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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar 

um nauðganir á Íslandi, tíðni þeirra, afleiðingar og úrræði. Ofbeldi gegn konum er ekki nýtt 

undir sólinni en meirihluti þeirra sem er nauðgað eru konur. Hér er jafnframt fjallað um 

hvernig félagsleg formgerð samfélaga getur mögulega haft áhrif á slíka atburði. Erfitt er að 

henda reiður á tíðni nauðgana þar sem takmörkuð gögn eru fyrir hendi en þó má áætla að 

um ríflega fimmtungi kvenna hafi verið nauðgað eða að gerð hafi verið tilraun til þess. 

Nauðgun getur haft verulega slæmar afleiðingar í för með sér og því er brýnt að bjóða upp á 

þjónustu og úrræði fyrir þá sem er nauðgað.  Hafa ber í huga að þolendur nauðgana geta 

búið alls staðar á landinu og vænlegast er að allir hafi aðgengi að slíkri þjónustu.  

 

Lykilorð: Nauðgun, tíðni, afleiðingar, úrræði, samfélagsvinna, valdefling, félagsráðgjöf. 
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1 Inngangur 

Ofbeldi gegn konum er ekki nýtt undir sólinni heldur á það sér langa sögu í samfélaginu  

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt að á Íslandi ríki meira jafnrétti 

en í nokkru öðru landi í heiminum er kynferðislegt ofbeldi gegn konum útbreitt og gefa 

rannsóknir til kynna að minnst fjórðungur íslenskra kvenna hafi verið beittur kynferðislegu 

ofbeldi (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Nauðgun flokkast undir kynferðislegt ofbeldi (Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir, 2009). 

Þrátt fyrir að um 30 ár séu liðin frá því að rannsóknir hófust á goðsögnum um 

nauðganir virðast þær enn lifa í orðræðunni bæði hvað varðar sjálfan verknaðinn og 

þolendurna (Suarez og Gadalla, 2010). Þegar fólk heyrir orðið „nauðgun“ sjá margir 

atburðinn eflaust fyrir sér þar sem ókunnugur maður með hníf ræðst á konu í myrku 

húsasundi og nauðgar henni. En í raun eru aðstæður sem þessar verulega óalgengar í 

raunveruleikanum. Flestum er nauðgað af einhverjum sem er kunnugur fórnarlambinu. 

(Mason og Lodrick, 2013). 

Goðsagnir um nauðganir hafa fengið mikla umfjöllun og bent hefur verið á að þær 

megi flokka í tvennt. Annars vegar er það hin algenga og útbreidda goðsögn um að með 

ómeðvituðu eða meðvituðu háttalagi sínu bjóði konur upp á nauðgun (Sigrún Júlíusdóttir, 

2011). Af þessum sökum er algengt að konur sem er nauðgað fái spurningar um klæðaburð 

þeirra þegar ofbeldið átti sér stað frá yfirvöldum eins og lögreglu og vinum, vandamönnum, 

fjölskyldu og maka (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). Hins vegar er það goðsögnin eða 

viðhorfið um að konur ljúgi til um að þeim hafi verið nauðgað (Sigrún Júlíusdóttir, 2011) og 

þær séu til dæmis með því að leitast eftir athygli (Mason og Lodrick, 2013). Með goðsögnum 

sem þessum er reynt að gera þolendur ábyrga fyrir ofbeldinu og er hægt að rekja þær til 

hugmynda um ólíka kynverund kynjanna (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Mikilvægt er að skilja 

áhrif  þessara goðsagna á fórnarlömb nauðgana og allt samfélagið þar sem þær hafa mikið að 

segja um velferð og bata þeirra sem er nauðgað (Suarez og Gadalla, 2010).  

Goðsögnin um að samfarir við konu sem er áfengisdauð sé ekki nauðgun er enn við líði 

hjá hluta af almenningi, þá sérstaklega ef kona hefur farið heim með manni því þá sé hún 

búin að senda út þau skilaboð að hún sé til í kynlíf með manninum. Þessi goðsögn elur á 

fordómum gagnvart þolandanum og beinir ábyrgðinni að honum og um leið er ábyrgðinni 

beint frá gerandanum. Á árunum 2003 til 2007 voru komur fólks á Neyðarmóttöku 
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Landspítala rannsakaðar. Niðurstöður voru þær að um 72% þolenda höfðu drukkið áfengi 

áður en kynferðislegt ofbeldi gegn þeim átti sér stað þannig að þeir voru of drukknir til að 

vita hvað væri að gerast eða til að geta stjórnað hegðun sinni (Berglind Guðmundsdóttir og 

Eyrún B. Jónsdóttir, 2010). 

 Fórnarlömb nauðgana eru oft sögð hafa boðið upp á nauðgun með hegðun sinni. Til 

að mynda ef kona er klædd á einhvern hátt sem þykir óviðeigandi, hefur ákveðið orðspor eða 

hefur á einhvern hátt gefið til kynna í upphafi að hún vildi stunda kynlíf, eins og með kossi 

eða með því að fara heim með þeim sem síðan nauðgar henni. Slíkir hlutir eru oft notaðir til 

að réttlæta ábyrgð konunnar sjálfrar á nauðguninni (Mason og Lodrick, 2013). 

 Þegar karlmaður nauðgar öðrum karlmanni er oft talið að þeir séu samkynhneigðir en 

því er aftur á móti öfugt farið. Þeir eru í flestum tilfellum gagnkynhneigðir. Goðsögn sem 

þessi getur vissulega reynst þolandanum erfið og hann upplifir meðal annars skömm vegna 

þess (Mason og Lordick, 2013). 

 Í þessari ritgerð er fjallað um nauðganir á Íslandi, tíðni þeirra, afleiðingar, úrræði og 

hvort það sé eitthvað í formgerð samfélaga sem ýti undir atburði sem þessa. Jafnframt er 

fjallað um hvort munur sé á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni þegar kemur að tíðni og 

úrræðum fyrir fórnarlömb nauðgana.  
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2 Skilgreiningar 

Hugtakið nauðgun vísar í verknað þar sem til staðar eru gerandi og þolandi. Gerendur geta 

verið fleiri en einn eins og í hópnauðgun. Gerandinn þvingar þolandann gegn hans vilja. 

Þolandinn er nauðugur. Hann er nauðbeygður undir vilja gerandans sem með úrræðum 

sínum, eins og aðstöðu, líkamlegum yfirburðum, tækjum eða klækjum, nær vilja sínum fram. 

Nauðgun felur í sér kynferðislega valdbeitingu (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). 

Franski félagsfræðingurinn Michel Foucault lagði áherslu á að í nauðgun fælist líkamleg 

árás og því ætti hún að vera refsiverð samkvæmt lögum (sjá í Henderson, 2007).  

Samkvæmt 194. grein almennra hegningarlaga nr. 19/1949 er nauðgun skilgreind á 

eftirfarandi hátt: 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi, 
hótunum eða annars konar ólögmætri nauðgun gerist sekur um nauðgun og skal sæta 
fangelsi ekki skemur en 1 ár og 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 er ástatt um hann að öðru leyti að hann getur ekki spornað  
við verknaðinum eða skilið þýðingu hans (Almenn hegningarlög, XXII. kafli).  

 

Í 195. grein almennra hegningarlaga nr. 19/1949 segir jafnframt að: „Þegar refsing fyrir 

brot gegn 194. grein er ákveðin skal virða það til þyngingar: a. ef þolandi er barn yngra en 18 

ára, b. ef ofbeldi geranda er stórfellt, c. ef brotið er framið á sérstaklega sársaukafullan eða 

meiðandi hátt“  (Almenn hegningarlög, XXII. kafli). 

Í bókinni Nauðgun eftir Sigrúnu Júlíusdóttur (2011, bls. 27), prófessor í félagsráðgjöf, er 

nauðgun skilgreind á eftirfarandi hátt: „Nauðgun er líkamsárás, þvingun eða tilraun til 

þvingunar til kynferðislegra samskipta. Ekki skiptir máli hvort hvatir árásaraðila beinast að 

líkamsmeiðingum, andlegri/persónulegri niðurlægingu eða kynferðislegri útrás“.  

Skilgreining Stígamóta á nauðgun er svohljóðandi: „Kynferðislegt ofbeldi þar sem 

einhver þrengir sér eða gerir tilraun til að þrengja sér inn í líkama annarrar manneskju gegn 

vilja hennar og brýtur þar með sjálfsákvörðunarrétt og sjálfsstjórn hennar á bak aftur“ (Anna 

Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2013, bls. 23). 

Aþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization, WHO) hefur sett fram skýra 

og afdráttarlausa skilgreiningu á nauðgun þar sem þolandi og gerandi geta verið af báðum 
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kynjum, auk þess sem skilgreiningin felur einnig í sér skilgreiningu á hópnauðgun. 

Skilgreiningin er á þessa leið:  

Nauðgun á sér stað þegar líkamlegt afl eða aðrar þvingunaraðferðir eru notaðar til að 
þröngva typpi, öðrum líkamshlutum eða hlutum inn í leggöng eða endaþarm. Ef 
einhver gerir tilraun til þessarar athafnar þá telst það sem tilraun til nauðgunar. Ef 
nauðgun er framin af tveimur eða fleiri gerendum þá er það hópnauðgun.  
 

  (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi og Lozano, 2002, bls. 149).  
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3 Tíðni 

Kynferðislegt ofbeldi er algengt og alvarlegt vandamál sem snertir milljónir fólks í heiminum 

á ári hverju (Krug o. fl., 2002). Kynferðislegt ofbeldi er því alþjóðlegt vandamál og getur haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir þolendur. Meirihluti þeirra sem er nauðgað eru 

konur (Mason og Lodrick, 2013). Þó færist það sífellt í aukana að karlmenn tilkynni um að 

hafa verið nauðgað (Suarez og Gadala, 2010). Því er mikilvægt að hafa þekkingu á og hlusta á 

vitnisburði karlmanna sem hefur verið nauðgað. Það að karlmönnum sé nauðgað er til 

dæmis vel þekkt í fangelsum og hjá hermönnum samkvæmt erlendum rannsóknum 

(Bergoffen, 2012). Erlendar rannsóknir hafa að auki bent til þess að karlmenn nauðgi öðrum 

karlmönnum í fangelsum til að öðlast virðingu frá samföngum sínum (Krug o. fl., 2002). En 

nauðganir þar sem karlmenn eru þolendur hafa fengið litla umfjöllun (Vearnals og Campbell, 

2001). Líkurnar á að konum sé nauðgað einhvern tímann á ævi þeirra, eða að gerð sé tilraun 

til að nauðga þeim, eru um 20% samkvæmt erlendum rannsóknum, það er um fimmtungur 

kvenna. Þegar litið er til karla eru líkurnar um 4% á að þeim sé nauðgað eða að gerð sé 

tilraun til þess (Mason og Lodrick, 2013).  

Á Íslandi sem og í öðrum nágrannalöndum hafa verið til mjög takmörkuð gögn um tíðni 

og eðli kynferðislegs ofbeldis (Þingskjal 49-48, 2009-2010). Skortur á gögnum og 

upplýsingum um kynferðislegt ofbeldi á einnig við um flest önnur lönd í heiminum og því er 

veruleg þörf á því alls staðar að rannsaka viðfangsefnið (Krug o. fl., 2002). En í desember árið 

2010 var viðamikil rannsókn á ofbeldi gegn konum framkvæmd á Íslandi. Rannsóknin var 

framkvæmd á 3000 konum á aldrinum 18 til 80 ára. Rúmlega tveir þriðju eða 2050 konur 

svöruðu og var svarhlutfallið því nokkuð gott. Rannsóknin ætti því að gefa ágætis mynd af 

raunveruleikanum. Í rannsókninni kom fram að um 13,2% kvennanna höfðu orðið fyrir 

nauðgun eða þá orðið fyrir tilraun til nauðgunar einhvern tímann eftir að þær höfðu náð 16 

ára aldri. Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru yfirfærðar á þýði, það er á allar 18 til 80 ára 

konur á Íslandi, má áætla að um 12.866-16.165 konur á landinu hafi verið nauðgað eða að 

gerð hafi verið tilraun til að nauðga þeim einhvern tímann eftir 16 ára aldur (Elísabet 

Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). 

Áður, eða árið 1996, hafði verið framkvæmd samnorræn rannsókn neyðarmóttaka á 

Norðurlöndum. Í rannsókninni tóku 74 konur og stúlkur þátt sem voru á aldrinum 12 til 58 

ára. Þær áttu það sameiginlegt að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Niðurstöður sýndu 
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að um 65% þeirra hafði verið nauðgað og um helmingur þeirra hafði jafnframt orðið fyrir 

líkamlegu ofbeldi. Ráðist var á um þriðjung þeirra meðan þær sváfu en þær voru flestar undir 

áhrifum áfengis og lék grunur á að hluta þeirra hefði verið byrlað lyfjum (Berglind 

Guðmundsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 2010).  

Árið 2012 leituðu 264 einstaklingar til Stígamóta. Af þessum 264 einstaklingum höfðu 

140 orðið fyrir nauðgun, 23 þeirra lent í nauðgunartilraun og 8 þeirra höfðu grun um að hafa 

lent í nauðgun til dæmis eftir að hafa vaknað upp á ókunnum stað hjá ókunnugum manni og 

hafa enga minningu um það hvernig viðkomandi hafði endað þar. Af þeim 140 einstaklingum 

sem hafði verið nauðgað voru 10 karlmenn. Lyfjanauðganir voru 22 þar sem þolendurnir 

voru konur í öllum tilfellum. Hópnauðganir voru 24 en þar af var þolandinn í einu tilfelli 

karlmaður. Þegar um hópnauðganir var að ræða voru gerendur frá tveimur upp í fjóra miðað 

við þær upplýsingar sem starfsmenn Stígamóta hafa. En í fjórum tilfellum kom fjöldi gerenda 

í hópnauðgunum ekki fram (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2013).  

Sönnunarbyrði í nauðgunarmálum getur verið ansi erfið og eru fá mál jafn viðkvæm 

(Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson, 2010).   

Ætla má að viðhorf, almennings sem og fagfólks innan réttarkerfisins, til nauðgana og 

afleiðinga þeirra útskýri að einhverju leyti hve ákært er í fáum nauðgunarmálum miðað við 

þann fjölda kæra sem berst árlega. En það virðist fara eftir eðli ofbeldisins hvort litið sé á það 

sem nauðgun. Almenningur virðist vera fljótur að samþykkja atburð sem nauðgun ef 

atburðurinn hefur verið álitinn þungbær (e. aggrevated rape). En það sama á ekki við um 

nauðgun ef hún er einföld (e. simple rape), það er ef gerandinn er einn, hann þekkir 

þolandann og líkamlegt ofbeldi er í lágmarki. Þegar almenningur fer að líta á slíkar athafnir 

sem nauðganir þá eykst tíðni kæra verulega. Samkvæmt þessu hefur viðhorf almennings 

áhrif á fjölda kæra í nauðgunarmálum (Berglind Guðmundsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 

2010). Jafnframt dregur það úr líkum á kæru ef gerandinn er félagi eða kunningi þolandans 

og eins ef þolandinn hefur farið á stefnumót með honum (O´Byrne, Hansen og Rapley, 2007).  

Nauðgunarkærum hefur þó fjölgað verulega í þeim ríkjum sem hafa náð hvað lengst í 

jafnréttismálum en þar hefur vitund kvenna um eigin rétt aukist. Jafnframt leggja konur í 

auknum mæli fram kæru vegna nauðgana sem erfitt er að sanna þar sem þær sætta sig síður 

við mannréttindabrot. Þó svo að kærutíðni aukist þá endurspeglar hún ekki fjölda dóma og á 

það við á Íslandi sem og í öðrum löndum. Ef horft er til núverandi réttarkerfis má segja að 

það geri í raun ráð fyrir því að konur séu tilkippilegar til kynlífs nema þær berjist af öllum lífs- 
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og sálarkröftum gegn nauðgurunum þannig að þær fái sýnilega áverka en það dugar þó ekki 

alltaf til  (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). 

Þegar skoðuð eru tengsl gerenda við þolendur hjá þeim sem leituðu til Stígamóta árið 

2012 er notast við 214 svör en þau stangast á við fjölda þeirra sem var nauðgað sem var 140. 

Ástæðan er sú að sumum þolendanna hefur verið nauðgað oftar en einu sinni; þolendurnir 

sem eru 140 talsins hefur verið nauðgað samtals 214 sinnum. Flestum var nauðgað af vini 

eða kunningja eða tæplega helmingi (44,9%) þolenda, þriðjungi (27,1%) var nauðgað af 

ókunnugum og 15,4% var nauðgað af maka. Ef árin milli 2008 og 2012 eru skoðuð þá er 

niðurstaðan sambærileg, stærsti hluti gerenda eru vinir eða kunningjar. Þegar skoðað er 

hvort og þá hvernig gerendur reyna að þagga niður í þolanda kemur í ljós að flestir eða um 

39,4% gera ekkert til þess, 27,3% nota til þess hótanir, 26,8% beita til þess líkamlegu ofbeldi 

og 19,2% reyna að koma inn þeirri hugmynd hjá þolandanum að þolandinn beri ábyrgð á 

nauðguninni, að þolandanum sé um að kenna (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún 

Jónsdóttir, 2013). 

Nauðgun sem slík er alltaf sami verknaðurinn en þó getur þolendahópurinn, 

gerendahópurinn og tengslin á milli þeirra alltaf breyst eða komið betur í ljós. Mikilvægt er 

að hafa einnig í huga þegar rætt er um fórnarlömb nauðgana að þolendur eru ekki einsleitur 

hópur. Konur sem verða fyrir nauðgun geta verið aldraðar, fatlaðar og af erlendu bergi 

brotnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Jafnframt geta þolendur nauðgana verið karlmenn 

(Vearnals og Campbell, 2001).  

Meirihluti gerenda í ofbeldi sem bæði kemur fram í heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi 

eru karlar og yfir 90% þolenda eru konur (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Þó er vert að hafa í huga 

að konur geta líka verið gerendur (Graham, 2006). Í íslenskum lögum er talað um gerandann 

sem karlmann og þolandann sem kvenmann. Þó er ljóst að nauðgun getur átt sér stað milli 

fólks af sama kyni og kona getur einnig nauðgað karlmanni til dæmis ef aldur eða staða 

skapa henni yfirburði til þess (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Ef skoðuð eru gögn um kyn árin 

1995 til 2009 má sjá að þeir fangar sem afplánuðu óskilorðsbundna fangelsisrefsingu vegna 

kynferðisbrota á Íslandi voru allir karlmenn (Hagstofa Íslands, e.d.-a).  
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4 Nauðganir á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni 

Fjöldi nauðgana eftir lögregluembættum getur verið misjafn. Árið 2012 bárust lögreglunni 

samtals 122 tilkynningar um nauðgun, þar af voru 84 nauðganir tilkynntar á 

höfuðborgarsvæðinu og 38 á landsbyggðinni samkvæmt sérfræðingi hjá ríkislögreglustjóra 

(Guðrún Sesselja Baldursdóttir, munnleg heimild, 1. nóvember 2013). Sveitarfélög sem 

tilheyra höfuðborgarsvæðinu eru Reykjavík, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kjósarhreppur, 

Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður. Til landsbyggðarinnar teljast Suðurland, Reykjanes, 

Vesturland, Vestfirðir, Norðurland vestra, Norðurland eystra og Austurland (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Árið 2011 voru 81 nauðgun til rannsóknar hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu og 47 nauðganir til rannsóknar á landsbyggðinni. Lögreglunni bárust því 

samtals 128 tilkynningar um nauðgun það ár. Árið 2010 bárust lögreglunni heldur færri 

tilkynningar um nauðgun þar sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk 66 tilkynningar um 

nauðgun á meðan 32 tilkynningar um nauðgun bárust lögregluembættunum á 

landsbyggðinni. Samtals voru því tilkynntar 98 nauðganir á Íslandi umrætt ár (Guðrún 

Sesselja Baldursdóttir, sérfræðingur hjá ríkislögreglustjóra,  munnleg heimild, 1. nóvember 

2013). Þessar tölur koma fram á mynd 1 og benda þær til þess að nauðganir eigi sér stað alls 

staðar á landinu, í hverjum landsfjórðungi. 

Niðurstöður rannsókna sem hafa verið gerðar benda til þess að aðeins um 5-25% 

nauðgana séu kærðar til lögreglunnar (Mason og Lodrick, 2013). Því virðist fjöldi kæra til 

lögreglu vegna nauðgana ekki gefa rétta mynd af því hver tíðni nauðgana er í raun.    
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Mynd 1: Tíðni nauðgunarkæra. Heimild: Guðrún Sesselja Baldursdóttir munnleg heimild, 1. nóvember 
2013. 

 

 Á mynd 2 má sjá hversu hlutfallslega margar nauðganir voru kærðar á árunum 2010 

til 2012. Árið 2010 voru 0,034% nauðganir kærðar á höfuðborgarsvæðinu og 0,026% 

nauðganir kærðar á landsbyggðinni. Árið 2011 voru 0,042% nauðganir kærðar á 

höfuðborgarsvæðinu og 0,038% nauðganir kærðar á landsbyggðinni. Árið 2012 voru 0,043% 

nauðganir kærðar á höfuðborgarsvæðinu og 0,031% nauðganir á landsbyggðinni (Guðrún 

Sesselja Baldursdóttir munnleg heimild, 1. nóvember 2013 og Hagstofan, e.d.-b). Í þessum 

tölum eru allir íbúar, óháð aldri og kyni, á hvoru svæði fyrir sig, höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðinni, taldir með til að fá út hlutfall nauðganakæra á Íslandi. 
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Mynd 2:  Hlutfall nauðganakæra. Heimild: Guðrún Sesselja Baldursdóttir munnleg heimild, 1. 

nóvember 2013. 
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5 Femínismi og feðraveldi 

Þegar hugtakið nauðgun er útskýrt út frá fræðilegu sjónarhorni er við hæfi að notast við 

kenningar og hugmyndafræði femínisma (Sólveig Anna Bóasdóttir, 1998), ekki síst í ljósi þess 

að flestir gerendur eru karlmenn (Sigrún Júlíusdóttir, 2011) og flestir þolendur eru konur 

(Mason og Lodrick, 2013). Femínismi hefur í ýmsum gerðum tekið við af kvenréttindabaráttu 

og má aðgreina hugtakið annars vegar í hreyfingu og hins vegar í kenningu eða fræði 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Í femínískum kenningum má finna gagnlegar túlkanir á því 

hver tengslin eru á milli ójafnréttis kynjanna og kynbundins ofbeldis þar sem karlmenn 

misþyrma konum á einhvern hátt. Femíníska sjónarhornið, um að völd og stjórn séu 

grundvallaratriði þegar vandamálið við að karlmenn beiti konur ofbeldi er skoðað, er mun 

víðtækara en aðrar nálganir sem varða kúgun kvenna. Femíníska nálgunin tengir ofbeldislega 

hegðun karlmannsins við feðraveldið og menningarlegt viðhorf til kvenna og bendir á að 

þættir sem þessir ýti undir og réttlæti kynbundið ofbeldi (Sólveig Anna Bóasdóttir, 1998).  

Konan er þungamiðjan í femínískum kenningum og samkvæmt þeim líður hún fyrir að 

búa í samfélagi þar sem feðraveldi er við lýði sem veldur því að kúgun kvenna fléttast 

kerfisbundið inn í efnahagslegar, pólitískar og menningarlegar stofnanir (Sólveig Anna 

Bóasdóttir, 1998). 

Femínískar kenningar eiga rætur sínar að rekja til þess tíma þegar stofnaðar voru 

hreyfingar sem börðust fyrir réttindum kvenna. Femínismi byggir á því sjónarhorni að kúgun 

á konum er andmælt og að barist sé fyrir kvenfrelsi. Sjónarhorn femínisma eru mörg þar sem 

hann getur sameinast með mismunandi hugmyndafræði, heimspeki og trú. Það sem þessar 

mismunandi kenningar eiga sameiginlegt er umræðan um feðraveldið í samfélaginu (Sólveig 

Anna Bóasdóttir, 1998).  

Feðraveldi hefur verið skilgreint sem kerfi félagslegrar formgerðar og hefða þar sem 

karlmenn ráða yfir konum og kúga þær. Allir fullorðnir karlmenn eru í ráðandi stöðu á meðan 

konurnar eru lægra settar (Walby, 2010). 

Hugtakið feðraveldi var fyrst sett fram með markvissum hætti árið 1970, af 

femínistanum Kate Millett, í greininni Sexual Politics. Hugtakið hafði þó vissulega komið fram 

áður í öðrum ritum. Á þessum tíma höfðu ungar, menntaðar konur tekið þátt í mótmælum 

um borgaraleg réttindi og verið þátttakendur í ýmsum öðrum hreyfingum. Þær hófu að tefla 

fram hugtökum, eins og kúgun og frelsi, til að benda á eigin stöðu innan samfélagsins. Þær 
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uppgötvuðu, innan hópa sem þær voru hluti af, að reynsla þeirra af stjórnmálum, atvinnu og 

fjölskyldu sem og kynferðisleg reynsla væri ekki einungis reynsla þeirra heldur reynsla 

fjölmargra annarra kvenna. Samfélagslega kerfið sem þær bjuggu í var kerfi þar sem karlarnir 

höfðu yfirráð að þeirra mati. Þessi nýi skilningur kvennanna hafði í för með sér að hið nýja 

slagorð varð til, „hið persónulega er pólitískt“. Jafnframt kom upp sú hugmynd að konurnar 

gætu búið til sitt eigið systralag. Kate Millett benti á í grein sinni, að þar sem samband milli 

kynjanna byggðist á valdi karlmannsins yfir konunni, væri það pólitískt. Auk þess benti hún á 

að feðraveldi væri við lýði alls staðar og væri vel hulið í byggingu samfélaga. Það mætti finna 

í fjölskyldum, það væri eflt í gegnum menntun, bókmenntir og trúarbrögð. Feðraveldi kæmi 

einnig fram hjá ríkisvaldinu og að lokum í kynferðislegu ofbeldi gegn konum, þar á meðal í 

nauðgunum (Bryson, 1999).    

Femínistar benda einmitt á að feðraveldið sé alþjóðlegt fyrirbæri sem megi finna á 

öllum tímabilum í allri menningu (Giddens og Sutton, 2009). Hugtakið felur í sér tengsl á milli 

félagslegs valds þar sem hagsmunir kvenna eru látnir lúta fyrir hagsmunum karla (Sólveig 

Anna Bóasdóttir, 1998). Litið er svo á að konur séu kúgaðar af körlum sem beita þær valdi ef 

þeir þurfa þess til að halda yfirburðarstöðu sinni hvort sem um ræðir innan fjölskyldu sinnar 

eða samfélagsins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2006). Femínistar benda á að feðraveldi 

þrífist í stofnunum og í hinum félagslega raunveruleika samfélagsins. Jafnframt benda þeir á 

að völd í samskiptum snerti fleiri þætti samfélagsins eins og fjölskylduna, menntun, velferð, 

stjórnmál, menningu og arfleifð (Sólveig Anna Bóasdóttir, 1998). 

Walby (2010) fjallar um í grein sinni að feðraveldi sé hvort tveggja; persónulegt (e. 

personal) og almennt (e. public). Feðraveldi megi svo skipta upp í sex formgerðir. Fyrst nefnir 

hún framleiðslu í feðraveldi (e. the patriarchal mode of production) en það vísar til þess 

þegar konan er látin sjá um allt heimilishald. Vinnan við heimilisstörfin er ekki metin til fjár 

og er greiðslan fyrir það jafnvel uppihald hennar og þá helst ef hún er ekki sjálf í launaðri 

vinnu. Í tilfellum sem þessum má segja að eiginmaðurinn taki eiginkonu sína eignarnámi. 

Önnur formgerðin er tengsl feðraveldis við launaða vinnu (e. patriarchal relations in paid 

work). Formgerðin vísar í að konur eru útilokaðar frá ákveðnum störfum en settar í störf þar 

sem laun eru lægri og karlar vilja síður fara í. Þriðja formgerðin er tengsl feðraveldis við ríkið 

(e. patriarchal relations in the state) þar sem fjallað er um að ríkið samanstandi af feðraveldi, 

kapítalisma og rasisma. Kerfið sé byggt upp sem feðraveldi og það komi fram í 

framkvæmdum ríkisins og stjórnmálum, þar sem ríkið gæti kerfisbundið að hagsmunum 
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feðraveldisins í stjórnmálum og framkvæmd. Í fjórða lagi er það kynbundið ofbeldi (e. male 

violence) sem kerfisbundið er látið óátalið og í sumum tilfellum er það látið óátalið af 

lögunum. Fimmta formgerðin er tengsl feðraveldis við kynhneigð (e. patriarchal relations in 

sexuality)  þar sem mikil áhersla er lögð á gagnkynhneigð. Tvö siðgæði eru í gangi og 

mismunandi reglur eru um kynhegðun kynjanna. Að lokum eru það svo tengsl feðraveldis við 

menningarbundnar stofnanir (e. patriarchal relations in cultural institutions). Þessi formgerð 

bendir á það hvernig konur eru oft settar fram á ákveðinn hátt, með sjónarhorni 

feðraveldisins, í trúarbrögðum, menntun og fjölmiðlum. 

Í þeim tilfellum þar sem karlmaður nauðgar öðrum karlmanni reynir að einhverju leyti 

á nálgun femínismans hvað varðar nauðganir (Bergoffen, 2012). Hugtökin vald og 

valdaójafnvægi eru miðlæg hugtök hvað varðar nauðgun. Hugtakið valdatengsl gerir ráð fyrir 

því að vald sé háð aðstæðum og verði til við samskipti milli fólks. Þannig er enginn valdalaus 

og heldur enginn laus undan valdi annarra. Hver einstaklingur á í ólíkum valdatengslum sem 

á margvíslegan hátt skilgreina sjálfsveru hans. Kynbundið ofbeldi byggist á valdaójafnvægi og 

því hafa rannsóknir aukist sem beinast að valdaójafnvægi í kynferðislegum samböndum. 

Niðurstöður rannsóknanna benda til að karlmenn tengi oft og tíðum völd sín beint við kynlíf 

en kynlíf og völd geta leitt til kynlífsýgis þannig að þeir fá útrás fyrir reiði um leið og þeim 

finnst þeir hafa völd. Þegar verknaður eins og nauðgun er framinn er teflt um völd og yfirráð, 

frumstæðar þarfir, misskilin tjáskipti og árásarhvatir. Erfitt er að festa einn sannleika um 

nauðgun þar sem aðstæður, aðdragandi og atvik eru of flókin til þess að það sé hægt (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2011). 

5.1 Orðræða og viðhorf í samfélaginu 

Hægt er að skoða þá orðræðu sem á sér stað á hverjum tíma til að átta sig á því hvaða 

viðhorf eru til staðar í samfélaginu, en gæta má áhrifa af feðraveldinu í orðræðunni sem og í 

lögum. Árið 1950 var gefin út kennslubók í heimilisfræði á Íslandi. Í bókinni mátti finna 

leiðbeiningar fyrir konur, það er hvernig þær ættu að leggja sig fram við að gera eiginmann 

sinn ánægðan og létta honum lífið. Þarna má sjá hvernig er gefið til kynna að karlmaðurinn 

hafi eignarrétt á konunni. Í fyrsta lagi er konan hvött til að hafa kvöldmatinn tilbúinn á 

réttum tíma því það veiti eiginmanni hennar þá tilfinningu að hún sé að hugsa um hann og 

að henni sé annt um þarfir hans. Nauðsynlegt sé að honum finnist hann velkomin þegar hann 

kemur heim. Í öðru lagi á hún að snyrta sig og skipta um föt áður en hann kemur heim, vera 
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hress og skemmtileg. Í þriðja lagi er mikilvægt að hún taki til og hafi allt fínt svo honum 

finnist hann koma inn í friðarparadís, það hafi mikið að segja fyrir hann. Í fjórða lagi á hún að 

snyrta börnin til því þau eru fjársjóður og hann vill sjá þau sem slík. Í fimmta lagi á hún að sjá 

til þess að húsið sé hljóðlátt og slökkva því á öllum vélum eins og ryksugu og þvottavél. 

Börnin eiga að hafa hljótt. Í sjötta lagi er mikilvægt að hún helli ekki yfir hann kvörtunum þar 

sem það er nú öruggt að hennar kvartanir séu minniháttar í samanburði við það sem hann 

hefur þurft að ganga í gegnum yfir daginn. Í sjöunda lagi er mikilvægt að hún sjái til þess að 

hann hafi það notalegt, hún á að hafa tilbúinn fyrir hann heitan eða kaldan drykk. Næst er 

gott að hún bjóði honum að leggja sig, bjóðist svo til að færa hann úr sokkunum og að 

hagræða púðunum undir honum. Svo á hún að tala við hann með mjúkri og rólegri röddu. Í 

áttunda lagi á hún að leyfa honum að ráða kvöldinu og að lokum er lögð áhersla á að 

markmiðið sé að heimilið sé staður þar sem hann getur slakað á eftir erfiðan dag (Eining – 

Iðja, 2004). 

Eignarréttur karlmanna á eiginkonum sínum kemur að auki í ljós í breskum lögum, sem 

eru reyndar fallin úr gildi í dag, þar sem karlmaður mátti óátalinn leggja hendur á konu sína 

svo lengi sem vöndurinn væri ekki þykkari en þumalfingur karlmannsins (e. rule of thumb). 

Lögin hafa breyst og eru ekki eins hliðholl ofbeldi gegn konum og áður, en fáar refsingar eru 

til staðar fyrir þá menn sem beita konur ofbeldi. Þess má geta að stofnanir eins og kirkjan 

studdi áður fyrr við það fyrirkomulag að heimilið væri sá staður sem konan ætti að vera á 

(Walby, 2010). 

Til að leggja enn fremur áherslu á þá orðræðu og viðhorf sem er til staðar í samfélaginu í 

dag, hvað varðar hugmyndir um samskipti kvenna og karlmanna, má benda á rannsókn sem 

var framkvæmd árið 2013. Tilefni rannsóknarinnar var beiðni frá ríkislögreglustjóra til 

kynjafræðideildar Háskóla Íslands um að slík rannsókn yrði gerð fyrir tilstuðlan þeirra. Úr 

varð að Finnborg Salome Steinþórsdóttir, undir leiðsögn Gyðu Margrétar Pétursdóttur, 

rannsakaði efnið í meistararitgerð sinni við kynjafræðideild háskólans. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að tæplega þriðjungur kvenna í lögreglunni telja sig hafa 

orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi sínu hjá lögreglunni eða í tengslum við það. Þeir sem 

konurnar töldu hafa beitt sig kynferðislegri áreitni voru karlmenn í öllum tilvikum. Tæplega 

helmingur þeirra (48%) voru samstarfsmenn, um þriðjungur (32%) voru yfirmenn, í 12% 

tilvika voru það utanaðkomandi aðilar og í 8% tilvika voru það undirmenn. Karlmenn innan 
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lögreglunnar sem töldu sig hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni voru rétt rúmlega 4% 

(Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sú menning sem er til staðar innan 

lögreglunnar sé óvinveitt konum. Valdahlutföllin séu konunum í óhag og þeim sé haldið við 

með kynferðislegri áreitni ásamt því að þær fá ekki þá faglegu virðingu sem þeim ber. 

Rannsóknin bendir einnig til þess að konurnar séu meðvitaðar um stöðu sína en finnist þær 

ekkert geta gert. Þetta gæti verið ástæðan fyrir brotthvarfi kvenna úr lögreglunni (Finnborg 

Salome Steinþórsdóttir, 2013). 

Vorið 2013 var starfsumhverfiskönnun lögð fyrir starfsmenn Landspítala 

Háskólasjúkrahúss. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar töldu um 8% starfsmannanna að 

þeir hefðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni síðastliðna 12 mánuði í tengslum við vinnu sína. 

Þar af töldu um 6% þeirra að þeir hefðu verið beittir kynferðislegri áreitni af hálfu sjúklinga 

eða aðstandenda á meðan 2% þeirra töldu sig hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni að hálfu 

yfirmanns eða samstarfsmanns (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013). 

5.2 Hlutgerving kvenna 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að fjölmiðlar sýni konur iðulega sem hefðbundnar 

staðalímyndir hvað varðar kynjahlutverkin. Þær eru oftast sýndar sem einhvers konar 

þolendur, í hlutverkum innan heimilisins sem húsmæður þar sem þær sinna heimilisstörfum, 

sem eitthvað sem karlmenn girnast kynferðislega eða við vinnu eins og hjúkrun, önnur 

umönnunarstörf eða við skrifstofustörf. Þær eru ekki oft sýndar í yfirmannsstöðu. 

Niðurstöður rannsóknar, sem framkvæmd var á árunum 1973 til 1993, bentu til þess að um 

ríflega tveir þriðjungar (68%) þeirra, sem komu fram í bandarísku sjónvarpi á þeim tíma sem 

hefur hvað mest áhorf, voru karlmenn. Þetta hefur þó verið að breytast með tímanum en þó 

verulega hægt. Konur eru farnar að birtast sem hetjur á skjánum og eru þá sýndar í öðru ljósi 

en áður. Nema þá að því leyti að kvenkyns hetjurnar eiga það sameiginlegt að vera allar 

ungar, aðlaðandi og í góðu líkamlegu formi og höfða þar af leiðandi til karla á kynferðislegan 

hátt. Fræðimenn hafa bent á að holdafar kvennanna geti átt sinn þátt í að orsaka átröskun og 

þá aðallega hjá ungum konum. Þær persónur sem eru leiknar af eldri konum, og eiga að vera 

í góðu starfi og þess háttar, eiga iðulega innantómt persónulegt líf (Giddens og Sutton, 

2009). Femínistar hafa einnig bent á að líkami kvenna hafi verið notaður beinlínis sem 

söluvarningur eins og til dæmis í klámi og vændi (Silling, 2010) 
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6 Afleiðingar nauðgunar 

Í þessum kafla verður fjallað um þær afleiðingar sem nauðgun getur haft í för með sér fyrir 

þolandann. Afleiðingarnar geta verið líkamlegar, tilfinningalegar og félagslegar (Krug o. fl., 

2002).  

6.1 Líkamlegar afleiðingar nauðgunar 

Líkamlegir áverkar eru ekki alltaf afleiðingar nauðgunar. Miklir áverkar eins og beinbrot eru 

sjaldan til staðar í kjölfar nauðgunar, en marblettir auk annarra minniháttar áverka eru oftar 

til staðar. Tilfinningalegir áverkar eru þeim mun algengari (Læknablaðið, 2000). Konur geta 

orðið ófrískar eftir nauðgun en það hefur minnkað til muna með tilkomu neyðarpillunnar. 

Þolendur eiga á hættu að smitast af HIV-veirunni sem og öðrum kynsjúkdómum (Krug o. fl., 

2002).  

6.2 Tilfinningalegar afleiðingar nauðgunar 

Þegar einstaklingi er nauðgað upplifir hann ótta, hjálparleysi og ringulreið. Sumir fara í sinn 

eigin heim, útiloka raunveruleikann og yfirgefa líkamann meðan á nauðguninni stendur. 

Fyrstu viðbrögð þolenda geta verið á nokkra vegu. Margir myndu eflaust halda að flestir 

bregðist við með því að streitast við eða berjast á móti nauðgaranum en svo er ekki. Algengt 

er að þolendur frjósi eða þori jafnvel ekki að berjast gegn nauðgaranum þar sem þeir óttast 

oft að verða drepnir vegna þess. Ástæðuna fyrir þessu ósamræmi, milli þess sem fólk heldur 

að séu algeng viðbrögð og raunverulegra viðbragða, virðist mega rekja til taugalíffræðilegra 

viðbragða (Mason og Lodrick, 2013).       

Reynsla þeirra sem lenda í nauðgun getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Afleiðingarnar geta þó verið mismunandi milli einstaklinga 

(Mason og Lodrick, 2013). En þekktar afleiðingar eru áfallastreituröskun, þunglyndi, kvíði, 

ofsahræðsla og áfengis- og vímuefnanotkun (Resnick, Acierno, Holmes, Kilpatrick og Jager, 

1999). Á síðustu árum hafa þekking og rannsóknir aukist á afleiðingum nauðgana fyrir 

þolendur. Niðurstöður rannsókna benda til þess að tilfinningalegir áverkar séu alvarlegustu 

afleiðingar nauðgana. Þegar manneskju er nauðgað finnur hún til hræðslu, vanmáttar og 

heldur jafnvel að hún sé að deyja. Tilfinningalegar afleiðingar nauðgunar eru meðal annars 

ótti og kvíði, áfallastreituröskun, kyndeyfð, brostin sjálfsmynd, sektarkennd og erfiðleikar við  

að aðlagast félagslega (Sigrún Júlíusdóttir, 2011).  
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Þegar umræddar afleiðingar eru kannaðar eru um leið skoðaðir aðrir þættir sem geta 

haft áhrif á tilfinningalega líðan í kjölfar nauðgunar. Þetta eru þættir eins og hvert 

tilfinningalegt ástand konunnar var áður en nauðgunin átti sér stað og hversu mikið álag og 

streita voru í lífi hennar. Jafnframt er skoðuð sú staða sem konan hafði áður til að mynda 

innan kunningjahópsins sem hún tilheyrði. Auk þess eru skoðaðir þætti eins og hversu mikinn 

stuðning hún fékk eftir að nauðgunin átti sér stað sem og þátttaka réttarkerfisins í málinu. 

Allir þessir þættir hafa á einhvern hátt áhrif á sálræna líðan þeirra sem lenda í nauðgun 

(Resick, 1993). Það er því ekki einungis nauðgunin sjálf og aðstæðurnar sem hafa áhrif á líðan 

konunnar eftir árásina. Persónuleikinn og sálrænar varnir konunnar hafa mikið að segja og 

getur nauðgunin tengst eldra áfalli sem rifjast upp og ýfist upp við hina nýju reynslu. 

Nauðgunin getur jafnvel minnt á áfall sem varð í bernsku þar sem konunni leið eins og hún 

hefði verið svikin og yfirbuguð. Tilhugsunin ein um að ná sér aldrei aftur og verða því ekki 

heil veldur kvíða og sektarkenndin getur nagað konuna inn að beini. Neikvæðar hugsanir, 

tortryggni og efasemdir um annað fólk geta að auki ásótt konuna, allt frá nokkrum mánuðum 

upp í alla ævi (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Það er mjög mikilvægt að einstaklingar sem er 

nauðgað fái stuðning frá fjölskyldu sinni og vinum (Atkeson, Calhoun, Resick og Ellis, 1982). 

6.2.1 Áfallastreituröskun 

Áfall hefur verið skilgreint sem atburður sem er fyrir utan venjulega reynslu einstaklingsins 

og myndi augljóslega valda þjáningu hverjum þeim sem upplifði hann. Þegar skoðað er 

hverjir það eru sem geta þjáðst af áfallastreituröskun er bent á að það sé einstaklingur sem 

hefur orðið berskjaldaður gagnvart atburði sem veldur áfalli þar sem tvö atriði eru til staðar. Í 

fyrsta lagi hefur einstaklingurinn upplifað, orðið vitni að eða horfst í augu við atburð þar sem 

lífi hans eða annarra er ógnað eða sett í verulega hættu á áþreifanlegan hátt. Í öðru lagi 

þegar einstaklingurinn upplifir að auki mikinn ótta, hjálparleysi og hrylling (Foa og Riggs, 

1995). 

 Frásagnir af sjúkdómseinkennum í kjölfar áfalla má finna í bókmenntum sem og 

öðrum listum aftur í aldir. Vísindaleg þekking og fræðilegur skilningur á viðfangsefninu hefur 

þróast á síðastliðnum 100 árum (Mason og Lodrick, 2013). Því má segja að mönnum hafi 

lengi verið það ljóst að þegar fólk verður fyrir áföllum getur það haft í för með sér sterk, 

tilfinningaleg og líkamleg viðbrögð. Einkennin geta verið viðvarandi og þá sérstaklega þegar 

um verulega voveiflega atburði er að ræða (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). 
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 Skilgreiningar á orsök og afleiðingum áfalla hafa þróast og breyst í gegnum árin. Í 

fyrstu beindu fræðimenn sjónum sínum gjarnan að áföllum í kjölfar stríðs, þá einkum að 

hermönnum eftir bardaga. Á sjötta og áttunda áratugnum var farið að skoða fleiri tegundir 

áfalla í kjölfar þess að viðfangsefnið var mikið rannsakað á þeim tíma. Þetta voru áföll eins og 

náttúruhamfarir, iðnaðarslys sem snertu marga einstaklinga í einu og kynferðislegt ofbeldi 

(Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000).  

Áföllum má skipta í tvo flokka. Annars vegar snögg og skammvinn áföll eins og 

náttúruhamfarir, flugslys, bílslys, brunar, árásir, gíslataka og sprengjutilræði. Hins vegar geta 

þau verið eitthvað sem fólk þarf að þola lengi, jafnvel í ár eða áratugi. Þetta eru áföll eins og 

langvinnir sjúkdómar, viðvarandi kynferðisleg misnotkun, stríðsaðgerðir, kjarnorkuslys og 

ofsóknir (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). 

Til að greina áfallastreituröskun hjá fólki er gagnlegt að nota greiningarviðmiðið DSM-

IV. Skilgreining Samtaka bandarískra sálfræðinga (American Psychiatric Association) á 

áfallastreituröskun frá árinu 1994 samkvæmt DSM-IV hefur verið þýdd á íslensku og hljóðar 

svo: 

 

A. Hefur orðið fyrir áfalli, þar sem bæði eftirfarandi skilyrði voru fyrir hendi: 

1. Upplifði, varð vitni að eða stóð frammi fyrir atburði sem ógnaði lífi hans og limum, 
eða persónulegri velferð hans eða annarra. 

2. Viðbrögð hans fólu í sér skelfingu, hjálparleysi eða hrylling. Hjá börnum getur það 
komið fram sem æst og ruglingsleg hegðun. 

 

B. Áfallið er stöðugt endurupplifað á einn eða eftirfarandi vegu: 

1) Endurteknar, óþægilegar minningar um atburðinn, ímyndir, hugsanir, skynjanir. 

2) Endurteknir óþægilegir draumar um atburðinn. 

3) Viðbrögð eða tilfinningar eins og atburðurinn sé aftur að gerast, t.d. endurupplifun, 
misskynjanir, ofskynjanir, svipleiftur (e. flashbacks). 

4) Mikil sálræn vanlíðan við innri eða ytri vísbendingum sem líkjast eða minna á 
atburðinn. 

5) Líkamleg viðbrögð við sama. 

 

C. Stöðugur flótti frá áreitum sem minna á atburðinn eða almennur viðbragðadoði (ekki 
til staðar áður), eins og hann birtist í þremur eða fleiri af eftirfarandi: 

1) Tilraunir til að forðast hugsanir og tilfinningar, eða líkamleg einkenni í kjölfar 
áfallsins. 

2) Tilraunir til að forðast atferli, staði eða fólk, sem vekur upp minningar um áfallið. 
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3) Getuleysi til að kalla fram mikilvæga þætti áfallsins. 

4) Verulega minnkaður áhugi eða þátttaka í mikilvægum athöfnum. 

5) Tilfinning um að hafa glatað tengslum við aðra. 

6) Minnkuð tilfinningaupplifun, t.d. getur ekki fundið til ástar. 

7) Tilfinning um að eiga sér ekki framtíð, t.d. hvað snertir störf, hjónaband, börn eða 
lengra líf. 

 

D. Stöðug einkenni um aukna örvun (e. arousal), sem kemur fram í tveimur eða fleiri af 
eftirfarandi: 

1) Erfiðleikar með svefn. 

2) Pirringur og reiðiköst. 

3) Einbeitingartruflanir. 

4) Miklar vökur. 

5) Hvimpni. 
 

E. Lengd truflana í B, C og D er meiri en einn mánuður. 
 

F. Truflanirnar valda klínískri marktækri vanlíðan eða skerðingu á félagslegum tengslum, 
starfshæfni eða öðrum mikilvægum þáttum.  

  (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). 

 

Til að einstaklingur sé greindur með áfallastreituröskun þarf hann að hafa upplifað 

ákveðið marga þætti í hverjum flokk eins og tilgreint er í upptalningunni hér að ofan (Gylfi 

Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). Það að fólk lendi í áföllum þarf ekki að þýða að það 

þrói með sér áfallastreituröskun. Í flestum tilfellum fækkar skiptunum og styrkleiki 

einkennanna minnkar með tímanum en þó eru þau alltaf til staðar að einhverju leiti hjá hluta 

einstaklinga (Foa og Riggs, 1995). 

Áfallastreituröskun getur verið bráð (e. acute) en þá er hún til staðar í minna en þrjá 

mánuði. Langvarandi (e. chronic) áfallastreituröskun er til staðar lengur en í þrjá mánuði. 

Seinkuð (e. delayed) áfallastreituröskun kemur fram í fyrsta lagi 6 mánuðum eftir áfallið 

(Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). Þolendur áfalla sem hafa einkenni 

áfallastreituröskunar í minna en einn mánuð eru þá taldir hafa bráða áfallaröskun (Foa og 

Riggs, 1995). 

Til að skoða hvort að þolendur nauðgana þrói með sér áfallastreituröskun er gagnlegt 

að skoða niðurstöður samanburðarrannssóknar sem var framkvæmd á tveimur hópum sem 

lent höfðu í áfalli. Annar hópurinn samanstóð af konum sem hafði verið nauðgað á meðan 
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hinn hópurinn samanstóð af fólki sem hafði lent í annars konar líkamsárás sem fól ekki í sér 

kynferðislegt ofbeldi. Allir þátttakendur í rannsókninni höfðu tilkynnt ofbeldið til 

lögreglunnar. Andlegt ástand þeirra var metið yfir þriggja mánaða tímabil með því að nota 

greiningarviðmið DSM-III samhliða viðtölum við faglærða sérfræðinga. Þar var leitast við að 

skoða 17 einkenni áfallastreituröskunar, líkt og í B, C og D ásum, greiningarviðmiða DSM-IV. 

Sömu kröfur voru gerðar um að lágmarks fjöldi einkenna væri til staðar í hverjum ás svo unnt 

væri að greina einstakling með áfallastreituröskun (Foa og Riggs, 1995).  

Fyrst voru einstaklingarnir metnir einni til tveimur vikum eftir árásina og bentu 

niðurstöður þess mats til þess að um 94% þeirra sem hafði verið nauðgað voru með 

áfallastreituröskun og 76% þeirra sem höfðu orðið fyrir annars konar árás. Þremur vikum 

síðar hafði þeim fækkað sem greindust með áfallastreituröskun niður í 64% hjá fyrri hópnum 

og niður í 42% hjá síðari hópnum. Þegar 11 vikur voru liðnar frá árásunum var um helmingur 

(47%) þeirra sem hafði verið nauðgað með áfallastreituröskun og um fimmtungur (22%) 

þeirra sem hafði orðið fyrir annars konar líkamsárás. Viku seinna eða þegar um 12 vikur voru 

liðnar frá árásunum var um helmingur (51%) úr fyrri hópnum greindur með 

áfallastreituröskun og 21% af þeim sem voru í síðari hópnum (Foa og Riggs, 1995). 

Þessar niðurstöður benda til þess að þó svo að einkenni áfallastreituröskunar virðist 

dvína með tímanum hafi stór hluti þeirra sem lenda í nauðgunum einkenni hennar í allt að 

þrjá mánuði og jafnvel lengur (Foa og Riggs, 1995). 

Í kjölfar fyrri rannsóknar var gerð önnur rannsókn þar sem þátttakendur voru hinir 

sömu. Þeim var skipt í tvo hópa. Í fyrri hópnum voru þeir sem höfðu þróað með sér 

langvarandi áfallasreituröskun, það er höfðu greinst með hana 12 vikum eftir árásina. Í seinni 

hópnum voru þeir sem höfðu ekki verið með áfallastreituröskun 12 vikum eftir árásina. 

Einkenni hópanna tveggja voru borin saman. Hóparnir voru mismunandi á tvo vegu. Annars 

vegar mátti sjá að 10 dögum eftir að einstaklingarnir úr fyrri hópnum urðu fyrir árás voru 

einkenni þeirra vegna áfallasreituröskunar sterkari en einkenni einstaklinganna úr 

síðarnefnda hópnum. Þetta átti jafn mikið við um þá sem hafði verið nauðgað og þá sem 

urðu fyrir annars konar líkamsárás. Þetta bendir til þess að hægt sé að einhverju leyti að 

meta það fljótlega eftir að einstaklingur verður fyrir árás hvort hann muni þurfa á aðstoð að 

halda til að jafna sig á áfallinu, þar sem sumir einstaklingar virðast jafna sig sjálfir. 

Rannsóknin benti enn fremur til þess að þeir sem eru enn með áfallastreituröskun þegar sex 
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vikur eru liðnar frá árásinni jafna sig mun síður sjálfir og þurfa því á meðferð að halda hjá 

fagaðila til að ná hjálp við bata  (Foa og Riggs, 1995). 

Samkvæmt niðurstöðum annarrar rannsóknar á þolendum nauðgana virðist  um 

helmingur þeirra (51%) þróa með sér áfallastreituröskun þegar nokkur tími er liðinn frá 

árásinni og um 16% eru enn með einkenni áfallastreituröskunar nokkrum árum eftir árásina 

(Mason og Lodrick, 2013). 

Allt að þriðjungur þeirra sem eru með áfallastreituröskun nota ávanabindandi efni, eins 

og áfengi, marijuana og róandi lyf, til þess að deyfa tilfinningar sínar. Þannig að það er þekkt 

að þolendur nauðgana neyti þessara efna í sama tilgangi. Jafnframt hafa rannsóknir bent til 

þess að sumir þolendur nauðgana sýni áhættuhegðun og reyni að skaða sig (Mason og 

Lodrick, 2013). 

6.2.2 Þunglyndi 

Þunglyndi (e. depression) getur verið ein af tilfinningalegum afleiðingum nauðgana en 

einkenni þess eru svefntruflanir, breyttar matarvenjur, samviskubit, skömm, að finnast 

maður ekki vera neins virði, önuglyndi, þreyta, minnkuð kynhvöt og sjálfsvígshugsanir 

(Atkeson o.fl., 1982).  

Til að skoða hvort að þeir sem er nauðgað verði þunglyndir í kjölfarið var gerð 

rannsókn á 115 konum, auk tveggja samanburðarhópa, sem áttu það sameiginlegt að hafa 

verið nauðgað. Rannsóknin var framkvæmd fimm sinnum yfir eins árs tímabil. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að fórnarlömb nauðgana upplifi einkenni þunglyndis sem 

afleiðingu nauðgunarinnar. Marktækur munur var á hópnum sem samanstóð af 

fórnarlömbum nauðgana og samanburðarhópunum. Einkennin minnka eftir tvo til fjóra 

mánuði í flestum tilfellum. Þó er hluti af fórnarlömbunum sem enn þjáist af þunglyndi eftir 

átta og upp undir tólf mánuði (Atkeson o.fl, 1982).  

Rannsókn var framkvæmd á 507 konum sem áttu það sameiginlegt að hafa verið 

nauðgað. Niðurstöðurnar sýndu að um þriðjungur kvennanna hafði upplifað að minnsta kosti 

eitt tímabil þar sem þær voru mjög þunglyndar. Um fimmtungur (21%) þeirra voru 

þunglyndar meðan á rannsókninni stóð. Til samanburðar var rannsakaður hópur kvenna sem 

hafði ekki verið nauðgað. Um 10% þeirra höfðu upplifað mikið þunglyndi á einhverjum 

tímapunkti en aðeins 6% þeirra voru þunglyndar á þeim tíma sem rannsóknin var gerð 

(Mason og Lodrick, 2013). 
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Algengt er að fórnarlömbin upplifi skömm og niðurlægingu sem getur stuðlað að lágu 

sjálfsmati og þunglyndi. Marktækur munur er á þeim sem hefur verið nauðgað og þeim sem 

ekki hefur verið nauðgað, hvað varðar tilraunir til sjálfsvígs. En í rannsókn sem var 

framkvæmd á tveimur samanburðarhópum kom fram að þriðjungur fyrrnefnda hópsins hafði 

hugleitt sjálfsvíg á meðan um 8% hins síðarnefnda hafði haft slíkar hugleiðingar. Þegar 

skoðaðar eru tilraunir til sjálfsvígs kemur í ljós að um 13% fórnarlamba nauðgana hafði reynt 

slíkt samanborið við um 1% þeirra einstaklinga sem ekki hafði verið nauðgað (Mason og 

Lodrick, 2013). 

 Mikilvægt er að þeir fagaðilar sem sinna þolendunum séu meðvitaðir um hættuna á 

þunglyndi fyrstu mánuðina þar sem ótti og kvíði eru mjög augljós einkenni hjá þeim, sem 

getur valdið því að meðferðaraðilanum yfirsést þunglyndið sem þolendurnir upplifa (Atkeson 

o.fl., 1982).  

6.2.3 Kvíði 

Kvíði (e. anxiety) er tilfinning sem líklega allir hafa upplifað. Tilfinningin kemur til að mynda 

fram hjá fólki í aðstæðum þar sem þarf að bregðast við á ákveðinn hátt. Eiginleiki kvíða getur 

bjargað lífi fólks til dæmis þegar það lendir í líkamlegri ógn. En kvíði getur líka verið viðbragð 

við ógn sem í raun er óljós eða óþekkt þar sem einstaklingur kvíðir jafnvel fyrir einhverju sem 

er í rauninni ekki til staðar. Til frekari útskýringa má benda á að ótti (e. fear), sem er svipað 

viðbragð og kvíði, er viðbragð við þekktri og skilgreindri ógn. Einstaklingur sem óttast til 

dæmis einhvern atburð getur yfirfært óttann á annan atburð sem minnir á það sem 

einstaklingurinn óttaðist upprunalega (Sadock og Sadock, 2007).  

Einkenni kvíða geta verið höfuðverkur, svimi, svitaköst, ör hjartsláttur, þrengsli í 

brjósti, magaverkir og eirðarleysi sem kemur til dæmis fram í að eiga erfitt með að sitja eða 

standa lengi á sama stað (Sadock og Sadock, 2007). Rannsóknir benda til þess að þolendur 

nauðgana upplifi kvíða og ótta í kjölfar nauðgunar (Steketee og Foa, 1987).  

6.3 Félagslegar afleiðingar nauðgana 

Eftir nauðgun getur þolandinn átt erfitt með að aðlagast félagslega (Mason og Lodrick, 

2013). Nauðgunin hefur truflandi áhrif á hið félagslega hjá þolandanum. Nokkrir mánuðir líða 

oft þar til þolandinn er farinn að ná jafnvægi í sínu félagslega umhverfi á ný (Steketee og Foa, 

1987). Rannsóknir benda til þess að góður tilfinningalegur stuðningur hjálpi þolandanum við 

að ná bata. Aftur á móti geta neikvæð viðbrögð samfélagsins, eins og að gera þolandann að 
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sökudólgi, haft neikvæð áhrif á þolandann og því tafið fyrir bata hans. En það að þolanda 

nauðgunar sé kennt um atburðinn er vel þekkt í samfélögum. Að sama skapi geta neikvæð 

viðbrögð frá öllu sem viðkemur réttarkerfinu haft neikvæð áhrif á þolandann, til að mynda 

aukið á sjálfsásökun hans (Grubb og Turner, 2012).  
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7 Þjónusta og úrræði 

Hér verður fjallað um þjónustu og úrræði, sem til staðar eru á Íslandi, fyrir þolendur 

nauðgana. 

7.1 Neyðarmóttaka 

Nauðgunarmálanefnd var sett á laggirnar árið 1984, eftir að þingkonur Kvennalistans höfðu 

sett fram tillögu á Alþingi um að slík nefnd yrði skipuð. Markmið 

nauðgunarmálanefndarinnar var að kanna hvernig rannsókn og meðferð nauðgunarmála 

væri háttað, jafnframt því að setja fram tillögur til úrbóta varðandi þau efni. Árið 1989 skilaði 

nefndin svo tillögum sínum í viðamikilli skýrslu. Meðal þess sem nefndin lagði til var að 

komið yrði á fót sérstakri neyðarmóttöku þar sem samræmd og markviss þjónusta væri í 

boði fyrir þolendur kynferðisofbeldis sem og þolendur annarra ofbeldisbrota (Ingibjörg 

Sólrún Gísladóttir, Ingibjörg Pálmadóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, 

Þórhildur Þorleifsdótti o.fl., 1992).  

Í kjölfarið var Neyðarmóttaka vegna nauðgunar opnuð þann 8. mars árið 1993 . Með 

því skipaði Ísland sér í hóp með þeim þjóðum sem bjóða upp á eina bestu aðstöðu á þessu 

sviði bráðaþjónustu. Ljóst er að mikil þörf er á slíkri þjónustu við þolendur nauðgana. 

Neyðarmóttakan er skilgreind sem bráðaþjónusta með eftirfylgni. Starfsemin er í sífelldri 

þróun og er notendum að kostnaðarlausu (Læknablaðið, 2000). 

Neyðarmóttakan er hluti af slysa- og bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Með 

tilkomu Neyðarmóttökunnar var afgreiðslunni á slysa- og bráðamóttökunni breytt svo að fólk 

sem þangað leitar eftir að hafa verið nauðgað fái meira næði þegar það kemur og tilgreinir af 

hverju það sé komið. Málið fær númer frá fyrstu stundu og eru öll gögn, eins og sýni og 

skýrslur, geymd undir því númeri. Þannig er leitast eftir að halda trúnaði við þolandann, nafn 

hans kemur ekki fram. Þegar lögreglan kemur að máli áður en þolandinn leitar á 

Neyðarmóttökuna, fylgir lögreglan þolandanum inn á slysadeild í gegnum inngang sjúkrabíla. 

Þannig kemst þolandinn hjá því að fara í gegnum almenna afgreiðslu. Notendur 

Neyðarmóttökunnar hafa forgang inn á slysa- og bráðamóttöku að alvarlegum slysum og 

sjúkdómstilvikum undanskildum (Læknablaðið, 2000).  

Við komu á Neyðarmóttökuna er þolendum og aðstandendum þeirra fylgt inn í 

notalegt móttökuherbergi þar sem hjúkrunarfræðingur tekur á móti þeim. 
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Hjúkrunarfræðingur kannar málsatvik og myndar fyrstu tengslin við þolandann, sem getur 

verið kona eða karlmaður, en í flestum tilvikum er þolandinn kona. Læknir og ráðgjafi eru 

kallaðir til. Þeir veita þolandanum og aðstandendum stuðning og upplýsingar um ferli hvort 

sem þolandinn hefur hug á að kæra atburðinn eða ekki. Læknir og hjúkrunarfræðingur fylgja 

þolandanum inn í skoðunarherbergi, sem tilheyrir að mestu Neyðarmóttökunni, til að 

framkvæma skoðun og skýrslutöku. Gögnin fara ekki út fyrir herbergið og tölvan sem er 

notuð er ekki tengd aðaltölvukerfi spítalans. Læknir sem framkvæmir skoðunina er í raun í 

tvöföldu hlutverki. Hann er annars vegar trúnaðar- og meðferðaraðili þolandans og hins 

vegar er hann að framkvæma hlutlausa skoðun og safna nauðsynlegum gögnum ef málið fer í 

rannsókn. Fyrirfram ákveðið vinnulag og stöðluð vinnubrögð eru til staðar sem mikilvægt er 

að fara eftir. Rannsóknargögn eru geymd í níu vikur og er farið með öll mál þannig að hægt 

sé að fylgja þeim eftir með kæru sé þess óskað. Ráðgjafinn verður eftir með aðstandendum, 

ef þeir eru með, á meðan þolandinn er í skoðun. Eftir læknisskoðun og meðferð er boðið upp 

á leiðsögn um félagslega kerfið, þrjú viðtöl við ráðgjafa og þrjár heimsóknir á 

Neyðarmóttökuna næstu sex mánuðina til að fylgjast með heilsufari þolandans eins og 

sýkingarhættu. Til að byrja með er það sami læknirinn og sami hjúkrunarfræðingurinn sem 

sinna þolandanum. Jafnframt er þolandanum boðið upp á 10 meðferðarviðtöl hjá þerapista 

ef þörf þykir á. Ef þolandinn er undir 18 ára aldri fær barnaverndarnefnd tilkynningu um 

málið lögum samkvæmt og er samráð haft um það við þolandann (Læknablaðið, 2000). 

Teymi neyðarmóttökunnar samanstendur af hópi sérhæfðra hjúkrunarfræðinga, sex 

læknum, einum sálfræðingi eða ráðgjafa sem sinnir meðferð virka daga, auk hóps 

sálfræðinga sem starfa innan geðsviðs spítalans og sinna eftirfylgd mála eftir þörfum. 

Jafnframt eru fimm lögfræðingar og/eða réttargæslumenn starfandi innan teymisins 

(Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.-b). Þessir fagaðilar hafa allir fengið þjálfun í að vinna að 

málum sem þessum. Þolendur eru allt upp undir sólarhring á Neyðarmóttökunni 

(Læknablaðið, 2000). 

Yfir helmingur þeirra sem koma á Neyðarmóttökuna mæta þangað á innan við 

sólarhring eftir atburðinn. Ef fólk mætir seinna en það minnka líkurnar á því að hægt sé að ná 

góðum sýnum. Þetta hefur mikið að segja ef ætlunin er að kæra atburðinn. Vitneskjan um 

ákveðin atriði, eins og að þvo sér ekki fyrir skoðun og skipta ekki um föt, virðist vera orðin 

nokkuð kunnug og getur haft mikið að segja um framvindu málsins ef atburðurinn er kærður 

til lögreglu (Læknablaðið, 2000).  
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7.2 Áfallamiðstöð 

Á Landspítala háskólasjúkrahúsi er starfrækt áfallamiðstöð en markmið hennar er að veita 

sálrænan stuðning og aðstoð þeim sem þurfa að vinna úr tilfinningalegu áfalli eftir að hafa 

orðið fyrir því að lífi þess eða limum hafi verið ógnað, fjölskylda eða vinir hafi verið í hættu 

eða að hafa horft upp á ofbeldi, líkamsmeiðingar eða dauða. Þjónustan felur í sér fleiri atriði. 

Í fyrsta lagi að starfsfólk leggi mat á tilfinningaleg og líkamleg viðbrögð og bjargráð eftir að 

einstaklingar hafa orðið fyrir áfalli sem og hvaða sérhæfðu úrræði er við hæfi að veita. Í öðru 

lagi að fræða og veita upplýsingar um hvaða afleiðingar eru algengar í kjölfar áfalla. Í þriðja 

lagi að vinna að því að styrkja bjargráð og stuðningskerfi. Í fjórða lagi að hvetja þolendur til 

ábyrgðar á heilsu sinni og velferð með því að virkja meðvitund þeirra og þátttöku í að velja 

meðferðarúrræði. Að lokum, að vísa í þá þjónustu sem þykir hvað mest viðeigandi. 

Miðstöðin fer eftir lögum um tilkynningaskyldu til barnaverndaryfirvalda. Beiðnir og tilvísanir 

sem koma til miðstöðvarinnar koma frá deildum innan spítalans, fagaðilum sem starfa utan 

spítalans og frá einstaklingum og fjölskyldum þolenda (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.-a). 

Eins er mikilvægt að fram komi að fagaðilar og þerapistar eins og til dæmis klínískir 

félagsráðgjafar og klínískir sálfræðingar sinna mikilvægu starfi á stofum sínum sem eru 

einkareknar. Þangað getur fólk leitað og fengið faglega aðstoð. 
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8 Samfélagsvinna og valdefling 

Samfélagsvinna er ferli þar sem fólk er aðstoðað við að ná bata eða bæta sig á einhvern hátt 

með því að taka sameiginlegan þátt í ferlinu (Twelvetrees, 2002). Hugtakið vísar jafnframt í 

hóp af fólki sem hefur sameiginlegan áhuga sem byggist á félagslegum og menningarlegum 

þörfum, fólk vill taka þátt í að breyta einhverju og hafa áhrif. Slík samfélög geta verið allt frá 

fámennum hópi upp í stór samtök á alþjóðavísu. Velferðarkerfi í löndum vinna oft með þriðja 

aðila til að bæta þjónustu og gera hana viðameiri (Steinunn Hrafnsdóttir og Elísabet 

Karlsdóttir, 2009). 

  Valdefling er eitt af miðlægum hugtökum í samfélagsvinnu. En það vísar til þess að 

þeir sem leita eftir aðstoð hjá samtökum sem vinna eftir hugmyndafræði samfélagsvinnu séu 

þátttakenndur í sinni meðferð. Fagaðilar setja völdin í hendur notendanna sem með því 

stjórna þjónustunni og halda henni gangandi (Steinunn Hrafnsdóttir og Elísabet Karlsdóttir, 

2009). 

Löng hefð er fyrir samfélagsvinnu á Íslandi eða allt frá því seint á 19. öld. Um aldamótin 

1900 fóru fjöldahreyfingar að líta dagsins ljós en þær byggðu starf sitt á sjálfboðastarfi og 

lýðræði. Þeir hópar sem þörfnuðust hvað mest aðstoðar voru þeir sem lifðu við fátækt og 

slæma heilsu. Konur voru aðallega þátttakendur í þeim samtökum sem  byggðu upp 

velferðarþjónustu á Íslandi. Jafnframt er talið að þær hafi haft mikil áhrif hvað varðar þá 

stefnumótun sem varð á Íslandi í átt að velferðarríki.  Upp úr 1980 varð töluverð aukning á 

sjálfboðasamtökum á Íslandi og þá sérstaklega sjálfshjálparhópum. Samtök sem byggðust á 

femínískum kenningum stóðu fyrir því að Kvennaathvarfið var stofnað árið 1982, að 

Nauðgunarmálanefnd var sett á laggirnar og að Stígamót hófu starfsemi árið 1990. Áður 

höfðu femínistar unnið sjálfboðastarf við að styðja fórnarlömb kynferðisofbeldis. En 

Stígamót eru dæmi um að stuðningur sem byggir á hugmyndafræði valdeflingar virðist geta 

haft í för með sér góðan árangur meðal einstaklinga (Steinunn Hrafnsdóttir og Elísabet 

Karlsdóttir, 2009).  

 Litið hefur verið á hugmyndafræði samfélagsvinnu sem kjarnann í aðferðum 

félagsráðgjafar. Þó hefur þetta svið verið lítið sem ekkert rannsakað. Námskeið í 

samfélagsvinnu hefur verið kennt við Háskóla Íslands frá árinu 1981, eða frá þeim tíma sem 

farið var að mennta félagsráðgjafa hérlendis. Félagsráðgjafar á Íslandi áttu stóran þátt í 

fyrrnefndri sjálfboðavinnu femínista og þá sérstaklega Guðrún Jónsdóttir, sem var 
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deildarstjóri félagsráðgjafar við Háskóla Íslands, ásamt nemendum í félagsráðgjöf. Á síðustu 

árum hefur áhersla á kenningar í notendasamráði og samfélagsvinnu aukist (Steinunn 

Hrafnsdóttir og Elísabet Karlsdóttir, 2009).  

8.1 Stígamót 

Alþjóðlegur baráttudagur kvenna er 8. mars. Þann dag árið 1989 var ákveðið, af íslenskum 

konum úr hinum ýmsu kvennasamtökum og félögum, að þessi dagur yrði helgaður baráttu 

gegn kynferðislegu ofbeldi á Íslandi. Því má segja að þessi dagur hafi markað þáttaskil. 

Samstaða um þetta mál var mjög víðtæk meðal kvenna á Íslandi. Barnahópur 

kvennaathvarfsins, Ráðgjafarhópur um nauðgunarmál, Kvennaráðgjöfin og Vinnuhópur gegn 

sifjaspellum höfðu áður haft forgöngu um þetta mál. Starfsemi hópanna var kynnt á 

umræddum degi og í kjölfarið var tekin ákvörðun um að stofna Samtök kvenna gegn 

kynferðisofbeldi. Konur innan sjálfboðaliðahópanna voru sammála um að ljóst væri að brýn 

þörf væri á frekari þjónustu fyrir þolendur kynferðisofbeldis en spurningin var hvernig best 

væri að mæta slíkri þörf. Úr varð að samtökin settu á laggirnar ráðgjafa- og 

upplýsingamiðstöð fyrir konur og börn sem höfðu verið þolendur kynferðisofbeldis. Starfið 

var byggt á starfsreynslu og hugmyndafræði sjálfboðaliðahópanna. Samtökin sóttu um styrk 

frá ríkinu fyrir starfsemina og árið 1990 fékkst fjárveiting til starfsins í fjárlögum. Stígamót 

hóf starfsemi sína 8. desember 1990. Starf Stígamóta hefur frá upphafi byggst á hugmyndum 

kynjafræðinnar um kynferðisofbeldi. Félagsráðgjafinn, Guðrún Jónsdóttir, er 

hugmyndasmiður Stígamóta. Hún er sögð hafa haft þekkinguna, eldmóðinn, hugmyndirnar 

og kraftinn sem þurfti til að hrífa með sér kvennahreyfinguna og ná að skapa það úrræði fyrir 

þolendur kynferðisofbeldis sem Stígamót hafi orðið (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún 

Jónsdóttir, 2013).  

Með vinnu sinni á Stígamótum hefur starfsfólkið að markmiði að gera einstaklingana, 

sem þangað leita meðvitaða um eigin styrk, aðstoða þá við að nýta sér hann til að breyta lífi 

sínu og að sjá ofbeldið í félagslegu samhengi en ekki sem persónulega annmarka. 

Starfsmennirnir líta svo á að þeir sem leita til Stígamóta séu í raun sérfræðingarnir, þar sem 

enginn þekki betur afleiðingar þess að vera beittur kynferðisofbeldi en sá sem hefur orðið 

fyrir því. Jafnræðistengsl og nánd eru höfð að leiðarljósi þegar kemur að samskiptum 

starfsmanna og þeirra aðila sem leita sér aðstoðar. Þetta viðhorf er reynt að endurspegla 

bæði í einstaklingsmiðaðri ráðgjöf og hópastarfi samtakanna. Leitast er eftir að byggja 
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starfsemina á reynslu þeirra sem þangað leita og því að starfsmennirnir hafi þá menntun sem 

er best til þess fallin að sinna þeim. Bæði konur og karlar leita nú til Stígamóta, þó aðallega 

konur. Stígamót hafa farið í ferðir út á land til að mæta þörfum þeirra sem þar búa og hafa 

orðið fyrir einhvers konar kynferðislegu ofbeldi. Árið 2012 voru níu starfsmenn, sem allt voru 

konur, starfandi við ráðgjöf hjá Stígamótum. Menntun þeirra var eftirfarandi: Tveir 

félagsráðgjafar, einn sálfræðingur, einn kynjafræðingur, einn myndmeðferðarfræðingur, einn 

para- og fjölskylduráðgjafi, einn náms- og starfsráðgjafi, einn kennari og einn mannfræðingur 

(Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2013). Ráðgjafarnir eru bæði fagaðilar og í 

einhverjum tilfellum hafa þeir sjálfir upplifað kynferðisofbeldi (Steinunn Hrafnsdóttir og 

Elísabet Karlsdóttir, 2009). Ráðgjafarnir njóta handleiðslu sálgreinis og þeir eiga að auki kost 

á handleiðara að eigin vali (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2013). 

Tekjur samtakanna koma frá ríkinu, Reykjavíkurborg, nokkrum bæjar- og 

sveitarfélögum, fyrirtækjum, félagasamtökum og einstaklingum. Þjónustusamningur hefur 

jafnframt verið gerður á milli Stígamóta og Velferðarsviðs Reykjavíkur. Einnig hafa verið 

haldnar fjáraflanir (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2013). 

8.2 Drekaslóð 

Árið 2010 voru samtökin Drekaslóð stofnuð í Reykjavík þar sem þau eru starfrækt. Samtökin 

hafa það að markmiði að aðstoða einstaklinga sem hafa orðið fyrir hvers konar ofbeldi. 

Áhersla er lögð á að konur jafnt sem karlmenn geti leitað þangað eftir aðstoð, miðað er við 

18 ára og eldri nema þá í samráði við foreldra eða aðra forsjáraðila. Boðið er upp á 

einstaklingsviðtöl, hópastarf og fræðslu og eru starfsmenn bæði konur og karlmenn. 

Samtökin eru fjármögnuð með styrkjum frá opinberum stofnunum, fyrirtækjum og 

einstaklingum. Greiðsla er innheimt fyrir framhaldshópa og fræðslu á vegum ríkisins 

(Drekaslóð, e.d.-a, e.d.-b). Að auki er innheimt fyrir einstaklingsviðtöl og hópastarf. Þegar 

einstaklingur kemur í sitt fyrsta einstaklingsviðtal greiðir hann ekki fyrir það (Drekaslóð, e.d.-

c, e.d.-d). 

8.3 Aflið 

Aflið eru samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi. Samtökin voru stofnuð á Akureyri í 

kjölfar tilraunastarfsemi Stígamóta. Þau eru ætluð öllum þeim sem sætt hafa kynferðis- eða 

heimilisofbeldi. Að auki gefst aðstandendum þolenda kostur á að fá aðstoð hjá samtökunum. 

Markmið Aflsins er líkt og hjá Stígamótum að gera einstaklinga meðvitaða um eigin styrk og 
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aðstoða þá við að nota hann til að breyta eigin lífi og að sjá ofbeldið í félagslegu samhengi en 

ekki sem persónulega vankanta. Jafnframt er litið svo á að þeir sem leita sér hjálpar hjá 

Aflinu séu sérfræðingar í eigin lífi og að enginn þekki betur afleiðingar af kynferðisofbeldi en 

sá sem hefur upplifað það á eigin skinni. Viðhorf samtakanna er að þar sem um 

sjálfshjálparstarf sé að ræða beri hver aðili ábyrgð á vinnu sinni en fær til þess stuðning frá 

annarri manneskju eða manneskjum sem búa yfir sömu reynslu (Aflið, e.d.). 

Þeir ráðgjafar sem starfa hjá samtökunum þekkja allir ofbeldi af eigin raun. Boðið er 

upp á einstaklingsviðtöl, hópmeðferð, fræðslu sem og símavakt sem er opin allan 

sólarhringinn. Þjónustan er þeim sem koma í ráðgjöf að kostnaðarlausu. Fólk alls staðar af 

landinu leitar aðstoðar hjá Aflinu, en þó aðallega fólk af Norðurlandi (Aflið, e.d.). 

Samningur var gerður árið 2010, milli Aflsins og Akureyrarbæjar, til fjögurra ára um 

aukið samstarf. Fjárhagsleg afkoma samtakanna er því tryggð yfir þennan tíma ásamt því að 

þeim er tryggt öruggt húsnæði. Jafnframt hafa önnur sveitarfélög á Norðurlandi lagt fé til 

samtakanna (Kristrún Helga Ólafsdóttir og Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

8.4 Sólstafir 

Sólstafir, systursamtök Stígamóta, voru stofnuð á Ísafirði árið 2007. Samtökin bjóða upp  á 

ráðgjöf og aðstoð við þá sem hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi sem og aðstandendur 

þeirra að kostnaðarlausu. Samtökin líta svo á að sá einstaklingur sem hafi lifað af ógnandi 

ofbeldi búi yfir miklum styrk. Því reyna samtökin að aðstoða þá við að verða meðvitaðir um 

eigin styrk, að breyta sjálfsmynd sinni og sínu eigin lífi. Litið er svo á að þeir sem leita eftir 

aðstoð hjá samtökunum séu sérfræðingar þar sem þeir þekkja kynferðisofbeldi af eigin raun 

og þekkja það því best sjálfir. Jafnframt er lögð áhersla á að þau tengsl og sú nánd sem 

skapast á milli starfsmanna og þeirra sem þangað leita sé á jafningjagrundvelli (Kristrún 

Helga Ólafsdóttir og Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Tvær konur eru starfandi hjá Sólstöfum og hafa þær báðar verið beittar 

kynferðisofbeldi. Þær bjóða upp á einstaklingsviðtöl þar sem þær geta miðlað sinni eigin 

reynslu, sagt frá því hvernig þær tókust á við hana sem og að veita hjálp til sjálfshjálpar. Ef 

þær telja sig ekki hafa þá þekkingu sem þarf í einhverjum málum eða geta ekki boðið fram þá 

aðstoð sem vantar, benda þær fólki á að leita sér aðstoðar annars staðar. Einnig hafa 

starfskonurnar verið með forvarnarfræðslu varðandi kynferðisofbeldi í grunn- og 
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framhaldsskólum á svæðinu (Kristrún Helga Ólafsdóttir og Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2013). 

Hvorki ríki né sveitarfélög veita Sólstöfum regluleg fjárframlög. Samtökin eru að öllu 

leyti fjármögnuð með styrkjum og hafa þeirra helstu bakhjarlar verið Rauða kross deildir á 

Vestfjörðum. Samtökin hafa að auki fengið styrki frá kvenfélögum á svæðinu, fyrirtækjum í 

byggðarlaginu og öðrum félagasamtökum. Árið 2007 og 2008 fengu Sólstafir styrk frá 

þáverandi félagsmálaráðuneyti, sem nú er velferðarráðuneyti. Samtökin hafa einnig fengið 

styrk frá öðrum ráðuneytum, annars vegar vegna fræðslu um kynferðisofbeldi fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk og hins vegar vegna fræðslu fyrir lögreglumenn um kynferðisofbeldi. 

Engar styrkveitingar hafa verið veittar eftir fjármálakreppuna sem skall á árið 2008. Af 

þessum sökum hafa samtökin alls ekki getað staðið undir þeirri starfsemi sem þau vildu. 

Enginn starfskona er á launum hjá samtökunum, aðeins er boðið upp á einstaklingsviðtöl en 

enga hópmeðferð. Ódýrt húsnæði er leigt undir samtökin í gegnum fjölskyldutengsl annarrar 

starfskonunnar (Kristrún Helga Ólafsdóttir og Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2013). 
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9 Umræða 

Markmiðið með þessari ritgerð var að skoða tíðni nauðgana á Íslandi, útbreiðslu þeirra, 

afleiðingar og hvaða úrræði eru í boði. Jafnframt var markmiðið að skoða hvort allir 

einstaklingar á Íslandi hafi jafnan aðgang að aðstoð, eftir að hafa verið nauðgað, með tilliti til 

búsetu. Notuð er hugmyndafræði um femínisma og feðraveldi til að útskýra nauðgun út frá 

fræðilegu sjónarhorni. 

Kynferðislegt ofbeldi er útbreitt vandamál, nauðgun er eitt þeirra. Flestir þolendur 

nauðgana eru konur og flestir gerendur eru karlar (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Þó skal skýrt 

tekið fram að þolendur geta einnig verið karlar (Suarez og Gadala, 2010) og gerendur geta 

líka verið konur (Graham, 2006). Talið er að um fimmtungur kvenna verði fyrir nauðgun á 

lífsleið sinni og um 4% karlmanna (Mason og Lodrick, 2013). Rannsóknir hvað þetta varðar 

eru þó ekki nógu margar á Íslandi og heldur ekki í öðrum löndum og er mikilvægt að bæta úr 

því (Krug o. fl., 2002). Umræðan um að karlmenn verði fyrir nauðgun er fremur ný af nálinni, 

en komið hefur fram í erlendum rannsóknum að karlmönnum geti verið nauðgað af öðrum 

karlmönnum í fangelsum. Það sama á við um niðurstöður erlendra rannsókna á hermönnum 

(Bergoffen, 2012). Nauðganir á meðal fanga hafa ekki verið rannsakaðar á Íslandi en það 

virðist vera tilefni til þess. 

Afleiðingar nauðgana geta verið alvarlegar fyrir þolendur hvort sem litið er til 

tilfinningalegra, félagslegra eða líkamlegra þátta. Þó hefur mest borið á tilfinningalegum 

afleiðingum nauðgana og geta þær verið verulega alvarlegar (Krug o. fl., 2002). Því er 

mikivægt að brugðist sé rétt við því bæði í félagslega kerfinu, heilbrigðiskerfinu, að ógleymdu 

réttarkerfinu. Hér kemur fram að nauðganir einskorðast ekki við höfuðborgarsvæðið, þær 

geta átt sér stað alls staðar á landinu eins og fram kemur í tölum sem komu fram á 

myndunum í þessari ritgerð (Guðrún Sesselja Baldursdóttir, munnleg heimild, 1. nóvember 

2013). Meiri þjónusta er nú í boði en var áður fyrr á höfuðborgarsvæðinu með tilkomu 

neyðarmóttöku og Stígamóta. Eins eru sjálfstætt starfandi fagaðilar eins og til dæmis 

félagsráðgjafar og sálfræðingar sem sinna þolendum nauðgunar. Úrræði á landsbyggðinni 

hafa aukist þó enn virðist skortur þar á. 

Það vakti athygli mína að á árunum frá 2010 til 2012 voru hlutfallslega færri 

nauðganir kærðar á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. En þar sem nauðgunarkærur 

endurspegla ekki tíðni nauðgana finnst mér eðlilegt að spyrja hvort erfiðara geti verið fyrir 
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fólk að kæra nauðgun úti á landsbyggðinni. Á minni stöðum þekkja allir alla og óttast ef til vill 

viðbrögð samfélagsins ef til þess kemur að kæra nauðgun. Þarna koma inn goðsagnir um 

nauðganir sem snúast oft um að þolandi nauðgunarinnar sé að ljúga til um atburðinn, eða 

hafi boðið upp á hann með háttalagi sínu (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). En viðbrögð samfélags 

hafa mikið að segja þegar kemur að félagslegum afleiðingum nauðgunar fyrir þolendur 

(Grubb og Turner, 2012). Þarna kemur að þeirri orðræðu og því viðhorfi sem ríkir í samfélagi 

hverju sinni. Það er við hæfi að rannsaka þetta, hvort að það geti reynst fólki á 

landsbyggðinni erfiðara en þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu, að kæra nauðgun. Að auki 

mætti rannsaka hvort þolendur nauðgana hafi upplifað ólík viðbrögð eftir búsetu, í kjölfar 

nauðgunar. 

Mikilvægt er að hið opinbera og stjórnvöld hafi það í huga við stefnumótun í málum 

sem þessum þegar kemur að því veita fjárhagslega styrki. Hér hefur verið fjallað um þann 

vanda sem Sólstafir á Ísafirði hafa átt í, þar hefur skort fé til að standa undir starfseminni og 

því hefur dregið verulega úr henni. Vænlegast er að allir geti leitað sér aðstoðar eftir að hafa 

verið nauðgað, burtséð frá því hvar á landinu fólk býr. Fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu á 

ekki að koma í veg fyrir slíkt. Það eru í raun ákveðin mannréttindi. Í þessu samhengi mætti 

skoða og rannsaka hver stefna stjórnvalda er varðandi starfsemi sem þessa sem og hvort 

verið sé að fylgja stefnunni eftir. Jafnframt er brýnt að stjórnvöld veiti fjárhagsstyrki þegar 

kemur að því að rannsaka hina ýmsu þætti kynferðisofbeldis. Árið 2006 var samþykkt 

aðgerðaáætlun, sem gilti til ársins 2011, vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis. 

Í aðgerðaáætluninn kom í fyrsta lagi fram að auka ætti aðgerðir í forvarnarskyni sem stuðla 

að því að umræða sé opin hvað varðar kynbundið ofbeldi, ofbeldi gegn börnum og 

breytingum á viðhorfi í þjóðfélaginu. Í öðru lagi átti að styrkja starfsfólk stofnana til að þekkja 

einkenni ofbeldis hjá börnum og kynbundins ofbeldis og að starfsfólkið geti brugðist rétt við 

því og fái menntun í að sjá einkenni ofbeldis. Í þriðja lagi átti að tryggja þolendum viðeigandi 

aðstoð. Að lokum átti að styrkja meðferðarúrræði fyrir gerendur og rjúfa þannig vítahring 

ofbeldis (Velferðarráðuneytið, e.d.). Mikilvægt er að aðgerðaáætlun sé til staðar hverju sinni, 

sem unnið er eftir, sem snýr að því að reyna að draga úr nauðgunum með forvörnum og að 

bjóða upp á úrræði fyrir þolendur nauðgana. 

 Stjórnvöld hafa einnig mikið að segja varðandi formgerð samfélagsins, hér hefur 

komið fram hugmyndafræði femínista um feðraveldi sem getur verið við hæfi að styðjast við 

til að útskýra nauðgun. Þegar orðræðan og viðhorf hér á landi eru skoðuð má sjá að 
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feðraveldi hefur verið við lýði þó svo að á Íslandi hafi orðið veruleg breyting með tilkomu 

femínískra hreyfinga en þær hafa ögrað feðraveldinu. Mikilvægt er að stjórnvöld og stofnanir 

samfélaga leggi sig fram í að auka jafnrétti kynjanna sem gæti síðar skilað sér í fækkun 

nauðgana. Nauðgun er alvarlegt ofbeldi sem brýnt er að takast á við. Mikilvægt er að tryggja 

öllum þolendum nauðgana úrræði við hæfi, óháð búsetu. 
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