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Útdráttur 

Síðastliðin tíu ár hefur einstaklingum sem afplána dóm fyrir kynferðisbrot gegn börnum 

á Íslandi fjölgað en meðferðarúrræði fyrir þennan hóp hafa ekki fylgt eftir. Erlendar 

rannsóknir sýna að gagnreyndar meðferðir beri árangur, það er dragi úr því að 

einstaklingar sem brjóta kynferðislega gegn börnum endurtaki brot sín. Margir þættir 

hafa áhrif á að meðferð beri árangur og er einn grundvallar þátturinn viðhorf 

starfsmanna sem að þessum einstaklingum koma innan fangelsa. Einnig eru viðhorf 

stofnana og meðferðaraðila til þessara einstaklinga sem og til meðferðarinnar sjálfrar 

lykilþáttur í meðferð. Markmið rannsóknarinnar er að draga fram skoðanir og viðhorf 

starfsmanna Fangelsismálastofnunar ríkisins sem koma að þessum einstaklingum. Á 

Íslandi hefur ekki verið framkvæmd slík rannsókn og er þetta því mikilvæg viðbót við 

rannsóknargrunninn á þessu sviði einkum þar sem horft er til þess að þróa sértækt 

meðferðar úrræði fyrir þennan hóp brotamanna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu, á 

heildina litið að viðhorf starfsmanna til meðferðar er jákvætt. Í þeim tilfellum þar sem 

viðhorf þeirra er neikvætt þá gæti fyrsta skrefið til að ýta undir jákvæð viðhorf verið að 

fræða og þjálfa starfsfólk sem kemur að þessum einstaklingum. Forsendur virðist því 

vera til staðar varðandi þróun á gagnreyndu meðferðarprógrammi fyrir þá sem brjóta 

gegn börnum. Þar sem afleiðingar kynferðisbrota gegn börnum geta vera mjög víðtækar, 

alvarlegar og langvarandi er til mikils að vinna fyrir brotaþola, fjölskyldu þeirra og 

samfélagið í heild ef hægt er að fækka slíkum brotum. 
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Abstract 

The number of individuals who serve sentences for child sexual abuse in Iceland has 

grown in the last ten years but the number of available treatments for such individuals 

has not increased accordingly. Foreign research shows that evidence-based treatments 

render the best results and decrease the risk of child sex offenders repeating their 

crimes. Whether the treatment prove to be effective or not is affected by many factors. 

One of the basic factors is the attitude of the prison staff who work with the individuals. 

The attitudes of institutions and therapists towards these individuals and the treatment 

itself also play a key role during treatment. The goal of this research is to extract the 

opinions and attitudes of Fangelsismálastofnun (the correctional system) employees 

who work with these individuals. Such research has not been performed in Iceland 

before so this is an important addition to the research literature in the field, particularly 

when looking towards the development of specific treatments for these types of 

offenders. The research findings show that the employees carry a positive attitude 

towards treatment. In cases where employees carry a negative attitude towards treatment 

the first step to promote a positive attitude could be to educate and train employees who 

work with child sex offenders. There appears to be a basis for developing an evidence-

based treatment program for these types of offenders. Since the consequences of child 

abuse can be extensive, grave and chronic, it would produce great gain for the victims, 

their families and society as a whole to reduce such offences. 
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Inngangur 

Kynferðislegt ofbeldi gegn fullorðnum og börnum er stórvægilegt samfélagslegt 

vandamál og getur haft gríðarlega neikvæðar afleiðingar fyrir brotaþola. Ein leið til að 

draga úr tíðni kynferðisbrota er að veita gerendum áhrifaríka meðferð sem getur dregið 

úr frekari brotum og þar með dregið úr skaða (Olver, Nicholaichuk, Gu og Wong, 

2009). Í þessari rannsókn verður farið yfir fræðilegan grunn og meðferðir sem lúta að 

einstaklingum sem brjóta kynferðislega gegn börnum. Það hefur sýnt sig í öðrum 

löndum, að höfðum ákveðnum forsendum, að meðferð kynferðisbrotamanna dragi úr 

líkum á ítrekun (Andrews og Bonta, 2010; Hanson o.fl., 2002; Hollin, 1999; Löesel og 

Schmucker, 2005; McGuire, 2002; Willis og Ward, 2011). Niðurstöður erlendra 

rannsókna sýna að ein frumforsenda þess að meðferð kynferðisbrotamanna sem sitja í 

fangelsi skili árangri er að starfsfólk og réttarvörslukerfið hafi trú á því að meðferð beri 

árangur og styðji við hana (Kjelsberg, Skoglund og Rustad, 2007). 

Markmið rannsóknarinnar er að draga fram almenn viðhorf starfsmanna í 

fangelsum á Íslandi til einstaklinga sem brotið hafa kynferðislega gegn börnum sem og 

viðhorf þeirra til meðferða fyrir þessa einstaklinga. Þar sem ekki er til markvisst 

meðferðarprógramm fyrir þá sem brjóta kynferðislega gegn börnum á Íslandi, en til 

stendur að koma slíku á, er mikilvægt að kanna hvort forsendur fyrir slíku úrræði séu til 

staðar (munnleg heimild Anna Kristín Newton, 25. apríl 2014). Í því samhengi telja 

rannsakendur mikilvægt að kanna viðhorf starfsmanna í fangelsum þar sem þau gætu 

skipt máli þegar kemur að útfærslu meðferðar fyrir þessa einstaklinga. Að því er best er 

vitað hafa þessi viðhorf ekki verið rannsökuð hér á landi.
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Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

Lagalegar skilgreiningar á kynferðisofbeldi gegn börnum eru mismunandi eftir 

löndum og erfitt hefur reynst að samræma skilgreiningar (Hulme, 2004; Leventhal, 

1998). Einnig er misjafnt hver félagsleg og siðferðileg gildi eru og gæti það verið 

meginástæða þess að skilgreiningarnar eru ólíkar (Cicchetti, 1989) og fagfólk 

sammælist ekki um hvaða skilgreiningar skuli nota í rannsóknum (Hulme, 2004; 

Leventhal, 1998). Helstu viðmiðin sem rannsakendur hafa notast við þegar kemur að 

skilgreiningu á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum samkvæmt yfirlitsgrein Hulme 

(2004) eru eftirfarandi: 1) tegundir kynferðislegra athafna gegn börnum, 2) aldur 

brotaþola, 3) eiga valdbeitingar eða þvinganir sér stað og 4) aldursmunur á geranda og 

brotaþola. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World Health Organisation, WHO) skilgreinir 

kynferðislegt ofbeldi gegn barni á eftirfarandi hátti: „Að fá barn í kynferðislega athöfn 

sem það skilur ekki fyllilega, er ófært um að veita upplýst samþykki fyrir, hefur ekki 

nægilegan þroska til að geta veitt samþykki fyrir og brýtur í bága við lög eða félagsleg 

viðmið samfélagsins“ (World Health Organisation, 2014). Börn geta verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi af fullorðnum, jafnöldrum eða einstaklingum á sama þroskastigi 

og einstaklingum í ábyrgðarstöðu sem er treyst eða hafa vald yfir brotaþolanum 

(Butchart, Harvey, Mian og Furniss, 2006). 

Samkvæmt Ólöfu Ástu Farestveit og Þorbjörgu Sveinsdóttur (2007) er 

kynferðislegt ofbeldi kynferðislegar athafnir, nauðgun, samfarir án valdbeitingar, 

sifjaspell, kynferðisleg áreitni, vændi, orð eða myndir sem beitt er gegn vilja þess 

einstaklings sem fyrir ofbeldinu verður. Börn hafa ekki skilning á athöfninni vegna 
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þroska þeirra eða aldurs og geta þar af leiðandi ekki sagt til um hvort þau vilji taka þátt í 

henni eða ekki. 

Kynferðisleg misnotkun á börnum samkvæmt Umboðsmanni barna á sér stað 

þegar þau eru fengin til að taka þátt í kynferðislegu athæfi eða leik, með einhverjum 

sem hefur meiri völd eða er hærra settur en þau. Nauðgun, sifjaspell, barnaklám, 

kynferðisleg áreitni og vændi teljast vera tegundir kynferðisofbeldis, sama hvort 

atburðurinn á sér stað einu sinni eða oftar. Kynferðisleg misnotkun á barni getur átt sér 

stað innan fjölskyldu eða utan heimilis (Umboðsmaður barna, 2013). Gerendur sem eru 

barninu ókunnugir eru um 10% til 20% (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2007) en í flestum tilfellum þekkir gerandi barnið og oftast á brotið sér stað á heimili 

gerenda eða brotaþola (Grubin, 1998; Gudjonsson og Sigurdsson, 2000). 

Börn sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi eru líklegri en önnur börn til að 

eiga við hegðunar- og tilfinningaleg vandamál (Adams og Bukowski, 2007; Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir, 2011; Dilillo, Tremblay og Peterson, 2000; Kendler o.fl., 2000; 

Kendler, Kuhn og Prescott, 2004; Kendall-Tackett, Williams og Finkelhor, 1993; 

Maniglio, 2009; Nelson o.fl., 2002; Paolucci, Genuis og Violato, 2001). Þá benda 

rannsóknir til þess að aukin hætta sé á að þau leiðist út í vímuefnaneyslu, beiti ofbeldi, 

fremji afbrot og leiðist út í vændi og að afleiðingarnar geti verið langvarandi (Baron, 

2004; Csoboth, Birkas og Purebl, 2003; Harrison, Fulkerson og Beebe, 1997; Kendler 

o.fl., 2000; Nelson o.fl., 2002). Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis gegn börnum tengjast 

alvarlegum andlegum og líkamlegum heilsufarslegum vandamálum og afbrotum á 

fullorðinsárum (Putnam, 2003). 
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Algengi kynferðislegs ofbeldis 

Samkvæmt erlendum rannsóknum hefur stórt hlutfall allra kvenna og karla orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í 20 löndum í 

Evrópu, Ameríku, Afríku og Ástralíu leiddi í ljós að hlutfall einstaklinga sem höfðu 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi var á bilinu 7% til 36% meðal kvenna og 3% til 29% 

meðal karla (Finkelhor, 1994). Niðurstöður Pereda, Guilera, Forns og Gómez-Benito 

(2009) um kynferðislegt ofbeldi í ólíkum menningarheimum sýndu svipaðar niðurstöður 

og rannsókn Finkelhor (1994). Vegna ólíkrar aðferðafræði sem beitt er í rannsóknum og 

ólíkra skilgreininga sem notaðar eru getur komið fram breytileiki í tíðni kynferðislegs 

ofbeldis gegn börnum (Finkelhor, 1994; Gorey og Leslie, 1997; Leventhal, 1998; 

Roosa, Reyes, Reinholtz og Angelini, 1998). 

Opinberar tölulegar upplýsingar um kynferðisofbeldi gegn börnum á Íslandi á 

árunum  2012 og 2013 er að finna í skýrslu Barnaverndarstofu. Á árinu 2012 bárust 434 

tilkynningar um kynferðisofbeldi til barnaverndarnefnda (5,5% af heildartilkynningum) 

samanborið við 577 (6,7% af heildartilkynningum) tilkynningar árið 2013. 

Tilkynningum fjölgaði því samtals um 143 (24,8%) milli ára. Drengir voru 124 tilfella 

árið 2012 og stúlkur 310 en árið 2013 voru drengir 190 tilfella og stúlkur 387 

(Barnaverndarstofa, 2014). Samkvæmt skýrslunni Afbrotatölfræði 2012, sem gefin var 

út af Ríkislögreglustjóra, kemur fram að kynferðisbrot gegn börnum (200.-202. gr.og 

204 gr. hgl.) voru 139 árið 2009, brot voru 97 árið 2010, árið 2011 voru þau 114 og 121 

árið 2012. Heildarfjöldi kynferðisbrota árið 2012 voru 367 en hlutfall kynferðisbrota 

gegn börnum var 33% (Ríkislögreglustjóri, e.d.). Í ársskýrslu Ríkissaksóknara koma 

fram tölulegar upplýsingar um mál er varða ákvæði um kynferðisbrot gegn börnum 

samkvæmt 200.-202. greina almennra hegningarlaga. Árið 2010 voru 53 mál kærð til 
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lögreglu, 23 voru felld niður, ákært var í 23, tveimur málum var lokið með ákærufrestun 

og rannsókn hætt í fimm málum. Á árinu 2011 voru 55 mál kærð til lögreglu, 14 mál 

voru felld niður og gefin var út ákæra í 15 málum. Einu máli lauk með ákærufrestun, í 

tveimur málum var rannsókn hætt og í tveimur öðrum var fallið frá saksókn. Tuttugu og 

eitt mál var óafgreitt um áramót (Ríkissaksóknari, e.d.). Þá er mikilvægt að hafa í huga 

að opinberar tölur endurspegla ekki niðurstöður þolendarannsókna og virðast aðeins 

sýna lítinn hluta þeirra brota sem í raun eru framin. Talið er að yfirvöldum sé einungis 

tilkynnt um 10% kynferðisbrota gegn börnum (Craig, Browne og Beech, 2008) sem 

gerir það að verkum að vitneskja okkar um kynferðisbrotamenn er takmörkuð að því 

leyti. 

Kynferðisbrotamenn 

Langstærstur hluti fullorðinna sem brjóta gegn börnum samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum á sviðinu eru karlar á miðjum aldri eða rúm 80% og er 

meðalaldur þeirra um 40 ár (Grubin, 1998; Gudjonsson og Sigurdsson, 2000). Einnig 

sýna rannsóknarniðurstöðurnar að langoftast eru það stúlkur sem eru brotaþolar eða í 

um 70% tilfella. Talið er að 20% gerenda brjóti eingöngu gegn drengjum og 10% 

gerenda brjóti gegn báðum kynjum (Grubin, 1998; Gudjonsson og Sigurdsson, 2000). 

Þó að flestar rannsóknir sýni að meirihluti einstaklinga sem brjóti kynferðislega gegn 

börnum séu karlar er talið að tilfelli þar sem konur, aðallega mæður, brjóta 

kynferðislega gegn börnum séu vanmetin og að þeim fari ört fjölgandi (Boroughs, 2004; 

Hrefna Ólafsdóttir, 2011). 

Ekki eru allir gerendur kynferðisbrota gagnvart börnum haldnir barnagirnd 

(e.pedophilia) þótt algengt sé að því sé haldið fram (Anna Kristín Newton og Þórarinn 

Viðar Hjaltason, 2011). Hugtakið hefur í auknum mæli verið notað sökum þeirrar miklu 
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umræðu sem skapast hefur að undanförnu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Það 

má þó ekki rugla þessum tveimur hugtökum saman, annarsvegar einstaklingi sem brýtur 

gegn barni og hins vegar barnagirnd, því forsendur eru ólíkar (Lanning, 2010). 

Rannsóknir benda til þess að rekja megi barnagirnd til bæði líffræðilegra þátta og 

umhverfisþátta og virðast niðurstöður rannsókna benda til þess að meginástæður 

barnagirndar gætu verið truflun í heila (Scott o.fl., 1984 sjá í Cochran og Cole, 2010), 

lítil sjálfstjórn, ákafar hvatir og hugrænt misræmi (Cochran og Cole, 2010). Í Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders V (DSM V) eru greiningarviðmið fyrir 

barnagirnd: (A) endurteknir, ákafir kynferðislega örvandi draumórar og kynferðislegar 

hvatir sem varað hafa í sex mánuði eða lengur eða hegðun sem felur í sér kynferðislega 

virkni með barni undir kynþroskaaldri (yfirleitt 13 ára og yngri), (B) einstaklingur hefur 

framkvæmt draumóra sína, framfylgt hvötum sínum og upplifað streitu sem og 

erfiðleika í félagslegum samskiptum vegna þess, (C) einstaklingurinn er að minnsta 

kosti 16 ára og í það minnsta fimm árum eldri en barnið eða börnin sem um ræðir í 

viðmiði (A). Þó skal greining undanskilin ef einstaklingar, á seinni hluta unglingsára, 

eru í viðvarandi kynferðislegu sambandi við 12-13 ára einstakling. Taka skal sérstaklega 

fram hvort um sé að ræða sértæka gerð, það er, að þeir laðist eingöngu að börnum, laðist 

kynferðislega að drengjum, laðist kynferðislega að stúlkum eða laðist kynferðislega að 

báðum kynjum. Einnig skal tilgreina sérstaklega ef barnagirnd einskorðast við sifjaspell 

(Amercian Psychiatric Association, 2013). 

Greiningarviðmiðum fyrir barnagirnd (e. pedophilic disorder) eru ætlað að taka 

bæði til þeirra einstaklinga sem viðurkenna fúslega afbrigðilega kynlífshegðun sína og 

þeirra sem afneita að öllu leyti að þeir laðist kynferðislega að barni undir kynþroskaaldri 

(almennt 13 ára og yngri), þrátt fyrir haldgóðar vísbendingar um annað. Dæmi um 
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afhjúpun afbrigðilegrar kynlífshegðunar er að viðurkenna hreinskilnislega ákafar 

kynferðislegar hvatir gagnvart börnum og gefa til kynna að kynferðislegur áhugi 

gagnvart börnum sé meiri eða jafn mikill og til fullorðinna, þroskaðra einstaklinga. Ef 

einstaklingar líða fyrir það að hafa þessar hvatir og langanir eða þær valda þeim 

sálfélagslegum erfiðleikum er líklegt að þeir uppfylli greiningarviðmið barnagirndar. 

Barnagirnd virðist krónísk en það dregur bæði úr styrk, löngun og hegðun eftir því sem 

einstaklingar eldast (Amercian Psychiatric Association, 2013). Barnagirnd inniheldur 

þætti sem geta breyst með tímanum, með eða án meðferðar. Má þar nefna persónulega 

þjáningu (samviskubit, skömm, ákafa kynferðislega vanmáttarkennd eða upplifun 

einangrunar) og sálfélagslegan skaða, tilhneigingu til að framkvæma hvatir sínar eða 

bæði. Einnig get ýmsar geðraskanir greinst samhliða barnagirnd (Amercian Psychiatric 

Association, 2013). Þar sem greiningarviðmið DSM-V kerfisins eru nokkuð sértæk 

hefur ekki verið hægt að greina alla kynferðisbrotamenn með barnagirnd. Einstaklingar 

sem upplifa ekki neikvæðar tilfinningar eins og sektarkennd, skömm eða kvíða, segjast 

ekki búa við takmarkaða virkni vegna þessara langana og saga þeirra bendir til þess að 

þeir hafi aldrei hegðað sér í samræmi við þær, þeir uppfylla ekki greiningarviðmið 

barnagirndar (e. pedophilic desorder) þótt þeir sýni tilhneigingu í þá átt. (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Skilgreining Lanning (2010) á einstaklingum sem brjóta kynferðislega gegn 

börnum er fullorðnir einstaklingar sem taka þátt í einhverskonar kynferðislegum 

athöfnum með einstaklingum sem eru samkvæmt lögum börn. Samkvæmt Lanning er 

þessum einstaklingum skipt í tvo hópa, þá sem brjóta gegn börnum eftir aðstæðum og 

þá sem hafa sterkari kynlífshvatir til barna en fullorðinna (Lanning, 2010). Samkvæmt 

þeim breytingum sem gerðar voru á skilgreiningu barnagirndar í DSM-V uppfyllir síðari 
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hópurinn, að öllu jöfnu, skilgreiningu DSM-V sem hann féll ekki undir áður (American 

Psychiatric Association, 2000, 2013). Það sem helst aðgreinir aðstæðubundna (e. 

situational) gerendur frá þeim sem greinast með barnagirnd er að þeir taka ekki endilega 

börn fram yfir fullorðna þegar kemur að kynlífsathöfnum en misnota börn kynferðislega 

af margvíslegum og oft flóknum ástæðum. Brotaferill aðstæðubundinna gerenda er 

mismunandi, þeir geta misnotað barn einu sinni á ævinni og/eða þróað með sér langtíma 

hegðunarmynstur misnotkunar á börnum. Brotaþolar aðstæðubundinna gerenda eru 

yfirleitt færri en brotaþolar einstaklinga sem eru greindir með barnagirnd. Einnig eiga 

eldri einstaklingar, veikir og þroskahamlaðir á hættu að verða brotaþolar 

aðstæðubundinna gerenda (Lanning, 2010). 

Munurinn á einstaklingi sem brýtur gegn börnum og einstaklingi með greinda 

barnagirnd er að sá fyrrnefndi hefur klárlega brotið á börnum en laðast ekki eingöngu að 

þeim, á meðan hinn síðarnefndi (Lanning, 2010) vegna líffræðilegra þátta (Cochran og 

Cole, 2010; Pennington, 2002) laðast frekar kynferðislega að þeim og kynferðislegar 

langanir hans lúta að því að vera með börnum í einhverskonar kynlífsathöfnum. 

Einstaklingar með barnagirnd sýna þar af leiðandi jafnöldrum sínum lítinn 

kynferðislegan áhuga (Lanning, 2010). Einkenni gerenda í kynferðisbrotum gegn 

börnum geta verið margbreytileg og hafa skýringar á því af hverju fullorðnir brjóta 

kynferðislega gegn börnum þurft að taka mið af því. 

Kenningar 

Ýmsar kenningar og flokkanir á einstaklingum sem brjóta kynferðislega gegn 

börnum en uppfylla ekki greiningarviðmið DSM-V fyrir barnagirnd hafa verið settar 

fram af fræðimönnum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). Fræðilegur 

grunnur sérfræðinga um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum bendir til þess að fjórir 
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klasar einkenna finnist oft á meðal fullorðinna sem brjóta kynferðislega gegn börnum. 

Klasarnir eru; Erfiðleikar í stjórnun tilfinninga, vanvirkni í nánd og félagslegri hæfni, 

afbrigðileg kynferðisleg örvun og hugræn röskun (samúð). Þessir kjarnaklasar eru 

venjulega miðpunktur inngripa í meðferðum kynferðisbrotamanna (Marshall, 1999). 

Flestar eldri kenningar um barnagirnd hafa hneigst í þá átt að vera eins þáttar (e. 

single factor) kenningar og hafa ekki getað útskýrt það breiða svið og þann 

margbreytileika sem einkennir hegðun einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn 

börnum (Finkelhor og Araji, 1986). Einstaklingar með barnagirnd framkvæma ekki 

alltaf hvatir sínar eða draumóra, það er, láta sér það nægja að hugsa kynferðislegar 

hugsanir um börn og stunda sjálfsfróun (Lanning, 2001). Síbrotahneigð er algengari hjá 

gerendum sem greindir eru með barnagirnd og oftar en ekki eru þeir haldnir 

ranghugmyndum um þau börn sem þeir brjóta á og oft telja þeir athæfi sitt og hugsanir 

ekki athugaverðar (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). 

David Finkelhor hefur framkvæmt fjölda rannsókna sem lúta til dæmis að helstu 

einkennum þeirra einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn börnum og hvað veldur 

því að fullorðnir einstaklingar laðist kynferðislega að þeim (Beech og Ward, 2004). 

Finkelhor kom fram með Fjórþátta líkan (e. Four Factor Model) sem var ein fyrsta 

alhliða kenningin um kynferðisofbeldi gegn börnum (Burn og Brown, 2006). 

Samkvæmt Finkelhor og Araji (1986) eru þættir líkansins: 

1. Tilfinningalegt samræmi (e. emotional congruence) sem útskýrir hvers vegna 

fullorðnum einstaklingi þykir það tilfinningalega fullnægjandi að vera með barni 

og gefur til kynna að samsvörun sé á milli tilfinningaþarfa fullorðinna og 

skapgerðareinkenna barna (Finklehor og Araji, 1986)
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2. Kynferðisleg örvun tengd börnum (e. sexual arousal to children) sem leitast við 

að útskýra hegðunina út frá því hvers vegna einstaklingar girnast börn eða örvast 

kynferðislega í návist þeirra (Finklehor og Araji, 1986). 

3. Fyrirstaða (e. blockage) sem útskýrir hvað er því til fyrirstöðu að fullorðnir nái 

að uppfylla tilfinningalegar og kynferðislegar hvatir með öðrum fullorðnum. 

Talið er að eðlilegur þroski myndi leiða til þess að einstaklingar fullnægðu 

þörfum sínum frekar með fullorðnum einstaklingi. Af einhverjum orsökum 

virðist vera fyrirstaða á þessari eðlilegu tilhneigingu og þar af leiðandi þróast 

kynferðisleg löngun gagnvart börnum (Finklehor og Araji, 1986). 

4. Vöntun á hömlum (e. disinhibition) sem útskýrir hvers vegna einstaklingar horfa 

framhjá siðferðislegum gildum samfélagsins og brjóta kynferðislega gegn 

börnum (Finklehor og Araji, 1986). 

Líkan Finkelhors hefur margt til síns máls og er eitt besta líkanið sem reynir að 

útskýra hvers vegna einstaklingar brjóta kynferðislega gegn börnum. Þrátt fyrir það nær 

það ekki að útskýra atferlið til fulls (Finklehor og Araji, 1986). Á undanförnum árum 

hafa rannsóknir á sviði kynferðisbrota gegn börnum beint sjónum að því að líffræðilegir 

þættir hafi áhrif á þróun kynferðislegra langana. 

Tony Ward og Tony Beech komu fram með Fjölþáttakenningu um kynferðislegt 

ofbeldi (Integrated Theory of Sexual Offending – ITSO) en samkvæmt henni á 

kynferðislegt ofbeldi sér stað vegna nokkurra gagnverkandi orsakaþátta (Ward og 

Beech, 2006). Þeir eru: Líffræðilegir þættir (sem eru undir áhrifum erfðafræðilegra þátta 

og þroskun heilans), vistfræðilegir þættir (til dæmis félagslegar, menningarlegar og 

persónulegar aðstæður) og sálfræðilegir þættir (Ward og Gannon, 2006). Erfðafræðileg 
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tilhneiging og félagsnám hafa þýðingamikil áhrif á þroskun heilans sem leiðir til 

stofnunar á þremur sálfræðilegum kerfum sem læsast saman (áhugahvöt/tilfinningaleg, 

skynjun/minni og athafna val/kerfisstjórnun). Athafnaval og kerfisstjórnun eru tengd 

ennisberki (e.frontal cortex), djúpkjarna (e. basal ganglia), og hluta úr stúku 

(e.thalamus) (Pennington, 2002). Aðalvirkni þessa kerfis er að hjálpa einstaklingum að 

skipuleggja, framkvæma og leggja mat á athafnaáætlun og að stjórna hegðun, hugsunum 

og tilfinningum sem þjóna hærra stigi markmiða. Athafnaval og kerfisstjórnun varða 

mótun og skipulagningu athafnaáætlana sem eru hannaðar til að ná markmiðum 

einstaklings. Skynjunar- og minniskerfin eru aðallega tengd mótun drekans 

(e.hippocampal formation) og aftari nýberki (e.posterior neocortex) (Pennington, 2002). 

Helsta virkni þessa kerfis er að vinna úr mótteknum skynjunarupplýsingum og 

skipuleggja túlkun hluta og atburða og gera þá tiltæka í öðrum kerfum (Ward og 

Gannon, 2006). Þessir líffræðilegu og vistfræðilegu þættir, ásamt sálfræðilegum kerfum, 

vinna saman og valda til að mynda tilfinningalegum vandamálum, félagslegum 

örðugleikum, viðhorfum sem styðja afbrotahegðun, vandamálum varðandi samkennd og 

afbrigðilegri kynferðislegri örvun. Ward og Beech telja að þessir ástandsþættir geti leitt 

af sér kynferðislega misnotkun (Ward og Beech, 2006) og það er mikilvægt að horft sé 

til þessara þátta ef hámarka á árangur meðferðar. 

Meðferðir fyrir kynferðisbrotamenn sem brjóta gegn börnum 

Samfélagið hefur lítið umburðarlyndi gagnvart kynferðisbrotamönnum, einkum 

þeim sem brjóta gegn börnum (Silverman og Wilson, 2002 sjá í Wilson og Yates, 

2009). Upplifun almennings virðist vera að kynferðisbrot séu faraldur og að taka verði 

til óvenjulega harkalega ráðstafana til að tryggja öryggi almennings. Þó að almenningur 

kalli eftir harðari refsingum hafa rannsakendur á þessu sviði leitast við að þróa 
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betrunarmeðferðir þar sem sýnt hefur verið fram á að refsingar dragi ekki úr 

síbrotahneigð (Wilson og Yates, 2009). Fyrir rúmlega 30 árum lýsti Martinson (2003) 

því yfir á frægan hátt að meðferð brotamanna væri gagnslaus og Furby, Weinrott og 

Blackshaw (1989) fundu engar vísbendingar um að meðferð kynferðisbrotamanna drægi 

úr síbrotahegðun. Sérfræðingar á sviði kynferðisbrotamanna halda áfram að deila um 

hvort það sé einhver ástæða til að trúa því að meðferð dragi úr frekari brotum. Margar 

ráðstafanir í málefnum kynferðisbrotamanna, sem sumar hafa verið studdar af 

löggjafanum, hafa ekki borið árangur, það er, dregið úr frekari kynferðisbrotum. Hér má 

til að mynda nefna skráningar og tilkynningaskyldu eins og Megan‘s Law og 

takmarkanir á búsetu eða vinnuúrræðum (Human Rights Watch, 2007; Levenson og 

D´Amora, 2007). En mögulega vegna aukinnar umræðu almennings um kynferðisbrot 

hefur athyglin undanfarna áratugi beinst í síauknum mæli að meðferðarinngripum fyrir 

þennan hóp og í kjölfarið hafa áhrifaríkar íhlutanir byrjað að líta dagsins ljós (Beech og 

Mann, 2002; Hanson o.fl., 2002; Marshall, 2004). Þegar árangur meðferða fyrir 

kynferðisbrotamenn hefur verið metinn má almennt segja að meðferðir sem byggja á 

gagnreyndum raunprófanlegum aðferðum beri góðan árangur (Andrews og Bonta, 2010; 

Association for the treatment of sexual abusers, 2005). Yfirlitsrannsóknir á meðferðum 

ætluðum kynferðisbrotamönnum hafa gefið gagnreyndum meðferðum sem ætlað eru að 

draga úr síbrotahneigð, byr undir báða vængi (Hanson, Bourgon, Helmus og Hodgson, 

2009; Hanson o.fl., 2002; Löesel og Schmucker, 2005). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

atferlistengdar meðferðir dragi úr síbrotahneigð hjá kynferðisbrotamönnum, einkum þær 

sem byggja á hugrænni atferlismeðferð sem er sérsniðinn að þörfum og áhættuþáttum 

kynferðisbrotamanna (Andrews og Bonta, 2010; Griffin og West, 2006; Olver, o.fl., 

2009). Ítarleg yfirlitsrannsókn skoðaði 69 rannsóknir og sýndi um 37% lækkun á tíðni 



HVAÐ ER TIL RÁÐA? MEÐFERÐ FYRIR EINSTAKLINGA                                                20 

SEM BRJÓTA KYNFERÐISLEGA GEGN BÖRNUM 

endurtekinna kynferðisbrota þar sem hugræn atferlismeðferð, atferlismeðferð og 

líffræðilega tengdar meðferðir reyndust bestar (Löesel og Schmucker, 2005). Hanson 

o.fl. (2009) skoðuðu 22 rannsóknir og fundu þar 43% lækkun síbrotahneigðar hjá 

kynferðisbrotamönnum sem fengu meðferð, samanborið við samanburðarhópinn. 

Fræðin um sálfræðimeðferðir benda til þess að auk innihalds og lengdar 

meðferðar hafi meðferðarsambandið milli skjólstæðings og meðferðaraðila og 

umhverfið þar sem meðferðin fer fram, áhrif á virkni meðferðar (Marshall, o.fl., 2003). 

Þar sem megin þorri meðferðar kynferðisbrotamanna fer fram í fangelsum er jákvætt 

viðmót og viðhorf starfsmanna mikilvægt til að meðferðin beri árangur. (Young, 

Antonio og Wingeard, 2009). 

Áhætta-þarfir- móttækileiki líkanið (Risk-Need-Responsivity – RNR) 

Til þess að hægt sé að veita einstaklingum sem hafa brotið kynferðislega gegn 

börnum þá meðferð og þann stuðning sem þeir þurfa er nauðsynlegt að meta 

áhættuþætti og veita meðferð með hliðsjón af þeim (Anna Kristín Newton og Þórarinn 

Viðar Hjaltason, 2011). Til að meta og endurhæfa afbrotamenn hefur áhætta-þarfir-

móttækileiki líkanið (RNR) verið notað með góðum árangri frá árinu 1990 (Bonta og 

Andrews, 2007; Ward, Melser og Yates, 2007). Líkanið á rætur sínar að rekja til Kanada 

og hefur verið ríkjandi í meðferð kynferðisbrotamanna síðustu ár. Í grunninn er gert ráð 

fyrir því að líkur séu á að afbrotamenn brjóti endurtekið af sér og þar af leiðandi er 

markmið endurhæfingarinnar að draga úr þessari hættu með lögmálum RNR. Lögmálin 

eru þrjú: áhætta, þarfir og móttækileiki. Lögmál áhættunnar gerir ráð fyrir því að 

styrkleiki inngrips skuli samræmast áhættumati afbrotamannsins. Ekki er vænlegt að 

beita kynferðisbrotamenn sem metnir eru í lágmarks áhættuhópi fyrir endurtekin brot 

meðferð af sama styrkleika og þá sem metnir eru í hámarks áhættuhópi því það getur 
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aukið líkurnar á að brot verði endurtekið (Bonta, Wallace-Capretta og Rooney, 2000; 

Lowenkamp og Latessa, 2002; Lowenkamp og Latessa, 2004). Samkvæmt lögmáli 

þarfa gefur það besta raun að einblína á þætti (áhættuþætti) sem hafa forspá varðandi 

frekari brot þar sem það hámarkar árangur meðferðar. Lögmál móttækileika segir til um 

að mikilvægt sé að beita inngripum sem henta skjólstæðingum til að auka líkur á 

árangri, til dæmis að lágmarka lesefni fyrir þá sem eru lesblindir (Andrew og Bonta, 

2010). 

Helsta gagnrýnin á RNR líkanið hefur verið sú að nauðsynlegt sé að einblína á 

afbrotaþarfir en það sé þó ekki nægileg forsenda fyrir áhrifaríkri meðferð (Ward og 

Gannon, 2006; Ward o.fl. 2007). Þó að það veiti ramma fyrir undirbúning og mat á 

áhrifaríku prógrammi þá aðstoðar RNR líkanið ekki sérfræðinga að öllu leyti við að 

velja meðferðarramma sem, á sem bestan hátt, skuldbindur brotamenn í meðferð. 

Vöntun á áhugahvöt er mikilvægur þáttur móttækileika í meðferð og rannsóknir benda 

skýrt til þess að einstaklingar sem ljúka ekki meðferð sýni hærri tíðni endurtekinna 

brota heldur en þeir sem ljúka henni (Hanson og Bussiére, 1998). Nauðsynlegt er að 

meðferð sé víðtækari en RNR nálgunin ef hún á að vera sem áhrifaríkust (Mann, 

Webster, Schofield og Marshall, 2004). 

Hugræn atferlismeðferð (Cognitive behavioral therapy – CBT) 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) er almennt talin besta meðferðin sem í boði er 

fyrir kynferðisbrotamenn nú til dags (Andrews og Bonta, 2010; Hanson o.fl., 2002; 

Kirsch og Becker, 2006; Lösel og Schmucker, 2005; Moster, Wnuk og Jeglic, 2008; 

Yates, 2013). Samþætting hins þekkta HAM líkans og fyrirbygging hrösunar (RP) á 

sviði kynferðisbrotamanna hefur verið fremsta meðferðarlíkan á sviði kynferðisbrota 

síðustu 20 árin (Pithers, 1990). Samkvæmt Ward og Hudson er markmiðið með RP að 
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aðstoða kynferðisbrotamenn við að skilja afbrotamynstur sitt og að ráða við 

aðstæðubundna og sálræna þætti sem geta aukið hættu á endurtekinni brotahegðun 

(Ward og Gannon, 2006). 

Fyrirbygging hrösunar (Relapse prevention - RP) er afbrigði Risk-Need-

Responsivity líkansins (RNR) sem kveður á um að meðferð brotamanna ætti að fara 

fram samkvæmt fjölda meðferðarlögmála (Andrews og Bonta, 2010). Þau eru 

samkvæmt Andrews og Bonta: 

1. Áhættulögmálið, sem lýtur að samfellu milli áhættustigs og meðferðar sem 

brotamaður hefur raunverulega fengið og leggur til að styrkleiki og tegund 

íhlutunar skuli vera háð stigi áhættumats brotamanns. Því hærra stig áhættu sem 

einstaklingur sýnir, því öflugri meðferð ætti hann að fá. 

2. Þarfalögmálið, meðferðarprógrömm ættu að beina sjónum sínum að 

afbrotaþörfum einstaklingsins og virkum áhættuþáttum sem tengjast 

síbrotahneigð og hægt er að breyta. 

3. Móttækileikalögmálið lýtur að möguleikum meðferðarprógrammsins á að ná til 

brotamanns og vera sniðið að þörfum hvers einstaklings. 

RNR og RP líkönin hafa leitt til áhrifaríkra meðferða og lækkað tíðni síbrotahneigðar 

um allt að 10-50% (Andres og Bonta, 1998; Hanson o.fl., 2002; Hollin, 1999; McGuire, 

2002). 

Þessi nálgun við meðferð brotamanna einblínir á stjórnun á virkum 

áhættuþáttum og einkennum brotamannsins og aðstæðum hans sem spá fyrir um 

endurtekningu brota. Markmiðið er að hjálpa brotamönnum að skilja ferli afbrota sinna 

og ráða við aðstæður og sálfræðilega þætti sem setja þá í hættu á að brjóta aftur af sér 

(Hanson, o.fl., 2009). Reynt er að auka sjálfstjórn einstaklingsins sem og trú hans á 



HVAÐ ER TIL RÁÐA? MEÐFERÐ FYRIR EINSTAKLINGA                                                23 

SEM BRJÓTA KYNFERÐISLEGA GEGN BÖRNUM 

eigin getu til að auðvelda leiðina að þessu markmiði. Þeim er kennt hvað það er sem ýtir 

undir afbrigðilega kynhegðun og að bera kennsl á undanfara misnotkunar. Það eru 

sameiginleg markmið meðferðaraðila og skjólstæðings. Áhættuaðstæður og trú 

einstaklingsins á eigin getu til að takast á við þær eru þættir sem reynt er að greina. 

Aðstæðubundnir þættir sem tengjast afbrigðilegri hegðun, eins og að horfa á klám og 

hafa samskipti við tiltekna aðila eru hlutir sem skjólstæðingnum er kennt að forðast. 

Öflugri bjargráð við slíkar aðstæður auka líkur á fyrirbyggingu hrösunar. Að einblína á 

neikvæðar afleiðingar hegðunarinnar er eitt af því sem skjólstæðingnum er kennt til að 

berjast gegn afbrigðilegum löngunum  (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar 

Hjaltason, 2011). Almennt hefur verið gert ráð fyrir að hrösun sé vanvirk hæfni til að 

forðast endurtekin kynferðisbrot (Pithers, 1990). Samþætt beiting HAM og RP getur 

dregið verulega úr endurteknum brotum. Rannsókn á kynferðisbrotamönnum sýndi að 

samþætting HAM og RP dró úr ítrekunartíðni kynferðisbrotamanna um 7,5%. Einnig 

dró úr annarri brotahegðun um 19% (Hanson o.fl., 2002). 

Að einblína á áhættuþætti og leiðir til að forðast hrösun er nauðsynlegt en það er 

ekki nægilegt meðferðarmarkmið (Ward og Stewart, 2003). Samkvæmt Ward og 

félögum ætti meðferð að horfa einnig til þess að auka jákvæða virkni einstaklingsins 

frekar en að einblína á forðunarhegðun sem leið til að komast hjá frekari brotum (The 

good lives model of offender rehabilitation, 2014). 

Good lives líkanið (The Good lives model – GLM) 

Good Lives líkanið (The Good Lives Model – GLM) er meðferðarnálgun fyrir 

afbrotamenn í endurhæfingu og hefur notkun þess í tengslum við meðferðaráætlun 

kynferðisbrotamanna náð mikilli útbreiðslu á alþjóðavísu (The good lives model of 

offender rehabilitation, 2014). GLM var fyrst birt árið 2002 af prófessor Tony Ward, 
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sem hefur haldið áfram að bæta við og móta líkanið. Síðan upphaflega líkanið var birt 

hafa nokkrir af helstu fræðimönnum einnig lagt mikið til við þróun líkansins og notkun. 

Markmiðið er að auka getu brotamanna til að öðlast grunn lífsgæði og búa til innri og 

ytri bjargráð sem eru nauðsynleg til að koma í veg fyrir að einstaklingur brjóti aftur af 

sér að lokinni meðferð (Ward og Gannon, 2006; Willis og Ward, 2011). Einblínt er á 

grunnhugmyndir um áhrif, sálfræðilega vellíðan og tækifæri til að lifa lífi sem er líklegt 

til að veita raunhæfan möguleika á öðru en afbrotalífsstíl og endurteknum brotum 

(Kekes, 1989; Rapp, 1998; Ward og Stewart, 2003). 

Ward og Gannon (2006) komu fram með Good lives líkanið – Comprehensive 

(Good lives model, Comperhensive - GLM-C) sem er sérstaklega ætlað 

kynferðisbrotamönnum og er sambland af GLM og ITSO (Ward og Beech, 2006). 

Líkanið setur fram kenningarlegan ramma fyrir íhlutun áhættuþátta sem byggir á 

markmiðum brotamannsins og aukinni virkni sjálfsstjórnunarstíls. Þetta er 

einstaklingsmiðuð meðferð. GLM-C er nýstárleg nálgun í meðferð sem tekur til 

umhverfis, menningar og félagslegra þátta, er fjölkerfa, þróunarleg, kemur við áhættu-

stjórnun og gæðaeflingu sem og mannúðar- og vísindaleg gildi (Ward og Gannon, 

2006). Ward, Mann og Gannon (2007) benda á að hvatning til brotamanna og sköpun 

heilbrigðs meðferðarsambands séu mikilvægir þættir áhrifaríkrar meðferðar og ætti ekki 

að líta svo á að þeir hafi minna vægi en innihald meðferðarinnar (Ackeman og 

Hilsenroth, 2003). Að þróa meðferð í samstarfi við brotamenn leiðir af sér sterkara 

meðferðarsamband (Shingler og Mann, 2006) og að meðferðaraðili sýnir af sér samúð, 

hlýju, hvatningu og umbun fyrir árangur greiði fyrir ferli breytinga hjá 

kynferðisbrotamönnum (Marshall o.fl., 2003). Vert er að benda á að líkan Ward og 
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félaga hefur hingað til aðeins verið notað af þeim. Það lofar góðu en þörf er á frekari 

rannsóknum sem styðja við fyrri niðurstöður og hagnýtingu meðferðarformsins. 

Kynferðisbrotamenn á Íslandi 

Sex fangelsi eru á Íslandi, Hegningarhúsið, Fangelsið Kópavogsbraut 17, 

Fangelsið á Litla-Hrauni, Fangelsið Kvíabryggja, Fangelsið á Akureyri og Fangelsið á 

Sogni. Í Hegningarhúsinu eru alls 16 fangarými. Fangelsið Kópavogsbraut 17 getur 

vistað 12 fanga. Fangelsið á Litla-Hrauni er gæsluvarðhalds- og afplánunarfangelsi og 

getur vistað alls 87 fanga. Í fangelsinu Kvíabryggju eru fangarými samtals 22. Fangelsið 

á Akureyri hefur aðstöðu fyrir 10 fanga. Hægt er að vista allt að 20 fanga í fangelsinu á 

Sogni (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d). Einstaklingar sem brjóta kynferðislega gegn 

börnum og hljóta dóm fyrir það afplána flestir í fangelsinu á Litla-Hrauni. Innan 

fangelsisins er deild sem sérstaklega er ætluð þeim einstaklingum, þar geta vistast 11 

einstaklingar á hverjum tíma. Bæði eru kostir og gallar við þetta fyrirkomulag en vegna 

þeirrar hættu sem að þessum einstaklingum stafar frá öðrum föngum er talið 

nauðsynlegt, öryggis þeirra vegna, að þeir séu vistaðir á sér deild (munnleg heimild 

Haukur Einarsson, 10. apríl 2014). 

Hjá Fangelsismálastofnun ríkisins starfa tveir sálfræðingar og felst þeirra starf 

aðallega í meðferð brotamanna en markmið hennar er að draga úr líkum á endurtekinni 

brotahegðun (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011).  Frá árinu 2009 

hafa að meðaltali níu einstaklingar afplánað refsidóma fyrir kynferðisbrot gegn börnum 

eða um 4% fangahópsins. Töluverð hækkun varð á hlutfalli þeirra einstaklinga sem 

afplána refsidóma fyrir kynferðisbrot gegn börnum á árunum 2009-2013. Árið 2009 var 

hlutfall þessara einstaklinga 2,5%, 2010 var hlutfallið 4,1%, 2011 6,0%, 2012 4,3% og 

2013 5,6% (munnleg heimild Hafdís Guðmundsdóttir, 28.apríl 2014). Samkvæmt Hauki 
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Einarssyni (munnleg heimild, 10. apríl 2014) sálfræðingi Fangelsismálastofnunar 

ríkisins, eru einstaklingar sem brotið hafa kynferðislega gegn börnum í forgangi og 

reynt er að bjóða þeim öllum einhverskonar sálfræðimeðferð. Hins vegar er þeim ekki 

skylt að sækja meðferð, enda er markvisst meðferðarprógramm ekki til fyrir þessa 

einstaklinga. Sálfræðingar leggja sig fram við að hvetja þá til meðferðar og setja upp 

meðferðaráætlun samkvæmt áhættumati (munnleg heimild Anna Kristín Newton, 25. 

apríl 2014). Slíkt mat miðast við hvaða þætti þarf að einblína á í meðferð og hvernig 

best sé að koma þessum einstaklingum á sem öruggastan hátt aftur út í samfélagið 

(Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). Reynt er að fylgja líkani 

Bonta og Andrews (2007) þegar kemur að áhættuþörfum og móttækileika í meðferð og 

einnig bestu mögulegu klínísku vinnubrögðunum á sviði meðferða fyrir einstaklinga 

sem brjóta kynferðislega gegn börnum (Murphy og McGrath, 2008, sjá í Anna Kristín 

Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). Einstaklingar sem brjóta kynferðislega 

gegn börnum fara ekki á reynslulausn nema að uppfylltum sérskilyrðum sem geta meðal 

annars falið í sér að þeir sæki meðferð (munnleg heimild Anna Kristín Newton, 25. apríl 

2014). Þegar veitt er sértæk meðferð er unnið eftir GLM og tekið er á þeim þáttum sem 

stuðla að því að þessir einstaklingar nái að uppfylla aðrar þarfir í sínu lífi til að koma í 

veg fyrir endurtekin brot, komast aftur inn í samfélagið og lifa sem eðlilegustu lífi. Það 

getur hins vegar verið mjög erfitt, oft á tíðum hindrar samfélagið það ásamt fordómum í 

garð þessa einstaklinga. Hjá Fangelsismálastofnun er verið að þróa meðferð áfram og 

fylgst er með nýjustu gagnreyndu meðferðunum eins og GLM-C. Aðallega er stuðst við 

hugræna atferlismeðferð og áhersla lögð á að vinna með viðhorf brotamanna, 

sérstaklega hugsanaskekkjur er tengjast kynferðisbrotum gegn börnum (Haukur 

Einarsson munnleg heimild, 10. apríl 2014). 
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Síðastliðin tíu ár hefur einstaklingum sem afplána dóm fyrir kynferðisbrot gegn 

börnum fjölgað. Ýmsu er ábótavant þegar kemur að meðferð kynferðisbrotamanna sem 

brjóta gegn börnum á Íslandi (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). 

Árangursríkum úrræðum hefur fjölgað en aðgangur að markvissum meðferðum sem 

draga úr líkum á endurteknum brotum er ekki til staðar hér á landi (munnleg heimild 

Anna Kristín Newton, 25. apríl 2014). Stöðugildum sálfræðinga hefur ekki fjölgað í 

samræmi við aukningu þessara brotamanna og því hefur ekki verið hægt að veita öllum 

viðunandi meðferð (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). Þá hefur 

heldur ekki verið kannað hver afstaða starfsmanna fangelsa á Íslandi er til meðferðar 

kynferðisbrotamanna. 

Viðhorf til kynferðisbrotamanna og meðferða 

Viðhorf er skilgreint sem sú tilhneiging að meta ákveðna hluti, persónur eða 

málefni á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Hugsun, tilfinningar og hegðun eru form 

viðhorfa sem bæði geta verið sýnileg og dulin (Eagly og Chaiken, 1993). Hugtakið 

kynferðisbrotamaður vekur upp sterkar tilfinningar hjá fólki (Fedoroff og Moran, 1997); 

samt sem áður er ekki mikið til af rannsóknum á skilningi almennings á þessum 

einstaklingum. 

Þörf er á mælitækjum sem skoða viðhorf almennings til kynferðisbrotamanna. Ef 

viðhorf eru að einhverju leyti byggð á mýtum eða röngum upplýsingum þá munu 

löggjafastefnur og réttarfarslegar ákvarðanir sem leitast við að draga úr frekari brotum 

ekki endurspegla raunverulegar þarfir. Afleiðingar slíkra aðgerða gætu verið skaðlegar 

einstaklingum, samfélaginu og þjóðfélagslegum stöðugleika (Church, Wakeman, Miller, 

Clements og Sun, 2008). Hugtakið kynferðisbrotamaður nær utan um viðamikla breidd 

einstaklinga. Allir hafa þeir verið dæmdir fyrir kynferðisbrot en eru að öðru leyti 
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misleitur hópur með tilliti til aldurs og félagslegrar stöðu (Fedoroff og Moran, 1997), 

tegundar kynferðisbrota og því hversu mikil þvingun átti sér stað, kyns og aldurs 

brotaþola (Quinn, Forsyth og Mullen-Quinn, 2004) og þátta síbrotahneigðar, t.d. 

tegundar brots og sambands brotamanns við brotaþola (Becker og Murphy, 1998). 

Hogue (1993 sjá í Church o.fl., 2008) skoðaði viðhorf til kynferðisbrotamanna 

hjá hópi fagmanna (lögregluþjónum, fangavörðum, reynslulausnarfulltrúum og 

sálfræðingum) sem koma að vinnu með þessum einstaklingum. Þeir skoðuðu einnig 

viðhorf sjálfra kynferðisbrotamannanna með notkun aðlagaðrar útgáfu Attitudes Toward 

Prisoners (ATP) listans. Hogue komst að því að lögreglumenn voru með neikvæðustu 

viðhorfin gagnvart kynferðisbrotamönnum og kynferðisbrotamennirnir sjálfir voru með 

jákvæðustu viðhorfin. Fagaðilar sem komu að meðferð kynferðisbrotamanna eins og 

reynslulausnarfulltrúar, sálfræðingar og fangaverðir (sem komu að meðferð) voru með 

jákvæðari viðhorf samanborið við lögreglumenn og fangaverði sem ekki komu að 

meðferð þessa einstaklinga. Breytileiki í viðhorfum milli þessa tveggja hópa bendir til 

þess að meiri persónuleg samskipti við þessa einstaklinga leiðir til jákvæðari viðhorfa 

gagnvart þeim (Hogue, 1993). 

Ferguson og Ireland (2006) notuðust við Attitudes Toward Sexual Offenders 

Scale (ATS) til að skoða viðhorf nemenda í grunnnámi í háskóla sem og starfsfólks sem 

vann við ólík réttarfræðileg störf. Rannsakendur fundu kynjamun þar sem karlar höfðu 

neikvæðari viðhorf en konur og karlar höfðu einnig neikvæðari viðhorf til einstaklinga 

sem brutu kynferðislega gegn börnum en þeirra sem frömdu nauðgun (Ferguson og 

Ireland, 2006). Þeir komust einnig að því að þeir sem (i) vinna innan réttarkerfisins, (ii) 

hafa verið þolendur kynferðismisnotkunar eða (iii) hafa verið nánir þolanda 

kynferðisofbeldis sýndu jákvæðari viðhorf til kynferðisbrotamanna. Svo virðist sem það 
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að þekkja eða komast í kynni (persónuleg eða óbein) við kynferðisbrotamenn hafi áhrif 

á viðhorf til þessa hóps sem dregur síðan úr tilhneigingunni að styðjast við 

staðalímyndir (Ferguson og Ireland, 2006). Lea, Auburn, and Kibblewhite (1999) komu 

fram með eigindlegar rannsóknarniðurstöður á viðhorfum ólíkra fagaðila 

(lögreglumanna, fangavarða, reynslulausnarfulltrúa og sálfræðinga) gagnvart 

kynferðisbrotamönnum. Þær niðurstöður sýndu fram á að þessir fagaðilar væru bæði 

með jákvæð (samúð) sem og neikvæð (hatur) viðhorf gagnvart þeim 

kynferðisbrotamönnum sem þeir unnu með. Einnig sýndu niðurstöður fram á að 

lögreglumenn væru með neikvæðustu viðhorfin en þeir sögðust hafa minnstu reynsluna 

af þessum einstaklingum. Þetta styður það enn frekar að þekking og persónuleg reynsla 

hafi áhrif á viðhorf. Eins og Church o.fl. (2008) benda á þá er ólíklegt að meirihluti 

almennings telji sig vera í persónulegum tengslum við kynferðisbrotamann og þar af 

leiðandi hefur það áhrif á viðhorf þeirra í garð brotamanna, sem eru oft neikvæð. 

Þegar horft er til meðferðar brotamanna sem eru í fangelsi og árangurs hennar er 

margt sem getur haft áhrif en meðal þess sem talið er skipta talsverðu máli er aðkoma 

stofnunarinnar eða fangelsisins að meðferðinni sem og starfsmanna sem þar starfa 

(Gendreau, 1996 sjá í Young, o.fl., 2009). Kjelsberg og félagar (2007) benda á að 

viðhorf starfsmanna fangelsa til fanga séu stór þáttur í meðferðarferlinu og nauðsynlegt 

sé að þeir sem veita og styðja við meðferðina hafi jákvæð viðhorf til þeirra. Rannsóknir 

hafa sýnt að þegar viðhorf starfsmanna eru jákvæð þá eru fangar álitnir venjulegir 

einstaklingar með getu til að breyta til hins betra. Ef viðhorf starfsmanna eru neikvæð 

þá eru fangarnir álitnir afbrigðilegir, ólæknandi einstaklingar. Viðhorf fangavarða skipta 

einnig miklu máli og hefur verið sýnt fram á að jákvæð viðhorf þeirra í garð fanga eigi 
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stóran þátt í því að árangur náist í betrun áður en afplánun lýkur (Glaser, 1969 sjá í 

Kjelsberg, o.fl., 2007). 
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Aðferð 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að fá fram viðhorf starfsmanna 

Fangelsismálastofnunar ríkisins til einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn börnum. 

Til að mæla viðhorf til einstaklinga sem brotið hafa kynferðislega gegn börnum var 

lagður fyrir spurningalisti. Í staðhæfingunum í spurningalistanum er talað um 

kynferðisbrotamenn en til að tryggja að spurningalistinn mældi það sem honum var 

ætlað var tekið fram á upplýsingablaði sem fylgdi hverjum spurningalista að eingöngu 

væri um að ræða einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn börnum (sjá viðauka A). 

Tilgangurinn með því var að tryggja að þátttakendur skildu nákvæmlega hvaða viðhorf 

væri verið að mæla. Í framhaldi verður gert grein fyrir þátttakendum og aðferðafræði 

rannsóknarinnar, úrtaksaðferð sem og framkvæmd hennar. 

Þátttakendur 

Í heild var 101 könnun send til allra starfsmanna sem koma að einstaklingum 

sem brjóta kynferðislega gegn börnum, fangavarða, varðstjóra og aðstoðarvarðstjóra, 

stjórnenda, sálfræðinga, félagsráðgjafa og lögfræðinga. Vert er að geta að aðeins einn 

þátttakandi í úrtakinu kemur beint að meðferð þessara einstaklinga. Alls svöruðu 68 

starfsmenn könnuninni sem gefur 67,3% heildarsvörun. Útilokaðir frá þátttöku voru alls 

tveir einstaklingar, þeir náðu ekki þeim viðmiðum sem rannsakendur settu sér þegar 

kom að heildarsvörun (vantaði fleiri en 8 svör). Tveir einstaklingar svöruðu ekki til um 

kyn og tveir svöruðu ekki til um aldur. Þeirra þátttaka var tekin gild þar sem þeir náðu 

viðmiðum varðandi heildarsvörun. Meðalaldur þátttakenda var á bilinu 41-50 ára (SF = 

0,95; spönn = 4). Kynja- og aldursskipting úrtaksins má sjá í töflu 1. Meirihluti 

úrtaksins var karlar og má því segja að kynjahlutfall hafi verið mjög ójafnt. Tekið var 

fram að þátttakendum væri hvorki skylt að svara spurningalistanum í heild sinni né  
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einstökum spurningum og heitið var fullum trúnaði. Leyfi fékkst fyrir framkvæmd  

rannsóknarinnar frá Fangelsismálastofnun ríkisins (sjá viðauka B) ásamt 

Vísindasiðanefnd (sjá viðauka C) og send var tilkynning til Persónuverndar (sjá viðauka 

D). Ekki var hægt að rekja svör til einstaka þátttakenda og enginn fékk greiðslu fyrir 

þátttöku. 

Tafla 1 

Kynja- og aldursskipting í úrtaki meðal starfsmanna 

Fangelsismálastofnunar 

 

Aldur 

Karlar 

(n=48) 

Konur 

( n =14) 

Samtals  

( n =62) 

20-30 ára 3 1 4 

31-40 ára 10 6 16 

41-50 ára 19 5 24 

51-60 ára 14 2 16 

61-70 ára 2  2 

Svöruðu ekki   4 

 

Mælitæki 

Einn spurningalisti var notaður í þessari rannsókn. The Community Attitudes 

Toward Sex Offenders Scale (CATSO) listinn var þróaður af Church o.fl. (2008) við 

University of Alabama í Bandaríkjunum. Spurningalistinn byggir á fræðilegri samantekt 

og var þróaður með það að markmiði að mæla/skoða viðhorf, skilning og staðalímyndir 

kynferðisbrotamanna. Listinn var prófaður og réttmæti hans skoðað með úrtaki sem 

samanstóð af 347 háskólanemum í grunnnámi í sálfræði. Algengt er að nota slíkt úrtak 

við gerð á þess konar mælitæki (Church, o.fl. 2008). Spurningalistinn samanstendur af 

18 staðhæfingum sem þýddar voru af ensku yfir á íslensku. Í upprunalega listanum er 

tekið er til fjögurra aðal þátta í sem varða kynferðisbrotamenn er brjóta gegn börnum, 

þetta eru: félagsleg einangrun (e. social isolation), hæfni til að breytast (e. capacity to  
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change), alvarleiki brota/hætta á frekari brotum (e. severity/dangerousness) og  

afbrigðileiki (e. deviancy). Staðhæfingarnar hlaða síðan á ákveðna þætti en þær voru 

metnar á sex gilda kvarða (frá mjög ósammála=1 til mjög sammála= 6). Ekki var boðið 

uppá hlutlausan punkt á kvarðanum. Dæmi um staðhæfingar úr listanum eru: 

„Einstaklingur sem framið hefur kynferðisbrot getur með stuðningi og meðferð lært að 

breyta hegðun sinni.“, „Karlkyns kynferðisbrotamenn ættu að sæta harðari refsingu 

fyrir brot sín en kvenkyns kynferðisbrotamenn“, „Betrun kynferðisbrotamanna er 

tímasóun.“ (Sjá viðauka E). Þátttakendur voru einnig beðnir um að svara nokkrum 

bakgrunnsspurningum þar sem meðal annars var spurt um kyn, aldur og starfsaldur. 

(Sjá viðauka E). Bakgrunnsspurningarnar voru sex talsins og til að tryggja að ekki væri 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda voru þeir ekki beðnir að gefa upp fæðingarár 

heldur merkja við viðeigandi aldursbil. Aldursbilin voru síðan flokkuð í þrennt til að 

koma enn frekar í veg fyrir að svör væru persónugreinanleg. Starfsaldur var flokkaður í 

tvennt af sömu ástæðum. Svarmöguleikar voru flokkaðir í ósammála og sammála 

(Ósammála = 1-3 og sammála =4-6) til að greina viðhorf. Að lokum voru dregnar 

saman þær staðhæfingar sem tengjast þeim fjórum þáttum sem spurningalistinn tekur til 

og viðhorf skoðuð eftir hverjum þætti fyrir sig. 

Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn var eingöngu notast við könnun í formi spurningalista til að 

mæla viðhorf þátttakenda til einstaklinga sem brotið hafa kynferðislega gegn börnum og 

til meðferða fyrir þá. Notast var við tilgangsúrtak þar sem rannsakendur sérvöldu hópa 

til þátttöku. Skilyrði fyrir vali í úrtak var að þátttakendur sinntu einstaklingum innan 

fangelsanna sem brotið hefðu kynferðislega gegn börnum.  
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Spurningalistinn 

Notast var við spurningalista sem ekki var til í íslenskri útgáfu og því var 

nauðsynlegt að þýða og staðfæra listann yfir á íslensku. Um þýðinguna sáu tveir 

einstaklingar. Yfir þýðinguna fór einstaklingur með góða enskukunnáttu og lagaði hana. 

Háskólakennari með doktorsgráðu í menntunarsálfræði og próffræði bakþýddi íslensku 

útgáfuna aftur yfir á ensku. Sú þýðing var borin saman við upprunalegu útgáfuna. 

Merking spurninganna í endurþýddu ensku útgáfunni og upprunalegu útgáfunni reyndist 

sambærileg samkvæmt sérfræðingi í málefnum einstaklinga sem brotið hafa 

kynferðislega gegn börnum sem fór yfir þýðingarnar. Þegar þýða þarf spurningalista úr 

erlendum tungumálum er þessi aðferð almennt viðurkennd (Behling og Law, 2000). Að 

lokinni þýðingu og staðfæringu var listinn forprófaður í tíma hjá 50 sálfræðinemum á 

fyrsta ári við Háskólann í Reykjavík sem valdir voru með hentugleikaaðferð. Þeir voru 

beðnir um að leggja mat á spurningarnar og orðalagið ef þeir sæju ástæðu til. Forprófun 

er framkvæmd til að komast að því hvort einhverjir hnökrar eru á framkvæmdinni 

(Sigurgrímur Skúlason, 2005). Niðurstöður forprófunarinnar voru á þann veg að ekki 

þurfti að gera neinar breytingar á spurningum. Staðhæfingin „einstaklingur sem hefur 

framið kynferðisbrot gegn barnið getur með stuðningi og meðferð lært að breyta 

hegðun sinni“ var öfugkóðuð til að fá áreiðanleikastuðulinn sem réttastan. Áreiðanleiki 

listans var α=0,79. Aldursbreytan var flokkuð í þrennt til að koma í veg fyrir 

persónurekjanlegar upplýsingar. 

Framkvæmd við fangelsin  

Þegar tilskilin leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar fengust í mars árið 2014 

var fjöldi þátttakenda sem uppfylltu þátttökuskilyrði fenginn hjá tengilið 

Fangelsismálastofnunar ríkisins. Kannanirnar voru sendar í fangelsin og í þátttökubeiðni
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til starfsmanna Fangelsismálastofnunar ríkisins var gerð grein fyrir í hverju þátttaka 

þeirra væri fólgin (sjá viðauka A). Spurningalistinn var sendur út þann 7. apríl 2014 og 

var endurheimtur þann 15. apríl 2014. Á þessu tímabili var þátttaka ítrekuð af hendi 

varðstjóra og tengiliðs rannsakenda hjá Fangelsismálastofnun. 
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að draga fram almenn viðhorf starfsmanna í 

fangelsum á Íslandi til einstaklinga sem brotið hafa kynferðislega gegn börnum, sem og 

viðhorf þeirra til meðferða fyrir þá einstaklinga. Einnig voru skoðuð viðhorf eftir 

flokkuðum aldri, flokkuðum starfsaldri og hvort þátttakendur hafi lokið 

Fangavarðaskóla ríkisins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meirihluti þátttakenda 

hafði jákvæðar skoðanir til einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn börnum. Viðhorf 

til þessara einstaklinga og meðferðar fyrir þá er því, á heildina litið, jákvætt. Í töflu 2 má 

sjá óflokkaðar skoðanir allra þátttakenda í rannsókninni. 

Tafla 2 

Skoðanir starfsmanna 

Einstaklingur sem hefur framið kynferðisbrot getur  

með stuðningi og meðferð lært að breyta hegðun sinni.  

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 3 
 

Ósammála 10 
 

Frekar ósammála 16 
 

Frekar sammála 19 
 

Sammála 12 
 

Mjög sammála 4 
 

Svöruðu ekki 2 
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Tafla 2 frh 

Skoðanir starfsmanna 

Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot ættu að tapa 

borgaralegum réttindum sínum (t.d. kosningarétti og 

friðhelgi einkalífs). 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 37 
 

Ósammála 13 
 

Frekar ósammála 5 
 

Frekar sammála 4 
 

Sammála 3 
 

Mjög sammála 4 
 

Svöruðu ekki  
 

Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot vilja stunda 

kynlíf oftar en aðrir. 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 18 
 

Ósammála 11 
 

Frekar ósammála 19 
 

Frekar sammála 5 
 

Sammála 3 
 

Mjög sammála  
 

Svöruðu ekki 10 
 

Karlkyns kynferðisbrotamenn ættu að sæta  

harðari refsingu fyrir brot sín en kvenkyns 

kynferðisbrotamenn. 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 49 
 

Ósammála 2 
 

Frekar ósammála 3 
 

Frekar sammála 4 
 

Sammála 3 
 

Mjög sammála 4 
 

Svöruðu ekki 1 
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Tafla 2 frh 

Skoðanir starfsmanna 

Kynferðisleg áreitni er ekki eins slæm og nauðgun. 
 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 10 
 

Ósammála 9 
 

Frekar ósammála 5 
 

Frekar sammála 9 
 

Sammála 20 
 

Mjög sammála 12 
 

Svöruðu ekki 1 
 

Kynferðisbrotamenn kjósa frekar að vera einir heima 

en að umgangast fjölda fólks. 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 3 
 

Ósammála 11 
 

Frekar ósammála 14 
 

Frekar sammála 13 
 

Sammála 12 
 

Mjög sammála 6 
 

Svöruðu ekki 7 
 

Flestir kynferðisbrotamenn eiga ekki nána vini. 
 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 4 
 

Ósammála 14 
 

Frekar ósammála 21 
 

Frekar sammála 10 
 

Sammála 9 
 

Mjög sammála 4 
 

Svöruðu ekki 4 
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Tafla 2 frh. 

Skoðanir starfsmanna 

Kynferðisbrotamenn eiga í erfiðleikum með að eignast 

vini þó þeir leggi sig fram við það. 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 2 
 

Ósammála 15 
 

Frekar ósammála 24 
 

Frekar sammála 12 
 

Sammála 5 
 

Mjög sammála 4 
 

Svöruðu ekki 4 
 

Dómar sem kynferðisbrotamenn hljóta eru allt of 

langir samanborið við lengd fangelsisdóma fyrir aðra 

glæpi. 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 21 
 

Ósammála 17 
 

Frekar ósammála 13 
 

Frekar sammála 5 
 

Sammála 9 
 

Mjög sammála  
 

Svöruðu ekki 1 
 

Kynferðisbrotamenn eru mjög kynferðislega virkir. 
 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 4 
 

Ósammála 8 
 

Frekar ósammála 27 
 

Frekar sammála 12 
 

Sammála 4 
 

Mjög sammála 1 
 

Svöruðu ekki 10 
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Tafla 2 frh. 

Skoðanir starfsmanna 

Betrun kynferðisbrotamanna er tímasóun. 
 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 21 
 

Ósammála 18 
 

Frekar ósammála 11 
 

Frekar sammála 7 
 

Sammála 4 
 

Mjög sammála 4 
 

Svöruðu ekki 1 
 

Kynferðisbrotamenn ættu að vera undir rafrænu 

eftirliti svo hægt sé að fylgjast með þeim. 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 9 
 

Ósammála 7 
 

Frekar ósammála 10 
 

Frekar sammála 19 
 

Sammála 11 
 

Mjög sammála 9 
 

Svöruðu ekki 1 
 

Einungis fáir kynferðisbrotamenn eru hættulegir. 
 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 19 
 

Ósammála 13 
 

Frekar ósammála 12 
 

Frekar sammála 13 
 

Sammála 4 
 

Mjög sammála 3 
 

Svöruðu ekki 1 
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Tafla 2 frh. 

Skoðanir starfsmanna 

Flestir kynferðisbrotamenn eru ógiftir karlmenn. 
 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 10 
 

Ósammála 15 
 

Frekar ósammála 20 
 

Frekar sammála 10 
 

Sammála 4 
 

Mjög sammála 1 
 

Svöruðu ekki 6 
 

Einstaklingur sem notar andlegt ofbeldi við 

framkvæmd kynferðisbrots er ekki eins slæmur og sá 

sem notar líkamlegt ofbeldi. 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 32 
 

Ósammála 15 
 

Frekar ósammála 11 
 

Frekar sammála 2 
 

Sammála 1 
 

Mjög sammála 2 
 

Svöruðu ekki 3 
 

  
 

Flestir kynferðisbrotamenn eru einrænir/ einfarar. 
 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 8 
 

Ósammála 10 
 

Frekar ósammála 19 
 

Frekar sammála 12 
 

Sammála 8 
 

Mjög sammála 5 
 

Svöruðu ekki 4 
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Tafla 2 frh. 

Skoðanir starfsmanna 
Kynferðisbrot gagnvart einhverjum sem gerandi 

þekkir er ekki eins alvarlegt og kynferðisbrot gagnvart 

ókunnugum. 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 53 
 

Ósammála 5 
 

Frekar ósammála 2 
 

Frekar sammála  
 

Sammála 1 
 

Mjög sammála 5 
 

Svöruðu ekki  
 

Dæmdir kynferðisbrotamenn ættu aldrei að losna úr 

fangelsi. 

 

 

Samtals 

(N=66) 

 

Mjög ósammála 38 
 

Ósammála 11 
 

Frekar ósammála 5 
 

Frekar sammála 6 
 

Sammála 2 
 

Mjög sammála 4 
 

Svöruðu ekki  
 

 

Skoðanir starfsmanna Fangelsismálastofnunar, sem koma að einstaklingum sem brotið 

hafa kynferðislega gegn börnum má sjá í töflu 2. Skoðanir á staðhæfingunni 

„Einstaklingur sem hefur framið kynferðisbrot getur með stuðningi og meðferð lært að 

breyta hegðun sinni.“ skiptist tiltölulega jafnt milli ósammála og sammála. Þegar 

skoðanir þátttakenda á því hvort þessir einstaklingar eigi að tapa borgaralegum 

réttindum sínum er mikill meirihluti því ósammála. Einnig er meirihluti þátttakenda 

ósammála því að þessir einstaklingar vilji stunda kynlíf oftar en aðrir. Þess má geta að 

10 þátttakendur svöruðu ekki þessari staðhæfingu. Þegar kom að því hvort karlar sem
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 brjóta kynferðislega gegn börnum ættu að sætu harðari refsingu en konur þá er 

afgerandi meirihluti ósammála því. Meirihluti þátttakenda er sammála þeirri 

staðhæfingu að kynferðisleg áreitni sé ekki jafn slæm og nauðgun. Alls sjö einstaklingar 

gáfu ekki upp skoðun sína á staðhæfingunni að þessir einstaklingar kjósi frekar að vera 

heima en umgangast fjölda fólks. Um það bil þriðjungur eru sammála því að þessir 

einstaklingar eigi í erfiðleikum með að eignast vini þó þeir leggi sig fram við það. Þess 

má geta að fjórir gáfu ekki svar við þessari staðhæfingu. Mikill meirihluti er ósammála 

því að lengd dóma sem þessir einstaklingar hljóta séu of langir samanborið við lengd 

fangelsisdóma fyrir aðra glæpi. Þátttakendur sem gáfu ekki upp skoðun sína á þeirri 

staðhæfingunni „Kynferðisbrotamenn eru mjög kynferðislega virkir.“ voru tíu. 

Meirihluti þátttakenda er því ósammála að betrun þessara einstaklinga sé tímasóun en 

15 þátttakendur voru því sammála. Hvort einstaklingar sem brjóta kynferðislega gegn 

börnum ættu að vera undir rafrænu eftirliti er rúmlega helmingur því sammála. Vel yfir 

helmingur þátttakenda er ósammála því að einungis fáir einstaklingar sem brjóta 

kynferðislega gegn börnum séu hættulegir“. Um það bil tveir þriðju þátttakenda eru 

óssamála þeirri staðhæfingu að flestir einstaklingar sem brjóta gegn börnum séu ógiftir 

karlmenn. Sex þátttakendur gáfu ekki upp skoðun sína á þessari staðhæfingu. Afgerandi 

meirihluti þátttakenda eru ósammála því að einstaklingur sem notar andlegt ofbeldi við 

framkvæmd kynferðisbrots gegn börnum sé ekki eins slæmur og sá sem notar líkamlegt 

ofbeldi. Rétt rúmlega helmingur þátttakenda voru ósammála staðhæfingunni „Flestir 

kynferðisbrotamenn eru einrænir/einfarar“. Afgerandi minnihluti telur að kynferðisbrot 

gagnvart barni sem gerandi þekkir sé ekki eins alvarlegt og kynferðisbrot gagnvart 

ókunnugu barni. Það sama má segja um staðhæfinguna „Dæmdir kynferðisbrotamenn 

ættu aldrei að losna úr fangelsi“. 
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Skoðanir greindar eftir flokkuðum aldursbilum. 

Tafla 3 

Einstaklingur sem hefur framið kynferðisbrot getur með stuðningi  

og meðferð lært að breyta hegðun sinni. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála  2 1 3 

Ósammála 4 3 2 9 

Frekar ósammála 3 4 8 15 

Frekar sammála 6 10 2 18 

Sammála 5 4 3 12 

Mjög sammála 2  2 4 

Svöruðu ekki  1  1 

 

Meirihluti þátttakenda á aldursbilunum 20-40 ára (aldursbil eitt) og 41-50 ára (aldursbil 

tvö) eru sammála staðhæfingunni sem sjá má í töflu 3. Tæplega helmingur þátttakenda á 

aldursbilinu 51-70 ára (aldursbil þrjú) er sammála henni. 

Tafla 4 

Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot ættu að tapa borgaralegum  

réttindum sínum (t.d. kosningarétti og friðhelgi einkalífs). 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 10 15 11 36 

Ósammála 4 6 2 12 

Frekar ósammála 3  1 4 

Frekar sammála 2  1 3 

Sammála  1 2 3 

Mjög sammála 1 2 1 4 

Svöruðu ekki     

 

Þegar kemur að staðhæfingunni „Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot gegn barni 

ættu að tapa borgaralegum réttindum sínum“ er yfirgnæfandi meirihluti þátttakanda á 

öllum aldursbilum ósammála. Sjá töflu 4. 
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Tafla 5 

Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot vilja stunda kynlíf oftar en aðrir. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 4 9 5 18 

Ósammála 4 4 3 11 

Frekar ósammála 5 7 7 19 

Frekar sammála 2 1 1 4 

Sammála  2  2 

Mjög sammála     

Svöruðu ekki 5 1 2 8 

 

Meirihluti þátttakenda allra aldursbila er ósammála staðhæfingunni í töflu 5. 

Tafla 6 

Karlkyns kynferðisbrotamenn ættu að sæta harðari refsingu fyrir brot  

sín en kvenkyns kynferðisbrotamenn. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 17 16 12 45 

Ósammála 1 1  2 

Frekar ósammála  1 2 3 

Frekar sammála 1 2 1 4 

Sammála  2 1 3 

Mjög sammála  2 2 4 

Svöruðu ekki 1   1 

 

Þegar kemur að staðhæfingunni að karlkyns kynferðisbrotamenn sem brjóti gegn 

börnum ættu að sæta harðari refsingu fyrir brot sín en kvenkyns kynferðisbrotamenn er 

meirihluti allra aldursbila ósammála. Sjá töflu 6. 
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Tafla 7 

Kynferðisleg áreitni er ekki eins slæm og nauðgun. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 4 1 5 10 

Ósammála 2 4 3 9 

Frekar ósammála  4 1 5 

Frekar sammála 4 2 3 9 

Sammála 4 8 5 17 

Mjög sammála 6 4 1 11 

Svöruðu ekki  1  1 

 

Um það bil tveir þriðju þátttakenda á fyrsta aldursbilinu eru sammála staðhæfingunni 

sem sjá má í töflu 7en rúmlega helmingur þátttakenda á aldursbili tvö. Jöfn skipting er 

milli ósammála og sammála á þriðja aldursbili. 

Tafla 8 

Kynferðisbrotamenn kjósa frekar að vera einir heima en að umgangast  

fjölda fólks. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála   2 2 

Ósammála 4 3 4 11 

Frekar ósammála 5 5 4 14 

Frekar sammála 3 7 3 13 

Sammála 3 6 2 11 

Mjög sammála 4 1 1 6 

Svöruðu ekki 1 2 2 5 

 

Á aldursbili 20-40 ára er jöfn skipting milli þeirra sem eru sammála og ósammála 

staðhæfingunni „Kynferðisbrotamenn sem brjóta gegn börnum kjósa frekar að vera einir 

heima en að umgangast fjölda fólks“. Minnihluti þátttakenda á aldursbilinu 41-50 ára er 



HVAÐ ER TIL RÁÐA? MEÐFERÐ FYRIR EINSTAKLINGA                                                47 

SEM BRJÓTA KYNFERÐISLEGA GEGN BÖRNUM 

ósammála staðhæfingunni en minna en helmingur á aldursbilinu 51-70 ára er sammála. 

Sjá töflu 8. 

Tafla 9 

Flestir kynferðisbrotamenn eiga ekki nána vini. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 1 2  3 

Ósammála 5 3 6 14 

Frekar ósammála 4 9 7 20 

Frekar sammála 5 4 1 10 

Sammála 3 3 2 8 

Mjög sammála 1 2 1 4 

Svöruðu ekki 1 1 1 3 

 

Í töflu 9 má sjá að skoðanir í fyrsta aldursbili skiptast jafnt milli ósammála og sammála. 

Á meðan meirihluti í þriðja aldursbili er ósammála staðhæfingunni. 

Tafla 10 

Kynferðisbrotamenn eiga í erfiðleikum með að eignast vini þó þeir  

leggi sig fram við það. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n =62) 

Mjög ósammála 1 1  2 

Ósammála 4 4 5 13 

Frekar ósammála 8 9 7 24 

Frekar sammála 5 4 3 12 

Sammála  2 2 4 

Mjög sammála 1 2 1 4 

Svöruðu ekki 1 2  3 

 

Innan allra aldursbila eru flestir þátttakendur ósammála staðhæfingunni sem sjá má í 

töflu 10. 
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Tafla 11 

Dómar sem kynferðisbrotamenn hljóta eru allt of langir samanborið við 

lengd fangelsisdóma fyrir aðra glæpi. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 8 7 3 18 

Ósammála 6 6 5 17 

Frekar ósammála 4 5 3 12 

Frekar sammála  2 3 5 

Sammála 2 3 4 9 

Mjög sammála     

Svöruðu ekki  1  1 

 

Yfirgnæfandi meirihluti innan aldursbila eitt og tvö er ósammála staðhæfingunni sem 

sjá má í töflu 11. Meirihluti þátttakenda innan aldursbils þrjú er ósammála henni. 

Tafla 12 

Kynferðisbrotamenn eru mjög kynferðislega virkir. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála  1 3 4 

Ósammála 3 3 2 8 

Frekar ósammála 7 13 7 27 

Frekar sammála 4 4 4 12 

Sammála 2  1 3 

Mjög sammála     

Svöruðu ekki 4 3 1 8 

 

Minnihluti allra aldursbila er sammála staðhæfingunni „Kynferðisbrotamenn eru mjög 

kynferðislega virkir“. Sjá töflu 12. 

 

 

 

 



HVAÐ ER TIL RÁÐA? MEÐFERÐ FYRIR EINSTAKLINGA                                                49 

SEM BRJÓTA KYNFERÐISLEGA GEGN BÖRNUM 

Tafla 13 

Betrun kynferðisafbrotamanna er tímasóun. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 6 8 6 20 

Ósammála 10 7 1 18 

Frekar ósammála 3 3 4 10 

Frekar sammála 1 1 4 6 

Sammála  3 1 4 

Mjög sammála  2 2 4 

Svöruðu ekki     

 

Afgerandi meirihluti þátttakenda innan aldursbilsins 20-40 ára eru ósammála 

staðhæfingunni sem sjá má í töflu 13. Tveir þriðju þátttakenda innan aldursbilsins 41-50 

ára eru ósammála henni en rúmlega helmingur á aldursbilinu 51-70 ára eru ósammála. 

Tafla 14 

Kynferðisbrotamenn ættu að vera undir rafrænu eftirliti 

svo hægt sé að fylgjast með þeim. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 1 3 4 8 

Ósammála 2 2 3 7 

Frekar ósammála 5 3 1 9 

Frekar sammála 7 5 7 19 

Sammála 2 5 3 10 

Mjög sammála 3 5  8 

Svöruðu ekki  1  1 

 

Rúmlega helmingur allra aldursbila er sammála því að kynferðisbrotamenn eigi að vera 

undir rafrænu eftirliti svo hægt sé að fylgjast með þeim. Sjá töflu 14. 
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Tafla 15 

Einungis fáir kynferðisbrotamenn eru hættulegir. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 6 6 6 18 

Ósammála 5 4 3 12 

Frekar ósammála 5 4 3 12 

Frekar sammála 3 5 4 12 

Sammála  2 2 4 

Mjög sammála 1 1  2 

Svöruðu ekki  1  1 

 

Meirihluti allra þátttakenda eru ósammála staðhæfingunni sem fram kemur í töflu 15. 

Tafla 16 

Flestir kynferðisbrotamenn eru ógiftir karlmenn. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 2 6 2 10 

Ósammála 4 6 4 14 

Frekar ósammála 8 7 4 19 

Frekar sammála 3 1 5 9 

Sammála 1 1 2 4 

Mjög sammála  1  1 

Svöruðu ekki 2 2 1 5 

 

Afgerandi minnihluti þátttakenda innan aldursbila eitt og tvö eru sammála því að flestir 

kynferðisbrotamenn séu ógiftir karlmenn. Það má sjá tiltölulega jafnari skiptingu innan 

þriðja aldursbilsins. Sjá töflu 16. 
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Tafla 17 

Einstaklingur sem notar andlegt ofbeldi við framkvæmd kynferðisbrots 

er ekki eins slæmur og sá sem notar líkamlegt ofbeldi. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 11 13 7 31 

Ósammála 4 6 5 15 

Frekar ósammála 4 3 2 9 

Frekar sammála   2 2 

Sammála   1 1 

Mjög sammála  1 1 2 

Svöruðu ekki 1 1  2 

 

Afgerandi meirihluti þátttakenda á öllum aldursbilum eru ósammála staðhæfingunni 

sem fram kemur í töflu 17. 

Tafla 18 

Flestir kynferðisbrotamenn eru einrænir/einfarar. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 1 2 5 8 

Ósammála 2 4 3 9 

Frekar ósammála 8 7 4 19 

Frekar sammála 4 4 3 11 

Sammála 2 5 1 8 

Mjög sammála 2 1 1 4 

Svöruðu ekki 1 1 1 3 

 

Tæplega helmingur þátttakenda á aldursbilum eitt og tvö sem eru sammála 

staðhæfingunni „Flestir kynferðisbrotamenn eru einrænir/einfarar“. Minnihluti 

þátttakenda á aldursbili þrjú eru sammála henni. 
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Tafla 19 

Kynferðisbrot gagnvart einhverjum sem gerandi þekkir er ekki eins alvarlegt  

og kynferðisbrot gagnvart ókunnugum. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 17 19 13 49 

Ósammála 1 2 2 5 

Frekar ósammála 2   2 

Frekar sammála     

Sammála  1  1 

Mjög sammála  2 3 5 

Svöruðu ekki     

 

Eins og sjá má í töflu 19 er afgerandi minnihlut þátttakenda innan allra aldursbila 

sammála staðhæfingunni að kynferðisbrot gagnvart einhverjum sem gerandi þekkir sé 

ekki eins alvarlegt og kynferðisbrot gagnvart ókunnugum. 

Tafla 20 

Dæmdir kynferðisbrotamenn ættu aldrei að losna úr fangelsi. 

Skoðanir eftir aldursbilum N 

 

20-40 ára 

(n=20) 

41-50 ára 

(n=24) 

51-70 ára 

(n=18) 

Samtals 

(n=62) 

Mjög ósammála 10 14 12 36 

Ósammála 5 4 1 10 

Frekar ósammála 2 2  4 

Frekar sammála 2 1 3 6 

Sammála 1  1 2 

Mjög sammála  3 1 4 

Svöruðu ekki     

 

Mikill meirihluti þátttakenda á aldursbilum eitt og tvö eru ósammála staðhæfingunni 

„Dæmdir kynferðisbrotamenn ættu aldrei að losna úr fangelsi“. Meirihluti þátttakenda á 

aldursbili þrjú eru ósammála henni. Sjá töflu 20. 
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Skoðanir greindar eftir flokkuðum starfsaldri. 

Tafla 21 

Einstaklingur sem hefur framið kynferðisbrot  

getur með stuðningi og meðferð lært að breyta hegðun sinni. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 1 2 3 

Ósammála 6 3 9 

Frekar ósammála 8 7 15 

Frekar sammála 14 5 19 

Sammála 7 5 12 

Mjög sammála 2 2 4 

Svöruðu ekki 1  1 

 

Þegar horft er til starfsaldurs kemur í ljós að hjá starfsmönnum sem hafa lengri 

starfsaldur skiptast skoðanir jafnt í sammála og ósammála við staðhæfingunni sem sjá 

má í töflu 21. Aftur á móti voru fleiri sammála staðhæfingunni sem hafa styttri 

starfsaldur. 

Tafla 22 

Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot ættu að tapa borgaralegum  

réttindum sínum (t.d. kosningarétti og friðhelgi einkalífs). 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 17 19 36 

Ósammála 10 3 13 

Frekar ósammála 4  4 

Frekar sammála 2 1 3 

Sammála 2 1 3 

Mjög sammála 4  4 

Svöruðu ekki    

 

Afgerandi meirihluti þeirra sem eru með lengri starfsaldur og einnig þeirra sem eru með 

styttri starfsaldur eru ósammála staðhæfingunni í töflu 22. 
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Tafla 23  

Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot vilja stunda kynlíf oftar en aðrir. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 10 8 18 

Ósammála 7 4 11 

Frekar ósammála 10 9 19 

Frekar sammála 4  4 

Sammála 1 1 2 

Mjög sammála    

Svöruðu ekki 7 2 9 

 

Í töflu 23 má sjá að meirihluti allra sem svöruðu, ósammála því að einstaklingar sem 

fremja kynferðisbrot vilji stunda kynlíf oftar en aðrir. Alls voru 7 þátttakendur í hópi 

þeirra sem eru með styttri starfsaldur sem gáfu ekki upp svar. 

Tafla 24 

Karlkyns kynferðisbrotamenn ættu að sæta harðari refsingu fyrir brot  

sín en kvenkyns kynferðisbrotamenn. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 28 18 46 

Ósammála 1 1 2 

Frekar ósammála 2 1 3 

Frekar sammála 3 1 4 

Sammála 1 2 3 

Mjög sammála 3 1 4 

Svöruðu ekki 1  1 

 

Meirihluti allra sem svöruðu staðhæfingunni sem kemur fram í töflu 24 eru ósammála 

henni. 
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Tafla 25 

Kynferðisleg áreitni er ekki eins slæm og nauðgun. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 5 5 10 

Ósammála 4 5 9 

Frekar ósammála 2 3 5 

Frekar sammála 9  9 

Sammála 9 8 17 

Mjög sammála 9 3 12 

Svöruðu ekki 1  1 

 

Mikill meirihluti þeirra sem eru með styttri starfsaldur eru sammála því að kynferðisleg 

áreitni sé ekki eins slæm og nauðgun. Aftur á móti má sjá jafna skiptingu á skoðunum 

hjá hópnum sem hefur lengri starfsaldur. Sjá töflu 25. 

Tafla 26 

Kynferðisbrotamenn kjósa frekar að vera einir heima en að umgangast  

fjölda fólks. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála  2 2 

Ósammála 6 5 11 

Frekar ósammála 10 4 14 

Frekar sammála 8 5 13 

Sammála 5 6 11 

Mjög sammála 6  6 

Svöruðu ekki 4 2 6 

 

Eins og sjá má í töflu 26 skiptast skoðanir nokkuð jafnt milli ósammála og sammála 

þegar kemur að staðhæfingunni „Kynferðisbrotamenn kjósa frekar að vera einir heima 

en að umgangast fjölda fólks.“ Alls voru 6 þátttakendur sem svöruðu staðhæfingunni 

sem gáfu ekki upp svar. 
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Tafla 27 

Flestir kynferðisbrotamenn eiga ekki nána vini. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 4  4 

Ósammála 9 5 14 

Frekar ósammála 8 12 20 

Frekar sammála 8 2 10 

Sammála 5 3 8 

Mjög sammála 3 1 4 

Svöruðu ekki 2 1 3 

 

Þegar kemur að staðhæfingunni sem sjá má í töflu 27 eru tveir þriðju í hópi þeirra sem 

hafa lengri starfsaldur ósammála henni en rétt rúmlega helmingur þeirra sem hafa styttri 

starfsaldur eru ósammála. 

Tafla 28 

Kynferðisbrotamenn eiga í erfiðleikum með að eignast vini þó þeir  

leggi sig fram við það. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 2  2 

Ósammála 6 8 14 

Frekar ósammála 15 9 24 

Frekar sammála 8 4 12 

Sammála 2 2 4 

Mjög sammála 3 1 4 

Svöruðu ekki 3  3 

 

Rúmlega helmingur þeirra sem hafa styttri starfsaldur eru ósammála því að 

kynferðisbrotamenn eigi í erfiðleikum með að eignast vini þó þeir leggi sig fram við 

það. Tæplega tveir þriðju þeirra sem hafa lengri starfsaldur voru ósammála. Sjá töflu 28. 
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Tafla 29 

Dómar sem kynferðisbrotamenn hljóta eru allt of langir samanborið við  

lengd fangelsisdóma fyrir aðra glæpi. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 16 3 19 

Ósammála 10 7 17 

Frekar ósammála 5 7 12 

Frekar sammála 2 3 5 

Sammála 5 4 9 

Mjög sammála    

Svöruðu ekki 1  1 

 

Þeirri staðhæfingu sem sjá má í töflu 29 var mikill meirihluti allra þeirra sem svöruðu 

henni ósammála. 

Tafla 30  

Kynferðisbrotamenn eru mjög kynferðislega virkir. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 1 3 4 

Ósammála 4 4 8 

Frekar ósammála 16 11 27 

Frekar sammála 8 4 12 

Sammála 2 1 3 

Mjög sammála    

Svöruðu ekki 8 1 9 

 

Þegar kemur að staðhæfingunni sem sjá má í töflu 30 voru átta þátttakendur í hópnum 

sem hefur styttri starfsaldur sem gáfu ekki upp svar. Helmingur í þeim hóp er ósammála 

staðhæfingunni. Tveir þriðju þátttakenda í hópnum sem hefur lengri starfsaldur voru 

ósammála. 
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Tafla 31 

Betrun kynferðisbrotamanna er tímasóun. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 13 8 21 

Ósammála 16 2 18 

Frekar ósammála 4 6 10 

Frekar sammála 4 2 6 

Sammála 1 3 4 

Mjög sammála 1 3 4 

Svöruðu ekki    

 

Þegar kemur að staðhæfingunni „Betrun kynferðisbrotamanna er tímasóun“ er mikill 

meirihluti þeirra sem eru með styttri starfsaldur henni ósammála. Meirihluti þeirra sem 

eru með lengri starfsaldur eru einnig ósammála staðhæfingunni. Sjá töflu 31. 

Tafla 32 

Kynferðisbrotamenn ættu að vera undir rafrænu eftirliti svo hægt sé að  

fylgjast með þeim. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 3 5 8 

Ósammála 4 3 7 

Frekar ósammála 6 4 10 

Frekar sammála 12 7 19 

Sammála 6 4 10 

Mjög sammála 7 1 8 

Svöruðu ekki 1  1 

 

Þátttakendur í hópi þeirra sem hafa styttri starfsaldur og svöruðu staðhæfingunni sem sjá 

má í töflu 32 eru í meirihluta sammála henni. Aftur á móti er jöfn skipting milli 

ósammála og sammála í hópi þeirra sem eru með lengri starfsaldur. 
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Tafla 33  

Einungis fáir kynferðisbrotamenn eru hættulegir. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 11 7 18 

Ósammála 7 5 12 

Frekar ósammála 8 4 12 

Frekar sammála 6 6 12 

Sammála 3 1 4 

Mjög sammála 2 1 3 

Svöruðu ekki 1  1 

 

Báðir hópar eru ósammála staðhæfingunni „Einungis fáir kynferðisbrotamenn eru 

hættulegir.“ Sjá töflu 33. 

Tafla 34  

Flestir kynferðisbrotamenn eru ógiftir karlmenn. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 5 5 10 

Ósammála 10 5 15 

Frekar ósammála 11 8 19 

Frekar sammála 6 3 9 

Sammála 2 2 4 

Mjög sammála 1  1 

Svöruðu ekki 4 1 5 

 

Í hópi þeirra sem eru með lengri starfsreynslu er tveir þriðju ósammála staðhæfingunni í 

töflu 34. Örlítið færri í hópi þeirra sem eru með styttri starfsreynslu eru á sömu skoðun 

og hinn hópurinn. 
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Tafla 35  

Einstaklingur sem notar andlegt ofbeldi við framkvæmd kynferðisbrots  

er ekki eins slæmur og sá sem notar líkamlegt ofbeldi. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 21 11 32 

Ósammála 9 6 15 

Frekar ósammála 5 4 9 

Frekar sammála  2 2 

Sammála 1  1 

Mjög sammála 1 1 2 

Svöruðu ekki 2  2 

 

Afgerandi minnihluti beggja hópa sem svöruðu staðhæfingunni í töflu 35 voru sammála 

henni. 

Tafla 36  

Flestir kynferðisbrotamenn eru einrænir/einfarar. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 4 4 8 

Ósammála 4 6 10 

Frekar ósammála 15 4 19 

Frekar sammála 6 5 11 

Sammála 4 4 8 

Mjög sammála 4  4 

Svöruðu ekki 2 1 3 

 

Rúmlega helmingur beggja hópa er ósammála því að flestir kynferðisbrotamenn séu 

einrænir/einfarar. Sjá töflu 36. 
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Tafla 37  

Kynferðisbrot gagnvart einhverjum sem gerandi þekkir er ekki eins  

alvarlegt og kynferðisbrot gagnvart ókunnugum. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 31 19 50 

Ósammála 2 3 5 

Frekar ósammála 2  2 

Frekar sammála    

Sammála 1  1 

Mjög sammála 3 2 5 

Svöruðu ekki    

 

Þegar kemur að staðhæfingunni í töflu 37 er afgerandi minnihluti þátttakenda sem 

svaraði henni í báðum hópum, sammála. 

Tafla 38 

Dæmdir kynferðisbrotamenn ættu aldrei að losna úr fangelsi. 

Skoðanir eftir starfsaldri N 

 

0-10 ár 

(n=39) 

11-40 ár 

(n=24) 

Samtals 

(n=63) 

Mjög ósammála 20 17 37 

Ósammála 8 2 10 

Frekar ósammála 4  4 

Frekar sammála 4 2 6 

Sammála 1 1 2 

Mjög sammála 2 2 4 

Svöruðu ekki    

 

Þegar kemur að staðhæfingunni „Dæmdir kynferðisbrotamenn ættu aldrei að losna úr 

fangelsi.“ er afgerandi meirihluti beggja hópa henni ósammála. Sjá töflu 38. 
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Skoðanir greindar eftir því hvort þátttakendur eru fangavarðaskólagengnir. 

Tafla 39 

Einstaklingur sem hefur framið kynferðisbrot getur með stuðningi og meðferð lært  

að breyta hegðun sinni. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 1 1  2 

Ósammála 7 3  10 

Frekar ósammála 11 4 1 16 

Frekar sammála 15 3 1 19 

Sammála 8 4  12 

Mjög sammála 2  2 4 

Svöruðu ekki  1  1 

 

Tiltölulega jöfn skipting er á milli þeirra sem eru ósammála og sammála staðhæfingunni 

að einstaklingur sem hefur framið kynferðisbrot geti með stuðningi og meðferð lært að 

breyta hegðun sinni, hvort sem þátttakendur voru fangavarðaskólagengnir eða ekki. Sjá 

töflu 39.  
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Tafla 40 

Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot ættu að tapa borgaralegum  

réttindum sínum (t.d. kosningarétti og friðhelgi einkalífs). 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 28 6 3 37 

Ósammála 9 4  13 

Frekar ósammála 3 2  5 

Frekar sammála 1 2  3 

Sammála 2 1  3 

Mjög sammála 1 1 1 3 

Svöruðu ekki     

 

Afgerandi meirihluti allra þátttakenda voru ósammála því að einstaklingar sem fremja 

kynferðisbrot ættu að tapa borgaralegum réttindum sínum. Sjá töflu 40. 

Tafla 41 

Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot vilja stunda kynlíf oftar en aðrir. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 11 5 2 18 

Ósammála 7 3 1 11 

Frekar ósammála 13 5  18 

Frekar sammála 4 1  5 

Sammála 3   3 

Mjög sammála     

Svöruðu ekki 6 2 1 9 

 

Af þeim sem voru fangavarðaskólagengnir voru sex þátttakendur sem gáfu ekki upp 

skoðun sína á staðhæfingunni „Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot vilja stunda 

kynlíf oftar en aðrir“. Afgerandi meirihluti allra þátttakenda er ósammála henni. Sjá 

töflu 41. 
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Tafla 42 

Karlkyns kynferðisbrotamenn ættu að sæta harðari refsingu fyrir brot  

sín en kvenkyns kynferðisbrotamenn. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 35 10 3 48 

Ósammála 1  1 2 

Frekar ósammála 3   3 

Frekar sammála 2 2  4 

Sammála 2 1  3 

Mjög sammála 1 2  3 

Svöruðu ekki  1  1 

 

Afgerandi meirihluti þátttakenda sem eru fangavarðaskólagengnir eru ósammála 

staðhæfingunni sem sjá má í töflu 42. Tveir þriðju þeirra sem eru ekki 

fangavarðaskólagengnir eru ósammála henni. Sjá töflu 42. 

Tafla 43 

Kynferðisleg áreitni er ekki eins slæm og nauðgun. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 7 2 1 10 

Ósammála 7 2  9 

Frekar ósammála 4   4 

Frekar sammála 5 3 1 9 

Sammála 13 6  19 

Mjög sammála 7 3 2 12 

Svöruðu ekki 1   1 

 

Rúmlega helmingur þátttakenda sem eru fangavarðaskólagengnir eru sammála 

staðhæfingunni sem sjá má í töflu 43 og tveir þriðju þeirra sem ekki eru 

fangavarðaskólagengnir eru sammála henni. 
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Tafla 44 

Kynferðisbrotamenn kjósa frekar að vera einir heima en að umgangast  

fjölda fólks. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 3   3 

Ósammála 6 4 1 11 

Frekar ósammála 9 5  14 

Frekar sammála 11 1 1 13 

Sammála 8 4  12 

Mjög sammála 3 1 1 5 

Svöruðu ekki 4 1 1 6 

 

Tiltölulega jöfn skipting er hjá öllum þátttakendum þegar kemur að skoðunum þeirra á 

því hvort kynferðisbrotamenn kjósi frekar að vera einir heima en umgangast fjölda 

fólks. Sjá töflu 44. 

Tafla 45 

Flestir kynferðisbrotamenn eiga ekki nána vini. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 3 1  4 

Ósammála 8 5 1 14 

Frekar ósammála 17 3 1 21 

Frekar sammála 8 2  10 

Sammála 6 3  9 

Mjög sammála 1 1 1 3 

Svöruðu ekki 1 1 1 3 

 

Eins og sjá má í töflu 45 er rúmlega helmingur þátttakenda sem eru 

fangavarðaskólagengnir ósammála þeirri staðhæfingu að flestir kynferðisbrotamenn eigi 

ekki nána vini. 
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Tafla 46 

Kynferðisbrotamenn eiga í erfiðleikum með að eignast vini þó þeir leggi sig fram við 

það. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 1 1  2 

Ósammála 11 4  15 

Frekar ósammála 16 7 1 24 

Frekar sammála 10 1 1 12 

Sammála 4 1  5 

Mjög sammála 1 1 1 3 

Svöruðu ekki 1 1 1 3 

 

Af þeim þátttakendum sem eru fangavarðaskólagengnir er rúmlega helmingur 

ósammála staðhæfingunni sem fram kemur í töflu 46. Afgerandi meirihluti þeirra sem 

ekki eru fangavarðaskólagengnir eru ósammála þessari staðhæfingu. 

Tafla 47 

Dómar sem kynferðisbrotamenn hljóta eru allt of langir samanborið við lengd 

fangelsisdóma fyrir aðra glæpi. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals  

(n=64) 

Mjög ósammála 13 6 2 21 

Ósammála 11 4 2 17 

Frekar ósammála 10 1  11 

Frekar sammála 3 2  5 

Sammála 6 3  9 

Mjög sammála     

Svöruðu ekki 1   1 

 

Þegar kom að staðhæfingunni sem sjá má í töflu 47 var afgerandi meirihluti allra 

þátttakenda ósammála henni. 
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Tafla 48 

Kynferðisbrotamenn eru mjög kynferðislega virkir. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 3 1  4 

Ósammála 5 1 2 8 

Frekar ósammála 19 6 1 26 

Frekar sammála 8 4  12 

Sammála 3 1  4 

Mjög sammála 1   1 

Svöruðu ekki 5 3 1 9 

 

Meirihluti þátttakenda sem eru fangavarðaskólagengnir eru ósammála staðhæfingunni 

„Kynferðisbrotamenn eru mjög kynferðislega virkir“. Rúmlega helmingur þátttakenda 

sem ekki eru fangavarðaskólagengir eru ósammála henni. Sjá töflu 48. 

Tafla 49 

Betrun kynferðisbrotamanna er tímasóun. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 12 6 3 21 

Ósammála 11 6 1 18 

Frekar ósammála 11   11 

Frekar sammála 5 2  7 

Sammála 2 2  4 

Mjög sammála 3   3 

Svöruðu ekki     

 

Afgerandi meirihluti allra þátttakenda var ósammála staðhæfingunni sem sjá má í töflu 

49. 



HVAÐ ER TIL RÁÐA? MEÐFERÐ FYRIR EINSTAKLINGA                                                68 

SEM BRJÓTA KYNFERÐISLEGA GEGN BÖRNUM 

Tafla 50 

Kynferðisbrotamenn ættu að vera undir rafrænu eftirliti svo hægt sé að fylgjast með 

þeim. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 5 3 1 9 

Ósammála 5 1 1 7 

Frekar ósammála 7 1 2 10 

Frekar sammála 14 5  19 

Sammála 6 4  10 

Mjög sammála 6 2  8 

Svöruðu ekki 1   1 

 

Meirihluti allra þátttakenda er sammála staðhæfingunni „Kynferðisbrotamenn ættu að 

vera undir rafrænu eftirliti svo hægt sé að fylgjast með þeim. Sjá töflu 50. 

Tafla 51 

Einungis fáir kynferðisbrotamenn eru hættulegir. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 13 5 1 19 

Ósammála 9 3 1 13 

Frekar ósammála 9 2  11 

Frekar sammála 7 3 2 12 

Sammála 3 1  4 

Mjög sammála 2 1  3 

Svöruðu ekki 1   1 

 

Um tveir þriðju þátttakenda sem eru fangavarðaskólagengnir eru ósammála 

staðhæfingunni í töflu 51 og það sama má segja um þá sem ekki eru 

fangavarðaskólagengnir. 
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Tafla 52 
Flestir kynferðisbrotamenn eru ógiftir karlmenn. 

Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 7 1 2 10 

Ósammála 12 3  15 

Frekar ósammála 13 6 1 20 

Frekar sammála 8 2  10 

Sammála 2 2  4 

Mjög sammála     

Svöruðu ekki 2 2 1 5 

 

Afgerandi meirihluti allra þátttakenda er ósammála þeirri staðhæfingu sem má sjá í töflu 

52. 

Tafla 53 

Einstaklingur sem notar andlegt ofbeldi við framkvæmd kynferðisbrots er ekki eins 

slæmur og sá sem notar líkamlegt ofbeldi. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 23 7 2 32 

Ósammála 10 3 2 15 

Frekar ósammála 7 2  9 

Frekar sammála 2   2 

Sammála  1  1 

Mjög sammála  2  2 

Svöruðu ekki 2 1  3 

 

Þegar kom að staðhæfingunni „Einstaklingur sem notar andlegt ofbeldi við framkvæmd 

kynferðisbrots er ekki eins slæmur og sá sem notar líkamlegt ofbeldi“ var mikill 

meirihluti allra þátttakenda ósammála henni. Sjá töflu 53. 
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Tafla 54 

Flestir kynferðisbrotamenn eru einrænir/einfarar. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 6 2  8 

Ósammála 7 2 1 10 

Frekar ósammála 12 5 2 19 

Frekar sammála 10 2  12 

Sammála 6 2  8 

Mjög sammála 2 2  4 

Svöruðu ekki 1 1 1 3 

 

Tæplega helmingur þátttakenda sem eru fangavarðaskólagengnir og ekki eru sammála 

staðhæfingunni sem sjá má í töflu 54. 

Tafla 55 

Kynferðisbrot gagnvart einhverjum sem gerandi þekkir er ekki eins alvarlegt og 

kynferðisbrot gagnvart ókunnugum. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 37 12 3 52 

Ósammála 4 1  5 

Frekar ósammála  1 1 2 

Frekar sammála     

Sammála 1   1 

Mjög sammála 2 2  4 

Svöruðu ekki     

 

Afgerandi meirihluti allra þátttakenda var ósammála staðhæfingunni sem sjá má í töflu 

55. 
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Tafla 56 

Dæmdir kynferðisbrotamenn ættu aldrei að losna úr fangelsi. 
Skoðanir eftir því hvort þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir N 

 Já 

(n=44) 

Nei 

(n=16) 

Á ekki við 

(n=4) 

Samtals 

(n=64) 

Mjög ósammála 26 8 4 38 

Ósammála 8 2  10 

Frekar ósammála 3 2  5 

Frekar sammála 4 2  6 

Sammála 1 1  2 

Mjög sammála 2 1  3 

Svöruðu ekki     

 

Afgerandi meirihluti allra þátttakenda er ósammála staðhæfingunni „Dæmdir 

kynferðisbrotamenn ættu aldrei að losna úr fangelsi. Sjá töflu 56. 

Þáttagreining - CATSO listinn 

Tafla 57 

Þáttagreining á CATSO listanum 

 Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 Þáttur 4 Þáttur 5 Þáttur 6 

Flestir kynferðisbrotamenn 

eiga ekki nána vini. 0,830      

Kynferðisbrotamenn eiga í 

erfiðleikum með að eignast 

vini þó þeir leggi sig fram 

við það. 0,795   -0,105   

Flestir kynferðisbrotamenn 

eru einrænir/einfarar. 0,739 0,101   0,187 0,350 

Kynferðisbrotamenn kjósa 

frekar að vera einir heima en 

að umgangast fjölda fólks. 0,731   0,244  -0,165 

Flestir kynferðisbrotamenn 

eru ógiftir karlmenn. 0,550 0,397    -0,150 

Þættir með hleðslu 0,1 er sleppt úr töflunni. 
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Tafla 57 frh 

Þáttagreining á CATSO listanum 

 Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 Þáttur 4 Þáttur 5 Þáttur 6 

Einstaklingur sem hefur 

framið kynferðisbrot getur 

með stuðningi og meðferð 

lært að breyta hegðun sinni.  0,892   0,104 0,145 

Betrun kynferðisbrotamanna 

er tímasóun. 0,202 0,741    -0,332 

Kynferðisleg áreitni er ekki 

eins slæm og nauðgun.  0,128 -0,752 0,298  0,244 

Einungis fáir 

kynferðisbrotamenn eru 

hættulegir. 0,206 -0253 -0,655 -0,241   

Einstaklingur sem notar 

andlegt ofbeldi við 

framkvæmd kynferðisbrots er 

ekki eins slæmur og sá sem 

notar líkamlegt ofbeldi. -0,266 0,238 -0,624   -0,405 

Einstaklingar sem fremja 

kynferðisbrot vilja stunda 

kynlíf oftar en aðrir.    0,828  -0,189 

Kynferðisbrotamenn eru 

mjög kynferðislega virkir. 0,288  -0,116 0,720  0,109 

Kynferðisbrotamenn ættu að 

vera undir rafrænu eftirliti 

svo hægt sé að fylgjast með 

þeim.  -0,143 0,102 0,358 0,738  

Dæmdir kynferðisbrotamenn 

ættu aldrei að losna úr 

fangelsi.     0,692 -0,128 

Einstaklingar sem fremja 

kynferðisbrot ættu að tapa 

borgaralegum réttindum. 

sínum (t.d. kosningarétti og 

friðhelgi einkalífs).  0,177 -0,125 -0,452 0,666  

Þættir með hleðslu 0,1 er sleppt úr töflunni. 
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Tafla 57 frh 

Þáttagreining á CATSO listanum 

 Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 Þáttur 4 Þáttur 5 Þáttur 6 

Kynferðisbrot gagnvart 

einhverjum sem gerandi 

þekkir er ekki eins alvarlegt 

og kynferðisbrot gagnvart 

ókunnugum.  0,123    -0,862 

Karlkyns 

kynferðisbrotamenn ættu að 

sæta harðari refsingu fyrir 

brot sín en kvenkyns 

kynferðisbrotamenn. 0,137  -0,102  0,331 -0,642 

Dómar sem 

kynferðisbrotamenn hljóta 

eru allt of langir samanborið 

við lengd fangelsisdóma fyrir 

aðra glæpi. 0,221 -0,148 -0,395 -0,118 -0,143 -0,435 

Þættir með hleðslu 0,1 er sleppt úr töflunni. 

CATSO listinn var þáttagreindur með leitandi þáttagreiningu. 

Meginhlutagreining (e. principal components analysis) og oblimin snúningur gaf 

skýrustu myndina. Athygli vakti að þættirnir röðuðust öðruvísi en í upprunalegu gerð 

listans. Sex þættir drógust út, sem eru tveir fleiri en í rannsókn Church o.fl. (2008) (sjá 

töflu 57). Þættirnir eru „Þáttur 1 - Félagsleg einangrun“, „Þáttur 2 - Betrun“, „Þáttur 

3 - Alvarleiki brota“, „Þáttur 4 - Virkni í kynlífi“, „Þáttur 5 - Viðhorf til refsinga“ og 

„Þáttur 6 - Viðhorf til dóma“. Munurinn lýsir sér helst í því að fullyrðingar um að 

„Einstaklingar sem fremja kynferðisbrot vilja stunda kynlíf oftar en aðrir“ og 

„Kynferðisbrotamenn eru mjög kynferðislega virkir“ drógust í eigin þátt í þessari 

rannsókn en höfðu dregist í þáttinn „Afbrigðileiki“ (e. deviance) í rannsókn Church, 

o.fl. (2008).  Ekki reyndist marktæk fylgni milli neinna undirþátta. Hafa ber í huga að 

úrtakið var lítið en KMO-gildið var 0,6 og niðurstöðurnar þannig nothæfar (Field, 

2013). Til að fá samanburð við rannsókn Church og félaga var prófað var að gera aðra 
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þáttagreiningu, þar sem fjórir þættir voru þvingaðir út. Lausnin í því tilfelli varð óskýr. 

Nokkrar fullyrðingar hlóðu tiltölulega jafnt á fleiri en einn þátt og þar að auki röðuðust 

þær ekki skýrt saman eftir inntaki. Í töflu 57 má sjá niðurstöður þáttagreiningarinnar.  

Samantekt á helstu niðurstöðum. 

Þegar horft er á skoðanir á staðhæfingunni „Einstaklingur sem hefur framið 

kynferðisbrot getur með stuðningi og meðferð lært að breyta hegðun sinni“ kemur í ljós 

að meirihluti þátttakenda á aldursbilunum 20-40 ára og 41-50 ára eru sammála henni 

(sjá töflu 3). Tæplega helmingur þátttakenda á aldursbilinu 51-70 ára er sammála 

staðhæfingunni. Skoðanir þátttakenda sem hafa lengri starfsaldur skiptast jafnt í 

sammála og ósammála eftir því hvort þessir einstaklingar geti með stuðningi og meðferð 

lært að breyta hegðun sinni (sjá töflu 21). Aftur á móti eru fleiri sammála 

staðhæfingunni sem hafa styttri starfsaldur. Tiltölulega jöfn skipting er á milli þeirra 

sem eru ósammála og sammála, hvort sem þátttakendur voru fangavarðaskólagengnir 

eða ekki (sjá töflu 39). Skoðanir þátttakenda á staðhæfingunni „Dómar sem 

kynferðisbrotamenn hljóta eru allt of langir samanborið við lengd fangelsisdóma fyrir 

aðra glæpi“ eru á þann veg að mikill meirihluti er ósammála henni (sjá töflu 2). 

Yfirgnæfandi meirihluti innan aldursbila 20-40 ára og 41-50 ára er ósammála 

staðhæfingunni og meirihluti þátttakenda innan aldursbilsins 51-70 ára er ósammála 

henni (sjá töflu 11). Þegar kemur að starfsaldri er  mikill meirihluti þeirra sem svöruðu, 

ósammála staðhæfingunni (sjá töflu 29). Aafgerandi meirihluti allra þátttakenda óháð 

því hvort þeir eru fangavarðaskólagengnir, eru ósammála henni (sjá töflu 47). Meirihluti 

þátttakenda er ósammála staðhæfingunni „Betrun kynferðisbrotamanna er tímasóun“ 

(sjá töflu 2). Á aldursbilinu 20-40 ára er afgerandi meirihluti þátttakenda ósammála 

staðhæfingunni Tveir þriðju þátttakenda innan aldursbilsins 41-50 ára eru ósammála 
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henni og rúmlega helmingur á aldursbilinu 51-70 ára eru ósammála(sjá töflu 13). Mikill 

meirihluti þeirra sem eru með styttri starfsaldur eru ósammála staðhæfingunni og 

meirihluti þeirra sem eru með lengri starfsaldur eru einnig ósammála (sjá töflu 31). 

Afgerandi meirihluti allra þátttakenda, óháð hvort þeir eru fangavarðaskólagengnir, eru 

ósammála henni (sjá töflu 49). Vel yfir helmingur allra þátttakenda er ósammála 

staðhæfingunni „Einungis fáir kynferðisbrotamenn eru hættulegir“ (sjá töflu 2). 

Meirihluti allra þátttakenda eru ósammála henni óháð aldri (sjá töflu 15) eða starfsaldri 

(sjá töflu 33). Um tveir þriðju þátttakenda sem eru fangavarðaskólagengnir eru 

ósammála henni og það sama má segja um þá sem ekki eru fangavarðaskólagengnir (sjá 

töflu 51). Afgerandi minnihluti telur að kynferðisbrot gagnvart barni sem gerandi þekkir 

sé ekki eins alvarlegt og kynferðisbrot gagnvart ókunnugu barni. Afgerandi minnihluti 

þátttakenda er sammála staðhæfingunni: „Dæmdir kynferðisbrotamenn ættu aldrei að 

losna úr fangelsi“ (sjá töflu 2). Mikill meirihluti þátttakenda á aldursbilunum 20-40 ára 

og 41-50 ára eru ósammála henni.  Meirihluti þátttakenda á aldursbilinu 51-70 ára eru 

ósammála staðhæfingunni (sjá töflu 20). Afgerandi meirihluti, óháð starfsaldri eru henni 

ósammála (sjá töflu 38). Þegar litið er til hvort  þátttakendur eru 

fangavarðaskólagengnir eða ekki þá er meirihluti allra þátttakenda ósammála 

staðhæfingunni (sjá töflu 56). 
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Umræða 

Kynferðisbrot gegn börnum hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir allt 

samfélagið (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011; Kendall-Tackett, o.fl., 1993; Maniglio, 

2009; Nelson o.fl., 2002; Olver o.fl., 2009). Það er því á ábyrgð samfélagsins að reyna 

að draga úr slíkri hegðun til að koma í veg fyrir skaða. Að hluta er það gert með 

fangelsun en rannsóknir hafa sýnt að refsiaðgerðir einar og sér virki ekki til að draga úr 

ítrekun brota (Dowden og Andrews, 1999a, 1999b, 2000, 2003). Því hefur verið leitað 

að öðrum inngripum til að draga úr brotahegðun kynferðisbrotamanna og ein 

árangursrík leið til að gera það er að veita þeim viðeigandi meðferðarúrræði. Meðferðir 

sem byggja á gagnreyndum, raunprófanlegum aðferðum, eins og HAM, sýna betri 

árangur en meðferðir sem gera það ekki (Andrews og Bonta, 2010; Association for the 

treatment of sexual abusers, 2005; Hanson, o.fl., 2009; Hanson, o.fl., 2002). Nýjustu 

kenningar og líkön sem lúta að meðferðum þessara brotamanna snúa fyrst og fremst að 

því að draga úr endurteknum brotum sem og betra og virkja þessa einstaklinga meðal 

annars með því að bæta félagslega hæfni og aðlögun þeirra. 

Eins og niðurstöður rannsókna hafa sýnt eru viðhorf starfsmanna og stofnana 

sem koma að einstaklingum sem brjóta kynferðislega gegn börnum einn aðal 

grundvöllur þess að meðferð beri tilætlaðan árangur. Markmið rannsóknarinnar var að 

draga fram skoðanir starfsmanna Fangelsismálastofnunar til einstaklinga sem brjóta 

kynferðislega gegn börnum sem og meðferða. Niðurstöður leiddu í ljós að viðhorf þeirra 

var almennt jákvætt gagnvart þeim einstaklingum og meðferð fyrir þá. Þetta er öfug 

niðurstaða við rannsóknar niðurstöður Hogue (1993) sem sýndi fram á að fangaverðir 

sem ekki komu að meðferð þessara einstaklinga voru neikvæðari í þeirra garð en þeirra 

sem komu að meðferð. Möguleg skýring á jákvæðu viðhorfi úrtaksins getur komið til 
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vegna þess að margir þátttakendur í rannsókninni umgangast kynferðisbrotamenn nær 

daglega þó svo þeir komi ekki beint að meðferð þeirra og það hafi áhrif á skoðanir 

þeirra í garð kynferðisbrotamanna. Þá getur einnig verið að starfsmenn hafi svarað á 

þann hátt sem þeir telja æskilegan en endurspegli ekki endilega persónulegar skoðanir 

starfsmanna en það eru áhrif sem erfitt að komast fyrir. 

Meirihluti þátttakenda taldi að einstaklingar sem brjóta kynferðislega gegn 

börnum gætu lært að breyta hegðun sinni með viðeigandi stuðningi og meðferð. Það er 

óneitanlega jákvætt að mati rannsakenda að þátttakendur séu á þessari skoðun þar sem 

rannsóknir styðja við það að meðferð dragi úr frekari brotum. Þátttakendur sem hafa 

lengri starfsaldur skiptust jafnt í skoðunum sínum (ósammála/sammála) á því hvort þeir 

höfðu trú á að þessir einstaklingar gætu lært að breyta hegðun sinni. Þetta virðist ekki 

samræmast niðurstöðum rannsókna sem sýna að aukin umgengni við þessa einstaklinga 

auki líkur á jákvæðu viðhorfi í þeirra garð (Hogue, 1993). Þátttakendur með lengri 

starfsaldur gæti verið hópur sem gefa þarf sérstakan gaum. Það má því velta upp þeirri 

spurningu hvort fræðsla og upplýsingar hafi breyst frá því að þeir voru í 

fangavarðaskólanum eða hvort um sé að ræða kulnun í starfi. Vert er að benda á að 

endurkomutíðni í fangelsi á Íslandi er 50% (munnleg heimild Anna Krisín Newton, 10. 

maí 2014) og þeir þátttakendur sem unnið hafa lengi sem fangaverðir gætu að einhverju 

leyti verið búnir að missa trúna á því að hægt sé að betra þessa einstaklinga. Meirihluti 

allra þátttakenda töldu betrun þessara einstaklinga ekki vera tímasóun. Þegar horft var 

til starfsaldurs kom í ljós að helmingur þátttakenda með lengri starfsaldur var sammála 

því að betrun væri tímasóun. Þátttakendur voru að mestu leyti hlynntir því að 

einstaklingar sem brjóta kynferðislega gegn börnum færu aftur út í samfélagið að 

lokinni afplánun. Það skýtur skökku við að mikill meirihluti þátttakenda sé hlynntur því 
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að þessir einstaklingar fari aftur út í samfélagið en samt sem áður telji margir hverjir 

betrun vera tímasóun. Hugsanlega hafa þátttakendur ekki næga þekkingu á því hvað 

betrun felur í sér né hver árangur af henni er. Þá má einnig velta því upp hvort 

þátttakendur telji refsingu eina og sér vera betrun án þess að vita að hún skili litlum sem 

engum árangri (Hollin, 2002; Wilson og Yates, 2009). Þrátt fyrir að tiltölulega fáir 

þátttakendur hafi verið sammála því að betrun þeirra sem brjóta kynferðislega gegn 

börnum væri tímasóun þá er vert að íhuga hvaða ástæða gæti legið að baki þeirri 

skoðun. Hún gæti verið sú að þekkingu og fræðslu starfsmanna sé ábótavant þegar 

kemur að virkni meðferða og niðurstöðum rannsókna er lúta að þessum einstaklingum. 

Rannsóknir sýna að í flestum tilfellum þekkjast brotamaðurinn og barnið en 

einungis í um 10-20% tilfella er um að ræða gerendur sem eru barninu ókunnugir 

(Gudjonsson og Sigurdsson, 2000; Grubin, 1998; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2007). Það kom því á óvart að nokkrir þátttakendur á eldri aldursbilunum 

voru þeirrar skoðunar að kynferðisbrot gegn barni sem gerandi þekkir væri ekki eins 

alvarlegt og brot gegn ókunnugu barni. Ef til vill eru eldri einstaklingar enn með þá 

mýtu að kynferðisbrot gegn barni sé oftar en ekki framkvæmt af einstaklingi sem barnið 

þekkir ekki. Það vakti athygli rannsakenda að það var enginn þátttakandi á yngsta 

aldursbili sem var þeirrar skoðunar. Ætla má að fræðsla til yngra fólks miði að því að 

koma þeim skilaboðum á framfæri að einstaklingar sem standa barninu nær séu líklegri 

gerendur. 

Staðhæfingarnar í spurningalistanum tengdust sex mismunandi þáttum. Þátturinn 

„félagsleg einangrun“ sýndi jákvæð viðhorf starfsmanna sem að þessum einstaklingum 

koma. Því má draga þá ályktun að starfsmenn Fangelsismálastofnunar telja þessa 

einstaklinga ekki félagslega einangraða. Þó svo að rannsóknir sýni oft andstæðu þess þá 
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má ætla að þetta viðhorf endurspegli raunveruleikann innan fangelsanna, það er að segja 

samskipti þessara einstaklinga við starfsmenn fangelsanna sem og einstaklinga sem þeir 

eru á deild með. Skoðanir sem taka til þáttarins „betrun“ sýndu að þátttakendur hafa trú 

á að þessir einstaklingar geti dregið úr óviðeigandi kynhegðun sinni. Í þeim tilfellum þar 

sem viðhorf þeirra er neikvætt þá gæti fyrsta skrefið til að ýta undir jákvæð viðhorf 

verið að fræða og þjálfa starfsfólk sem kemur að þessum einstaklingum. Það er einn af 

lykilþáttum þess að meðferð beri árangur. Ef þróað verður markvisst 

meðferðarprógramm fyrir einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn börnum gæti þetta 

gefið góða vísbendingu um að starfsfólk Fangelsismálastofnunar sem kemur að þessum 

einstaklingum muni frekar ýta undir líkur á góðri meðferðarútkomu. Fleiri þátttakendur 

en færri voru þeirrar skoðunar að kynferðisbrotamenn væru hættulegir. Rannsakendur 

draga þá ályktun að þeir telji þessa einstaklinga hættulega samfélaginu frekar en að þeir 

séu hættulegir innan veggja fangelsanna. Að öðru leyti var viðhorf jákvætt sem þýðir að 

þátttakendur töldu alvarleika brota ekki meiri en þegar um væri að ræða annarskonar 

brot. Þetta virðist vera raunhæft mat hjá þeim þar sem opinberar tölur um ítrekunartíðni 

einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn börnum eru að öllu jöfnu lægri en hjá öðrum 

brotaflokkum (Griffin og West, 2006). Hægt er að velta upp þeirri spurningu hvot 

þáttakendur líti svo á að þessir einstaklingar séu manneskjur sem eigi rétt á að komið sé 

fram við þá eins og aðrar manneskjur þrátt fyrir að þeir hafi framið mjög alvarleg brot. 

Gera má ráð fyrir að viðhorfin endurspegli veruleikann eins og hann er innan 

fangelsanna en það þýðir samt sem áður ekki að hægt sé að ganga út frá því að viðhorf 

almennings séu á sama veg. 

Rannsókn þessi er mikilvæg viðbót við fræðin þar sem viðhorf starfsmanna í 

fangelsum á Íslandi gagnvart einstaklingum sem brotið hafa kynferðislega gegn börnum 
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hafa ekki verið skoðuð áður. Undanfarin ár hefur orðið talsverð aukning á þessum 

brotamönnum í fangelsum á Íslandi og því er nauðsynlegt að viðeigandi og markvisst 

meðferðarprógramm sé til sem dregur út líkum á frekari brotum þar sem þessir 

einstaklingar munu koma aftur út í samfélagið. Án meðferðar á meðan á afplánun 

stendur er líklegra að þessir einstaklingar brjóti aftur af sér að lokinni afplánun. Til þess 

að meðferð beri árangur er mikilvægt að starfsmenn fangelsanna hljóti viðeigandi 

þjálfun til að auka skilning þeirra á þeim meðferðarúrræðum sem sýnt hefur verið fram 

á að beri árangur svo þeir styðji við slík inngrip. Rannsóknir hafa sýnt að með fræðslu 

og auknum samskiptum við þessa brotamenn er hægt að draga úr þeirri rangtúlkun að 

meðferðir fyrir einstaklinga sem brjóta kynferðislega á börnum beri ekki árangur 

(Griffin og West, 2006; Lea o.fl., 1999). Hluti af þjálfun starfsmanna fangelsanna (hvort 

sem þeir eru fangavarðaskólagengnir eða ekki) gæti falið í sér fræðslu af hendi, til 

dæmis sálfræðinga Fangelsismálastofnunar. Einnig væri það líklegt til árangurs ef til að 

mynda nokkrir starfsmenn Fangelsismálastofnunar sem koma að þessum einstaklingum 

fengju sértæka þjálfun. Hún gæti falið í sér dýpri þekkingu á persónueinkennum, þeim 

ástæðum sem taldar eru orsaka þessar hvatir og langanir, rannsóknarniðurstöðum á 

þessu sviði og meðferðum sem sýnt hafa árangur í því að draga úr endurtekinni 

brotahegðun. Þeir starfsmenn gætu komið að daglegum samskiptum við þessa 

einstaklinga, haldið fundi, veitt aðhald og aðstoð í meðferðarferlinu. Það gæti gefið 

góðan árangur að útbúa leiðarbók og verkefni í samstarfi við sérfræðinga á þessu sviði 

sem gæti nýst bæði brotamönnunum sem og þeim starfsmönnum sem að þeim koma. 

Það myndi auka persónuleg samskipti starfsmannanna við þessa einstaklinga og byggja 

upp traust þeirra á milli. Hugsanlega gætu bæði starfsmenn og brotamenn hagnast á 

slíkum aðgerðum því eins og rannsóknir hafa sýnt, gæti þetta aukið jákvæð viðhorf 



HVAÐ ER TIL RÁÐA? MEÐFERÐ FYRIR EINSTAKLINGA                                                81 

SEM BRJÓTA KYNFERÐISLEGA GEGN BÖRNUM 

starfsmanna í garð þeirra. Einnig gæti það aukið líkurnar á að meðferð bæri tilskilinn 

árangur þar sem aukin félagsleg viðurkenning myndi ýta undir vilja þeirra til að nýta sér 

meðferð sem þeim býðst (Beier, o.fl., 2009). Þar sem flest allir kynferðisbrotamenn sem 

brjóta gegn börnum fara aftur út í samfélagið að afplánun lokinn væri áhugavert að 

skoða viðhorf almennings til einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn börnum. 

Erlendar rannsóknir sýna að viðhorf almennings sé oft neikvætt, sem getur haft mikil 

áhrif á endurkomu þessara einstaklinga út í samfélagið. Dæmi eru um að brotamenn fái 

ekki vinnu eða húsnæði vegna brotaferils síns jafnvel þó hvorki vinnan né húsnæðið 

hafi bein tengsl við börn (munnleg heimild Anna Kristín Newton, 10. maí 2014). Einnig 

væri áhugavert að kanna skoðanir annarra fanga gagnvart þeim einstaklingum sem 

afplána dóm fyrir kynferðisbrot gegn barni og meðferðarúrræðum. Aðrir fangar eru hluti 

af heildarmyndinni og geta haft áhrif á árangur meðferðar með viðhorfum og hegðun 

sinni í garð þeirra sem þiggja meðferð. Vert er að benda á mikilvægi þess að auka 

þekkingu starfsmanna, annarra brotamanna sem og þeirra einstaklinga sem brjóta 

kynferðislega gegn börnum á gagnsemi meðferða. Hér á Íslandi virðist meðferð fyrir 

einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn börnum fyrst og fremst koma til þegar 

einstaklingur hefur orðið uppvís að broti gegn barni og hlotið dóm fyrir það. Með það 

fyrir sjónir að draga úr tíðni brota af þessu tagi væri að mati rannsakenda mikilvægt að 

kanna hvort þessir einstaklingar myndu leita sér aðstoðar og meðferðar áður en þeir 

brytu gegn barni ef slíkt væri í boði úti í samfélaginu. Ætla mætti að ef þessir 

einstaklingar leituðu eftir viðeigandi meðferð áður en brot ætti sér stað eða til að koma í 

veg fyrir frekari brot, myndi það draga úr tíðni kynferðisbrota gegn börnum sem og 

þeim skaða sem af þeim hlýst. Beier og félagar (2009) komu á fót forvarnarverkefni 

gegn kynferðislegri misnotkun barna í Þýskalandi, The Berlin Prevention Project 
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Dunkelfeld (PPD). Markmið verkefnisins var að fyrirbyggja kynferðislega misnotkun á 

börnum með því að reyna að ná til þeirra manna sem hefðu sjálfir áhyggjur af því að 

þeir myndu brjóta gegn barni en einnig þeirra sem hefðu þegar brotið kynferðislega á 

barni og vildu koma í veg fyrir endurtekið brot. Ætlunin var að ná til þessara 

einstaklinga í gegnum umfangsmikla fjölmiðlaherferð (Beier, o.fl., 2009). 

Meðferðarprógrammið er byggt á hugrænni atferlismeðferð. Samkvæmt hugmyndafræði 

PPD eru einstaklingar sem brjóta kynferðislega gegn börnum ekki ámælisverðir fyrir 

langanir sínar og hvatir, heldur eru þeir ábyrgir fyrir afleiðingunum sem atferlið leiðir af 

sér. Þar af leiðandi er talið að lífstíðar sjálfsstjórn sé nauðsynleg þessum einstaklingum. 

Tvær megin hugmyndir aðferðafræðinnar eru (1) fjölmiðlaherferð getur náð til 

einstaklinga sem laðast kynferðislega að börnum, (2) karlmenn sem hafa kynferðislegan 

áhuga á börnum gætu haft áhuga á þátttöku í forvarnarmeðferð (Beier, o.fl., 2009). 

Fjölmiðlaherferðin tekur tillit til þess að hvatinn til að breytast liggur ekki í refsingum 

(Hollin, 2002). Talið var sérstaklega mikilvægt að miðla því áfram að 

forvarnarmeðferðin væri fyrirbyggjandi vernd en ekki aðstoð fyrir gerendur. Árangur 

verkefnisins er talinn byggja á samtvinnuðum grunni vísindanna og markvissri notkun 

fjölmiðla. Samkvæmt þýskum lagasetningum er það brot á trúnaði að tilkynna brot sem 

hefur þegar átt sér stað eða skipulagningu  misnotkunar á barni(Beier, o.fl., 2009). 

Niðurstöður rannsóknar PPD samræmast meginhugmyndum Beier og félaga þar sem 

mikill fjöldi einstaklinga sem eru ekki undir eftirliti löggjafans, hafa áhuga og vilja til 

að taka þátt, nýta og sækjast eftir viðeigandi meðferðum ef þeir geta treyst á 

skuldbindingu við trúnað af hendi sérfræðings. Forvarnarnálganir, þar sem talið er að 

félagsleg viðurkenning aðstoði við að draga úr hræðslu mögulegra þátttakenda við að 

fara yfir þolmörk almennings, draga úr tregðu þeirra að nýta sér aðgang að meðferð. Að 
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SEM BRJÓTA KYNFERÐISLEGA GEGN BÖRNUM 

öðlast þá færni að notast við sjálfsstjórn er áhrifaríkasta forvörnin fyrir kynferðislegt 

ofbeldi gegn börnum (Beier, o.fl., 2009). Hugmyndafræðin sem liggur að baki Þýsku 

leiðarinnar er áhugaverð þó hún samræmist ekki íslenskri löggjöf. Á Íslandi er það er 

skylda að tilkynna brot gegn barni ef vitneskja er um að það hafi átt sér stað 

(Velferðarráðuneytið, e.d). Hins vegar sem stendur hafa einstaklingar með 

kynferðislegar langanir til barna takmarkaða möguleika á að leita sér aðstoðar hér á 

landi áður en þeir brjóta af sér. Á Íslandi eru fáir sálfræðingar og geðlæknar sem 

sérhæfa sig í meðferð þessara einstaklinga og auk þess getur meðferð verið mjög 

kostnaðarsöm. Það gæti komið til góða að endurskoða lagasetningu hér á landi, 

niðurgreiða faglega aðstoð og koma af stað áþekkri fjölmiðlaherferð eins og gert var í 

Þýskalandi. 

Án efa er það ávinningur fyrir alla þegna samfélagsins að draga úr líkum á 

endurteknum kynferðisbrotum gegn börnum. Það er ljóst að til þess að betrun 

einstaklinga sem brjóta kynferðislega gegn börnum sé möguleg þurfi að vera til staðar 

markvisst meðferðarprógramm sem feli í sér gagnreyndar raunprófanlegar meðferðir 

sem sýnt hafi verið fram á að dragi úr síbrotahneigð. Til að hámarka árangur og virkni 

slíks meðferðarprógramms þurfa allir sem að þessum einstaklingum koma, bæði 

fagaðilar og almenningur að hafa trú á meðferð og betrun fyrir þá. Til þess að það sé 

mögulegt þurfa viðhorf gagnvart þessum einstaklingum að hneigjast í jákvæða átt. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þó svo að viðhorf séu jákvæð þýði það ekki að hegðun 

þessara einstaklinga eigi að samþykkja með einhverju móti. En með því að horfa á 

heildarmyndina og einblína ekki aðeins á einn þátt, til að mynda afbrigðileika 

brotamannanna, má ætla að allir þegnar samfélagsins njóti góðs af því að dregið sé úr 

mögulegum skaða þegar kemur að kynferðisbrotum gegn börnum 
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