirra (Schumann, Bala og Lee, 1999). Með auknum aldri eykst vitsmunaþroski barna 

og þau átta sig á aðstæðum og hugsanlegum afleiðingum þess að segja frá kynferðisofbeldi. 

Með auknum félags- og tilfinningaþroska unglinga verða kynferðismál oft viðkvæmara efni 

og meiri feimnismál sem getur leitt til þess að unglingar eiga erfiðara með að segja frá 

kynferðisbroti (Saywitz, Goodman, Nicholas og Moan, 1991). 

Kyn barns 

Stelpur eru líklegri en strákar til þess að verða fyrir kynferðisofbeldi (Unicef, 2013; Bradley 

og Wood, 1996). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að strákar greina frá kynferðisofbeldi í 

færri tilvikum en stelpur (Lamb og Edgar-Smith, 1990; Paine og Hansen, 2002; DeVoe og 

Faller, 1999). Af þeim börnum sem komu í rannsóknarviðtal í Barnahús á árunum 2001-2012 

var hlutfall stúlkna 82% í aldurshópnum 3-6 ára. Í aldurshópnum 7-11 ára reyndist 73% vera 

stúlkur . Í elsta aldurshópnum varð kynjaskiptingin meira áberandi þar sem stúlkur voru 91% 

þeirra barna sem fóru í rannsóknarviðtal í Barnahúsi (Unicef, 2013). 

Barnahús 

Barnahús hefur verið starfrækt frá árinu 1998. Hlutverk Barnahúss er að sinna málefnum 

barna sem grunur leikur á að orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi. Í Barnahúsi fara fram undir 

sama þaki viðtöl við meinta þolendur kynferðisbrota, læknisskoðanir, viðtalsmeðferðir fyrir 



  

12 

þolendur og ráðgjöf fyrir aðstandendur. Vettvangur Barnahúss veitir tækifæri til þess að afla 

upplýsinga um kynferðisofbeldi á landsvísu þar sem gögn um kynferðisbrot eru skráð með 

ítarlegum hætti í gagnagrunn þess (Barnaverndarstofa, 2013). 

Í Barnahúsi taka sérfræðingar rannsóknarviðtöl við börn sem talin eru hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi. Rannsóknarviðtöl eru annars vegar könnunarviðtöl fyrir 

barnaverndarnefndir og hins vegar skýrslutökur fyrir dómi. Skýrslutökur fyrir dómi eru teknar 

að beiðni dómara í þeim málum sem send eru til opinberrar rannsóknar lögreglu ýmist af 

barnaverndarnefnd eða forráðamönnum barnsins. Í þeim málum er oftast sterkur grunur um að 

kynferðislegt ofbeldi hafi átt sér stað og í flestum tilvikum liggur fyrir frásögn barns um að 

kynferðislegt ofbeldi hafi átt sér stað (Barnaverndarstofa, 2013).  Einungis eru teknar 

skýrslutökur fyrir dómi af börnum 14 ára eða yngri þar sem eldri börn fara í skýrslutökur hjá 

lögreglunni og þurfa svo að bera vitni við aðalmeðferð máls í dómshúsi sé ákært í málum 

þeirra (Barnaverndarstofa 2013). 

Könnunarviðtöl eru tekin fyrir barnaverndarnefndir í málum þar sem ekki þykir tilefni 

til lögreglurannsóknar en grunur um kynferðislegt ofbeldi er til staðar t.d. vegna 

kynferðislegrar hegðunar barns eða kynferðislegra teikninga. Þá eru tekin könnunarviðtöl við 

börn sem sætt hafa kynferðislegu ofbeldi af hálfu einstaklinga sem ekki hafa náð 

sakhæfisaldri sem er 15 ár á Íslandi. Frá stofnun Barnahúss til ársins 2011 hafa 2.368 

rannsóknarviðtöl verið tekin og 1.320 börn hafa farið í greiningar- og meðferðarviðtöl. 

Læknisskoðanir á árunum 1998-2011 voru 301 talsins (Barnaverndarstofa, 2013). 

Árið 2006 komu 182 börn í rannsóknarviðtal í Barnahús en á árinu 2011 voru þau 202 

talsins. Á aldursbilinu 2006-2011 komu flest börn í rannsóknarviðtal árið 2009 eða 230 börn 

(Barnaverndarstofa, 2013). Flest þeirra barna sem fóru í rannsóknarviðtöl á árunum 2009-

2011 voru á aldrinum 12-14 ára. Stúlkur hafa verið í meirihluta þeirra sem komið hafa í 



  

13 

rannsóknarviðtal í Barnahúsi en frá árinu 2008 hefur hlutfall drengja farið hækkandi og voru 

þeir 33,5% árið 2010 samanborið við 25,4% árið 2008 (Barnaverndarstofa, 2013).  

Frásagnarferli barns 

Kynferðisbrot gegn börnum einkennast gjarnan af mikilli leynd og í flesum tilvikum er 

gerandi einn með þolanda innan luktra dyra og engin vitni eru til staðar. Sönnunargögn skortir 

oftast þar sem að í mörgum tilvikum er ekki hægt að sjá það með læknisskoðun að barn hafi 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Framvinda málsins veltir yfirleitt á frásögn barns af 

kynferðislegu ofbeldi (Pipe, Orbach, Lamb og Cederborg, 2007; Bussey og Grimbeek, 1995; 

Sauzier, 1989). Í flestum tilvikum þegar grunur leikur á að barn hafi orðið fyrir 

kynferðisofbeldi veltur dómur á nákvæmum og skýrum framburði barnsins frá atviki eða 

atvikum (Roberts & Powell, 2001). Ef skorta þykir skýra og nákvæma frásögn barns um 

meint kynferðisofbeldi vakna grunsemdir um það hvort að ofbeldið hafi átt sér stað og málið 

oft fellt niður í kjölfarið (Paine og Hansen, 2002). 

Samkvæmt 16.grein Barnaverndarlaga nr. 80/2002 er öllum skylt að tilkynna það til 

barnaverndaryfirvalda ef grunur vaknar að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður og/eða 

verði fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Því fyrr sem barn greinir frá kynferðisbroti því 

líklegra er að hægt sé fyrir lögreglu að finna sönnunargögn sem staðfesta eða hrekja frásögn 

barns (Lögreglan, 2013). 

Það getur reynst börnum mjög erfitt að greina frá kynferðisofbeldi sem þau voru beitt 

og í sumum tilvikum getur það tekið langan tíma að segja einhverjum frá atviki. Ýmislegt 

getur stuðlað að töf á því að barnið segi frá atviki, til dæmis ef meintur gerandi hefur hótað 

barni og barn óttast afleiðingar þess að segja frá kynferðisbroti (Umboðsmaður barna, 2013; 

Herkowitz, Horowitz og Lamb, 2005; Herkowitz, Orbach, Lamb, Sternberg og Horowitz, 

2006).  
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Algengustu aðferðirnar við að framkvæma rannsóknir á framburði einstaklinga af 

kynferðisofbeldi eru tvenns konar. Annars vegar er hægt að framkvæma afturskyggnar 

rannsóknir á stóru úrtaki fullorðinna sem segjast hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku. Í 

þessum rannsóknum er hægt að meta fjölda þeirra sem sagt hafa frá kynferðisofbeldi sem þau 

urðu fyrir, hvenær barnið varð fyrir ofbeldinu, hverjum barnið sagði frá og ástæða fyrir 

frásögn (Arata, 1998; Lamb og Edgar-Smith, 1994). Þegar fullorðnir eru spurðir út í frásögn 

sína á kynferðisofbeldi er hægt að komast að þeirri töf sem var á frásögn þeirra og tíðni þeirra 

sem aldrei hafa greint frá kynferðisofbeldinu sem þeim var beitt (Leander, 2007). Önnur 

tegund af rannsókn á kynferðisofbeldi er sú að taka viðtöl við börn eða unglinga sem grunur 

leikur á að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi (Goodman-Brown og félagar, 2003; Sauzier, 

1989). Þegar viðtöl eru tekin við meinta þolendur kynferðisbrota er hægt að komast að því 

sem snýr að sjálfu frásagnarferli barnsins þar sem að það er enn ferskt í minni (Leander, 

2007).  

Vísindalegar einstaklingsrannsóknir (scientific case studies) á framburði barna um 

kynferðisofbeldi miðast að því að sannanir séu fyrir hendi um að ofbeldi hafi átt sér stað 

(Goodman, 2006). Sannanir geta verið af læknisfræðilegum toga, efnislegum toga, 

framburður vitnis og játning hins ákærða. Þegar rannsóknir eru gerðar á framburði barna útfrá 

stöðluðum viðtölum er aðeins hægt að meta nákvæmi í framburði barns ef að sannanir um 

kynferðisbrot eru til staðar. Ef svo er ekki, er ekki hlaupið að því að draga ályktanir um það 

hvort að kynferðisofbeldi hafi átt sér stað eða ekki (Lamb, Sternberg, Esplin, Herkowitz og 

Orbach, 1997).  

Niðurstöður vísindalegra einstaklingsrannsókna hafa sýnt fram á að mörg börn eru fær 

um að gefa nákvæman framburð á kynferðisofbeldi ef réttar staðalaðar aðferðir eru notaðar í 

viðtölum (Orbach og Lamb, 1999; Bidrose og Goodman, 2000; Lamb og félagar, 2008). 



  

15 

Í ljós hefur komið að líklegra er að barn greini frá kynferðisofbeldi þegar viðtölin sem 

tekin eru við þau byggjast á stöðluðum rannsóknarviðtölum sem framkvæmd eru af 

sérþjálfuðum einstaklingum (Herkowitz og félagar, 2007; London og félagar, 2007). 

Svokölluð NICHD-viðtalstækni ( NICHD-protocol) er mest rannsakaða viðtalstæknin 

þegar kemur að því að ræða við börn um meint kynferðisofbeldi. Aðferðin gengur út á að 

spyrill reynir að fá sem mestar upplýsingar frá barni í gegnum frjálsa upprifjun úr minni með 

opnum spurningum og vísbendingum (Ceci og Bruck, 1993).  NICHD viðtalstæknin hefur 

bæði verið löguð að börnum sem treg eru til frásagnar og börnum með námserfiðleika eða 

þroskaskerðingar (Lamb og félagar, 2008).  Einnig hefur aðferðin verið löguð að mismunandi 

aldushópum því mikill munur er á þroska ungra barna samnborið við eldri börn (Orbach og 

Lamb, 2007; Lamb og félagar, 2003).  

Í ljós hefur komið að þeir spyrlar sem hafa fengið þjálfun í notkun viðtalstækninnar 

hafa tekið miklum framförum í verklagi viðtala og upplýsingagæði frá barni sem grunur er um 

að hafa sætt kynferðisofbeldi (Lamb Sternberg, Orbach, Hershkowitz og félagar, 2002). 

Sérfræðingar í  Barnahúss eru þjálfaðir í viðtalstækni sem byggir á NICHD viðtalstækni og 

einnig er notast við sömu aðferð í öðrum barnahúsum, til dæmis í Bandaríkjunum og í Ísrael 

(Hershkowitz og félagar, 2005; Sternberg, Lamb og Hershkowitz, 1996). 

 Hins vegar hefur það komið í ljós að í mörgum tilfellum þá eiga börn það til að draga 

úr alvarleika brotsins (Sjöberg og Lindblad, 2002). Í rannsókn sem að Svedin og Back gerðu 

árið 2003 rannsökuðu þeir framburð fórnarlamba kynferðisofbeldis sem höfðu verið mynduð 

á meðan ofbeldið átti sér stað. Í ljós kom að af þessum 30 börnum hafði ekkert þeirra greint 

frá kynferðisofbeldinu fyrr en sannanir lágu fyrir. Sum þessara barna gerðu lítið úr alvarleika 

brotsins eða neituðu því að brotið hefði átt sér jafnvel þótt þeim væri sýndar sannanir (Svedin 

og Back, 2003). Helstu annmarkar vísindalegra rannsókna eru þær að í flestum tilvikum er 

úrtak barnanna mjög lítið og því getur verið erfitt að álykta yfir á stærri hóp barna. Fáar 
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vísindalegar einstaklingsrannsóknir hafa verið framkvæmdar á framburði barna (Leander, 

2007).  

Börn sem greina ekki frá kynferðisofbeldi 

Frásögn barns af kynferðisofbeldi er í mörgum tilvikum viðkvæmt mál og mjög 

tilfinningahlaðið. Stór hluti þeirra barna sem verða fyrir kynferðisofbeldi greina aldrei frá 

ofbeldinu og önnur greina frá kynferðisbroti þegar langur tími er liðinn frá því að brot átti sér 

stað (Pipe og félagar, 2007). Þegar þolendur kynferðisofbeldis segja ekki frá því ofbeldi sem 

þeir hafa verið beittir er nokkuð ljóst að það getur leitt til þess að bæði þeir sjálfir og 

hugsanlega fleiri einstaklingar eiga á hættu að verða endurtekið fyrir ofbeldi meints gerenda.  

Þess vegna er mikilvægt að reyna að komast að því hvers vegna sum börn greina ekki frá 

kynferðisofbeldi og reyna einnig að komast að því hvað aðgreinir þau frá þeim hópi barna 

sem segja frá ofbeldi sem þau hafa verið beitt (Hershkowitz og félagar,  2007). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að því alvarlegra sem kynferðisbrot er því 

ólíklegra er að barn segi nokkurn tímann frá atburði (Hershkowitz og félagar, 2007; 

Herkowitz og félagar, 2005; Herkowitz og félagar, 2006).  

Tengsl barns við geranda getur haft áhrif á þá töf sem verður á frásögn barns af 

kynferðisofbeldi (Sjöberg og Lindblad, 2002; Usher og Dewberry, 1995). Flestar rannsóknir 

sýna fram á það að eftir því sem að tengslin eru meiri við gerendur því síður greina börn frá 

kynferðisofbeldi (Goodman-Brown og félagar, 2003; Sauzier, 1989; Smith og félagar, 2000).  

Aðrar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á hið gagnstæða, að tengsl við geranda hafi ekki 

áhrif á frásögn barna af kynferðisofbeldi. Rannsókn Lenander (2007) sýndi meðal annars fram 

á að börn greindu ekki frá kynferðisofbeldi jafnvel þótt að gerandinn væri með öllu 

ókunnugur (Leander, 2007). 

 Smith og félagar (2000) framkvæmdu símakönnun á tilviljanabundu úrtaki á 

bandarískum konum þar sem að í ljós kom að 28% þeirra kvenna sem orðið höfðu fyrir 
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kynferðisofbeldi af einhverju tagi í æsku höfðu enn ekki greint frá ofbeldinu. Einnig kom í 

ljós í þessari könnun að það hefði tekið 47% þessara kvenna meira en fimm ár frá fyrsta atviki 

að greina frá ofbeldinu. Afturskyggnar rannsóknir hafa þó ákveðna galla og snúa þeir að 

nákvæmni frásagnar þar sem að langur tími getur hafa liðið frá broti (Neisser, 1997). 

Eðli málsins samkvæmt er ómögulegt að fullyrða nokkuð um nákvæmt hlutfall þeirra 

sem segja aldrei frá því kynferðisofbeldi sem þeir hafa verið beittir. Til eru nokkrar 

rannsóknir þar sem þolendur svara spurningum án þess að koma fram undir nafni eða þar sem 

ekki er hægt að rekja frekari persónueinkenni þeirra og gefa niðurstöður þess konar rannsókna 

til kynna mjög breytileg hlutfall. Ástæðan fyrir þessum breytilegu niðurstöðum er hugsanlega 

sú að þessar rannsóknir eru byggðar á litlum úrtökum þar sem að í sumum tilfellum er ekki 

stuðst við rannsóknarmiðuð viðtöl. Önnur skýring á breytilegu hlutfalli var talin vera sú að 

kynferðisofbeldi getur verið skilgreint á marga vegu (London og félagar, 2007). Stór rannsókn 

var nýlega gerð í Ísrael yfir fimm ára tímabil þar sem úrtak rannsóknar voru þau börn sem 

grunur lék á að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Við alla þátttakendur rannsóknar var notað 

viðtal sem byggði á NICHD-viðtalstækni þar sem sérþjálfaðir spyrlar sáu um að taka viðtöl 

(Hershkowitz og félagar, 2007). Í úrtaki voru um 26 þúsund börn sem grunur lék á að orðið 

höfðu fyrir ofbeldi á aldursbilinu þriggja til fjórtán ára. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til 

kynna að rúmlega 71% þeirra barna sem grunur lék á að hefðu verið beitt kynferðislegu 

ofbeldi greindu frá ofbeldinu í viðtali við sérfræðinga. Í ljós kom að stelpur voru líklegri en 

strákar til að greina frá kynferðisofbeldi. Yngri börn voru töluvert líklegri til þess að greina 

frá kynferðisofbeldi en þau eldri. Því hærri sem vitsmunaþroski barna mældist því ólíklegra 

var að þau greindu frá kynferðisofbeldi. Í þeim tilfellum þar sem grunur lék á að foreldri barns 

beitti því kynferðisofbeldi greindu aðeins 21% barnanna frá ofbeldinu samanborið við 89% 

þegar meintur gerandi var annar en foreldri (Hershkowitz og félagar, 2007). 
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Ástæður fyrir því að börn greina ýmist ekki frá kynferðisofbeldi eða greina frá eftir að 

langur tími er liðinn geta vera margar. Algengt er að börn óttist neikvæðar afleiðingar þess að 

greina frá kynferðisofbeldi. Hræðsla við það að vera yfirgefinn af foreldrum, samtvinnaðar 

tilfinningar af væntumþykju og samviskubiti og einnig skömm (London og félagar, 2007, 

Goodman-Brown og félagar, 2003; Herkowitz og félagar, 2006). Líklegt er að það munu alltaf 

vera til staðar börn sem greina aldrei frá kynferðisofbeldi og einnig tilvik þar sem að enginn 

grunur leikur á að um slíkt hafi átt sér stað (Pipe og félagar, 2007).  

Upp komst um mál í Svíþjóð fyrir nokkru þar sem að maður var sakfelldur fyrir að 

hafa myndað tíu börn á kynferðislegan hátt á ákveðnu tímabili. Það var ekki fyrr en að 

lögreglurannsókn hófst og tekin voru viðtöl við börnin að þau greindu frá kynferðisofbeldinu 

(Cederborg, Lamb og Laurell, 2004). Börnin voru á aldursbilinu fjögurra til þrettán ára og 

höfðu flest verið beitt kynferðisofbeldi endurtekið af hálfu mannsins. Börnin sem voru yngst 

áttu erfitt með að greina frá ofbeldinu og er hugsanlegt að það hafi verið vegna þess hve 

langur tími var liðinn frá broti þegar viðtal var tekið. Öll börnin í þessari rannsókn gerðu lítið 

úr alvarleika kynferðisofbeldisins sem þau voru beitt. Gerandi var vel kunnugur börnunum og 

hafði í öllum tilvikum sagt barni að segja engum frá og einnig hótað þeim (Cederborg, Lamb 

og Laurell, 2004).  

Í skýrslu Rannsóknar og greiningar kom í ljós að um 27% barna sem orðið höfðu fyrir 

kynferðisofbeldi á Íslandi voru enn ekki búin að greina frá fyrsta atviki. Einnig kom í ljós að 

af þeim unglingum sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi þá höfðu um 23% þeirra enn ekki 

sagt frá þegar að meira en ár var liðið frá fyrsta atviki. Algengustu þrjár ástæðurnar fyrir því 

að segja frá kynferðisofbeldinu voru þær að líða illa, vitneskja um að þetta væri rangt og ósk 

um að atvikið enduræki sig ekki. Meirihluti þeirra sem greint höfðu frá kynferðisofbeldi vildu 

ekki draga frásögn sína tilbaka eða um 68%. Niðurstöður könnuninnar gáfu til kynna að 

helstu ástæður fyrir því að unglingur greindi ekki frá kynferðisofbeldi væru skömm, fengu sig 
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ekki til þess, vildu forða fjölskyldunni frá erfiðleikum og ótti um að vera ekki trúað 

(Barnaverndarstofa, 2007).  

Börn sem draga frásögn sína um kynferðisofbeldi til baka 

Stundum kemur það fyrir að börn draga upphaflegan framburð sinn um kynferðisofbeldi til 

baka. Þannig verður stundum að telja eðlilegt að sérfræðingar á sviði barnaverndarmála dragi 

þá ályktun að kynferðisofbeldið hafi í raun aldrei átt sér stað. Hin vegar getur það komið fyrir 

að börn hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi jafnvel þótt það dragi framburð sinn til baka. Þessi 

börn eiga hættu á því að missa þá aðstoð sem þau þurfa á að halda frá hendi sérfræðinga (þar á 

meðal sálfræðimeðferð) og það sem alvarlega er, eiga þau einnig á hættu að verða fyrir auknu 

kynferðisofbeldi að hálfu meints geranda (Hershkowitz og félagar, 2007; NYC 

Administration for Children’s Services, 2010). Þegar börn draga framburð sinn til baka getur 

það skapað vandamál fyrir barnaverndarkerfið, lögregluna og allt það starf sem á sér stað í 

refsikerfinu þegar grunur leikur á að barn hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi. Það getur komið 

fyrir að börn sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi dragi til baka frásögn um kynferðisofbeldi 

og neiti því að atvik eða atvikin hafi átt sér stað. Sum börn eru einnig ósammvinnufús þegar 

kemur að því að greina frá  ofbeldinu sem þau hafa verið beitt jafnvel þótt að sterkur grunur 

utanaðkomandi aðila sé til staðar um að svo sé (NYC Administration for Children’s Services, 

2010). 

Innri eða ytri þættir geta skýrt ósammvinnuþýði barna og að þau dragi upphaflega 

frásögn um kynferðisofbeldi til baka. Dæmi um innri þætti geta verið; að finnast maður svíkja 

fjölskyldu sína, hræðsla við hótanir meints geranda, áhyggjur af afdrifum meints geranda, ótti 

um fjölskyldumissi, kenna sjálfum sér um kynferðisofbeldið og ótti við hið óþekkta. Ytri 

þættir geta verið; reiði frá fjölskyldumeðlimum, hótanir frá meintum geranda, vantrú foreldris 

á frásögn barnsins og skortur á stuðningi frá öðrum skyldmennum (NYC Administration for 

Children’s Services, 2010). 



  

20 

Til þess að reyna að koma í veg fyrir að barn dragi upphaflega frásögn sína um 

kynferðisofbeldi til baka er mikilvægt fyrir barnaverndarstarfsfólk að bera kennsl á 

hugsanlegar vísbendingar sem gætu leitt til þessara aðstæðna. Mikilvægt er að ræða þessi mál 

við þolandann sjálfan og fjölskyldu hans til að minnka líkurnar á því að þetta eigi sér stað í 

framtíðinni. Þegar barn dregur upphaflega frásögn sína til baka getur það verið leið barnsins 

til að hörfa aftur til þess heims þegar enginn vissi af kynferðisofbeldinu. Jafnvel þótt barn óski 

þess að kynferðisofbeldinu linni þá eiga þau oft erfitt með að ímynda sér afleiðingar þess að 

segja frá ofbeldinu. Miðað við þann þrýsting og skort á stuðningi sem að sum fórnarlömb 

kynferðisofbeldis upplifa þá ætti það ekki að koma neinum á óvart að sum börn draga frásögn 

sína til baka (NYC Administration for Children’s Services, 2010). 

Þann 30.apríl 2013 var íslenskur maður sýknaður í Héraðsdómi Vesturlands (nr. S-

1/2012) um meint kynferðisbrot sem hann var ákærður fyrir að hafa beitt tíu ára gamalli dóttur 

sinni tveimur árum áður. Dóttir mannsins hafði áður gefið trúverðuglegan framburð á 

endurteknum kynferðisbrotum að mati sálfræðinga og barnageðlæknis. Móðir barns hafði 

ekki þótt framburður barns trúverðugur og taldi hann ekki eiga við rök að styðjast. Stúlkan 

dró framburð sinn til baka rúmu ári eftir upphaflegan framburð og í kjölfarið var meintur 

gerandi sýknaður vegna ónægra sannana (Dómstólar, 2013). 

Börn sem greina frá kynferðisofbeldi eftir að langur tími er liðinn frá broti 

Rannsókn London og félaga sýndi fram á það að um 67% fullorðinna höfðu ekki sagt frá 

kynferðisofbeldinu sem þau urðu fyrir í æsku á þeim tíma sem að það átti sér stað í æsku 

(London, Bruck, Ceci og Shuman, 2005; London og félagar, 2007). 

Þann 27.mars 2013 var íslenskur maður dæmdur í Héraðsdómi Reykjaness (nr. S-

582/2012) til fangelsisvistar fyrir þær sakir að hafa beitt dreng endurtekið kynferðisofbeldi 

þegar drengurinn var á aldrinum 14-15 ára.  Átta ár liðu frá kynferðisbroti þangað til að 

brotaþoli greindi frá því sem hafði gerst og málið var tilkynnt til lögreglu. Móðir drengsins 
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var talinn viðriðinn málinu þar sem að grunur lék á að hún hefði með einhverjum hætti verið 

þátttakandi í ofbeldinu. Ástæða fyrir þessari átta ára töf á frásögn var meðal annars talin vera 

sú að brotþoli hafi viljað halda hlífskildi yfir móður sinni. Í vitnisburði sálfræðings kemur 

fram að framburður drengsins hafi verið skýr og trúverðugur. Taldi sálfræðingurinn ástæðu 

fyrir þessari löngu töf geta verið sú að brotaþoli upplifði vellíðunartilfinningu í eitt skipti á 

meðan sá ákærði beitti  hann kynferðisofbeldi. Í framburði sálfræðings sagði hann að í 

þessum aðstæðum gæti verið algengara fyrir stráka, samanborið við stelpur, að segja ekki frá 

kynferðisofbeldi sem þau voru beitt. Ástæðan fyrir því væri sú að strákar eru líklegri en 

stelpur til þess að finna fyrir örvun þegar þeir eru áreittir kynferðislega (Dómstólar, 2013).  

Erlendar rannsóknir um töf á frásögn barna af kynferðisofbeldi 

Á síðustu árum hefur áhugi rannsakenda aukist á rannsóknum sem snúast að frásagnarferli 

barna af kynferðisofbeldi. Komið hefur í ljós að sum börn greina aldrei frá kynferðisofbeldi 

en þegar börn loks gera það hefur oft liðið langur tími, jafnvel nokkur ár, frá því að ofbeldið 

átti sér stað (Lamb og Edgar-Smith, 1998; London og félagar, 2007, Sauzier, 1989; Summit, 

1983; Herkowitz og félagar, 2005; Herkowitz og félagar, 2006). Sas og Cunningham (1995) 

sýndu fram á það að jafnvel þótt 37-42% þeirra barna sem orðið hafði fyrir kynferðisofbeldi 

greindu frá því 48 klukkustundum eftir atburð þá voru mörg börn sem greindu frá ofbeldi eftir 

að sex til tólf mánuðir voru liðnir frá atviki. Niðurstöður úr rannsókn þeirra Elliott og Briere 

(1994) sýndi fram á það að 75% barna voru ekki búin að greina frá kynferðisofbeldi eftir að 

eitt ár var liðið frá atburði. Þegar fimm ár voru liðin frá því að barn hafði verið beitt 

kynferðisofbeldi þá voru enn 18% sem ekki höfðu greint frá atburði (Elliott og Briere, 1994).  

Goodman-Brown og félagar (2003) gerðu rannsókn á hugsanlegum þáttum sem höfðu 

áhrif á töf á frásögn barna um kynferðisofbeldi. Þátttakendur rannsóknar voru 218 börn sem 

grunur lék á að hefðu verið beitt kynferðisofbeldi og höfðu öll börnin sjálf greint frá 

ofbeldinu. Þeir komust að því að ástæður fyrir langri töf á frásögn barns af kynferðisofbeldi 
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geta verið ýmsar. Ein af ástæðunum getur verið áhyggjur af afleiðingum þess að segja frá eins 

og til dæmis splundrun fjölskyldu. Einnig telja sum börn að sökin sé að hluta til þeirra og eru 

því tregari að segja frá (Goodman-Brown og félagar, 2003). Niðurstöður þeirra gáfu til kynna 

að því eldra sem barn var þegar fyrsta brot átti sér stað því lengri töf varð á frásögn þeirra. 

Einnig kom í ljós að því meiri tengsl sem þolandinn hafði við meintan gerenda og því meiri 

ótti sem það upplifði um afleiðingar þess að segja frá, því lengri tíma tók það barn að greina 

frá kynferðisofbeldi (Goodman-Brown og félagar, 2003). 

Flestar rannsóknir sýna fram á það að strákar eru líklegri til þess að greina seinna frá 

kynferðisofbeldi en stelpur. Rannsókn sem gerð var á töf á frásögn stráka á kynferðisofbeldi 

sýndi fram á það að um 81% strákanna sögðu frá eftir að langur tími var liðinn frá broti, 

samanborið við 58% stelpnanna (Sas, 1993). Önnur rannsókn sýndi fram á það að börn sem 

voru yngri þegar kynferðisofbeldi átti sér stað og upplifðu tíðari kynferðisofbeldi greindu frá 

atburðinum seinna (Smith og félagar, 2000). 

Markmið og tilgátur rannsóknar 

Tilgátur rannsóknarinnar byggjast meðal annars á erlendum rannsóknum og eru eftirfarandi: 

1) Því alvarlegra sem kynferðisofbeldi er því líklegra er að það taki barn lengri tíma að greina 

frá því. 2) Því nánari sem tengsl eru á milli geranda og þolanda því líklegra er að það taki barn 

lengri tíma að greina frá kynferðislegu ofbeldi. 

Með þessari rannsókn verður einnig reynt eftir fremsta megni að svara þeim 

spurningum hvort að munur sé á þeim einstaklingum sem greina frá kynferðislegu ofbeldi 

stuttu eftir að atvik hefur átt sér stað og þeim sem að segja frá eftir að langur tími er liðinn frá 

fyrsta kynferðisbroti. Niðurstöður rannsóknar verða bornar saman við erlendar niðurstöður. 

Ennfremur verður athugað hvort að munur sé á frásagnartíma kynjanna.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 807 börn sem grunur lék á að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og 

höfðu komið í viðtal í Barnahúsi á árunum 2006-2011. Öll börn höfðu greint frá 

kynferðisofbeldi einhverntímann á lífsleiðinni. Þar af voru stúlkur 682 talsins (84,5%) en 

fjöldi drengja var 125 (15,5%). Aldursbil þátttakenda við komu í Barnahús var 3-19 ára og 

meðalaldur þátttakenda var 12,9 ár. Íslensk börn voru 734 talsins en börn af erlendum 

uppruna voru 71 (9,7%) talsins. Þátttakendur sem höfðu verið greindir með einhverja geð- eða 

þroskaröskunargreiningu útfrá sálfræðilegum greiningarviðmiðum voru 81 talsins en fjöldi 

barna sem ekki voru neina greiningu voru 606 talsins. Í gagnasafni voru sum gildi breyta 

óskráð eða ekki vitað hver þau voru og því vantaði einhver gildi hjá öllum breytum.  

Mælitæki 

Notast var við nafnlaus og órekjanleg gögn sem skráð voru í gagnasafn Barnahúss á árunum 

2006-2011.  

Framkvæmd 

Áður en úrvinnsla gagna hófst var fengið leyfi fyrir gagnaskoðun hjá Persónuvernd og hjá 

Barnaverndarstofu um framkvæmd rannsóknar. Í upphafi rannsóknar var gagnasafn flokkað 

útfrá þeim málum sem bárust Barnahúsi á árabilinu 2006-2011. Því næst voru gögnin flokkuð 

útfrá þeim börnum sem greint höfðu einhverntímann frá kynferðisofbeldi.  

Búin var til breytan Töf með því að draga gildi breytunnar Aldur barns við komu í 

Barnahús frá gildi breytunnar aldur barns við brot hjá öllum þátttakendum. Breytan sem 

sagði til um töf á frásögn barna á kynferðisofbeldi var flokkuð útfrá því hvort barn sagði frá 

broti skömmu eftir atvik eða hvort langur tími leið. Talið var að barn væri lengi að greina frá 
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kynferðisbroti ef ár hafði liðið frá atviki þegar barn greindi frá. Barn var talið hafa greint frá 

atviki stuttu eftir brot ef frásögn barns af kynferðisbroti átti sér stað innan árs frá broti.  

Börn voru flokkuð í þrjá aldurshópa útfrá því á hvaða aldri þau voru þegar 

kynferðisbrot átti sér stað. Í fyrsta aldurshópi voru börn sem höfðu verið á aldrinum 2-7 ára 

þegar fyrsta brot átti sér stað. Í öðrum aldurshópnum voru börn sem höfðu verið á aldrinum 8-

12 ára við fyrsta kynferðisbrot. Í þriðja aldurshópnum voru börn sem höfðu verið á aldrinum 

13-19 ára við fyrsta kynferðisbrot. Í Barnahúsi var notast við svipaða skiptingu í aldurshópa.  

Breytan Tengsl við geranda var endurskilgreind og búnir voru til fjórir hópar útfrá 

gildum hennar. Í fyrsta hópi voru allir þeir aðilar sem flokkast gætu sem undir sama þaki 

(foreldri, systkini, stjúpforeldri og stjúpsystkini) og barnið. Í hópi tvö voru allir þeir aðilar 

sem flokkuðust sem skyldmenni barnsins sem ekki bjuggu undir sama þaki (afi, amma, 

stúpafi, stjúpamma, frændi, frænka, mágur, mágkona, faðir eða móðir utan heimilisins og 

annar skyldleiki). Í hópi þrjú voru allir þeir aðilar sem flokkuðust sem vinir og/eða kunningjar 

og í þeim hóp var að finna allt frá jafningja barns til gæsluaðila og fjölskylduvinar 

(fjölskylduvinur, gæsluaðili, nágranni og vinur/kunningi). Í hópi fjögur voru allir þeir aðilar 

sem voru ókunnugir barninu (ókunnugur). 

Breytan Geð-eða þroskagreining barns var endurskilgreind og börn flokkuð 

annaðhvort í hópinn; já, með greiningu eða nei, ekki með greiningu.  

Úrvinnsla gagna 

. 

Stuðst var við lýsandi tölfræði til þess að skoða eiginleika breytunnar sem sagði til um hvort 

börn voru lengi eða stutt að segja frá kynferðisbroti. Notast var við lýsandi tölfræði til þess að 

komast að því hvort að breyturnar; aldur barns við brot, kyn barns, alvarleikastig brots, tengsl 

við geranda, greining barns, þjóðerni barns, barn greinir frá kynferðisofbeldi, barn greinir frá 

kynferðisofbeldi í barnahúsi, barni hótað, barni bannað að segja frá hefðu áhrif á töf á frásögn 
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barns. Einnig var notast við lýsandi tölfræði til þess að bera athuga hvort að tengsl þrotaþola 

við geranda, greining, aldur hefðu áhrif á það hvort börn væru lengi eða stutt að segja frá 

kynferðisofbeldi sem þeim var beitt.  

Notast var við Kí-Kvaðrat próf til þess að komast að því hvort marktækur munur væri 

til staðar á milli breytanna; kyn barns, geð-/þroskagreining, þjóðerni, tengsl við geranda og 

alvarleikastig við töf á frásögn (flokkuð í langa eða stutta töf. Einhliða dreifigreining var 

notuð til að bera saman breyturnar; tengsl við geranda, alvarleikastig og aldur barns við töf 

(óflokkaða) til þess að komast að því hvort að munur væri á meðaltölum hópanna.  Próf 

Levenes var skoðað til að komast að því hvort að forsendan um litla misleitni stæðist og 

reyndist það vera marktækt hjá breytunum aldur barns við brot og tengsl brotaþola og geranda 

og því ekki hægt að staðfesta að misleitni væri ekki til staðar í dreifingum þeirra. Til þess að 

komast að því hversu mikil misleitni væri til staðar innan breyta voru kassarit skoðuð fyrir 

þessar tvær breytur.  

Á mynd 1 er hægt að sjá að meðaltöl dreifinganna innan hópa eru mjög svipuð en hins 

vegar voru frávillingar til staðar sem skekkja dreifinguna.  

 

 

Mynd 1. Dreifing innan hópa hjá breytunni Tengsl brotaþola og geranda. 
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Á Mynd 2 er hægt að sjá að meðaltöl dreifinganna innan hópa eru mjög svipuð en hins 

vegar voru frávillingar til staðar sem skekkja dreifinguna. 

 

Mynd 2. Dreifing innan hópa hjá breytunni Aldur barns við brot. 

 

Bonferroni aðferðin var notuð til þess að vita hvar munur væri að finna á gildum 

frumbreytanna útfrá því hversu löng töfin var á frásögn barna af kynferðisofbeldi.  
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Niðurstöður 

Börn sem greina ekki frá kynferðisofbeldi 

 

Í töflu 1 er hægt að sjá að af þeim 1683 börnum sem komu í Barnahús á árunum 2006-2011 

þá greindu alls 863 börn frá kynferðisofbeldi í könnunarviðtali eða skýrslutöku í Barnahúsi. 

Fjöldi barna sem vísað var til Barnahús en greindu ekki frá kynferðisofbeldi voru 820 talsins. 

Tafla 1. Fjöldi barna sem greindu frá kynferðisofbeldi (KOF) í Barnahúsi (BH). 

 

Fjöldi barna 

 

Hlutfall 

% 

Greindu frá KOF í BH 863 0,51 

Greindu ekki frá KOF í BH 820 0,49 
n=1683 

*Flest börn þar sem ekki reyndist vera sterkur grunur um kynferðisofbeldi. 

 

Tafla 2 sýnir að af þeim 996 börnum sem ekki höfðu greint frá kynferðisofbeldi í Barnahúsi 

þá var grunur um það að 182 börn höfðu einhvern tímann áður greint frá kynferðisofbeldi. 

Tafla 2. Fjöldi barna sem ekki höfðu greint frá kynferðisofbeldi í barnahúsi, sundurliðað 

eftir því hvort þau höfðu áður greint frá kynferðisofbeldi. 

  

Fjöldi barna 

 

Hlutfall 

% 

Hefur greint frá KOF áður 182  18,3 

Hefur ekki greint frá KOF áður 779 78,2 

Ekki vitað 35 3,5 
n=996 

Hverjum segir barn fyrst frá kynferðisofbeldi 

Þegar skoðað var við hvern barn greinir í flestum tilvikum frá kynferðisofbeldi kom í ljós að 

flest börn segja fyrst fjölskyldumeðlim frá broti. Samkvæmt Töflu 3 er hægt að sjá að af þeim 

börnum sem greint höfðu frá kynferðisofbeldi og komið í Barnahús á árunum 2006-2011 

greindu 53,8 % barnanna frá kynferðisofbeldi við fjölskyldumeðlim. Sjaldgæfast var að barn 

greindi frá kynferðisofbeldi við aðra en fjölskyldumeðlims, vini/kærasta(u) og fagfólks og 

6,2% barna greindu frá kynferðisofbeldi við starfsfólk skóla eða leikskóla. 
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Tafla 3. Fjöldi og hlutfall barna útfrá því hverjum það greinir fyrst frá kynferðisofbeldi. 

 

Segir hverjum frá fyrst 

 

Hlutfall barna Fjöldi barna 

Fjölskyldumeðlim 435  53,8% 

Vinur/kærasti(a) 94 11,6% 

Fagfólk 160 14,4% 

Starfsmaður skóla eða leikskóla 50 6,2% 

Annað 9 1,1% 

Ekki vitað 101 12,5% 
n=805 

 

Töf á frásögn barna af kynferðisofbeldi 

Í töflu 4 er hægt að sjá það að 43,0% barna greindu frá  kynferðisofbeldi sem þau var beitt 

innan við ár frá atburði. Hlutfall þeirra barna sem greint höfðu frá kynferðisofbeldi eftir að tvö 

ár voru liðin frá broti voru 74,4%. Einnig er hægt að sjá að 91% barna höfðu sagt frá 

kynferðisofbeldinu þegar sex ár voru liðin frá atburði. 

Tafla 4. Hlutfall þeirra barna sem segja frá kynferðisofbeldi 0-13 ár frá broti.  

Töf á frásögn 

Ár 

Fjöldi Hlutfall barna 

% 

Hækkandi 

hlutfall 

 (cumulative percent) 

  < 1 343 43,0 43,0 

1 188 23,6 66,6 

2 62 7,8 74,4 

3 40 5,0 79,4 

4 34 4,3 83,7 

5 35 4,4 88,1 

6 16 2,0 90,1 

7 23 2,9 93,0 

8 23 2,9 95,9 

9 13 1,6 97,5 

10 9 1,1 98,6 

11 4 0,5 99,1 

12 4 0,5 99,6 

13 3 0,4 100,0 

n=797 
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Dreifing breytunnar töf var á bilinu 0-13 ár en meðaltími sem það tók barn að segja frá 

kynferðisofbeldi var 1,95 ár (sf=2,77).  

Á Mynd 3 er hægt að sjá að meirihluti barna sem komu í Barnahús á árunum 2006-

2011, eða 57,0%  greindu frá kynferðisofbeldi eftir að meira en eitt ár var liðið frá fyrsta broti 

(n=804). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Hlutfall barna sem sagði frá innan árs og eftir ár frá broti. 

 

Aldur barns við brot 

Af öllum 803 börnunum sem komu í Barnhús á árunum 2006-2011 voru flest börnin á 

aldrinum 13-19 ára. Í töflu 5 kemur í ljós að í aldurshópnum 2-7 ára voru 179 börn og af þeim 

höfðu 42% greint frá kynferðisofbeldi áður en eitt ár var liðið frá broti. Í aldurshópnum 8-12 

ára voru 265 börn og 41% þeirra hafði sagt frá kynferðisofbeldi innan við ár frá broti. Í 

aldurshópnum 13-19 ára voru 365 börn og af þeim höfði 44% greint frá kynferðisofbeldi 

þegar minna en ár var liðið frá broti.  

Tafla 5. Töf á frásögn útfrá aldri. 

   < 1 ár  1-13 ár  Heild 

Aldur  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi 

2-7 ára  75 42%  104 58%  179 

8-12 ára  109 41%  156 59%  265 

13-19 ára  159 44%  200 56%  356 

Heild  343   460   803 

n=803 

 

 

< 1 ár

1-13 ár

43,0% 

(343)

57,0% 

(460)
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Mynd 4 sýnir að meðal barna í aldurshópnum 2-7 ára höfðu 58% ekki greint frá 

kynferðisofbeldi þegar ár hafði liðið frá atburði. Töfin var lengst hjá þeim börnum sem voru í 

aldurshópnum 8-12 ára. Þegar ár hafði liðið frá broti höfðu 59% barna á aldrinum átta til tólf 

ára ekki greint frá kynferðisofbeldinu. Af þeim börnum sem voru í aldurshópnum 13-19 ára 

áttu 56% eftir að greina frá kynferðisofbeldi þegar ár hafði liðið frá atburði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4.Tengsl aldurs og tafar á frásögn.  

 

Kí-kvaðrat próf var reiknað til þess að komast að því hvort marktækur munur væri á töf á 

frásögn eftir aldurshópum þegar töf á frásögn var flokkuð í stutta og langa töf. Niðurstöður 

Ekki reyndist vera marktækur munur á töf á frásögn eftir aldurshópum þegar töf á frásögn var 

flokkuð í stutta og langa töf (2, N=803)=0,68, p=0,710). 

Þegar töf var skoðuð óflokkuð breyta reyndist vera marktækur munur á aldurshópum 

miðað við 90% vikmörk (F(2, 803)=2,913). Notast var við einhliða dreifigreiningu  þar sem 

aðferð Bonferronis var notuð til þess að komast að því hvar munurinn á meðaltölunum væri. 

Próf Bonferroni sýndi fram á að munur á aldurshópum væri marktækur milli aldurshópanna 8 

til 12 ára og 13 til 19 ára miðað við 90% vikmörk (p=0,05). Meðaltalsmunur hópanna (Mean 

Difference) reyndist vera 0,536 (sf=0,22) að meðaltali og hægt var að segja með 90% vissu að 
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meðaltalsmunur yrði á bilinu 0,059 < x ≤ 1,014 í endurteknum úrtökum. Ekki reyndist vera 

marktækur munur á öðrum aldurshópunum.  

Kyn barns 

Í töflu 6 má sjá að stúlkur sem greint höfðu frá kynferðisofbeldi á árunum 2006-2011 í 

Barnahúsi voru 678 talsins (84,4%) en fjöldi drengja var 125(15,6%). 

Tafla 6. Töf á frásögn útfrá kyni.  

   < 1 ár  1-13 ár  Heild 

Kyn  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi Hlufall  Fjöldi Hlutfall 

Drengir  61 49%  64 51%  125 15,6% 

Stúlkur  282 42%  396 58%  678 84,4% 

Heild  343   460   803 100% 

n=803 

 

 

Á mynd 5 sést að 51% drengja greindu frá kynferðisofbeldi eftir að ár eða meira var liðið 

frá atburði en 58% stúlkna greindu frá kynferðisofbeldi eftir að ár eða meira var liðið frá broti. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á töf á frásögn eftir kyni  ( (1, N=803)=2,240 , 

p=0,134). 

 

Mynd 5. Tengsl kynjamismunar og tafar. 
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Tengsl barns við geranda 

Á mynd 6 og af töflu 7 má sjá að af þeim börnum sem urðu fyrir kynferðisofbeldi af hálfu 

einhvers sem bjó undir sama þaki og barnið sögðu 36% frá broti innan við ári frá því að broti 

átti sér stað en 64% sögðu frá þegar 1-13 ár voru liðin frá broti. Þegar skyldmenni barns var 

meintur gerandi sögðu jafn mörg börn frá ofbeldinu áður en ár var liðið frá broti og þegar ár 

eða lengri tími hafði liðið frá broti. Af þeim börnum sem urðu fyrir kynferðisofbeldi af hálfu 

vina eða kunningja sögðu 41% frá broti innan við ári frá því að brot átti sér stað en 59% 

sögðu frá þegar 1-13 ár voru liðin frá broti. Þegar meintur gerandi var ókunnugur sögðu 47% 

barna frá ofbeldinu áður en ár var liðið frá broti og um 53% barna sögðu frá broti þegar ár eða 

lengri tími frá broti. 

Tafla 7. Töf á frásögn útfrá tengslum barns og geranda. 

   < 1 ár  1-13 ár  Heild 

Tengsl  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi 

Undir sama þaki  58 36%  105 64%  163 

Skyldfólk  63 50%  64 50%  127 

Vinir og kunningjar  134 41%  193 59%  327 

Ókunnugir  80 47%  89 53%  169 

Heild  335   451   786 

n=786 
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Mynd 6. Tengsl á milli tengsl barns við geranda útfrá töf á frásögn. 

 

Marktækur munur var á töf á frásögn barna eftir tengslum barns við geranda, bæði þegar 

töf á frásögn var flokkuð (minna en eitt ár og eitt ár eða lenri tími) og þegar töf var óflokkuð 

(í árum). Þegar töf á frásögn var flokkuð reyndist munur á frásögn eftir tengslum barns við 

geranda vera marktækur miðað við 90% vikmörk ( (3, N=785)=7,733 , p=0,052) Þegar að 

töf var óflokkuð reyndist munur á lengd tafar eftir alvarleikastigum vera marktækur við 95% 

vikmörk (F(2, 803)=3,93 , p=0,008). Próf Bonferroni sýndi fram á að marktækur munur var á 

lengd tafar (í árum) milli hópanna „Undir sama þaki“ og „Skyldmenni“ við 95% vikmörk (p = 

0,005) sem og „undir sama þaki“ og „vinir og kunningjar“ við 90% vikmörk (p = 0,098). 

Meðaltalsmunur (Mean Difference) á hópunum „Undir sama þaki“ og „Skyldmenni“ reyndist 

vera 1,081 (sf=0,324) að meðaltali og hægt að segja með 90% vissu að meðaltalsmunur yrði á 

bilinu 0,303 < x ≤ 1,858 í endurteknum úrtökum. Meðaltalsmunur (Mean Difference) 

hópanna „undir sama þaki“ og „vinir og kunningjar“ reyndist vera 0,632 (sf=0,262) að 

meðaltali og hægt að segja með 90% vissu að meðaltalsmunur yrði á bilinu 0,002 < x ≤ 1,261 

í endurteknum úrtökum. Ekki reyndist vera marktækur munur á hinum aldurshópunum. 
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Alvarleikastig brots 

Í töflu 8 má sjá að 66 börn (8,5%) höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi af alvarleikastigi 1 og 

309 börn (40,0%) höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi af alvarleikastigi 5.  

Tafla 8. Töf á frásögn útfrá alvarleikastigi brots.  

   < 1 ár  1-13 ár  Heild 

Alvarleikastig kynferðisofbeldis  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi 

Alvarleikastig 1  27 41%  39 59%  66 

Alvarleikastig 2  54 39%  85 61%  139 

Alvarleikastig 3  51 40%  78 60%  129 

Alvarleikastig 4  58 45%  72 55%  130 

Alvarleikastig 5  135 44%  174 56%  309 

Heild  325   448   773 

n=773 

Á mynd 7 og af töflu 8 má sjá að af þeim börnum sem orðið höfðu fyrir 

kynferðisofbeldi af alvarleikastigi 1 höfðu 59% ekki sagt frá broti eftir að ár var liðið frá broti. 

Af þeim börnum sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi af alvarleikastigi 2 höfðu 61% 

barnanna ekki sagt frá broti þegar ár var liðið frá broti. Af þeim börnum sem orðið höfðu fyrir 

kynferðisofbeldi af alvarleikastigi 3 höfðu 60% barnanna ekki sagt frá broti þegar ár var liðið 

frá broti. Af þeim börnum sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi af alvarleikastigi 4 höfðu 

55% barnanna ekki sagt frá broti þegar ár var liðið frá broti. Af þeim börnum sem orðið höfðu 

fyrir kynferðisofbeldi af alvarleikastigi 5 höfðu 56% barnanna ekki sagt frá broti þegar ár var 

liðið frá broti. Ekki reyndist vera marktækur munur á töf á frásögn eftir alvarleikastigi, hvort 

sem töf á frásögn var flokkuð (minna en eitt ár og eitt ár eða lengri ( (4, N=773)=1,647 , 

p=0,800) eða óflokkuð (F(4, 773)=0,179 , p=0,949) 
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Mynd 7. Tengsl alvarleikastigs brots og tafar á frásögn. 

 

Þjóðerni barns 

Í töflu 9 má sjá að 91,1% barna sem greint höfðu frá kynferðisofbeldi voru af Íslenskum 

uppruna (n=730) en 8,9% barna voru af erlendum uppruna (n=71). 

Tafla 9. Töf á frásögn útfrá þjóðerni. 

   < 1 ár  1-13 ár  Heild 

Þjóðerni  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi 

Íslenskur uppruni  306 42%  424 58%  730 

Af erlendum uppruna  36 51%  35 49%  71 

Heild  342   459   801 

n=801 

  

Á mynd 8 sést að af þeim börnum sem voru íslensk greindu 58% frá kynferðisofbeldi eftir 

að ár eða meira var liðið frá broti. Af þeim af erlendum uppruna greindu 49% frá broti eftir að 

ár eða meira var liðið frá broti. Munur á lengd tafar eftir þjóðerni reyndist ekki marktækur við 

90% vikmörk  ( (2, N=801)=2,042 , p=0,153). 
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Mynd 8. Tengsl þjóðernis og tafar á frásögn.  

 

Greining barns 

Í töflu 10 má sjá að 88,1% barna sem greint höfðu frá kynferðisobeldi voru ekki með 

greiningu (n=602) en 11,9% höfðu verið greind með einhverja greiningu (n=81). 

Tafla 10. Töf á frásögn útfrá því hvort barn var með greiningu. 

   < 1 ár  1-13 ár  Heild 

  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi Hlutfall  Fjöldi 

Með greiningu  29 36  52 64  81 

Ekki með greiningu  262 44  340 56  602 

Heild  291   392   683 

n=683 

  

Á mynd 9 má sjá að af þeim börnum sem voru með greiningu sögðu 64% frá 

kynferðisofbeldi eftir að ár eða meira var liðið frá broti. Af þeim börnum sem ekki voru með 

greiningu sögðu 56% frá kynferðisofbeldi eftir að ár eða meira var liðið frá broti. Munur á 

lengd tafar eftir því hvort að börn höfðu verið greind með einhverja greiningu eða ekki 

reyndist ekki marktækur ( (1, N=683)=1,740 , p=0,187). 
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Mynd 9. Tengsl greiningar og tafar á frásögn. 
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Umræða 

Rannsókn þessi var gerð til þess að reyna að varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á töf á 

frásögn barns af kynferðisofbeldi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að sumu leyti 

sambærilegar við niðurstöður erlendra rannsókna en aðrar niðurstöður rannsóknarinnar komu 

á óvart. 

Töf barna á frásögn 

Þegar skoðað var gagnasafn þeirra barna sem komu í Barnahús á árunum 2006-2011 kom í 

ljós að mörg börn greina frá kynferðisofbeldi eftir að umtalsverður tími er liðinn frá broti. 

Meiri en helmingur (57,5%) allra barna sem komu í Barnahús á þessum árum hafði beðið ár 

eða lengur með því að greina frá fyrsta atviki þar sem barni var beitt kynferðisofbeldi. 

Hlutfallið af þeim börnum á Íslandi sem höfðu ekki greint frá kynferðisofbeldi eftir að ár var 

liðið frá broti var mun lægra en í rannsókn þeirra Elliott og Briere (1994) sem var gerð í 

Bandaríkjunum. Þeir sýndu fram á að 75% barna voru ekki búin að greina frá kynferðisofbeldi 

eftir að eitt ár var liðið frá atburði. Þeir sýndu einnig fram á að þegar fimm ár voru liðin frá 

því að barn hafði verið beitt kynferðisofbeldi þá voru enn 18% sem ekki höfðu greint frá 

atburði (Elliott og Briere, 1994). Í þessari rannsókn kom í ljós að 12,4% barna áttu eftir að 

greina frá því kynferðisofbeldi sem þeim var beitt eftir að 5 ár voru liðin frá broti. Það er 

jákvætt að töfin virðist vera minni hér á Íslandi en rannsókn Elliott og Briere gaf til kynna. 

Hugsanleg ástæða fyrir þessu er sú að hérlendis hefur að undanförnu mikið verið lagt uppúr 

forvörnum gegn kynferðisofbeldi. Engu að síður eru þessar tölur háar og þó nokkuð 

áhyggjuefni. Mikilvægt er að átta sig á því að tveggja eða þriggja ára töf á frásögn getur verið 

mjög langur tími fyrir ungt barn og getur ýmislegt átt sér stað á þeim árum.  

Ljóst er að þessi mikla töf á frásögn barns af kynferðisofbeldi getur verið mjög 

alvarleg. Ekki aðeins á barnið á hættu að verða fyrir auknu ofbeldi af hálfu gerandans en 

einnig eru önnur börn í hættu. Kynferðisbrot getur vissulega haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd 
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barns og heilbrigði þess og getur leitt til skerðingar á lífsgæðum þess (Herkowitz og félagar, 

2007). 

Sú mikla töf sem getur orðið á frásögn barns varpar ljósi á það flókna ferli sem barn 

gengur í gegnum þegar segja á frá broti. Samkvæmt skýrslu Rannsóknar og greiningar um 

kynhegðun unglinga á Íslandi kom í ljós að helstu ástæður fyrir því að segja ekki frá 

kynferðisofbeldi væru skömm, fengu sig ekki til þess, vildu forða fjölskyldunni frá 

erfiðleikum og ótti um að vera ekki trúað (Barnaverndarstofa, 2007). Ástæður unglinga fyrir 

að segja ekki frá kynferðisofbeldi geta verið af öðrum toga en ástæður ungra barna. Ung börn 

eru háðari foreldrum en unglingar og mynda þeir oft sín nánustu sambönd við jafnaldra sína. 

Takmörkuð þekking ungra barna getur leitt til þess að þau átti sig ekki á kynferðisbroti sem 

þeim var beitt og vita þar af leiðandi ekki að þau eigi að segja frá (Jón Friðrik Sigurðsson, 

Jóhanna Kristín Jónsdóttir og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2010; Svedin og Back, 2003).  

Áhugavert hefði verið að vita helstu ástæður fyrir töf hjá íslenskum börnum á 

aldrinum 3-18 ára og gæti sú breyta verið ágætis viðbót við gagnasafn Barnahús ef mögulegt 

er að nálgast þær upplýsingar. Þær upplýsingar gætu haft í sér öflugari forvarnir sem 

miðuðust að því að kynna börnum fyrir þessa þætti og útskýra afhverju mikilvægt sé að barn 

greini frá broti strax eftir brot.  

Börn sem greina ekki frá kynferðisofbeldi eða draga til baka frásögn 

Ekki er hægt að vita hversu mörg börn greina ekki frá því kynferðisofbeldi sem þeim var beitt. 

Mikilvægt er að barni sé vísað í Barnahús ef sterkur grunur er á að barn hafi orðið fyrir 

kynferðisofbeldi þrátt fyrir að hafa ekki greint frá því. Í mörgum tilfellum kemur það fyrir að 

börn hafa verið spurð leiðandi spurninga áður en þau koma í Barnahús sem gæti hafa leitt til 

rangra ásakana. Það kemur stundum fyrir að þegar barn kemur í vandað rannsóknarviðtal í 

Barnahús virðist fyrri ásakanir ekki á rökum reistar. Þetta getur skýrt það háa hlutfall barna 

sem greina ekki frá kynferðisofbeldi í Barnahúsi. Ljóst er þó að hluti þessara barna hafa orðið 
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fyrir kynferðisofbeldi og treysta sér ekki til þess að segja frá því í Barnahúsi. Þegar skoðuð 

var lýsandi tölfræði fyrir það hvort barn hefði greint frá kynferðisofbeldi áður og hvort að 

barn hefði sagt frá ofbeldinu í viðtali í Barnahúsi kom í ljós að af þeim 820 börnum sem ekki 

höfðu greint frá kynferðisofbeldi í Barnahúsi þá höfðu 182 börn áður greint frá 

kynferðisofbeldi. Þessar tölur gefa til kynna að 22% barna dragi framburð sinn til baka. Hins 

vegar eru í mörgum tilvikum ekki til sannanir um það að barna hafi greint frá kynferðisofbeldi 

Ekki er hægt að vita hversu mörg börn sem draga framburð sinn til baka hafa ekki orðið fyrir 

kynferðisofbeldi en mikilvægt er að kanna vel hvað býr að baki þess að barn dragi upphaflega 

frásögn til baka.  

Vandað rannsóknarviðtal er forsenda þess að komast nær sannleikanum hvort að barn 

hafi sætt kynferðisofbeldi eða ekki. Ung börn greina síður frá kynferðislegu ofbeldi áður en 

þau fara í rannsóknarviðtal og oft hafa grunsemdir vaknað á annan hátt en með eigin frásögn 

(Gísli og félagar, 2010; Hershkowitz og félagar, 2005 og Hershkowitz, Horowitz og Lamb, 

2007). 

Þegar grunur vaknar um að barn hafi verið beitt kynferðisofbeldi þá er í mörgum 

tilvikum haft samband við barnaverndarstarfsfólk og sumum börnum vísað í Barnahús. 

Grunur getur vaknað hjá foreldrum eða nákomnum aðila barnsins útfrá kynferðislegum 

talsmáta, leik og annarri óeðlilegri kynhegðun. Þar sem að börn þroskast á misjöfnum hraða 

og alast upp í mismunani heimilisaðstæðum þá getur kynhegðun barna verið mismikil. Þegar 

kynhegðun barns er verulega frábrugðin kynhegðun jafnaldra sinna þá geta vaknað 

grunsemdir hjá ummönnunaraðilum barnsins. Eðlilegar skýringar geta legið að baki og því er 

mikilvægt að ummönnunaraðili sjái til þess að barn fái að fara í viðtal til fagaðila á þessu 

sviði. Jafnvel þótt að mörg börn sem vísað er í Barnahús hafi ekki orðið fyrir kynferðisofbeldi 

er mikilvægt að öll börn fái að njóta vafans.  
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Hverjum segja börn frá kynferðisofbeldi 

Í ljós kom að í flestum tilvikum (54%) greina börn fjölskyldumeðlimum fyrst frá 

kynferðisofbeldi . Útfrá þessum tölum er hægt að álykta að barn sé líklegast til þess að segja 

nákomnum aðila frá kynferðisofbeldi. Barn myndar gjarnan sín nánustu tengsl við foreldra og 

systkyni og hefur jafnan greiðari aðgang að þeim þegar kemur að því að greina frá 

kynferðisofbeldi. Þegar gerandi er hins vegar einstaklingur í fjölskyldu barns getur það gert 

barni erfiðara fyrir að segja frá kynferðisofbeldi vegna hagsmuna og áhyggna um afdrif 

fjölskyldunnar. Í skýrslu rannsóknar og greiningar kom í ljós að unglingar greina frekar 

vinum og  kærustu/kærasta frá kynferðisofbeldi því að þeir aðilar eru gjarnan mjög tengdir 

unglingnum (Barnaverndarstofa, 2007). Jafnvel þótt að barn greini vini eða kunningja frá 

kynferðisofbeldi getur komið fyrir að afleiðingarnar af frásögninni verði engar. Mikilvægt er 

að fræða unglinga jafnt sem fullorðna um það hvernig eigi að bregðast við ef einhver 

nákominn greinir frá kynferðisofbeldi. 

Töluvert óalgengt, eða í um 6% tilfella, er að barn greini starfsmann skóla eða 

leikskóla fyrst frá kynferðisofbeldi. Gæti þetta verið áhyggjuefni því að þessir aðilar eiga að 

vera hlutlausir aðilar sem barn ætti að geta treyst, sérstaklega þegar barn veit ekki hvert það á 

að snúa sér. Mikilvægt er að öll börn séu upplýst um það við hvern er hægt að tala við í skóla 

eða leikskóla þegar greina þarf frá kynferðisofbeldi eða ef grunsemdir vakna um að einhver 

nákominn barninu sé beitt ofbeldi.  

Aldur barns við brot 

Töf á frásögn af kynferðisofbeldi var lengst hjá börnum í aldurshópnum 8-12 ára. Ekki 

reyndist þó vera mikill munur á töf á frásögn útfrá aldurshópnum 2-7 ára og 13-19 ára. Í ljós 

kom að ekki var marktækur munur á aldurshópnum eftir því hversu langan tíma það tók barn 

að greina frá kynferðisofbeldi þegar töfin var flokkuð í annaðhvort innan við ár frá broti eða 

þegar ár eða lengur var liðið frá broti.  
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Martækur munur reyndist vera á töf á frásögn eftir aldurshópum þegar tíminn sem það 

tók barn að greina frá kynferðisofbeldi var ekki flokkaður í tvo hópa. Það reyndist taka börn á 

aldrinum 8-12 ára lengri tíma að greina frá kynferðisbroti en börn á aldrinum 2-7 eða 13-19 

ára. Hins vegar kom í ljós að það tók yngstu börnin á aldursbilinu 2-7 ára við fyrsta brot voru 

ekki lengri tíma en eldri börn á bilinu 8-19 ára að greina frá kynferðisofbeldi.  

Rannsókn Smith og félaga (2000) sýndi fram á það að því yngra sem barn var við brot 

því lengri tíma tók það barn að segja frá kynferðisofbeldinu (Smith og félagar, 2000). 

Niðurstöður þessar rannsóknar eru því að nokkru leyti í samræmi við niðurstöður Smith og 

félaga því að meiri töf varð á frásögn barnanna á aldrinum 8-12 ára heldur en hjá börnunum 

sem voru 13-19 ára við brot. Ætla má að aukinn vitsmunaþroski barns og þekking á því sem 

rangt er leiði til þess að eldri börn greina fyrr frá kynferðisofbeldi en yngri börn. Ástæðan 

fyrir því að börn sem voru á aldrinum 2-7 ára við fyrsta brot sýndu ekki fram á lengri töf á 

frásögn miðað við eldri börn geta verið ýmsar. Innri þættir eins og áhyggjur af afdrifum 

fjölskyldu og ótti um að verða ekki trúað hafa hugsanlega minni áhrif á yngsta aldurshópinn. 

Mjög ung börn geta til dæmis átt erfitt með að ímynda sér afleiðingar þess fyrir fjölskyldu og 

vini að greina frá kynferðisofbeldi. Líklegt er að í stað þess að bíða lengi með að segja frá 

broti þá getur verið að yngstu börnin greini hreinlega ekki frá kynferðisofbeldi því þau hafa 

ekki nægjanlegan þroska til að átta sig á því að brot hafi átt sér stað. Einnig er minnisgeta 

ungra barna slakari en hjá eldri börnum og það getur leitt til þess að þau muna ekki skýrt frá 

atviki. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru hins vegar ekki í samræmi við niðurstöður þeirra 

Goodman-Brown og félaga (2003) sem voru að því eldra sem barn var þegar fyrsta brot átti 

sér stað því lengri töf varð á frásögn þeirra. Athyglisvert hefði verið að sjá hvort að meiri 

munur væri á töf barna á frásögn af kynferðisofbeldi ef aldurshóparnir væru afmarkaðri og 

fleiri. 
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Alvarleikastig brots 

Niðurstöður úr skýrslu Unicef gefa til kynna að flest börn sem koma til viðtals í Barnahúsi 

verða fyrir  kynferðisofbeldi á alvarleikastigi 4 og 5 (Unicef, 2013). Þessi rannsókn sýndi 

fram á að flest börn, eða um 40%, urðu fyrir kynferðisbroti af alvarleikastigi 5 sem er 

alvarlegasta brotið. Aðeins 9% barna höfðu orðið fyrir kynferðisbroti af alvarleikastigi 1. Ekki 

er vitað hvort að þetta litla hlutfall gefi til kynna að færri börn verði fyrir vægustu gerð 

kynferðisofbeldis eða vegna þess að ung börn geta átt erfiðara með að átta sig á að 

kynferðisbrot hafi átt sér stað og greina þar af leiðandi ekki frá því (Goodman-Brown, 

Edelstein, Goodman, Jones og Gordon, 2003). Skýrsla Unicef gefur einnig til kynna að 

alvarleiki brota á Íslandi virtist aukast með auknum aldri barnanna (Unicef, 2013). 

Flestar niðurstöður erlendra rannsókna gefa til kynna að því alvarlegra sem brot er því 

lengur er barn að greina frá kynferðisofbeldi (Hershkowitz og félagar, 2007). Í þessari 

rannsókn kom á óvart að alvarleikastig brots virtist ekki hafa marktæk áhrif á það hversu 

langan tíma það tók barn að greina frá kynferðisbroti. Af þessu má draga þær ályktanir að það 

getur tekið barn langan tíma að greina frá kynferðisbroti hvort sem það er af vægustu eða 

alvarlegustu tegund. 

Athyglisvert hefði verið að skoða hvort brotin verði alvarlegri því eldri sem barn 

verður og bera það svo saman við töf á frásögn barns af kynferðisofbeldi. Einnig hefði verið 

mögulegt að fella saman hópa í tvö alvarleikastig en ekki í fimm og athuga hvort að þær 

niðurstöður gæfu vísbendingar um meiri mun. 

Tengsl barns við geranda 

Greinilegt er að börn segja frekar frá þegar ókunnugir eða skyldmenni eru gerendur. 

Niðurstöður erlendra rannsókna (Goodman-Brown og félagar, 2003) gefa til kynna að því 

meiri sem tengslin eru því lengri tíma tekur það barn að greina frá kynferðisofbeldi. Í rauninni 

er það túlkunaratriði hvort að niðurstöður rannsóknar samræmist þeim niðurstöðum þar sem 
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að það veltur á skilgreiningu á nánum tengslum. Oft er talað um að þeir aðilar sem búa undir 

sama þaki og barn séu tengdastir því. Því næst komi skyldmenni, vinir og kunningjar og að 

lokum ókunnugir (Martens, 1989). Hugsanlega er Ísland frábrugðið öðrum löndum hvað 

varðar nánustu tengsl barns og gætu vinir og kunningjar verið tengdari mörgum börnum 

heldur en skyldmenni. Þetta á líklegast mest við í elsta aldursópnunum eða börn frá 13-19 ára. 

Tilgátan um að því nánari sem tengslin væru á milli barns og geranda því lengri væri barn að 

segja frá, stóðst. Líklegar ástæður fyrir þessum niðurstöðum geta verið þær að barn á erfiðara 

með að segja einhverjum frá þegar aðilinn sem braut gegn barninu er mjög náinn honum. Því 

tengdari sem barn er geranda því líklegri er að barn óttist um afdrif geranda. Tilfinningar af 

væntumþykju og áhyggjur af því að gerandi efni hótanir sínar geta spilað inn í frásagnarferlið.  

Kyn barns 

Af þeim börnum sem greindu frá kynferðisofbeldi á Íslandi á árunum 2006- 2011 þá var 

hlutfall stúlkna 84%. Samkvæmt niðurstöðum Finkelhors (1994) eru konur helmingi til 

þrisvar sinnum líklegri til þess að verða beittar kynferðisofbeldi en menn (Finkelhor, 1994). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu hins vegar til kynna að rúmlega sex sinnum fleiri stelpur 

greindu frá kynferðisofbeldi. Mögulega greina drengir enn síður frá kynferðisofbeldi en 

stúlkur. Annars vegar getur verið að á Íslandi sé hlutfall stúlkna sem verða fyrir 

kynferðisofbeldi óvenjuhátt miðað við önnur lönd. Hugsanlega eru meiri fordómar í samfélagi 

gagnvart strákum sem hafa verið beittir kynferðisofbeldi og erfiðara er fyrir þá en stelpur að 

greina frá kynferðisofbeldi.  

Í ljós kom að einhver munur væri á því hversu langur tími leið frá broti til frásagnar af 

kynferðisofbeldi útfrá því hvors kyns barnið var. Það virtist taka stúlkur lengri tíma að greina 

frá kynferðisofbeldi en stráka. Þessi niðurstaða er ekki í samræmi við niðurstöður Sas sem 

sýndi fram á það að strákar eru líklegri til þess að greina seinna frá kynferðisofbeldi en stelpur 
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(Sas, 1993). Jafnvel þótt að einhver munur til staðar þá var hann ekki nægjanlega stór til þess 

að mælast marktækur og því ætti að taka ályktanir um hugsanlegan mun með fyrirvara. 

Þjóðerni barns 

Niðurstöður rannsóknar gáfu til kynna að börn af erlendum uppruna voru líklegri en íslensk 

börn til þess að greina fyrr (innan árs) frá kynferðisofbeldi. Þessar niðurstöður komu á óvart 

þar sem að ætla mætti að Íslendingar hefðu stærra tengslanet en börn af erlendum uppruna. 

Einnig var talið að Íslendingar hefðu meiri þekkingu á því hvert ætti að snúa sér til að 

tilkynna brot. Hins vegar getur það verið að vegna þess að börn af erlendum uppruna hafi 

minna tengslanet en Íslendingar þá eiga þeir minni hagsmuna að gæta þegar segja á frá broti. 

Fyrirstaðan fyrir því að segja ekki frá broti gæti verið minni þar sem ekki er óttast um afdrif 

fjölskyldu og fleirri. Einnig getur hugsast að börn af erlendu bergi brotni fái betri kennslu um 

kynferðisofbeldi í heimalandi sínu en íslensk börn fá. Jafnvel þótt að einhver munur hafi verið 

til staðar þá var hann ekki nægjanlega stór til þess að mælast marktækur og því ætti að taka 

ályktanir um hugsanlegan mun með fyrirvara. 

Greining barns 

Í ljós kom að einhver munur var á töf á frásögn barna af kynferðisofbeldi útfrá því hvort að 

barn væri með greiningu eða ekki. Í ljós kom 64% þeirra sem voru með einhverja geð og 

þroskagreiningu sögðu frá kynferðisofbeldi eftir að meira en ár var liðið frá broti. Af þeim 

börnum sem ekki voru með neina geð og þroskagreiningu þá sögðu hins vegar 54% þeirra frá 

eftir að ár var liðið frá broti. Munurinn var ekki marktækur og því ætti að taka ályktanir um 

hugsanlegan mun með fyrirvara. Hugsanlega gefur þessi smávægilegi munur til kynna að 

börn með greiningu eiga erfiðara með að skillja að brot hafi átt sér stað meðal annars vegna 

skerðingar á ýmsum þroskasviðum. Hins vegar getur það einnig þýtt að börn með geð og 

þroskagreiningar hafi ekki sama aðgang og önnur börn að því að greina frá kynferðisofbeldi. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn með geð og þroskagreiningar eru líklegri til þess að verða fyrir 
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kynferðisofbeldi (Gudjonsson, Murphy og Clare, 2000; Green, 2001). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gætu því gefið tilefni til þess að taka betur á fræðslu og forvörnum sem snúast að 

þessum hópi barna. Hugsanlega skortir meiri einstaklingsmiðaða fræðslu fyrir börn með 

greiningar þar sem tekið er tillit til tiltekinnar þroskaskerðingar. Öll börn, sama hvort að þau 

séu með greiningu eða ekki, eiga að hafa greiðan aðgang að einhverjum aðila sem það getur 

greint frá kynferðisofbeldinu við. Öll börn eiga einnig rétt á því að vera vel upplýst um það 

hvernig eigi að bregðast við ef þau verða fyrir kynferðisofbeldi og ef einhver nákominn þeim 

lendir í þeim aðstæðum.  

Samantekt  

Rannsókn þessi var gerð til þess að stuðla að auknum skilningi hjá almenning og fagfólki á töf 

á frásögn barna af kynferðisofbeldi. Einstakar breytur voru skoðaðar og komist að því hvort 

að tengsl væru til staðar á milli þeirra og tafar á frásögn. Markmið rannsóknar var reyna að 

bera kennsl á þá þætti sem hafa áhrif á þá löngu töf sem getur átt sér stað á frásögn barns af 

kynferðisofbeldi. Þegar barn skýrir frá kynferðisofbeldi fer ákaflega flókið ferli af stað og í 

mörgum tilvikum er ekki hægt að vita með vissu hvort brot hafi átt sér stað eða ekki. 

Gagnagrunnur Barnahúss um frásagnir barna geta aðeins gefið spá um raunverulegt ástand á 

Íslandi en því miður getum við ekki vitað nákvæmlega hversu mörg börn verða fyrir 

kynferðisofbeldi né hversu mörg börn greina aldrei frá ofbeldinu. Stundum getur langur tími 

liðið frá því að barn verði fyrir ofbeldi þangað til að það segir frá broti og í mörgum tilvikum 

er erfitt að mæla tímann sem leið þar á milli.   

 Talið er að hægt sé spá fyrir um þann tíma sem það tekur barn að greina frá 

kynferðisofbeldi útfrá tengslum barns við geranda og aldri barns við brot. Alvarleikastig brots 

virðist ekki hafa áhrif á það hversu lengi barn er að segja frá kynferðisofbeldi. Nákvæmari 

úrvinnslu er þörf til þess að komast að því hvort að hvort að þetta sé raunin á Íslandi. 

Áhugavert hefði verið að skoða öll þau mál sem bárust Barnahúsi frá stofnun, árið 1998 til 
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ársins 2013 til þess að kanna  hvort sömu niðurstöður fengjust. Í takt við meiri fræðslu og 

aukna vitundarvakningu í samfélaginu er vonast til þess að kynferðisbrotum fækki og börn 

greini strax frá ef kynferðisbrot hafi átt sér stað.  

Mikilvægt er að komast að heilsufarslegum afleiðingum þess sem það hefur í för með 

sér að greina ekki frá kynferðisofbeldi fljótlega eftir brot eða jafnvel aldrei. Niðurstöður slíkra 

rannsókna gætu varpað ljósi á þá miklu ógn sem steðjar að samfélaginu, heilsufarslega og 

efnahagslega ef börn segja ekki frá því kynferðisofbeldi sem þeim var beitt.  
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