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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að auka þekkingu á málefnum barna sem hafa sætt 

kynferðisofbeldi og þeim áhrifum sem ofbeldið hefur á barnið og fjölskyldu þess. Þannig 

er hægt að gera betur þegar kemur að úrræðum og stuðningi sem börn og fjölskyldur 

þeirra fá þegar ofbeldið kemst upp.  

Í fyrsta lagi var sjónum beint að upplifun barna sem hafa sætt kynferðisofbeldi, 

annars vegar hvernig þau upplifðu viðbrögð foreldra við frásögn þeirra af ofbeldinu og 

hins vegar upplifun þeirra af stuðnings- og meðferðarúrræðum á vegum 

barnaverndarnefnda.  

Í öðru lagi að upplifun og viðbrögðum foreldra við frásögn barns þeirra af 

kynferðisofbeldi og upplifun þeirra af meðferðar- og stuðningsúrræðum á vegum 

barnaverndarnefnda.  

Rannsóknin er unnin í samvinnu við Barnaverndarstofu sem jafnframt er 

ábyrgðaraðili rannsóknarinnar.  

Tekin voru viðtöl við 5 einstaklinga eldri en 18 ára sem urðu fyrir kynferðisofbeldi á 

barns- eða unglingsaldri og fengu vegna þess meðferðarviðtöl í Barnahúsi og 5 foreldra 

þessara einstaklinga eða alls 10 viðtöl.  

Niðurstöður gefa vísbendingar um að gagnlegt sé á að meta þörf á stuðningi við 

aðstandendur þegar verið er að veita þolendum kynferðisofbeldis meðferð. Þá koma 

fram vísbendingar um að ekki virðist í öllum tilvikum vera nóg að veita þolendum 

einstaklingsmeðferð, heldur getur í sumum tilfellum verið þörf á að bjóða upp á 

stuðning fyrir foreldra og fjölskyldumeðferð. 

 

 

 

Lykilorð: kynferðisofbeldi, kynferðisofbeldi gegn börnum, aðstandendur þolenda 

kynferðisofbeldis, fjölskyldumeðferð 
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Abstract 

The purpose of the research was to increase knowledge of the issues of children, who 

have endured sexual abuse, and the affect sexual violence has on the child and its parents. 

With this kind of research it is possible to make improvements when it comes to the 

resources and support children and their families are offered, after the violence is 

discovered.  

Firstly, the research focused on the experience of children, who have endured sexual 

violence, both their experience of their parents' reactions to the account of the violence 

and their experience of support and treatment options offered by the Child Protective 

Services. Secondly, the research focused on the parents' experience and reaction to their 

child's account of sexual abuse and their experience of treatment and support options 

offered by the Child Protective Services.  

The research was done in collaboration with Barnaverndarstofa (Government Agency 

for Child Protection), which is also the underwriter of the project.  

Five individuals, older than 18 years, were interviewed, all of whom had endured 

sexual abuse as children or teenagers, and therefore received treatment interviews in 

Barnahús (The Children's House). Five parents of those individuals were also 

interviewed, a total of ten interviews in all.  

Results suggest that it is useful to evaluate the need for support for families, when 

survivors of child sexual abuse are being treated. There are also indications that it is not 

enough, in every incident, to provide survivors with individual therapy, and that in some 

cases, there is a need to offer support to parents and provide family therapy.  

 

 

 

 

Key words: sexual abuse, childhood sexual abuse, families of survivors of childhood 

sexual abuse , family therapy 
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Formáli 

Þetta rannsóknarverkefni er lokaritgerð höfundar í meistaranámi í fjölskyldumeðferð við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið í samvinnu við Barnaverndar-

stofu sem jafnframt er ábyrgðaraðili þess. Vægi ritgerðarinnar er 30 ETCS einingar. 

Leiðbeinandi verkefnisins er dr. Freydís Jóna Freysteinsdóttir, dósent við 

félagsráðgjafadeild og kann ég henni mínar bestu þakkir fyrir hvatningu, gott samstarf 

og leiðbeiningar. Ég vil einnig þakka starfsfólki Barnaverndarstofu fyrir samstarfið. 

Starfsfólki Barnahúss þakka ég fyrir aðstoðina við leit að þátttakendum, hvatningu og 

hlýhug. Þá vil ég einnig þakka systur minni Ásdísi Guðnadóttur fyrir yfirlestur og þýðingu 

útdráttar. Föður mínum Guðna Kolbeinssyni þakka ég innilega fyrir að hafa alltaf stutt 

mig í námi og fyrir að lesa yfir verkefnið eins oft og þörf krafði jafnvel þó hann þyrfti að 

leggja önnur mikilvæg verkefni til hliðar á meðan. Þá vil ég þakka öðrum í fjölskyldunni 

fyrir ómælda hvatningu og þolinmæði. Síðast en ekki síst vil ég þakka öllum 

þátttakendum fyrir sitt framlag, jákvæðni og einlægan áhuga á að leggja málaflokknum 

lið. Þetta verkefni hefði ekki orðið til án þeirra. 
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1 Inngangur 

Miklar breytingar hafa orðið síðastliðin ár hvað varðar umræðu um kynferðisofbeldi. 

Umræðan virðist hafa opnast og margir þolendur stigið fram og sagt sögu sína 

opinberlega sem hefur hrundið af stað samfélagslegri umræðu og opnað augu fólks fyrir 

þeirri miklu þöggun sem hefur átt sér stað í samfélaginu gagnvart kynferðisbrotum. Í 

þeim umræðum hafa gjarnan komið fram vangaveltur um hvað mætti betur fara og 

hvernig sé best að vinna úr slíkum málum þegar þau koma upp í samfélaginu. Hér á eftir 

verður fjallað um tilgang og markmið verkefnisins og hvað hafði áhrif á val rannsakanda 

á þessu viðfangsefni. Að því loknu verða kaflaskiptingu ritgerðarinnar gerð skil.  

1.1 Tilgangur og markmið  

Á Íslandi geta börn sem sætt hafa kynferðisofbeldi fengið greiningu og meðferð í 

Barnahúsi vegna þess áfalls sem þau hafa orðið fyrir. Þar er megináhersla lögð á að 

styðja við börnin til að vinna úr reynslu sinni en þó er reynt eftir fremsta megni að virkja 

foreldra til þátttöku í meðferð barnsins. Lítil sem engin áhersla hefur verið á að veita 

foreldrum né systkinum sértæka meðferð og greiningu hér á landi. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að auka þekkingu á málefnum barna sem sætt hafa 

kynferðisofbeldi og þeim áhrifum sem ofbeldið hefur á fjölskyldu þeirra. Þannig var 

markmiðið að kanna hvort þörf væri á frekari þjónustu við þolendur og fjölskyldur þeirra 

þegar ofbeldið kemst upp. Markmiðið með þessari rannsókn var því að kanna upplifun 

barna sem hafa sætt kynferðisofbeldi, annars vegar af viðbrögðum foreldra við frásögn 

þeirra af ofbeldinu og hins vegar upplifun þeirra af stuðnings- og meðferðarúrræðum á 

vegum barnaverndarnefnda. Einnig að kanna upplifun og viðbrögð foreldra við frásögn 

barns þeirra af kynferðisofbeldi og upplifun þeirra af meðferðar- og stuðningsúrræðum 

á vegum barnaverndarnefnda 

Það er von rannsakanda að rannsókn þessi megi mögulega nýtast til hagsbóta fyrir 

börn sem hafa sætt kynferðisofbeldi og aðstandendur þeirra. Niðurstöðurnar væri ef til 

vill unnt að nota til að hafa áhrif á stefnumörkun í framtíðinni hvað varðar möguleika á 

fjölskyldumeðferð eða mat á stuðningi fyrir foreldra og aðra aðstandendur samhliða 

meðferð barns sem hefur sætt kynferðisofbeldi.  
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1.2 Val á viðfangsefni 

Það má segja að hugmyndin að þessu verkefni hafi verið að þróast með rannsakanda 

síðan árið 2006 er rannsakandi stundaði starfsnám í félagsráðgjöf í Barnahúsi. Að 

starfsnámi loknu vann rannsakandi sem barnaverndarstarfsmaður hjá félagsþjónustu og 

sinnti þar málefnum barna sem sætt höfðu kynferðisofbeldi og fylgdi þeim í Barnahús. Í 

barnaverndarstarfinu varð rannsakandi var við þann flókna vanda sem barn, foreldar 

þess og fjölskylda standa gjarnan frammi fyrir þegar barn úr fjölskyldunni hefur verið 

beitt kynferðisofbeldi, einkum ef gerandi er einhver innan fjölskyldu eða einhver sem 

barnið og fjölskyldan þekkir og treystir. Börnin fengu greiningu og meðferð í Barnahúsi 

og ósakhæfum foreldrum stóð til boða að taka þátt í meðferð barnins. Það vakti athygli 

rannsakanda að þess utan var fátt í boði fyrir foreldra og fjölskyldu barnins. Áhrifin af 

ofbeldinu gátu seytlað inn í hjónabönd og litað samskipti í kjarnafjölskyldu og 

stórfjölskyldu. Fjölskylduboð lögðust af eða voru haldin í tvennu lagi, stundum í þeim 

tilgangi að mæta bæði geranda og þolanda. Barnið fékk meðferð en stundum stóðu 

foreldrarnir eftir, fastir í reiði og erfiðum tilfinningum sem aftur hafði áhrif á barnið. 

Vangaveltur vöknuðu hjá rannsakanda um að meta þyrfti tilfinningalegt ástand foreldra 

og þörf fyrir stuðning þegar kynferðisbrot gegn barni kemst upp. Þessar vangaveltur 

þróuðust enn frekar í framhaldsnámi í fjölskyldumeðferð við Háskóla Íslands og 

rannsakandi hafði því hug á að kynna sér og rannsaka þetta málefni. Þá ýtti skýrsla 

Unicef um réttindi barna á Íslandi, sem kom út í mars 2013, enn frekar undir áhuga 

rannsakanda á þessu efni. Þar var fjallað um ýmsar birtingarmyndir ofbeldis gegn 

börnum og lagðar fram tillögur um aðgerðir og úrbætur. Við vinnslu skýrslunnar var 

skipaður sérfræðihópur fagaðila og sérfræðihópur barna sem fór yfir allar tillögur 

fagaðilanna, veitti ábendingar og kom einnig fram með eigin tillögur. Sérfræðihópur 

barna kom fram með þá tillögu að auka stuðning við aðstandendur brotaþola og tók 

fram í því samhengi að þegar barn verður fyrir ofbeldi sé það mikið áfall fyrir 

aðstandendur þess. Fram kom í tillögunni að eins og er fái foreldrar að taka þátt í 

meðferð barnsins hafi þeir ekki sjálfir beitt barnið ofbeldi en að mikilvægt sé einnig að 

það standi öðrum nánum aðstandendum til boða að taka þátt í meðferð eða að þeim sé 

boðin áfallameðferð í einhverri mynd (Unicef, 2013). Þegar rannsakandi las þessar 

niðurstöður sem komu frá þolendum sjálfum var tekin endanleg ákvörðun um að velja 

þetta viðfangsefni sem rannsóknarefni. 
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í fimm meginkafla. Inngangur er í kafla eitt og í öðrum kafla fjallað á 

fræðilegan hátt um viðfangsefni ritgerðarinnar. Þar er farið yfir helstu skilgreiningar á 

kynferðisofbeldi, tíðni, alvarleika brota, tilkynningaskyldu til barnaverndaryfirvalda og 

starfsemi Barnahúss. Þá er fjallað um gerendur en einnig afleiðingar og áhrif ofbeldisins 

á þolendur og aðstandendur þeirra. Síðan er gerð grein fyrir frásagnarferli barna og því 

sem hefur verið rannsakað um það sem hefur áhrif á frásögn barns og að lokum er farið 

yfir helstu meðferðarúrræði fyrir börn, stuðnings- og meðferðarúrræði fyrir foreldra, 

fjölskyldunálgun og fjölskyldumeðferð. Að fræðilegri umfjöllun lokinni fjallar þriðji kafli 

um þá aðferð sem notuð var við framkvæmd rannsóknarinnar. Í fjórða kaflanum er 

greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og í fimmta og síðasta kaflanum koma 

fram umræður þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru tengdar fræðilegri þekkingu og 

rannsóknarspurningum er svarað.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Kynferðislegt ofbeldi gegn  börnum 

2.1.1 Skilgreiningar á kynferðisofbeldi 

Kynferðisofbeldi gagnvart börnum er flókið og alvarlegt vandamál sem fyrirfinnst í öllum 

samfélögum heims og snertir málefni fjölda fólks, mannréttindi þess og heilsu (Butchart, 

Harvey, Mian og Furniss, 2006). Það getur verið misjafnt eftir samfélögum hvað telst 

kynferðislegt ofbeldi. Bæði hvað varðar lagaleg ákvæði og gildi hvers samfélags fyrir sig 

(Bavolek, 1985). Það eru því hvorki allar þjóðir heims né allir þeir sem rannsaka 

kynferðisbrot sammála um hvernig beri að skilgreina kynferðislegt ofbeldi á börnum. 

Hér á eftir verður fjallað um helstu skilgreiningar. Nokkur viðmið hafa þó verið notuð til 

að reyna að samræma skilgreiningar og rannsóknir sýna að æskilegast er að skilgreina 

kynferðislegt ofbeldi á börnum út frá alvarleika brotsins og aldri þess sem verður fyrir 

því. Því er algengara að skilgreina kynferðisofbeldi gegn börnum þannig að það feli í sér 

valdbeitingu af einhverju tagi svo sem þvingun, blekkingu eða misnotkun á aðstöðu 

þannig að sá sem brýtur á barninu er í valdastöðu gagnvart því til dæmis vegna aldurs og 

þroska (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). Á vef umboðsmanns barna er 

kynferðisofbeldi skilgreint sem það að börn séu fengin til að taka þátt í kynferðislegu 

athæfi eða leik með einhverjum sem er valdameiri eða hærra settur en þau. Ofbeldið 

getur birst á ýmsan hátt og getur átt sér stað innan eða utan fjölskyldu af hendi einhvers 

sem barnið þekkir eða ókunnugra (Umboðsmaður barna, e.d).  

Í bókinni „Verndum þau“ eftir Ólöfu Ástu Farestveit og Þorbjörgu Sveinsdóttur (2013) 

er hugtakið kynferðislegt ofbeldi skilgreint þannig:  

Kynferðislegt ofbeldi er hugtak sem notað er um kynferðislega 

misnotkun, kynferðislega áreitni, kynferðislegt ofbeldi og sifjaspell. 

Kynferðislegt ofbeldi felur í sér að kynferðislegum athöfnum, orðum 

eða myndum er beitt gegn vilja þess sem fyrir ofbeldinu verður svo 

hann hlýtur skaða af. Börn eru ekki fær um að skilja athöfnina vegna 

þroska og aldurs og geta af þeim sökum ekki sagt til um hvort þau vilji 

taka þátt í henni eða ekki. Kynferðislegt ofbeldi miðar að því að því að 

lítillækka, auðmýkja, ráða yfir og skeyta ekki um vilja eða líðan þess 

sem fyrir því verður (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir bls. 

10, 2013). 
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Ofbeldið getur verið mismunandi, verið eitt eða fleiri skipti og varað í lengri eða 

skemmri tíma. Það getur verið framið af ókunnugum eða nánum ættingja (Bavolek, 

1985).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e: World Health Organization) hefur skilgreint 

kynferðisofbeldi sem þátttöku barns í kynferðislegum athöfnum sem barnið hefur ekki 

forsendur til að skilja né samþykkja sökum aldurs eða þroska. Kynferðisofbeldi er 

lögbrot og samfélagið samþykkir ekki þá hegðun. Þar kemur einnig fram að börn geta 

verið beitt kynferðislegu ofbeldi af fullorðnum eða öðrum börnum sem eru þeim eldri 

eða þroskaðri eða í ábyrgðar- eða valdastöðu gagnvart þeim (Butchart o.fl., 2006).  

Samkvæmt skilgreiningar- og flokkunarkerfi barnaverndar eftir dr. Freydísi Jónu 

Freysteinsdóttur (2012) felur kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni í sér kynferðislega 

athöfn gagnvart barni eða með barni innan 15 ára aldurs með eða án vilja barnsins. En 

einnig kynferðislega athöfn gagnvart eða með barni 15 ára eða eldra án vilja barnsins. Í 

eldri útgáfu flokkunarkerfisins kemur fram að 5 þættir hafa áhrif á afleiðingar fyrir 

barnið. Það eru alvarleiki, tengsl við geranda til dæmis hvort hann er innan eða utan 

heimilis, hve lengi ofbeldið stendur yfir, hve oft það á sér stað og að síðustu aldur barns 

við brot (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.). 

Þegar um kynferðislegt ofbeldi er að ræða þá er það gerandinn sem stýrir 

aðstæðunum og nýtir gjarnan ýmsar aðferðir til að viðhalda þagmælsku barnsins (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Nánar verður fjallað um hegðun gerenda 

í kafla um gerendur síðar í ritgerðinni.   

2.1.2 Tíðni 

Á síðustu árum hefur umfjöllun á Íslandi um kynferðisbrot orðið opnari en hún var áður. 

Fjöldi fólks hefur stigið fram í fjölmiðlum og greint frá reynslu sinni af kynferðisofbeldi.  

Erlendar rannsóknir sýna fram á að nokkuð stór hluti fólks, karla og kvenna hefur orðið 

fyrir kynferðisofbeldi sem börn. Í einni rannsókn voru teknar saman niðurstöður 

spurningakannana um kynferðisofbeldi í 20 löndum. Í þeirri rannsókn kom fram að tíðni 

kynferðisofbeldis væri 7%–36% meðal kvenna og 3%–29% meðal karla. Þá sýndu 

niðurstöðurnar að 1,5 til 3 sinnum líklegra væri að konur yrðu fyrir kynferðisofbeldi sem 

börn en karlar (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). Oft hefur verið bent á að þau 

opinberu gögn sem eru til um tíðni kynferðisbrota á börnum sýni ekki glögglega umfang 
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þessara mála þar sem tilkynningar til lögreglu eru mjög fáar miðað við fjölda þolenda 

sem greinir frá því í þolendakönnunum að hafa orðið fyrir slíku ofbeldi. Það eru einmitt 

þessi brot sem sjaldnast eru kærð til lögreglu samkvæmt rannsóknum. Í könnun sem 

kynnt var árið 2006 á vegum Barnaverndarstofu og Rannsóknar og 

greiningar/Háskólanum í Reykjavík um kynhegðun ungs fólks og kynferðislega 

misnotkun kom fram að 13,5% stúlkna og 2,5% drengja sögðust hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur (Ólafur Bragason, 2011). Aðrar kannanir sem 

gerðar hafa verið hér á landi sýna mun hærri tölur. Íslensk rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur 

félagsráðgjafa frá 2002 sýndi að fjöldi þeirra sem hafa verið beittir kynferðisofbeldi fyrir 

18 ára aldur eru 17% af heildinni. Þar af voru 20% drengir og 80% stúlkur (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2011). Rannsókn Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur frá 2004 þar sem lagðir 

voru spurningalistar fyrir 9.113 framhaldsskólanema á Íslandi á aldrinum 16–19 ára 

sýndi fram á að 27,3% framhaldsskólanema sögðust hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi af 

einhverju tagi eða um 35,7% stúlkna og 17,8% drengja (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

2011). Báðar þessar rannsóknir leiða í ljós hærri tíðni en í faraldsfræðilegum 

rannsóknum á hinum Norðurlöndunum. Í Danmörku sögðust 11% aðspurðra hafa orðið 

fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur, 6% í Svíþjóð og 16% í Noregi. Þess ber að geta að 

önnur aðferðarfræði var notuð í Svíþjóð en á hinum Norðurlöndunum (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2011). 

 Það hversu ólíkar niðurstöður fást í rannsóknum á þessum brotaflokki er talið skýrast 

af ólíkri aðferðarfræði sem er beitt í rannsóknunum og að skilgreiningar sem eru 

notaðar á kynferðisofbeldi eru ólíkar. Þegar rýmri skilgreiningar eru notaðar er tíðnin 

hærri. Þá hafa rannsóknir á kynferðisofbeldi einnig leitt í ljós að með því að kanna 

ákveðnar heimilisaðstæður og persónubundna þætti hjá einstaklingum er hægt að spá 

fyrir um auknar líkur á að kynferðisofbeldi eigi sér stað. Sýnt hefur verið fram á að 

stúlkur eru í meiri hættu en drengir og að eldri börn eru talin í meiri hættu en yngri 

börn. Börn sem búa ekki með báðum kynforeldrum sínum, búa við heimiliserjur eða 

slæmar félagslegar aðstæður eru einnig í meiri áhættu en þau sem ekki búa við slíkar 

aðstæður (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). 
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2.1.3 Alvarleiki brota 

Rannsóknir hafa sýnt að alvarleiki brota er eitt af því sem hefur áhrif á hvort börn segja 

frá og það hversu langur tími líður frá broti að frásögn, ef þau segja frá (Brown, 

Edelstein, Goodman, Jones og Gordon, 2003). Í Barnahúsi er notast við fimm flokka eða 

stig þegar meta á alvarleika kynferðisbrota. Flokkunarkerfið er unnið af Jóhönnu Kristínu 

Jónsdóttur og Þorbjörgu Sveinsdóttur og byggist á grófleikaflokkun kynferðisbrota úr 

óbirtri rannsókn sem unnin var á vegum Barnaverndarstofu af þeim Guðjóni M. 

Bjarnasyni og Ómari H. Kristmundssyni. Vægasta stigið er þá alvarleikastig 1 sem felur í 

sér kynferðislegan talsmáta, þukl á líkama barns utan klæða og tilraun til kossa. 

Alvarleikastig 2 felur í sér að gerandi sýnir barni kynfæri sín, horfir á barn án klæða, 

snertir kynfæri barns utan klæða eða fróar sér í návist barns. Alvarleikastig 3 felur í sér 

allar snertingar á kynfærum barns eða brjóstum innan klæða, gerandi fróar barni eða 

lætur barn fróa sér. Fjórða stigið, alvarleikastig 4 inniheldur tilraun til innþrengingar í 

kynfæri eða endaþarm barns hvort sem það er með fingri, hlutum eða getnaðarlimi, 

tilraun til innþrengingar getnaðarlims í munn barns, innþrenging framkvæmd í kynfæri 

eða endaþarm með fingri eða hlutum, munnmök við barn, barn látið setja getnaðarlim í 

munn sinn eða látið sleikja kynfæri kvenna. Grófasta ofbeldið flokkast undir 

alvarleikastig 5 og felur í sér að haft er fullt samræði við barn í leggöng eða endaþarm 

(Jóhanna Kristín Jónsdóttir og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2001). 

 Samkvæmt skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd er alvarleiki flokkaður í þrjú 

stig þar sem fyrsta stigið er alvarlegast. Undir fyrsta stigið falla munnmök forsjáraðila við 

barn eða barns við forsjáraðila og samfarir forsjáraðila við barn í leggöng eða endaþarm. 

Annað stigið felur í sér þukl innan klæða á kynfærum barns eða nálægt kynfærum barns 

eða ef barn er fengið til að snerta kynfæri fullorðins aðila eða svæði nálægt kynfærum 

innanklæða. Þriðja stigið er víðtækara og felur meðal annars í sér þukl á kynfærum 

barns utan klæða eða þegar barn er fengið til að þukla á kynfærum fullorðins aðila utan 

klæða, einhver sýnir barni kynfæri sín, barni sýnt klámefni eða teknar kynferðislegar 

myndir af barni. Samkvæmt flokkunarkerfinu er þessi listi ekki tæmandi (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, e.d.) 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að því alvarlegra sem brotið er þeim mun 

ólíklegra er að barn segi frá og ef barn segir frá að þá líði lengri tími eftir því sem 

ofbeldið er alvarlegra (Hershkowitc, Lanes og Lamb, 2007). Í nýlegri skýrslu Unicef 
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kemur fram að flest börn sem koma til viðtals í Barnahús hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi á alvarleikastigi 4 og 5 (Unicef, 2013). Þá sýndi rannsókn Gunnhildar 

Gunnarsdóttur að flest börn sem komu í Barnahús höfðu orðið fyrir alvarlegustu 

brotunum í flokki 5 en aðeins 9% höfðu einungis orðið fyrir kynferðisofbeldi af 

alvarleikastigi 1. Í þeirri rannsókn kemur fram að ekki er vitað hvort þetta hlutfall bendi 

til þess að færri börn verði fyrir vægara kynferðisofbeldi eða hvort börnin eigi erfiðara 

með að greina eða átta sig á að þau hafi orðið fyrir slíku kynferðisofbeldi og segja þar af 

leiðandi ekki frá því (Gunnhildur Gunnarsdóttir, 2013). 

Vegna þess hve falið kynferðisofbeldi getur verið og þess að stundum átta börn sig 

ekki á að verið er að brjóta á þeim er þeim mun mikilvægara að samfélag fullorðinna sé 

vakandi fyrir tilkynningaskyldu sinni til barnaverndaryfirvalda hafi þeir vitneskju eða 

grun um að verið sé að beita barn kynferðisofbeldi. 

2.1.4 Tilkynningaskylda til barnaverndaryfirvalda 

Á Íslandi eru lög sem eiga að vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi. Í almennum 

hegningarlögum, nr. 19/1940 er kynferðislegt ofbeldi refsivert athæfi (Almenn 

hegningarlög, nr. 19/1940). Samkvæmt barnaverndarlögum er það skylda allra, bæði 

almennings og þeirra sem starfa að málefnum barna undir 18 ára aldri, að tilkynna til 

barnaverndarnefndar ef þeir hafa grun um að barn verði fyrir áreitni eða ofbeldi 

(Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Umsjón og stjórn barnaverndarmála í landinu er í höndum Barnaverndarstofu, 

sjálfstæðrar stofnunar, sem starfar í umboði Velferðarráðuneytisins. Undir 

Barnaverndarstofu starfa barnaverndarnefndir sem sjá um barnaverndarmál í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig. Þegar tilkynning berst til barnaverndarnefnda er varða 

kynferðisofbeldi gegn barni geta starfsmenn nefndanna vísað málum þeirra barna í 

Barnahús þar sem þau eiga kost á sérhæfðri þjónustu (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013).  

2.1.5 Starfsemi Barnahúss 

Barnahús er rekið af Barnaverndarstofu og var stofnað í nóvember 1998. Þær stofnanir 

sem bera ábyrgð á rannsókn og meðferð mála sem varða kynferðisofbeldi gegn börnum 

voru sameinaðar og komið á samstarfi milli þeirra. Má þar nefna dómara, ákæruvald, 

lögreglu, barnaverndaryfirvöld og lækna. Með þeim hætti er hægt að koma í veg fyrir að 
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börn þurfi að endurtaka sögu sína við mismunandi aðila á ólíkum stöðum. Í Barnahúsi er 

börnum einnig tryggð greining og meðferð eftir þörfum (Bragi Guðbrandsson, 2011). 

Barnahús sinnir þeim börnum á aldrinum 3½ árs til 18 ára sem grunur leikur á að hafi 

sætt kynferðisofbeldi. Það eru þó dæmi þess að yngri börn hafi fengið þar þjónustu og 

einnig ungt fólk allt að tvítugu sem hafði áður fengið þjónustu í Barnahúsi og óskaði 

sjálft eftir því að halda áfram. Starfsemin felst meðal annars í að sinna fræðslu og 

ráðgjöf til almennings, fagaðila og barnaverndarstarfsmanna þegar grunur vaknar um 

kynferðisofbeldi gegn barni. Barnaverndarnefndir geta þá óskað eftir könnunarviðtölum 

fyrir börn sem hafa ekki sagt frá því að hafa verið beitt kynferðisofbeldi en grunur hefur 

vaknað þar að lútandi. Könnunarviðtölin ná einnig til þeirra barna sem hafa sagt frá 

kynferðisofbeldi en gerandi er yngri en 15 ára og þar með undir sakhæfisaldri. Þau mál 

eru ekki kærð til lögreglu og því fara börn undir 15 ára aldri ekki í skýrslutöku. Ef mál eru 

hins vegar til rannsóknar hjá lögreglu er um að ræða skýrslutöku fyrir dómi og sjá þá 

starfsmenn Barnahúss um að taka viðtal við viðkomandi barn í skýrslutökunni. Í 

Barnahúsi fara einnig fram læknisskoðanir á börnum ef þau hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi eða sterkur grunur leikur á að það hafi gerst. Leiði skýrslutaka eða 

könnunarviðtal í ljós að barn hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi sinnir Barnahús greiningu 

og meðferð fyrir þau börn. Viðtölin fara að öllu jöfnu fram í Barnahúsi eða í heimabyggð 

barnanna ef unnt er að koma því við. Þar sem miklu máli skiptir að börnum líði vel þegar 

þau segja frá eða koma í viðtöl er leitast við að umhverfi Barnahúss sé hlýlegt að innan 

sem utan (Ólöf Ásta Farestveit, 2011). 

Í næsta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um gerendur, tengsl gerenda og þolenda 

og tælingarferli sem gjarnan á sér stað áður en gerendur brjóta gegn börnum. 

2.2 Þeir sem brjóta gegn börnum   

Þegar kynferðislegt ofbeldi berst í tal manna á milli eru margir sem spyrja sig að því 

hverjir það séu sem fremja brotin og hvað liggi þar að baki. Með rannsóknum hefur 

verið reynt að finna svar við þeim spurningum. Í þessum kafla verður fjallað um 

gerendur, tengsl gerenda og þolenda og tælingaferli gerenda.  

2.2.1 Gerendur  

Gerendur koma úr öllum stéttum þjóðfélagsins og eru oft á tíðum aðilar sem koma vel 

fyrir og eru vinsamlegir við börn (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). 
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Gerendur eru þó ólíkir hvað varðar bakgrunnsþætti sem notaðir eru til að skilgreina 

afbrotahegðun, eins og menntun, félagslegan bakgrunn, andfélagsleg viðhorf, 

vímuefnaneyslu, uppeldi og fleira. Flestir gerendur eru fullorðnir karlmenn eða í kringum 

80% og er meðalaldur þeirra 40 ár. Líklega eru það um 70% gerenda sem brjóta á 

stúlkum meðan talið er að í kringum 20% gerenda brjóti á drengjum og um 10% á 

báðum kynjum (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). Um 20% 

gerenda eru ungir eða undir 18 ára aldri (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013). Það hafa verið gerðar rannsóknir á konum sem gerendum en samkvæmt 

opinberum tölum er hlutfall þeirra í þeim hópi lágt. Sem dæmi má nefna að í 

Bandaríkjunum eru konur aðeins 1% þeirra sem sitja í fangelsum fyrir kynferðisbrot. Í 

öðrum rannsóknum hefur þó komið fram að konur séu gerendur í allt að 27% tilvika. Þar 

sem bakgrunnur gerenda er ólíkur er erfitt að flokka gerendur í tiltekna flokka (Anna 

Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). Þó er gerður greinarmunur á þeim 

sem eru haldnir svokallaðri barnagirnd og öðrum kynferðisbrotamönnum (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Ætla má að í hópi allra þeirra sem brjóta 

kynferðislega á börnum séu allt að 25–40% haldnir barnagirnd (Anna Kristín Newton og 

Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). Samkvæmt greiningarkerfi bandaríska 

geðlæknafélagsins, DSM 5, þurfa viss atriði að vera til staðar svo að hægt sé að greina 

einstaklinga með barnagirnd. Í fyrsta lagi þarf að vera til staðar löngun eða örvandi 

kynórar til barna sem ekki hafa náð kynþroska og þessar langanir þurfa að hafa verið til 

staðar í hálft ár eða meira. Ennfremur þarf einstaklingurinn að hafa sýnt af sér 

kynferðislega hegðun gagnvart barni eða að hann líði fyrir hvatir sínar. Þá þarf 

einstaklingurinn að hafa náð 16 ára aldri og hafa kynferðislegar langanir til barna sem 

eru að minnsta kosti 5 árum yngri en hann sjálfur (American Psychiatric Association, 

2013).  

Sem fyrr segir er bakgrunnur kynferðisafbrotamanna ekki einsleitur en kenningar 

hafa komið fram um að slík brotahegðun geti komið til vegna bágs sjálfsmats 

brotamannsins eða vegna lélegrar tengslamyndunar í æsku. Þetta lága sjálfsmat leiðir til 

slakrar félagsfærni og lélegrar tilfinningstjórnunar sem svo getur ýtt undir brot af þessu 

tagi. Þá eru sumir sem telja að margir þættir líffræðilegir, félagslegir og samfélagslegir 

þættir hafi áhrif á hvort einstaklingur brýtur gegn barni. Því séu ekki einhverjir ákveðnir 

þættir nægilegir til að skýra slík brot og ekki sé til einhver ein skýring á því hvers vegna 
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kynferðisbrot gegn börnum eigi sér stað (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar 

Hjaltason, 2011). 

Óumdeilanlegt er að afleiðingar kynferðisofbeldis geta verið skaðlegar fyrir þá sem 

fyrir því verða. Því er það samfélagsleg ábyrgð að reyna að draga úr slíkum brotum og 

veita þeim meðferð sem eru beittir ofbeldinu. Það þarf þó ekki síður að vinna með þá 

sem fremja brotin og reyna þannig að draga úr líkunum á að þeir brjóti af sér aftur. Hér 

á landi hefur verið stofnað sérstakt meðferðarteymi á vegum Barnaverndarstofu sem 

sinnir meðferð fyrir unga gerendur en í tölum frá lögreglu og Barnahúsi kemur fram 

fjölgun á ungum gerendum hérlendis (Ólafur Bragason, 2011). Hér á landi starfa auk 

þess sérfræðingar sem hafa sérhæft sig í að sinna meðferð fyrir fullorðna gerendur með 

það að markmiði að lágmarka líkur á að brot endurtaki sig (Anna Kristín Newton og 

Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011).  

2.2.2 Tengsl gerenda og þolenda 

Stundum heyrum við og lesum í fjölmiðlum af börnum sem eru numin á brott af 

ókunnugum aðila sem brýtur á þeim kynferðislega. Þessi mál vekja óhug og ótta. 

Fjölmargar rannsóknir renna þó stoðum undir það að flest kynferðisafbrot gegn börnum 

séu framin af einhverjum sem barnið þekkir. Talið er að í allt að 80% tilvika 

kynferðisbrota gegn börnum þekki barnið gerandann og brotin séu því framin af 

einhverjum sem tengist barninu eða fjölskyldunni vinaböndum (Helgi Gunnlaugsson, 

2011). Þá hefur það sýnt sig að í einungis 10–20% tilvika sé gerandinn alveg ókunnugur 

barninu (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013).  

 Í íslenskri rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur (2011) á kynferðisofbeldi gegn börnum undir 

18 ára aldri, kemur fram að stærsti gerendahópurinn séu karlar sem tengjast 

fjölskyldunni með einhverjum hætti eða um 63%. Ef frá voru taldir feður voru það í 50% 

tilvika karlkynsgerendur sem tengdust fjölskyldunni eins og afi, frændi, bróðir, 

hálfbróðir, stjúpbróðir, nágranni eða fjölskylduvinur. Þar á eftir koma ókunnugir karlar 

eða um 27% gerenda og 13% voru svo í föðurhlutverki, ýmist faðir, stjúpfaðir, fóstur- 

eða kjörfaðir, vinur eða kærasti móður. Í sömu rannsókn voru 3% gerenda konur sem 

tengjast fjölskyldunni eins og amma, frænka eða nágrannakona og 2% gerenda konur 

sem voru ókunnugar. Konur sem voru í foreldrahlutverki voru um 2% gerenda. 
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 Vegna þess hve oft er um að ræða menn sem tilheyra fjölskyldunni eða einhvern 

sem barnið eða fjölskyldan þekkir á ofbeldið sér oft stað á heimili barnsins eða 

gerandans (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). Ef kynferðislegt 

ofbeldi á sér stað innan veggja heimilisins eru sjaldan vitni að því fyrir utan 

fjölskyldumeðlimi sem eru þá gjarnan gerendur eða þolendur ofbeldisins. Þeir sem beita 

börn kynferðisofbeldi geta verið fjölskyldumeðlimir, umönnunaraðilar, ókunnugir, vinir, 

kennarar, heilbrigðisstarfsmenn, þjálfarar, önnur börn og svo mætti lengi telja. Vegna 

þess hve algengt er að kynferðisofbeldi sé framið af foreldri eða umönnunaraðila er 

erfitt um vik að finna leiðir til að koma í veg fyrir ofbeldið þar sem gerendurnir eru þeir 

sömu og er falið að vernda og annast barnið (Butchart o.fl., 2006).  

Sú staðreynd að langflest börn sem verða fyrir kynferðisofbeldi þekkja 

ofbeldismanninn og bindast honum jafnvel fjölskyldu- og tilfinningaböndum skiptir 

sköpum varðandi það hversu erfitt það getur reynst þeim að segja frá ofbeldinu. Nánar 

verður fjallað um frásagnarferli barna og kenningar tengdar því síðar í ritgerðinni. 

2.2.3 Tæling  

Þær aðferðir sem gerandinn notar til að komast að barni og brjóta á því eru þess eðlis að 

það getur verið erfitt fyrir barnið að átta sig á því sem er að gerast. Oft er um að ræða 

dulda þvingun sem ekki er sjáanleg eða auðvelt að bera kennsl á. Niðurstöður 

rannsóknar Hrefnu Ólafsdóttur (2011) sem nefnd var hér að ofan sýndi að í 68% tilvika 

var ekki notuð líkamleg þvingun við brotið. Þvingunin var mild í 29% tilvika til dæmis að 

ýtt var við þolanda eða honum haldið niðri og í 2% tilvika var þvingunin mjög gróf og fól í 

sér barnsmíðar og hrindingar.  

Það er þekkt að gerandinn verji tíma í að vinna traust barnsins áður en til ofbeldisins 

kemur og þurfi því síður að beita við það þvingun. Þetta ferli er kallað tæling og felst í 

aðdraganda ofbeldisins þegar gerandinn vinnur traust barnsins og þeirra sem standa því 

næst. Töluvert af rannsóknum liggur fyrir þar sem skoðað hefur verið nákvæmlega 

hvernig kynferðisbrotamenn haga sér, hvernig þeir velja þá sem þeir hyggjast beita 

ofbeldinu og hvernig þeir ná með markvissum hætti að vinna traust þeirra sem þeir svo 

brjóta á. Carla Van Dam (2001) er ein af þeim sem hefur rannsakað þetta og í bók sinni 

Identifying Child Molesters rekur hún sérstaklega einkenni og hegðun sem gerendur 

eiga sameiginleg og þá tælingu sem þeir beita áður en þeir brjóta á barni. Bók hennar 
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byggist meðal annars á djúpviðtölum við fjölda dæmdra barnaníðinga. Stór hluti 

gerenda virðist almennt ekki brjóta á börnum fyrr en gerandinn hefur unnið markvisst 

að því að vinna traust barnsins og ekki síður þeirra fullorðnu aðila sem eru í kringum 

barnið. Þannig ná gerendur að fá fullorðna fólkið í samfélaginu og í kringum barnið til að 

trúa því að óhugsandi sé að þeir geti verið afbrotamenn (Van Dam, 2001). Þetta er 

aðferð sem fjölmargir gerendur hafa sjálfir upplýst að þeir noti. Það er ekki fyrr en hinir 

fullorðnu hafa tekið þeim opnum örmum og heillast af þeim sem þeir byrja að brjóta á 

börnunum (Elliott, Browne og Kilcoyne, 1995). Van Dam (2001) talar um að óteljandi 

dæmi séu um að fullorðnir hafi heillast af framkomu sem þeir hefðu í raun átt að varast 

og því ekki einungis orðið ófærir um að vernda börnin í kringum sig heldur jafnvel varið 

gerandann ef ásakanir komu upp. Í tælingarferlinu sem Van Dam (2001) lýsir í bók sinni 

kemur fram að fyrsta forsendan sé sú að gerendur hafi kynferðislegan áhuga á börnum. Í 

öðru lagi verði þeir að réttlæta þennan áhuga og gjörðir sínar fyrir sjálfum sér og í þriðja 

lagi að tæla samfélag hinna fullorðnu til að geta haft aðgang að börnum. Síðast tæla þeir 

börnin og vinna þar með traust þeirra og viðhalda þannig þagmælsku þeirra svo að ekki 

komist upp um þá. Hegðun sú sem þeir sýna í tælingarferlinu er það sem Van Dam 

(2001) kallar „of góð til að vera sönn“. Gerendurnir leggja sig í líma við að vera nánast 

óeðlilega heillandi og hjálpsamir en jafnframt eru önnur einkenni sem fylgja með eins og 

að þeir kjósa fremur félagsskap barna en fullorðinna þar sem fólk kemur saman, taka 

þátt í leikjum við börnin á þeirra forsendum og sýna gjarnan barnalega hegðun, leika við 

börn í líkamlegum leikjum í miklum mæli eins og að hnoðast með og kitla börn, komast 

fljótt í innsta hring, virða ekki mörk og eru gjarnan hafnir yfir allan grun af samfélaginu 

ef einhver kemur fram með ásakanir vegna ofangreindra einkenna.  

Tælingarferlið sem Van Dam (2001) talar um byggist á kenningum Finkelhor en þar 

kemur fram að áður en kynferðisbrot á sér stað þurfi að uppfylla fjögur forskilyrði. Það 

fyrsta er að gerandinn hafi áhuga á að brjóta gegn barninu og hafi kynferðislegar eða 

tilfinningalegar þarfir til barna, hann þarf að sannfæra sjálfan sig um að barn beri ekki 

skaða af brotinu og réttlæta gjörðir sínar og í þriðja lagi þarf hann að afgreiða þá ytri 

þætti sem vernda barnið sem líkt og Van Dam nefnir gætu verið hinir fullorðnu í 

samfélagi þeirra og skapa þannig aðstæður þar sem brot getur farið fram. Í fjórða lagi að 

draga úr mótþróa barnsins og vinna traust þess (Finkelhor, 1984). 
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Í rannsókn sem tók til 72 dæmdra kynferðisglæpamanna kom fram að þeir völdu 

frekar að misnota eigin börn eða börn sem þeir höfðu auðveldan aðgang að, börn sem 

glímdu við tilfinningalegan vanda, voru þögul, óframfærin, vinafá, börn einstæðra 

foreldra eða börn sem komu frá heimilum þar sem félagslegar aðstæður voru erfiðar. Í 

annarri rannsókn þar sem rannsakaður var hópur gerenda sem voru í meðferð kom fram 

að þeir hefðu almennt tælt börn sem virkuðu óörugg með sig, viðkvæm og vinafá. Þeir 

leituðu sérstaklega til barna sem treysta í blindni og unnu markvisst að því að vinna 

traust þeirra áður en þeir hófu að brjóta á þeim. Þeir greindu einnig frá því að hafa varið 

töluverðum tíma í að skapa traust samband við fjölskylduna sem þeir sögðu gefa sér 

greiðari aðgang og vald yfir barninu. Sú aðferð sem þeir viðhafa til að ná „samvinnu“ og 

hlýðni barns eru til dæmis að sýna því athygli, gefa því gjafir og veita því forréttindi 

(Paine og Hansen, 2002). Rannsóknir á tælingarferli gerandans varpa ljósi á þær 

tilfinningar sem börn hafa gjarnan til þess sem brýtur á þeim og veitir innsýn í margar 

ástæður þess að þau draga það að segja frá eða segja jafnvel aldrei frá ofbeldinu.  

Í næsta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um afleiðingar kynferðisofbeldis og áhrif 

þess á þolendur og aðstandendur þeirra. 

2.3 Afleiðingar og áhrif kynferðisofbeldis gegn börnum 

Flestir átta sig á því nú til dags að kynferðisofbeldi er mun algengara en fólk gerði sér 

almennt grein fyrir. Það er ekki einungis þolandinn sjálfur sem skaðast heldur einnig 

fjölskylda hans og samfélagið í heild (Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2009). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að heilsufarslegar og félagslegar afleiðingar kynferðisofbeldis á börnum eru 

umtalsverðar. Þær gefa til kynna að það að verða fyrir líkamlegu eða kynferðislegu 

ofbeldi í barnæsku geti haft áhrif á andlega og líkamlega heilsu síðar á lífsleiðinni. Það að 

hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi sem barn eykur meðal annars hættu á þunglyndi, offitu, 

kynferðislegri áhættuhegðun, ótímabærum þungunum og áfengis- og vímuefnaneyslu. 

Slíkir áhættuþættir geta leitt til ótímabærs dauða af völdum sjálfsvígs eða sjúkdóma eins 

og hjartasjúkdóma, kynsjúkdóma og krabbameins. Það er því ljóst að afleiðingarnar geta 

verið miklar á líf einstaklinga en einnig fyrir samfélagið (Butchart o.fl., 2006). 

2.3.1 Þolendur 

Afleiðingar kynferðisofbeldis fyrir þolendur þess má flokka sem skammtíma- og 

langtímaafleiðingar. Skammtímaafleiðingar eru þær sem geta komið fram innan tveggja 
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ára eftir að ofbeldi lýkur. Þá er um að ræða kynferðislega hegðun, sjálfsskaðandi 

hegðun, sjálfsvígstilraunir, áfengis- og vímuefnaneyslu, erfiðleika í námi, erfiðleika í 

samskiptum við fólk, árásarhneigð eða ofbeldishegðun, erfiðleika með að setja öðrum 

mörk, að forðast að umgangast annað fólk og áhugaleysi. Viðkomandi getur einnig 

fundið fyrir líkamlegum einkennum eins og höfuðverk og magaverk sem erfitt getur 

verið að finna læknisfræðilega skýringu á. Langtímaafleiðingar eru þunglyndi, viðvarandi 

kvíði, líkamleg einkenni/umkvartanir, hugrof (e. dissociation), vandamál sem tengjast 

kynlífi, skortur á félagshæfni, lágt sjálfsmat og sektarkennd. Þær afleiðingar eru oftar en 

ekki nokkuð sem fullorðið fólk sem varð fyrir kynferðisofbeldi í æsku finnur fyrir. Þá eru 

einnig tilfinningalegar afleiðingar sem geta birst bæði sem skammtíma- og 

langtímaafleiðingar. Það eru depurð, reiði, lágt sjálfsmat, kvíði, sektarkennd og 

áfallastreita (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013).  

Áfallastreituröskun getur komið í kjölfar áfalla sem fela í sér lífshættu, ótta eða 

alvarlegan skaða. Einkenni áfallastreitu felast meðal annars í því að endurupplifa 

atburðinn ítrekað, upplifa doða eða minnisleysi í tengslum við atburðinn, forðast 

aðstæður er tengjast atburðinum og sýna mikil viðbrögð eins og mikla reiði eða 

skyndilegan ótta. Þá hafa rannsóknir leitt í ljós að þau börn sem hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi þjást frekar af tilfinningalegum vanda og hegðunarvandamálum en þau 

börn sem ekki hafa sætt slíku ofbeldi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). 

 Margir af þeim einstaklingum sem eiga sögu um kynferðisofbeldi í æsku þjást af lágu 

sjálfsmati. Sjálfsmat viðkomandi getur hafa laskast og algengt er að þolandinn taki á sig 

ábyrgðina á ofbeldinu. Einstaklingurinn telur þá jafnvel að það sé eitthvað að honum og 

að hann hefði átt að geta komið í veg fyrir ofbeldið (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013). Af þeim sökum getur viðkomandi upplifað djúpstæða tilfinningu um 

skömm og sektarkennd og misst þannig með tímanum meira af sjálfstrausti sínu og 

sjálfsvirðingu (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Rannsókn Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur 

(2011) sem minnst var á í kaflanum um tíðni leiddi einnig í ljós að þau börn sem sögðust 

hafa orðið fyrir alvarlegustu brotunum voru líklegri en önnur til að eiga við 

hegðunarvanda að stríða, sýna sjálfsskaðandi hegðun, eða nota vímuefni. 

 Til eru rannsóknir sem sýna fram á hærri skilnaðartíðni þeirra sem urðu fyrir 

kynferðisofbeldi í æsku, lakari fjárhagsstöðu, tíðari sjálfsvígstilraunir og lægra 

menntunarstig. Einnig eru til rannsóknir sem hafa sýnt fylgni milli áfallastreitu í æsku og 
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lyndisraskanna eins og kvíða, fælni, athyglisbrests, ofvirkni og aðskilnaðarkvíða (Berglind 

Guðmundsdóttir og Sjöfn Evertsdóttir, 2011). Í nýlegri sænskri rannsókn kom fram að 

unglingar sem sætt höfðu kynferðisofbeldi upplifðu meira af tilfinningalegum vanda, 

glímdu frekar við hegðunarvanda og höfðu lakara sjálfstraust en unglingar sem ekki 

höfðu upplifað kynferðisofbeldi. Því alvarlegra sem ofbeldið hafði verið, þeim mun lakari 

var sálfélagsleg heilsa þeirra (Priebe, Hansson og Svedin, 2010).  

Það sem talið er hafa áhrif á afleiðingar kynferðisofbeldis eru þættir eins og aldur og 

þroski barnsins, tengsl barns við gerandann, aldursmunur barns og geranda, viðbrögð 

fjölskyldunnar þegar upp komst um ofbeldið, hversu lengi og hversu oft ofbeldið stóð 

yfir, alvarleiki brota og hvort beitt var líkamlegu ofbeldi samhliða hinu kynferðislega. 

Börn sem eldri eru telja sig frekar eiga sök á ofbeldinu og að þau hefðu átt að koma í veg 

fyrir það og hafa jafnvel hugmyndir um að eitthvað við þau sjálf hafi leitt til þess að þau 

urðu fyrir ofbeldinu. Börn sem verða ung fyrir ofbeldinu geta fundið fyrir afleiðingunum 

á seinni þroskaskeiðum þegar þau átta sig betur á hvað kom fyrir þau. Því betri tengsl 

sem barnið hefur átt við gerandann og því meira traust sem það ber til hans, þeim mun 

meiri líkur eru á alvarlegri afleiðingum. Afleiðingarnar eru gjarnan minni ef aldursmunur 

barns og geranda er mjög lítill. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að viðbrögð fjölskyldu 

geta skipt miklu máli. Lykilatriði þar er hvort fjölskyldan styður barnið eða ekki, hvort 

fjölskyldan trúir barninu eða gerir það ábyrgt fyrir ofbeldinu. Því lengur sem ofbeldið 

varir og því alvarlegra sem það er, þeim mun líklegra er að það hafi alvarlegri afleiðingar. 

Ef hótað er líkamsmeiðingum eða líkamlegu ofbeldi beitt samhliða því kynferðislega 

geta afleiðingarnar verið alvarlegri. Þessir þættir skipta síðan allir máli í hverju og einu 

tilfelli fyrir sig. Þegar náinn ættingi brýtur á barni getur það haft alvarlegri afleiðingar í 

för með sér, þótt brotið sé vægt, en þegar ókunnugur aðili brýtur gróflega á barni, svo 

að dæmi sé tekið (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Niðurstöður 

rannsókna benda líka til að börn sem hafa verið beitt kynferðisofbeldi séu í aukinni 

hættu á að vera beitt ofbeldi aftur síðar á lífsleiðinni hvort sem um er að ræða líkamlegt, 

andlegt eða kynferðislegt ofbeldi. Einnig er meiri hætta á að þau verði vanrækt 

(Swanstona, Parkinson, Oatesc, Tooled, Plunkette og Shrimptone, 2002). 

Á fullorðinsárum geta afleiðingar kynferðisofbeldis haft áhrif á fjölskyldulíf 

einstaklinga, foreldrahlutverkið og á parsambönd (Rakel Rán Sigurbjörnsdóttir, 2012). Til 

eru rannsóknir sem hafa sýnt að konur sem sætt hafa alvarlegu kynferðisofbeldi í æsku 
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hafi neikvæðari mynd af sér sem foreldri, en konur sem ekki hafa slíka reynslu. Þær voru 

óöruggari í uppeldinu, höfðu minna sjálfstraust í aðstæðum tengdum uppeldinu, voru 

sjálfmiðaðri og líklegri til að treysta á tilfinningalegan stuðning barna sinna (Banyard, 

1997). Afleiðingarnar geta einnig haft gríðarleg áhrif á parsambönd. Þolendur 

kynferðisofbeldis í æsku geta átt mjög erfitt með að treysta, átt í erfiðleikum með nánd 

og að tjá tilfinningar sínar. Allt þetta hefur svo áhrif á þróun og gæði sambandsins. Þá 

eru einnig auknar líkur á ofbeldi í parsamböndum ef annar eða báðir aðilar hafa sætt 

kynferðisofbeldi í æsku og hjónaskilnaðir eru tíðari hjá þeim sem hafa sætt 

kynferðisofbeldi í æsku en öðrum (Rakel Rán Sigurbjörnsdóttir, 2012).  

2.3.2 Aðstandandendur 

Aðstandendur geta upplifað sterkar tilfinningar og tilfinningaviðbrögð þegar þeir 

uppgötva að einhver úr fjölskyldunni hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi. Sumir finna 

mikla heift í garð gerandans og jafnvel til þolandans sumir jafnvel til sjálfra sín. Þá geta 

aðstandendur fundið fyrir mikilli sektarkennd, fundist þeir vera ábyrgir eða að verið sé 

að ásaka þá. Þeir geta upplifað sorg vegna þess sem þolandinn hlýtur að hafa þurft að 

ganga í gegnum, upplifað sig hjálparvana og fundið fyrir vonleysi (Engel, 1994).  

Samkvæmt skilgreiningu á áfallastreituröskun getur fólk fengið einkenni áfallastreitu 

af því að frétta um eða heyra af ofbeldi eða árás á fjölskyldumeðlim eða náinn vin. Það 

eru til rannsóknir sem sýna fram á að foreldrar barna sem hafa verið beitt 

kynferðisofbeldi upplifa einkenni áfallastreituröskunar. Þá hafa fundist tengsl milli 

kynferðisofbeldis á börnum og þunglyndis foreldra. Foreldrar barna sem sætt hafa 

kynferðisofbeldi voru þá líklegri til að upplifa einkenni þunglyndis en foreldrar barna 

sem höfðu ekki orðið fyrir kynferðisofbeldi (Elliot og Carnes, 2001).  

Í rannsókn þar sem þátttakendur voru börn, sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi 

ættingja utan kjarnafjölskyldu, og foreldrar þeirra, lýstu foreldrar einkennum eins og 

svefntruflunum, martröðum, viðkvæmni, pirringi, tíðum grátköstum og yfirþyrmandi 

tilfinningum. Kvíðinn sem þau fundu fyrir vegna ofbeldisins truflaði hugsanir, svefn og 

samskipti við fjölskyldu og vini og hafði áhrif á hvernig þau stóðu sig í vinnu. Foreldarnir 

eins og börnin, kenndu sér gjarnan um ofbeldið. Börnin vegna þess að þau höfðu þegið 

gjafir, haft ánægju af athyglinni, verið forvitin um kynferðislegar snertingar eða fyrir að 

hafa ekki komið í veg fyrir ofbeldið. Foreldrar kenndu sjálfum sér um fyrir að hafa farið í 
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vinnu, notað daggæslu eða treyst einhverjum fyrir barninu. Foreldrar gengu í gegnum 

langt tímabil af erfiðum tilfinningum og vantrú. Raunveruleikinn virtist svo ótrúlegur að 

foreldrarnir gátu ekki fallist á það samstundis að þetta hefði átt sér stað, jafnvel þó þeir 

tryðu frásögn barnins. Foreldrar fundu einnig fyrir sterkri upplifun um svik af hálfu 

gerandans. Þeir höfðu treyst einhverjum sem hafði narrað þau líkt og barnið. Upplifun 

um svik ýtti undir sjálfsásakanir, efasemdir um eigin dómgreind og hæfni á mörgum 

sviðum. Reiðinni í garð gerandans var gjarnan lýst sem alltumlykjandi og sagt að hún 

hefði truflandi áhrif á daglegt líf þeirra. Sumir þurftu jafnvel aðstoð við að forðast að 

framkvæma einhverjar gjörðir í kjölfar þessara heiftúðugu tilfinninga. Margir óttuðust 

að barn þeirra væri skaðað fyrir lífstíð, gæti sjálft orðið gerandi eða syrgðu missi á 

sakleysi þeirra. Ferlinu, sem foreldrarnir gengu í gegnum eftir að kynferðisofbeldi gegn 

börnum þeirra komst upp, svipar til sorgarferlis í kjölfar ástvinamissis. Það er áfall, 

afneitun, reiði, depurð og að lokum sátt (Grosz, Kempe og Kelly, 2000).   

Töluvert er til af rannsóknum þar sem sérstaklega hafa verið rannsakaðar mæður 

barna sem hafa sætt kynferðisofbeldi sem voru í sambandi við gerandann. Í slíkum 

aðstæðum getur sumum mæðrum reynst það næstum óbærilegt að trúa barni sínu 

þegar það greinir frá kynferðisofbeldi. Það að trúa neyðir þær til að standa frammi fyrir 

ákvörðunum og aðgerðum eins og að fara frá manninum sem þær elska, kæra hann til 

lögreglu og segja öðrum í fjölskyldunni frá, til að vernda önnur börn. Ef þær trúa ekki að 

kynferðislegt ofbeldi hafi átt sér stað, þurfa þær ekki að taka slíkar ákvarðanir sem þær 

eru jafnvel óviljugar eða óhæfar til að taka á þessu stigi (Engel, 1994). 

Í einni rannsókn þar sem kannað var tilfinningalegt álag á foreldra í kjölfar frásagnar 

barns af kynferðisofbeldi utan kjarnafjölskyldu, kom fram að almennt hafði þetta álag 

neikvæð áhrif á náin sambönd í lífi foreldranna. Fram komu dæmi um alvarlega 

hjónabandserfiðleika sem smituðust yfir á fjölskyldulífið. Foreldrar upplifðu að ákvörðun 

um að tilkynna til lögreglu hafði oft í för með sér að þeir misstu sambönd við nána vini 

eða ættingja í fjölskyldunni, sem gat þýtt mikinn missi fyrir suma foreldra. Þeir, líkt og 

börnin, höfðu oft misst traust á öðrum fullorðnum. Samband foreldra og barnsins sem 

hafði orðið fyrir ofbeldinu gat orðið fyrir neikvæðum áhrifum. Þetta átti einkum við ef 

um ungling var að ræða þar sem tilhneiging til ofverndunar af hálfu foreldra hafði 

neikvæð áhrif á sambandið og leiddi gjarnan til ágreinings (Davies, 1995).  
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Til eru þó nokkrar rannsóknir um hvaða áhrif frásögn af kynferðisofbeldi gegn 

börnum hefur á mæður barnanna. Í rannsókn Murphy (1998) var skoðað hvaða áhrif 

frásögn hefði á mæður sem sjálfar hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku eða á 

unglingsárunum. Niðurstöður gáfu til kynna að tengsl væru á milli þess tilfinningalega 

álags sem mæður upplifðu í kjölfar frásagnar barna þeirra um kynferðisofbeldi og þess 

að þær ættu sjálfar sögu um kynferðisofbeldi í æsku. Þær mæður sem höfðu orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi sjálfar í barnæsku eða á unglingsárunum upplifðu því meira 

tilfinningalegt álag í kjölfar frásagnar barns en þær mæður sem voru án slíkrar reynslu.  

Í rannsókn Kelly frá 1990 á börnum sem voru beitt kynferðisofbeldi í daggæslu kom í 

ljós að mæður sem áttu sögu um að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, upplifðu 

meira tilfinningalegt álag en mæður án slíkrar reynslu (Kelly, 1990).  

Niðurstöður rannsókna gefa almennt til kynna að það getur verið áfall fyrir foreldra 

og alla fjölskylduna þegar upp kemst að barn hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi. Þó eru 

vankantar á mörgum af þessum rannsóknum vegna lítillar þátttöku, vöntunar á 

samanburðarhópum eða kenningarfræðilegum bakgrunni. Af sumum rannsóknum að 

dæma er það misjafnt eftir fjölskyldum hve mikið tilfinningalegt álag foreldrar upplifa í 

kjölfar frásagnar um kynferðisofbeldi. Fer það eftir styrkleikum fjölskyldunnar, aðferðum 

til að takast á við erfiðleika og fleiri breyta (Manion o.fl., 1998).  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir því ferli sem á sér stað þegar barn segir frá 

kynferðisofbeldi. Þá verður einnig fjallað um þær breytur sem hafa áhrif á það ferli og að 

síðustu verður fjallað um viðbrögð foreldra við frásögn barns. 

2.4  Frásögn (e. disclosure) barns af kynferðisofbeldi 

Ef börn upplifa ofbeldi til lengri tíma er meiri hætta á langvarandi neikvæðum 

afleiðingum af ofbeldinu. Sjaldnast eru líkamleg sönnunargögn til staðar og því lendir 

sönnunarbyrði oft á frásögn barnsins. Geta og vilji barns til að segja frá ofbeldinu sem 

það varð fyrir er því lykilatriði þegar kærumál er í gangi. Því er mikilvægt að við reynum 

að skilja betur frásagnarferlið (Paine og Hansen, 2002). 

2.4.1  Frásagnarferli barns 

Þegar barn segir frá kynferðisofbeldi sem það hefur orðið fyrir getur það verið meðvituð 

frásögn eða það segir frá án þess að ætla sér það. Í öðrum tilvikum vakna grunsemdir 

einhvers annars sem umgengst barnið, hugsanlega vegna einkenna sem barnið sýnir í 
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hegðun eða vegna líkamlegra einkenna. Grunsemdir geta líka vaknað við skoðun hjá 

lækni. Það er afar sjaldgæft að einhver verði vitni að kynferðisofbeldi gegn barni (Svedin 

og Back, 2003). Mian, Wehrspann, Klajner-Diamond, LeBaron og Winder voru á meðal 

þeirra fyrstu til að skipta eðli frásagna barna af kynferðisofbeldi í óviljandi og viljandi. 

Viljandi var þá að segja meðvitað frá með það að markmiði að upplýsa um ofbeldið. 

Óviljandi frásögn er í raun frásögn fyrir slysni án þess endilega að ætlunin hafi verið 

segja frá ofbeldinu (Schaeffer, Leventhal og Asnes, 2011).  

Í rannsókn Sorensen og Snow á frásögnum barna af kynferðisofbeldi kom í ljós að 

meirihluti barna, 75%, sagði óvart frá en 25% sögðu viljandi frá (Svedin og Back, 2003).  

Önnur erlend rannsókn þar sem kannaðar voru frásagnir 630 barna, leiddi í ljós að 

algengast var að börn segðu frá óviljandi eða í 28% tilvika. Sem dæmi hafði barn þá 

nýlega verið hjá eða hitt meintan geranda í sakamáli eða sakfelldan geranda og var því 

spurt hvort eitthvað hefði komið fyrir það, en sagði ekki frá að eigin frumkvæði. Einnig 

komst upp um mál 28% barnanna ef þau komu fram með óviðeigandi yfirlýsingar eða 

sýndu kynferðislega hegðun. Í 24% tilvika sögðu börnin sjálfviljug frá eftir fræðsluerindi 

og í 10% tilvika sögðu þau sjálf frá í kjölfar hvatningar frá vinum (Paine og Hansen, 

2002). Í skýrslu Rannsóknar og greiningar kom fram að unglingar greina oft nánum aðila 

utan fjölskyldu, vinum, kærasta eða kærustu, frá kynferðisofbeldi (Barnaverndarstofa, 

2007). 

Það hefur einnig verið rannsakað hverjum börn kjósa helst að segja frá ef þau hafa 

sætt kynferðisofbeldi. Þar hefur komið í ljós að það eru helst foreldrar eða 

umönnunaraðilar (e. parent-figure). Í sumum rannsóknum voru þau jafnlíkleg til að segja 

foreldri frá eins og vini (Paine og Hansen, 2002). Í sænskri rannsókn kom fram að í meira 

en helmingi tilfella töluðu börn við annað foreldrið eða bæði þegar þau greindu frá 

kynferðisofbeldinu (Svedin og Back, 2003). Í rannsókn þar sem þátttakendur voru 

fullorðnir kvenkynsþolendur kom fram að flestar konurnar höfðu valið að segja móður 

sinni frá eða 56% en stór hluti hafði sagt systkini eða vini frá, eða 54% (Paine og Hansen, 

2002). 

Ein rannsókn leiddi í ljós að stúlkur voru líklegri til að tala við jafningja um ofbeldið, 

en strákar líklegri til að tala við mæður sínar. En á móti kom að strákar voru mun líklegri 

til að segja að það hefði ekki verið neinn sem hægt var að ræða við um ofbeldið. Algengt 

var að bæði kynin segðu ekki strax frá ofbeldinu (Edinburgh, Saewyc og Levett, 2006).  
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Í sænskri rannsókn kom fram að af unglingum sem sögðust hafa sætt kynferðisofbeldi 

sagðist helmingur hafa talað við einhvern fullorðinn aðila um ofbeldið. Aðeins 9% af 

þeim sem viðurkenndu að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi höfðu talað við fullorðinn 

fagaðila um það sem hafði gerst. Enginn strákanna hafði talað við fagaðila. Ekki er vitað 

hvað mörg af þessum málum höfðu verið tilkynnt til barnaverndaryfirvalda (Svedin og 

Back, 2003). 

Enn önnur rannsókn á börnum sem höfðu sætt kynferðisofbeldi sýndi fram á hve 

erfitt þeim reyndist að taka þá ákvörðun að segja frá. Þau lýstu því að þau hefði langað 

til að segja frá en óttast viðbrögðin sem þau fengju við frásögninni. Það kom skýrt fram 

hjá þeim að þjáning þeirra tók síður en svo enda við það að segja frá en þau voru þrátt 

fyrir það sammála um að það væri það besta sem þau höfðu getað gert í stöðunni. 

Hefðu þau ekki sagt frá hefði ofbeldið gagnvart þeim ekki hætt og huganlega ekki heldur 

ofbeldi gagnvart öðrum. Þá hefðu þau ekki heldur getað hafið tilfinningalegan bata 

(Berliner og Conte, 1995). 

2.4.2 Hvað hefur áhrif á frásögn  

Þættir sem hafa áhrif á hvort barn segi frá kynferðisofbeldi eða ekki hafa verið vel 

kannaðir. Það að barn segi frá er mikilvægur liður í því að hægt sé að stöðva ofbeldið, 

grípa inn í, draga úr áhrifum ofbeldisins og minnka líkur á neikvæðum langtímaáhrifum 

(Paine og Hansen, 2002). Rannsóknir gefa til kynna að aldur, alvarleiki ofbeldisins, ótti 

við neikvæðar afleiðingar og það að upplifa að börnin sjálf séu ábyrg fyrir ofbeldinu séu 

helstu þættir sem spá fyrir um frásögn barns (Brown o.fl., 2003). Í rannsókn þar sem 

þátttakendur voru 156 börn sem sætt höfðu kynferðisofbeldi kom í ljós að 24% þeirra 

höfðu sagt frá ofbeldinu strax í kjölfarið, 21% sögðu frá þegar innan við eitt ár var liðið 

frá ofbeldinu og 17% tóku lengri tíma í að segja frá. Þar kom fram að 39% sögðu aldrei 

frá. Börnin sem höfðu sætt alvarlegasta ofbeldinu voru ólíklegust til að segja frá strax og 

um helmingur þeirra sagði ekki frá (Svedin og Back, 2003). Flestir þolendur 

kynferðisofbeldis í æsku bæði þrá og óttast að segja frá leyndarmálinu. Börn óttast að 

vera ekki trúað og að vera jafnvel kennt um ofbeldið. Þau upplifa að það sé í þeirra valdi 

að sundra fjölskyldunni með leyndarmálinu eða koma henni í erfiða stöðu. Palmer 

(1999) hélt því fram að það sem hindraði börn í að segja frá þegar þau verða fyrir 

kynferðisofbeldi, væri ótti við afleiðingarnar, sjálfsásökun, skortur á skilningi á því að 
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ofbeldið sé rangt og erfiðleikar við að tala um ofbeldið (Lovett, 2004). Börn átta sig ekki 

alltaf á kynferðisbroti sem þau voru beitt vegna takmarkaðrar þekkingar þeirra og vita 

því ekki alltaf að þau eigi að segja frá (Jóhanna Kristín Jónsdóttir og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2001; Svedin og Back, 2003). 

Tælingaraðferðin sem gerandi notar til að vinna og viðhalda trausti og þögn barnins á 

sinn þátt í að viðhalda þeirri trú barnsins að það beri ábyrgð á ofbeldinu. Gerandinn 

setur barnið stöðugt í hlutverk samherja sem er að leyna ofbeldinu (Paine og Hansen, 

2002). Gerandinn stjórnar og treystir á það að barnið segi ekki frá og beitir jafnvel til 

þess hótunum. Í flestum tilvikum er gerandinn einhver sem barnið þekkir og treystir eða 

það er bundið tilfinninga- eða fjölskylduböndum. Þetta getur valdið börnum miklu 

óöryggi og álagi því að oft höfðar gerandinn til samvisku þeirra og gerir þau ábyrg fyrir 

ofbeldinu. Jafnvel með því að fá þau til að trúa að ofbeldið sé þeirra sök. Stundum hóta 

gerendur að ef þau segi frá geti eitthvað slæmt komið fyrir þau eða fjölskyldu þeirra. 

Gerandinn getur einnig sagt við barnið að ef það segi frá geti hann lent í fangelsi. Barnið, 

sem gjarnan er bundið gerandanum tilfinningaböndum, upplifir því ábyrgð á velferð 

gerandans og framtíð (Jóhanna Kristín Jónsdóttir og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2001). 

Þá hafa rannsóknir sýnt að yngri börn eru líklegri til að segja frá en eldri börn. 

Hugsanlega er það vegna þess að því eldri sem börnin eru þeim mun betur vita þau hvað 

telst ekki viðurkennt í samfélaginu og getur það ýtt undir frekari skömm ef þeim finnst 

að þau hefðu átt að koma í veg fyrir ofbeldið. Yngri börn voru einnig líklegri en þau sem 

eldri voru til að segja foreldrum frá en eldri börnin sögðu frekar systkinum eða vinum frá 

(Hershkowitz o.fl., 2007). 

Könnun Barnaverndarstofu sem unnin var af Rannsóknum og greiningu sýnir að 27% 

þeirra barna sem sögðust hafa sætt kynferðisofbeldi á Íslandi höfðu ekki greint frá fyrsta 

atviki. Þegar meira en ár var liðið frá fyrsta atviki höfðu um 23% þeirra enn ekki sagt frá. 

Ástæðurnar sem börnin gáfu fyrir því að hafa valið að segja ekki frá voru skömm, að þau 

fengu sig ekki til þess, vildu forða fjölskyldu sinni frá erfiðleikum eða að þau óttuðust að 

þeim yrði ekki trúað. Helstu ástæður fyrir að segja frá voru að þeim leið illa, þau vildu að 

ofbeldið hætti og að þau vissu að þetta væri rangt (Barnaverndarstofa, 2007).  

Í flestum rannsóknum hefur verið sýnt fram á það að því meiri sem tengslin eru við 

gerandann því minni líkur eru á því að börn greini frá því að hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi (Gunnhildur Gunnarsdóttir, 2013).  
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Ótti við þá erfiðleika sem oft koma í kjölfar þess að segja frá hefur einnig áhrif á 

frásögn. Erfiðleikar eins og áhrif á fjölskyldu og afleiðingar fyrir gerandann. Þá hafa 

einnig fundist tengsl milli frásagnar og alvarleika ofbeldisins. Því alvarlegra sem ofbeldið 

er þeim mun ólíklegra er að börn segi frá. Einnig er ólíklegra að drengir segi frá en 

stúlkur og að sama skapi er enn ólíklegra að eldri drengir segja frá en yngri drengir 

(Paine og Hansen, 2002).  

Þá virðist það einnig hafa áhrif á frásögn hvort börn upplifa foreldra sína sem 

styðjandi eða ekki. Í rannsókn einni á frásagnarferli barna kom í ljós að þar sem 

forsjáraðilar voru styðjandi voru börn mun líklegri (65%) til að segja frá en þau börn sem 

ekki áttu styðjandi foreldra (17%). Stuðningurinn var skilgreindur sem vilji forsjáraðila til 

að viðurkenna möguleikann á því að börnin hafi verið beitt kynferðisofbeldi og að ekkert 

benti til að forsjáraðili myndi neyða barnið til að afneita ofbeldinu eða refsa því fyrir að 

segja frá. Þá voru mæður ólíklegri til að vera styðjandi ef meintur gerandi bjó hjá móður 

en ef hann bjó annars staðar (Paine og Hansen, 2002).  

Í rannsókn Sorensen og Snow kom fram að ástæður þess að börn völdu að segja frá 

voru upplýsingar fengnar úr skóla, reiði, aðstæður þar sem það virtist rétt að segja frá, 

stuðningur frá vinum eða að gerandi hafði flutt og öruggt varð að segja frá ellegar ótti 

við að gerandi kæmi í heimsókn (Svedin og Back, 2003). 

Því eldra sem barnið er þeim mun betur gerir það sér grein fyrir þeim afleiðingum 

sem það getur haft að segja frá ofbeldinu. Það getur verið að því verði ekki trúað, 

gerandinn fari í fangelsi, fjölskyldan sundrist eða að þeim verði komið fyrir í fóstri. Allt 

hefur þetta áhrif á hvort barnið þegir yfir leyndarmálinu. Í rannsókn Sauziers kom fram 

að sum börn sáu eftir að hafa sagt frá, þau vildu að ofbeldinu linnti en fannst sem þau 

hefðu eyðilagt fjölskylduna. Frásögnin kom af stað atburðarás sem þau höfðu litla stjórn 

á. Það getur skipt máli hvort barnið sjálft er ábyrgt fyrir frásögninni eða hafi sagt óvart 

frá. Þeim börnum sem segja frá óviljandi virðist að jafnaði líða betur með frásögnina en 

þeim sem völdu meðvitað að segja frá (Svedin og Back, 2003). 

Í einni rannsókn voru sérhæfðir rannsakendur (e. forensic interviewers) beðnir um að 

setja inn spurningar um frásögn barna í rannsóknarviðtöl sem þeir tóku við börnin. Um 

var að ræða Yale-New Haven barnaspítalann og þar eru tekin rannsóknarviðtöl við börn 

á aldrinum 3–18 ára þegar grunur leikur á að þau hafi sætt kynferðisofbeldi. Tilvísendur 

voru lögregla eða barnaverndaryfirvöld. Var þetta gert í meira en eitt ár í 191 
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rannsóknarviðtali. Börnin greindu þar frá ástæðum þess að þau sögðu frá eða biðu með 

það og voru spurningarnar lagaðar að þeirri sérhæfðu aðferð sem rannsóknarviðtölin 

miða að, sem er að fá fram frjálsa frásögn barnsins. Í niðurstöðum kom fram að 

ástæðunum, sem börnin greindu frá að hefðu hvatt þau til að segja frá, mátti skipta í 

þrennt. Í fyrsta lagi voru það innri áhrif eins og tilfinningar eða hegðun sem leiddi þau til 

frásagnar. Í öðru lagi sögðu þau frá í kjölfar ytri þátta þar sem utanaðkomandi áhrif 

höfðu hvetjandi áhrif á frásögn. Þriðji þátturinn var sá að börnin sögðu frá vegna þess að 

upp komu sterkar vísbendingar um ofbeldið eins og líkamleg einkenni eða að einhver 

varð vitni af ofbeldinu. Dæmi um innri þætti sem hvöttu barnið til frásagnar voru reiði, 

kvíði, sektarkennd, ótti, höfuðverkir, skapbrestir, einbeitingarskortur, löngun til að 

stöðva ofbeldið, það að barnið hafði öðlast skilning á að ofbeldið var ekki í lagi eða að 

barnið vildi vernda önnur börn fyrir gerandanum. Dæmi um utanaðkomandi þætti sem 

höfðu hvetjandi áhrif á frásögn voru þættir eins og að heyra frásagnir annarra þolanda 

bæði vegna sama geranda og annarra, að barnið heyrði umræður um kynferðisofbeldi, 

barnið var spurt út í kynferðisofbeldi eða spurt út í óeðlilega hegðun, tilfinningar, 

kynhegðun eða um líkamleg einkenni. Þá gat líka verið um að ræða að barnið væri hrætt 

vegna yfirvofandi samskipta við gerandann eða að gerandinn fór af heimili, gerandi 

sagði frá, gerandi var handtekinn, eða að barnið sagði frá vegna hvatningar frá öðrum. Í 

þessari sömu rannsókn voru fimm algengustu ástæðurnar sem hömluðu frásögn barna 

greindar. Þessar ástæður voru hótanir frá geranda, ótti við að eitthvað slæmt gæti hent 

þau ef þau segðu frá, skortur á tækifærum til að segja frá, skortur á skilningi á að verið 

væri að beita þau ofbeldi og tengsl við geranda. Algengt var að börnin hræddust 

viðbrögð foreldra sinna, að valda þeim sorg, reita þau til reiði eða að þau óttuðust að 

foreldrið myndi missa stjórn á sér og jafnvel gera eitthvað til að skaða gerandann. Þá 

komu til áhyggjur og ótti tengd velferð gerandans, að hann myndi lenda í vanda eða 

óvissa um hvað yrði um gerandann. Börnin höfðu gjarnan upplifað samband sitt við 

gerandann sem vinasamband eða fundu fyrir jákvæðum tilfinningum í garð hans. Þá var 

einnig til staðar ótti við reiði gerandans eða að hann gæti skaðað barnið eða fjölskyldu 

þess (Schaeffer o.fl., 2011).   
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2.4.3 Viðbrögð foreldra við frásögn  

Þegar þögnin er rofin og kynferðisofbeldi gegn barni uppgötvast geta komið upp ýnsar 

tilfinningar hjá foreldrum og öðrum aðstandendum sem geta brugðist við á 

margvíslegan hátt. Ef gerandinn er innan fjölskyldu eða einhver sem fjölskyldan þekkir 

getur öllu fjölskyldukerfinu verið ógnað. Það versta sem getur gerst er að aðilar í 

fjölskyldunni afneiti að ofbeldið hafi átt sér stað og komi ábyrgðinni yfir á barnið. 

Farsælla er þegar fjölskyldan mætir þeim áskorunum sem hún stendur frammi fyrir og 

bregst við barninu með heiðarlegri tilraun til að trúa því, skilja það og styðja. Þegar það 

gerist styður það barnið í aðlögun eftir ofbeldið og fjölskyldan getur lifað af, náð sér og 

þrifist (Engel, 1994). Sterkar vísbendingar eru um það í rannsóknum að foreldrar upplifi 

aukið tilfinningalegt álag i kjölfar frásagnar (Elliot og Carnes, 2001).  

Ein rannsókn sýndi fram á að það dró til muna úr vilja barna til að segja frá ef þau 

bjuggust við neikvæðum viðbrögðum af hálfu foreldra, sérstaklega ef ofbeldið var 

alvarlegt. Sterk tengsl voru milli þeirra viðbragða sem börnin bjuggust við og þess 

hvernig raunveruleg viðbrögð foreldranna voru. Börnin virtust spá vel fyrir um viðbrögð 

foreldra sinna. Þegar börnin bjuggust við neikvæðum viðbrögðum voru þau líklegri til að 

seinka frásögn eða segja ekki sjálfviljug frá. Ótti við viðbrögð foreldra í kjölfar alvarlegs 

ofbeldis var líka tengdur við að draga síðar frásögnina til baka til hálfs eða að fullu 

(Hershkowitz, Lanes og Lamb, 2007).  

Í rannsókn Grosz og félaga (2000) kom fram að margir foreldrar ofvernduðu börnin 

eftir að þau fréttu af ofbeldinu og voru ófær um að veita barni sínu viðeigandi frelsi til 

að vera einhvers staðar eitt eða með öðrum. Ef sú hegðun var viðvarandi gat það haft 

truflandi áhrif á bataferil barnsins, aukið ótta þess og takmarkað hæfni til að takast á við 

daglegt líf.  

Feiring, Taska og Lewis fundu út að lítill stuðningur frá foreldrum ýtti undir neikvæð 

einkenni og andlega streitu hjá börnum sem sætt höfðu kynferðisofbeldi. Þá hafa einnig 

fundist tengsl milli stuðnings frá móður og þunglyndis hjá unglingsstúlkum sem voru 

þolendur kynferðisofbeldis og stuðnings frá móður og óhóflegrar áfengisdrykkju hjá 

bæði stúlkum og drengjum ( Meyerson, Long, Miranda og Marx, 2002).  

Svedin og Back komust að því að fyrstu viðbrögð foreldra við frásögn barna sinna af 

kynferðisofbeldi voru að þau gátu ekki trúað að þetta væri satt. Að hluta til vegna þess 

hve erfitt var að trúa að þeirra eigið barn hefði raunverulega verið beitt slíku ofbeldi en 
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líka vegna þess hve erfitt var að trúa að fullorðinn aðili sem þeir höfðu treyst hefði getað 

brotið gegn barni þeirra á þennan hátt. Foreldrarnir lýstu því að hafa verið í miklu 

uppnámi og að í fyrstu hafi þau upplifað tilfinningu fyrir óraunveruleika, ringulreið, 

skömm og mikinn ótta. Þá vöknuðu einnig upp tilfinningar eins og reiði og hefnigirni sem 

einkenndi einkum feður en líka vorkunn gagnvart örlögum gerandans sem einkenndi 

einkum viðbrögð mæðra. Þá kom fram að foreldrar upplifðu langvarandi kvíða um að 

barnið hefði verið skaðað fyrir lífstíð, samhliða sektarkennd yfir að hafa ekki tekið eftir 

því sem hafði verið að gerast. Einnig kom fram að foreldrar vildu ekki tala um ofbeldið 

við aðra í fjölskyldunni. Í mörgum fjölskyldum voru enn nánir ættingjar sem vissu ekkert 

um hvað hafði gerst (Svedin og Back, 2003). 

Í einni rannsókn kom fram að foreldrar voru líklegri til að kenna börnum sínum um 

eða efast um sannleiksgildi frásagnar af ofbeldi ef barnið sagði frá ofbeldi af hálfu 

geranda á unglingsaldri en ef gerandi var fullorðinn. Þetta var talið tengjast þeirri ímynd 

sem foreldrar höfðu um gerendur kynferðisbrota, þ.e. að gerendur væru frekar 

ókunnugir eldri menn en einhver sem barnið þekkti, treysti eða væri nærri barninu í 

aldri. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að foreldrar hefðu annað viðhorf til ofbeldis 

af hálfu ungra gerenda en kynferðisofbeldis sem framið var af fullorðnum einstaklingi 

sem var mun eldri en þolandinn. Þeir félagar sögðu niðurstöður undirstrika mikilvægi 

þess að fræða foreldra um að ungt fólk geti verið gerendur í slíkum málum þar sem 

tölfræðin sýnir hátt hlutfall ungra gerenda í kynferðisbrotamálum (Walsh, Cross og 

Jones, 2012).  

Afstaða, viðbrögð, stuðningur og vernd mæðra þar sem kynferðisofbeldi gegn barni á 

sér stað inni á heimili af hálfu kyn- eða stjúpföður hafa verið töluvert könnuð. Tengsl eru 

á milli þess hvort mæður veita stuðning og vernd og ýmissa þátta sem tengdir eru 

ofbeldinu eða mæðrunum sjálfum. Þetta geta verið þættir eins og tengsl móður og 

geranda, saga um reynslu af kynferðisofbeldi í æsku, aldur barnsins og kyn. Sal og fleiri 

(1990) fundu út að mæður urðu frekar reiðar við barnið ef meintur gerandi var 

stjúpfaðir eða kærasti móður en ef hann var líffræðilegur faðir barnsins. Misjafnar 

niðurstöður koma fram þegar könnuð eru tengsl milli kyns barns og stuðnings og 

verndar af hálfu foreldra. Einhverjar rannsóknir sýna engin tengsl en aðrar sýna að 

mæður eru meira verndandi, minna refsandi og líklegri til að trúa og hjálpa sonum en 

dætrum. Pintello og Zuravin (2001) fundu út að drengir sem voru þolendur 
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kynferðisofbeldis voru tvisvar sinnum líklegri til að vera trúað og hljóta vernd af 

mæðrum sínum en kvenkyns þolendur. Þá hafa rannsónir sýnt að mæður eru líklegri til 

að trúa yngri börnum og styðja þau en eldri (Elliot og Carnes, 2001).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli þess hvernig börnum tekst að aðlagast 

tilfinningalega og hegðunarlega eftir ofbeldið og þess hvernig viðbrögð og stuðning þau 

fá frá foreldrum. Sumar rannóknir gefa jafnvel til kynna að stuðningur frá foreldrum hafi 

betra forspárgildi um aðlögun en þættir sem tengjast ofbeldinu. Börn sem eiga mjög 

styðjandi foreldra sýna færri einkenni tilfinningalegs álags og færri einkenni sem eru 

tengd ofbeldinu en börn sem eiga ekki svo styðjandi foreldra. Þá hafa rannsóknir einnig 

sýnt að neikvæð tilfinningaleg viðbrögð foreldra tengjast einkennum álags og 

hegðunarerfiðleika barna sem sætt hafa kynferðisofbeldi. Dæmi um það var að ef 

mæður beindu mikilli reiði eða ásökunum að barninu var líklegra að það sýndi einkenni 

hegðunarraskana (Elliot og Carnes, 200).  

Fjöldi rannsókna bendir til að stuðningur foreldra sé beintengdur betri aðlögun 

barnanna eftir ofbeldið. Mun meiri hætta var á að þeir unglingar sem treystu á stuðning 

frá vinum fremur en foreldrum ættu í erfiðleikum með að aðlagast og ná tilfinningalegu 

jafnvægi eftir ofbeldið en þeir sem reiddu sig á stuðning frá foreldrum (Elliot og Carnes, 

200).  

Foreldrar sem standa frammi fyrir því að barn þeirra segir frá kynferðisofbeldi af 

hálfu einhvers sem fjölskyldan þekkir þurfa að takast á við eigin viðbrögð við ofbeldinu 

og sinna að auki þörfum barnsins í þessum kringumstæðum. Þetta getur verið erfitt 

verkefni. Algeng viðbrögð sem foreldrar lýsa eru sektarkennd og upplifun um að hafa 

brugðist sem foreldri, blendnar tilfinningar í garð barnsins og einnig í garð gerandans, 

áhyggjur af framvindu rannsóknar og ferlis í kerfinu (Regehr, 1990).  

Samhliða sektarkennd yfir að hafa brugðist barninu upplifa foreldrar margar aðrar 

tilfinningar. Þeir geta orðið reiðir barninu fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir ofbeldið, 

fyrir að hafa ekki sagt foreldrinu frá því eða fyrir að trufla líf foreldranna. Foreldrið veit 

að þetta eru óviðeigandi tilfinningar og á í innri baráttu við þessar tilfinningar og við að 

ná stjórn á þeim. Ekki er heldur óalgengt að upplifa sektarkennd gagnvart gerandanum. 

Ef lögð hefur verið fram kæra hafa sumir foreldrar áhyggjur af því hvaða afleiðingar það 

hafi í för með sér fyrir gerandann, starfsframa hans og fjölskyldu. Foreldrar hafa þá e.t.v. 
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áhyggjur af því að barnið hafi haft rangt fyrir sér. Slíkar áhyggjur verða oft meiri ef 

gerandinn er á einhvern hátt andlega veikur eða fatlaður (Regehr, 1990).  

Það hvernig barninu tekst að aðlagast eftir þessa reynslu er að stórum hluta undir 

viðbrögðum foreldranna komið og annarra sem koma að máli barnins. Af því leiðir að 

það er nauðsynlegt að fagaðilar vinni með foreldrana og fjölskylduna til að hjálpa 

foreldrum að vinna úr eigin tilfinningum til þess að þau séu tilfinningalega til staðar til 

að sinna börnum sínum og hjálpa þeim (Regehr, 1990). 

Í næsta hluta verður fjallað stuttlega um nokkrar meðferðarnálganir sem notaðar eru 

í dag til að vinna með börn sem hafa orðið fyrir áföllum en einnig verður fjallað um 

kenningar í fjölskyldumeðferð og mikilvægi fjölskyldunálgunar þegar horft er til 

meðferðar fyrir börn sem sætt hafa kynferðisofbeldi. 

2.5  Meðferðarúrræði  

Þegar kynferðisofbeldi gegn barni hefur átt sér stað er grundvallaratriði að barnið fái 

viðeigandi meðferð til að unnt sé að lágmarka þær afleiðingar sem ofbeldið getur haft. 

En af rannsóknum má ráða að aðstandendur barnins geta einnig þurft fræðslu, stuðning 

eða meðferð og að fá þann stuðning getur haft áhrif á hvernig barninu tekst að vinna úr 

áfallinu sem það varð fyrir. Um þessi atriði verður fjallað næst. 

2.5.1 Meðferð fyrir barnið 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization) mælir með áfallamiðaðri 

hugrænni atferlismeðferð og EMDR áfallameðferð sem aðferðum til að vinna með áföll 

bæði fyrir börn og fullorðna (World health organization, e.d.). 

Áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð (e. Traumafocused-cognitive behaviroal therapy 

TF-CBT) miðar af því að minnka streitu barnsins í kjölfar áfalls þar til það hefur náð 

stöðugleika í lífinu og nær meiri tilfinningalegri stjórn. Í meðferðinni er skoðað hvernig 

barnið sjálft upplifir og túlkar áfallið og hvernig það skýrir atburðinn fyrir sjálfu sér út frá 

aðstæðum sínum og lífsreynslu (Ólöf Ásta Farestveit, 2011). Áfallamiðuð hugræn 

atferlismeðferð er vel rannsökuð og hefur verið sýnt fram á árangur hennar í meðferð 

áfalla hjá börnum og unglingum. Með hugrænni atferlismeðferð er hægt að draga úr 

afleiðingum eins og skömm, þunglyndi, hegðunarvandkvæðum, sjálfsásökunum, 

vonleysi og kynferðislegri hegðun. Þessi meðferð hefur helst verið notuð á einstaklinga 

en hún hefur einnig verið notuð í fjölskyldumeðferð og hópavinnu (Tavkar og Hansen, 
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2011). Kenndar eru leiðir til að takast á við kvíða og börnunum hjálpað að leiðrétta 

hugsanavillur tengdar ofbeldinu og ná stjórn á neikvæðum, áleitnum hugsunum um 

ofbeldið (Choen, Mannarino, Berliner og Deblinger, 2000).  

EMDR áfallameðferð (e. Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er önnur 

meðferðarnálgun sem notuð er til að vinna úr minningum um áföll og hefur verið 

rannsökuð mikið og sýnt fram á árangur hennar í meðferð á einkennum 

áfallastreituröskunar. Markmið með EMDR er að endurvinna minningar um áfallið og 

hjálpa einstaklingum að vinna með þessar minningar sem hafa neikvæð áhrif á 

tilfinningar og viðhorf í nútíðinni. Samkvæmt þessari nálgun hafa minningar um áfallið 

ekki farið rétt í gegnum úrvinnslukerfi heilans, eru óunnar í minninu og hafa enn með 

sér eitthvað af þeirri skynjun og hugsunum sem voru upplifaðar á þeim tíma sem 

atburðurinn átti sér stað. Þetta hefur truflandi árif á líf einstaklingsins. Ef minningar hafa 

farið rétt í gegnum úrvinnslukerfi heilans hefur ákveðinn lærdómur verið dreginn af 

atburðinum og hann geymdur með viðeigandi tilfinningum og getur leiðbeint 

manneskjunni í framtíðinni. Meðferðin miðar að því að minningarnar verði geymdar 

með minna truflandi hætti fyrir einstaklinginn (Shapiro, 2001).  

Hópmeðferð getur einnig borið árangur þegar verið er að vinna með börn sem hafa 

sætt kynferðislegu ofbeldi. Einkum hentar slík meðferð fyrir unglinga á seinni stigum 

meðferðar þegar árangur hefur fengist í einstaklingsmeðferð. Í hópmeðferð geta 

einstaklingarnir fengið stuðning frá öðrum börnum á sama aldri, með sömu reynslu og 

fundið að þau eru ekki ein með reynslu sína og tilfinningar eins og skömm, sjálfsásökun, 

reiði og kvíða. Til eru nokkrar nálganir í hópmeðferð út frá ólíkum kenningum sem hafa 

verið hannaðar sérstaklega fyrir börn sem sætt hafa kynferðisofbeldi. Arvinger og Jones 

fundu út að hópmeðferð byggð á áfallamiðaðri hugrænni atferlismeðferð og fjölþætt 

meðferð (e. multidimentional) báru mestan árangur (Tavkar og Hansen, 2011). 

Leikmeðferð hefur að sama skapi verið notuð þegar börn hafa sætt kynferðisofbeldi. 

Ung börn geta ekki tjáð tilfinningar sínar eða greint hvaða áhrif áföll hafa haft á þau og 

því henta ofangreindar aðferðir ekki öllum börnum, sér í lagi ekki í yngsta 

aldurshópnum. Leikurinn er leið barnsins til að safna upplýsingum, læra nýja hæfni og 

uppgötva sjálft sig. Börn tjá sig í gegnum leik og í leikmeðferð er litið á leikföngin sem 

tungumál barnsins. Tilfinningalega reynslu er hægt að tjá á öruggan hátt með notkun 
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leikfanga til að tjá kvíða, ótta, sekt og óskir. Í leikmeðferð geta börnin aðgreint sig frá 

áfallinu og tilfinningum sínum í gegnum leikinn (Landreth, 1991).  

2.5.2 Stuðningur við foreldra 

Á síðustu árum hafa meðferðaraðilar og rannsakendur talað fyrir mikilvægi þess að 

foreldrar fái stuðning í kjölfar frásagnar barna sinna af kynferðisofbeldi. Rannsóknir 

benda til að slíkt inngrip fyrir foreldra hafi ekki einungis góð áhrif á foreldrana heldur 

geti það leitt til þess að börnin aðlagist líka betur eftir brotið (Elliot og Carnes, 2001). 

Rannsóknir gefa til kynna að upplifun barna sem hafa sætt kynferðisofbeldi á 

viðbrögðum foreldra hefur áhrif á hvernig þau ná að takast á við afleiðingar ofbeldisins. 

Þess vegna er mikilvægt að horfa á barnið sem hluta af fjölskyldu og meta hver styrkur 

fjölskyldunnar er til að takast á við vandann og meta þörf á stuðningi við foreldra og 

fjölskylduna í heild (Manion o.fl. 1996). 

Oftast er það svo að barn sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi þarf sérstaklega á 

foreldrinu að halda eftir frásögn en foreldrið á erfitt með að vera til staðar þar sem það 

skortir getu til að takast á við vandann. Fyrir þá foreldra getur einstaklingsmiðað inngrip 

hjálpað. Inngrip gæti miðað að því að styrkja foreldrana í að trúa barninu og styðja það. 

Einnig þarf að huga að áfallaeinkennum hjá foreldrum eins og kvíða, reiði, þunglyndi og 

sektarkennd (Berliner & Conte, 1995). Hópar fyrir foreldra hafa einnig gefist vel. Þeir 

gefa foreldrum færi á að ræða áhyggjur, sektarkennd og reiði sem ætti ekki að sýna eða 

ræða um fyrir framan börnin. Grosz og fleiri (2000) fundu einnig út að í kjölfar þátttöku í 

hópmeðferð upplifðu foreldrar dvínandi reiði, kvíða, sorg, sektarkennd og náðu að 

öðlast aftur trú á foreldrahæfni sína og upplifðu aftur ánægju í daglegu lífi.  

Það sem foreldrar þurfa helst eru upplýsingar, fræðsla, aðstoð við foreldrahlutverkið 

og tilfinningalegur stuðningur. Sumir þurfa hugsanlega líka stuðning vegna eigin reynslu 

af kynferðisofbeldi og aðstoð við foreldrahlutverkið. Foreldrar vita að þeir þurfa að 

styðja barnið sitt í kjölfar frásagnarinnar en eru oft óöruggir um hvernig þeir eiga að 

bregðast við börnum sínum eftir frásögnina. Fræða þarf foreldra um hvaða afleiðingar 

kynferðisofbeldið kann að hafa haft á barnið, hvaða hegðun og tilfinningar megi búast 

við að barnið sýni og hvernig á að takast á við þær. Foreldrar geta þurft stuðning við 

tilfinningar eins og afneitun, sektarkennd, reiði, sjálfsvorkunn, svik og ótta (Toledo og 

Seymour, 2013). Í rannókn sem gerð var á fjölskyldunálgun og stuðningi við foreldra 
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samhliða meðferð barnsins kom fram að slík nálgun og stuðningur voru lykilatriði í bata 

barnins (Grosz o.fl., 2000). 

Þegar um stuðning við foreldra er að ræða getur þurft að hjálpa foreldrum að finna 

jafnvægi milli þess að vernda og ofvernda barnið í kjölfar frásagnarinnar. Fagaðilar þurfa 

að hjálpa foreldrum að sjá að ofvernd truflar líf barnsins og dregur úr hæfni þess til að 

stjórna eigin umhverfi og gerir það hugsanlega viðkvæmara fyrir ofbeldi í framtíðinni. 

Börn þurfa að finna að þau séu vernduð en verða líka að finna að þau geti haft stjórn 

sjálf og upplifa vald í hversdagslegum aðstæðum. Einnig er mikilvægt að ræða 

tilfinningar foreldranna í garð barnins. Þegar foreldrar standa frammi fyrir því að barnið 

þeirra hefur kynferðislega reynslu koma upp ýmsar áhyggjur hjá foreldrunum. Það þarf 

að hjálpa þeim að sjá að þótt barnið hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi þá sé hægt að draga 

úr áfallinu ef foreldrar eru samkvæmir sjálfum sér varðandi viðhorf sín og hvernig þeir 

nálgast málið. Eins getur þurft að hvetja foreldra til að tjá reiði gagnvart gerandanum 

frekar í einstaklings- eða foreldrahópum en í návist barnsins þar sem þessar tilfinningar 

hjálpa barninu ekki. Reiði foreldra tekur ekki aðeins orku frá þeim heldur getur hún líka 

stangast á við tilfinningar barnsins sem getur að hluta til upplifað gerandann sem ástríka 

manneskju sem því þykir vænt um (Regehr, 1990).  

Vegna óþæginda sem þessi málefni vekja hjá foreldrum vilja margir bara gleyma 

ofbeldinu. Það skapar hins vegar andrúmsloft þar sem barninu finnst að það sé ekki 

viðeigandi að ræða um reynslu sína af kynferðisofbeldinu og styrkir tilfinningu um að 

eitthvað ósæmilegt og hræðilegt hafi gerst. Fjölskyldumeðferð getur hjálpað til við að 

opna umræður og fullvissa börn um að þau geti talað við foreldra sína um ofbeldið og 

framtíðina (Regehr, 1990). 

2.5.3 Fjölskyldunálgun 

Hver og einn í fjölskyldunni hefur orðið fyrir áhrifum af ofbeldinu bæði beint og óbeint 

og getur þurft aðstoð við að takast á við stöðuna sem upp hefur komið í fjölskyldunni 

vegna þess skaða sem ofbeldið hefur valdið (Engel, 1994). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli þess hvernig börnum tekst að aðlagast bæði 

hvað varðar hegðun og tilfinningalega eftir ofbeldið og þess hvernig viðbrögð og 

stuðning þau fengu frá foreldrum (Elliot og Carnes, 2001). Í rannsókn á 67 börnum á 

forskólaaldri sem höfðu sætt kynferðisofbeldi og foreldrum þeirra voru börn og 
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foreldrar metin stuttu eftir frásögn af kynferðisofbeldinu og þeim síðan boðin önnur af 

tveimur meðferðarleiðum. Niðurstöður benda til þess að sterkt samband sé milli 

tilfinningalegrar streitu foreldra í tengslum við ofbeldið og þess hver árangur meðferðar 

er hjá börnunum, óháð því hvaða meðferð var í boði. Því meiri tilfinningaleg streita í 

foreldrum, sem viðbrögð við ofbeldi barnsnins, þeim mun meiri voru tilfinningaleg 

vandamál og hegðunarvandamál hjá barnsinu. Hugsanleg skýring getur verið sú að það 

er mjög liklegt að foreldri í þannig ástandi sé minna til staðar tilfinningalega og líkamlega 

til að veita barninu þann tilfinningalega stuðning sem það þarf. Þá geta einnig spilað inn 

í líffræðilegir þættir (Cohen og Mannario, 1996).  

Hæfni til að komast yfir tilfinningalega streitu gæti þá verið genatengd. Deblinger 

(1995) sýndi fram á að þegar foreldrar tóku þátt í virkri meðferð um leið og börn þeirra 

sem höfðu sætt kynferðisofbeldi sýndu börnin meiri framfarir hvað varðar 

hegðunarvanda en börn foreldra sem ekki var boðin meðferð. Svo að það að taka á 

tilfinningalegum vanda með því að bjóða foreldrum barnanna einnig meðferð getur því 

verið mikilvægur þáttur í að draga úr neikvæðum tilfinningalegum áhrifum foreldranna 

sem annars hefðu áhrif á barnið (Cohen og Mannarino, 2000).  

2.5.4 Fjölskyldumeðferð 

Sú hugmynd að veita allri fjölskyldunni meðferð ruddi sér ekki til rúms fyrr en upp úr 

1950. Fram að því hafði kastljósinu verið beint að einstaklingnum og sálgreining Freuds 

var stunduð af kappi. Fjölskylduþerapistar litu hins vegar svo á að vandi einstaklinga 

væri fólginn í samskiptum innan fjölskyldunnar og því ætti meðferð að beinast að allri 

fjölskyldunni og því að breyta óheilbrigðum samskiptum innan hennar. Það sem helst 

festi fólk í erfiðleikum væri vanhæfni þess til að tjá sig og sjá sinn eigin þátt í að viðhalda 

vandanum. Hlutverk meðferðaraðila væri að vekja fólk til meðvitundar og ná þannig 

fram breytingum. Fjölskyldumeðferð hefur þróast hratt síðan þá og ýmsar 

meðferðarleiðir verið stundaðar (Nichols og Schwartz, 2012). Það sem helst einkennir 

fjölskyldumeðferð er að fjölskyldumeðlimir koma saman og ræða vanda fjölskyldunnar 

eða einstaklings innan hennar ásamt meðferðaraðila. Fjölskyldumeðferð er hægt að 

vinna með einum einstaklingi eða undirheildum eins og pörum/hjónum, systkinum eða 

afa og ömmu. Metið er eftir aðstæðum og í samráði við þann sem leitar til 

meðferðaraðilans hverjir taka beinan þátt í meðferðinni. Í upphafi meðferðar er þá 



44 

skoðað hvort þörf er á ráðgjöf, einstöku viðtali eða lengri meðferðarvinnu. Stundum eru 

gefin bein ráð og fræðsla en þegar um eiginlega meðferðarvinnu er að ræða er vandinn 

oft bundinn við flókin samskipti og tilfinningar sem geta rist djúpt og þá þarf oftast 

lengri tíma (Sigrún Júlíusdóttir, 2004). 

2.5.5 Fjölskyldan sem kerfi 

Ein helsta kenningin sem liggur til grundvallar fjölskyldumeðferð er kerfiskenning (e. 

system theory). Hún byrjaði að þróast upp úr 1940 og hafði mikil áhrif á þau viðhorf sem 

fólk hafði til fjölskyldunnar á þeim tíma. Sá kenningasmiður sem hafði einna mest áhrif á 

þróun kerfiskenningarinnar var Von Bertalanffy sem þróaði líkan sem hann kallaði 

almenna kerfiskenningu (e. general system theory) (Nichols og Schwartz, 2012). Almenn 

kerfiskenning snýst um að öll kerfi hafa yfir- og undirkerfi og tengjast. Ein manneskja er 

einn hlekkur í stærra kerfi eins og til dæmis fjölskyldu. Fjölskyldan er svo aftur hluti af 

enn stærra kerfi sem er samfélagið. Með þessum kenningum er lögð áhersla á nauðsyn 

þess að skilja það þegar unnið er með einstaklinga að þeir eru hluti af ákveðnu kerfi sem 

hefur áhrif á þá, hvernig þeir haga sér og hvernig þeim líður. Þar sem kerfin tengjast öll á 

einn eða annan hátt hefur það áhrif á önnur kerfi ef breytingar verða á einu þeirra. Fleiri 

en einn þáttur getur verið orsök breytinga svo að margir ólíkir þættir geta verið á bak við 

vandamál einstaklings eða hegðun hans (Payne, 1997). Fjölskyldan sem kerfi hefur 

tilhneigingu til að reyna að viðhalda jafnvægi í fjölskyldunni. Þessi jafnvægisleit felst í því 

að reyna að halda samskiptum eða hegðun í sama fari til að viðhalda jafnvæginu í 

fjölskyldunni. Þetta hugtak „jafnvægisleit“ (e. homoestasis) er mikið notað innan 

kerfiskenninganna. Það vísar til þeirrar þarfar að viðhalda óbreyttu ástandi sem svo 

viðheldur öryggiskennd. Þá vita allir í fjölskyldunni hvers er að vænta (Nichols og 

Schwartz, 2012). En fjölskyldur eru í stöðugri þróun og þurfa að takast á við ýmsar 

breytingar. Þessar breytingar geta raskað stöðugleikanum og þá leitast fjölskyldukerfið 

við að koma jafnvægi á aftur. Til þess að fjölskyldan virki sem heild þarf hver og einn 

innan hennar að leggja sitt á vogarskálarnar. Fjölskyldukerfið getur þurft að aðlagast 

eðlilegum breytingum eins og fæðingu barna og þroskaferli þeirra, en líka erfiðari 

breytingum eins og skilnaði, alvarlegum veikindum eða ótímabærum dauðsföllum. 

Samkvæmt kerfiskenningunum hefur fjölskyldukerfið sínar leiðir til að aðlagast meiri 

háttar breytingum en hins vegar geta slíkar breytingar orðið fjölskyldunni ofviða (Rivett 
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og Street, 2009). Samkvæmt þessum kenningum væri til lítils að ætla sér að meta 

hegðun og líðan einstaklings án þess að líta til fjölskyldu hans og þeirra áhrifa sem 

fjölskyldan og samskipti innan hennar hefur á hegðun hans, viðbrögð og líðan. 

2.5.6 Tengslamiðuð fjölskyldumeðferð 

Tengslamiðuð fjölskyldumeðferð byggist á vinnu með tilfinningatengsl foreldra og 

unglinga. Þessi meðferð hefur verið töluvert rannsökuð í Bandaríkjunum en einnig í 

Noregi. Meðferðin hefur helst verið sniðin að unglingum með þunglyndi og 

sjálfsvígshugsanir. Í henni er lögð áhersla á fjölskylduvirkni og foreldrafærni. 

Niðurstöður rannsókna sýna fram á góðan árangur og betri árangur en hjá 

viðmiðunarhópum (Diamond, Diamond og Levy, 2014). Ástæða þess að fjallað verður 

sérstaklega um þessa nálgun í fjölskyldumeðferð hér, er að hún hefur gefið góða raun 

þegar hún hefur verið notuð með unglingum sem, auk þess að hafa sjálfsvígshugsanir og 

einkenni þunglyndis, höfðu verið beittir kynferðisofbeldi (Diamond, Creed, Gillham, 

Gallop og Hamilton, 2012). 

Eitt aðalverkefni unglingsáranna er að ná fram jafnvægi milli tengsla og sjálfstæðis í 

samskiptum við foreldra. Þegar kynferðislegt ofbeldi hefur átt sér stað truflar það 

unglinginn á þessari eðlilegu þroskabraut. Meðferðin miðar að því að endurnýja og 

lagfæra þessi þroskaferli með því að efla öryggi í fjölskyldutengslum. Heilbrigð tengsl 

stuðla að meiri hæfileikum til að takast á við vandamál. En þegar umönnunaraðili er ekki 

til staðar líkamlega eða tilfinningalega, af einhverjum ástæðum, þá leiðir það til 

óöruggra tengsla. Markmið meðferðarinnar er að endurvekja eða styrkja getu 

foreldranna til að veita unglingnum ást, vernd og öryggi. Til að ná þessu takmarki 

leiðbeinir meðferðaraðilinn foreldrum og unglingnum í gegnum nokkur verkefni í 

tímunum sem býr þau undir að lagfæra og styrkja tengslin. Tengslamiðuð 

fjölskyldumeðferð tekur yfirleitt 12–16 vikur og byggist á því að það verði að takast á við 

vandamál innan fjölskyldu eins og svik, vanrækslu, vantraust, stjórnsemi og neikvæða 

gagnrýni, þar sem þessi þemu eru oft undirrótin að þeim vanda sem fjölskyldan glímir 

við. Þegar barn hefur sagt frá kynferðisofbeldi geta ýmsar tilfinningar komið upp hjá 

barninu og foreldrunum sem hafa áhrif á samskipti þeirra. Barninu getur fundist það 

svikið, að því hafi ekki verið trúað eða er ósátt við viðbrögð foreldranna að öðru leyti. 

Þegar búið er að vinna með þessa þætti geta foreldrar byrjað að sinna uppeldi sem 
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byggist á meiri umhyggju, minni gagnrýni og stjórnsemi. Unglingarnir leita frekar til 

foreldra sinna eftir stuðningi vegna kvíða eða vanlíðanar þegar búið er að skapa þessa 

öruggu höfn. Foreldrunum er kennt að hvetja og styðja unglinginn án þess að vera of 

neikvæðir, stjórnsamir eða ofverndandi. Með þessum hætti er reynt að stuðla að því að 

unglingurinn geti leitað til foreldra sinna og sótt til fjölskyldunnar ást, vernd og öryggi 

(Diamond o.fl., 2014). 

2.6 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Margt hefur verið rannsakað í tengslum við kynferðisofbeldi og afleiðingar þess. Ljóst er 

að kynferðisofbeldi getur haft víðtækar afleiðingar fyrir þann sem fyrir því verður og 

einnig nánustu aðstandendur. Margar þessara rannsókna gefa vísbendingar um að meta 

þurfi tilfinningalegt álag á foreldra í kjölfar frásagnar barns af kynferðisofbeldi. Þannig 

má aðstoða þá foreldra sem þurfa þess með svo þeir geti betur stutt barn sitt í gegnum 

meðferðarferlið.  

     Þessari rannsókn var ætlað að kanna upplifun þolenda og foreldra af meðferð í 

Barnahúsi og leitast við að fá fram skoðanir þeirra á því hvort sé þörf á frekari stuðningi 

við aðstandendur en nú er raunin. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hver er upplifun barna sem hafa sætt kynferðisofbeldi, af viðbrögðum 

foreldra við frásögn þeirra af ofbeldinu og upplifun þeirra af stuðnings- og 

meðferðarúrræðum á vegum barnaverndarnefnda.  

2. Hver er upplifun og viðbrögð foreldra við a) frásögn barns þeirra af 

kynferðisofbeldi og b) stuðnings- og meðferðarúrræðum á vegum 

barnaverndarnefnda. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferð sem var notuð við rannsóknina. Farið er 

yfir framkvæmd rannsóknarinnar, val á þátttakendum, hvernig gagna var aflað og unnið 

úr þeim. Þá er greint frá takmörkunum rannsóknarinnar og siðferðislegum álitamálum.  

Við gerð þessarar rannsóknar var ákveðið að notast við eigindlega rannsóknaraðferð 

(e. qualitative research method) með opnum viðtölum. Sú aðferð er að stærstum hluta 

fólgin í því að öðlast nákvæmar upplýsingar um reynslu þátttakenda og reyna að skilja 

upplifun þeirra á veruleikanum sem best út frá þeirra sjónarhorni. Því var sú aðferð talin 

henta best til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi. Með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum má fá fram gleggri mynd af því hvernig einstaklingar 

tiltekins hóp upplifa það sem athugað er hverju sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

3.1 Mælitæki 

Þau mælitæki sem notast var við í rannókninni voru hálfstöðluð opin viðtöl. Í því felst að 

rannsakandi nýtir sér hálfstaðlaðan viðtalsvísi (Viðauki 2 og 3) sem var mótaður með 

það að markmiði að svara sem best rannsóknarspurningunum. Notkun á hálfstöðluðum 

opnum viðtölum er algeng í eigindlegum rannsóknum (Helga Jónsdóttir, 2003). Með 

opnum viðtölum er ekki stuðst við staðlaða spurningalista heldur er ætlast til að 

þátttakendur lýsi sjálfir reynslu sinni. Rannsakandi leitast þannig við að skilja 

reynsluheim einstaklinga út frá þeirra forsendum og út frá þeirri merkingu sem þeir 

sjálfir leggja í eigið líf og aðstæður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Réttmæti rannsóknar 

segir til um hve vel hefur tekist að mæla það sem rannsókninni var ætlað að mæla 

(Bogdan og Biklen, 2007). Til að unnt sé að tryggja réttmæti sem best þarf að vera 

nákvæmt samræmi milli gagna og þess sem fram fór á vettvangi. Því voru viðtölin 

hljóðrituð með notkun hljóðupptökutækis og skráð niður frá orði til orðs (Kvale, 2008).  

3.1.1 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur og framkvæmd rannsóknarinnar hófst í september 2013 og henni lauk í 

september 2014. Starfsmaður Barnaverndarstofu sá um að tilkynna vinnslu 

rannsóknarinnar til Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Nokkuð erfiðlega gekk að fá þátttakaendur í rannsóknina 
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og stóð leit að þeim yfir frá því í apríl 2014 og fram í júlí 2014 er 10 aðilar höfðu fengist 

til að taka þátt í rannsókninni. Fyrsta viðtalið var tekið í júní 2014 og 10. viðtalið í ágúst 

2014.  

3.1.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 10 talsins. Um var að ræða 5 ungar konur sem allar 

höfðu komið til meðferðar í Barnahús vegna kynferðisbrots fyrir 18 ára aldur og mæður 

þessara kvenna. Ákveðið var að þátttakendur sem voru þolendur hefðu náð 18 ára aldri. 

Meginástæða þeirrar ákvörðunar var sú að rannsakandi vildi að þátttakendur hefðu náð 

ákveðnum þroska og fjarlægð frá brotinu því að þannig gætu þeir hugsanlega lagt betur 

mat á upplifun sína og þarfir á þeim tíma sem þeir voru í meðerð í Barnahúsi. Þá lagði 

rannsakandi áherslu á að gerandi í málunum væri einhver sem barnið og fjölskyldan 

þekkti. Ástæða þess er sú að rannsakandi vildi kanna tilfinningaleg viðbrögð foreldra og 

áhrif á þolanda og fjölskyldubönd í slíkum aðstæðum fremur en ef gerandi væri 

ókunnugur þolanda eða foreldrum. Þátttakendur áttu það því allir sameiginlegt að 

gerandi var tengdur fjölskyldunni á einhvern hátt, einhver sem þolandi og foreldrar 

þekktu vel og tengdust. Um karlkyns geranda var að ræða í öllum tilvikum. Hjá tveimur 

af fimm þolendum var um að ræða unga gerendur sem höfðu náð sakhæfisaldri og voru 

þeir og þolendur systkinabörn. Í hinum þremur tilvikunum var gerandi fullorðinn þegar 

brotin áttu sér stað. Fjölskylduvinur eða kunningi fjölskyldunnar í einu tilviki, stjúpfaðir í 

öðru og að lokum maður sem var maki ættingja. Gerendur voru ekki búsettir inni á 

heimilinu þegar brotin áttu sér stað nema í því tilfelli sem um stjúpföður var að ræða. Í 

því tilviki var gerandi þó farinn af heimilinu þegar þolandi greindi frá ofbeldinu fyrst. 

Viðmælendur í þolendahópnum voru á aldrinum 18–28 ára. Aldur viðmælenda þegar 

brotin áttu sér stað var á bilinu 5–15 ára. Alvarleikastig brotanna var mismunandi en 

þrjú brotin töldust gróf eða mjög gróf og flokkuðust tvö þeirra undir alvarleikastig 5 en 

eitt undir alvarleikastig 4. Hin brotin flokkuðust í alvarleikastig 3 og 2. Alvarleikastig 

miðast við þá flokkun sem notuð er í Barnahúsi og byggir á flokkunarkerfi Jóhönnu 

Kristínar Jónsdóttur og Þorbjargar Sveinsdóttur (2001). Flokkun á alvarleikastigi má sjá í 

kafla 2.1.2. 
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3.1.3 Gagnaöflun 

Starfsfólk Barnahúss sá um að útvega þátttakendur í rannsóknina að beiðni 

Barnaverndarstofu. Starfsfólkið fór yfir skráða einstaklinga í gagnagrunni Barnahúss og 

fann mögulega þátttakendur. Það var gert þannig að starfsfólkið fór í gegnum 

gagnagrunn Barnahúss handvirkt og þeir þátttakendur sem ekki uppfylltu skilyrði um 

aldur eða tengsl við geranda útilokaðir. Þegar fundnir höfðu verið þátttakendur sem 

uppfylltu skilyrðin sem lagt var upp með valdi starfsfólk Barnahúss hverja yrði haft 

samband við út frá því hverjir væru líklegir til að veita samþykki fyrir þátttöku. Hafði 

starfsfólk Barnahúss samband við þá, kynnti rannsóknina og kannaði vilja til þátttöku. 

Erfiðlega gekk að fá 10 þátttakendur í rannsóknina, sumir treystu sér ekki til þátttöku, 

aðrir voru fluttir úr landi eða foreldri samþykkti en ekki þolandi og öfugt. Að fengnu 

munnlegu samþykki fékk rannsakandi afhenta skýrslu viðkomandi einstaklinga með 

nöfnum þeirra og foreldra þeirra. Að því loknu hafði rannsakandi samband símleiðis og 

fundinn var staður og stund fyrir viðtal. Þátttakendur fengu að velja hvar viðtalið færi 

fram. Stóð þeim til boða að viðtölin færu fram á heimili þeirra, í Barnahúsi eða í 

viðtalsrými sem rannsakandi hafði aðgang að. Viðtölin voru bæði tekin á 

höfuðborgarsvæðinu og úti á landsbyggðinni. Þátttakendur skrifuðu undir upplýst 

samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni við upphaf viðtals (Viðauki 4). Upplýst 

samþykki verndar hagsmuni einstaklinga og er staðfesting á að þátttakandi skilji tilgang 

rannsóknarinnar og fallist á þátttöku (Vísindasiðanefnd, e.d). Notast var við viðtalsvísi til 

að leiða viðtölin sem voru 60–90 mínutur að lengd. 

3.1.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Þátttakendur samþykktu að viðtölin væru hljóðrituð með hljóðupptökutæki. Að loknu 

viðtali var það afritað á tölvutæku formi frá orði til orðs. Við afritun skráði rannsakandi 

einnig niður athugasemdir sínar og vangaveltur. Að lokinni afritun var gögnum eytt af 

upptökutækjum. Síðan fór af stað vinna við að greina gögnin og var notast við opna 

kóðun til að vinna úr viðtölunum. Með opinni kóðun er átt við að rannsakandi fór yfir 

viðtölin endurtekið og fann þemu sem voru sameiginleg með viðtölunum. Að þessu 

loknu voru niðurstöður gagnanna túlkaðar út frá þeim meginþemum sem rannsakandi 

dró fram.   
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3.2 Takmarkanir  

Til takmarka telst að þegar notuð er eigindleg rannsóknaraðferð er ekki hægt að alhæfa 

yfir á þýði. Rannsókn sem þessi gefur einungis innsýn í reynsluheim þátttakenda en ekki 

er unnt að draga almennar ályktanir út frá niðurstöðum þar sem um lítið úrtak er að 

ræða (Helga Jónsdóttir, 2003). Alhæfingargildi rannsóknarinnar er því takmarkað. Þá 

telst það einnig veikleiki að starfsmenn Barnahúss sáu um að velja þátttakendur í 

rannsóknina. Í ljósi þess er mikilvægt að hafa í huga að það getur haft áhrif á val 

þátttakenda og svörun þeirra. Sökum þess hve viðkvæmt málefnið er má leiða líkur að 

því að af þeim einstaklingum úr úrtakinu sem pössuðu við skilyrði til þátttöku í 

rannsókninni hafi verið haft samband við þá sem starfsfólkið taldi líklegasta til að 

samþykkja þátttöku. Samband meðferðaraðila og barns hefur því hugsanlega haft áhrif á 

hvort viðkomandi var beðinn um þátttöku eða ekki og haft ákveðna skekkju í för með 

sér. Ef einstaklingur hefur verið mjög þakklátur meðferðaraðila gætu svör viðkomandi 

um meðferðarúrræði á vegum barnaverndarnefnda einkennst af því. Þar sem úrtakið 

var valið út frá ákveðnum skilyrðum varð leit að þátttakendum takmarkaðri. 

3.3 Siðferðisleg álitamál 

Þegar jafn viðkæmt málefni og kynferðisofbeldi er rannsakað og verið er að falast eftir 

persónulegum upplifunum einstaklinga, er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um 

eigin viðhorf og gæti í hvívetna að velferð og hagsmunum þátttakenda (Yegidis og 

Weinbach, 2009). Engin ónauðsynleg áhætta fylgdi þátttöku í rannsókninni en 

þátttakendur gætu mögulega hafa upplifað tilfinningarót. Rannsakandi leitaðist því við 

að nálgast þátttakendur af virðingu og skapa þægilegt andrúmsloft til viðtalsins. 

Rannsakandi leitaðist einnig við að gefa þátttakanda nægan tíma til að tjá sig í 

viðtölunum. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar eins og lög gera ráð fyrir og 

þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki þar sem þeim voru kynnt markmið 

verkefnisins, ábyrgðaraðili, framkvæmd og trúnaður.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar en þær eru byggðar á 

frásögnum þátttakenda. Þátttakendur verða kynntir og frásagnir dregnar saman út frá 

þeim þemum sem greind voru með markvissri og opinni kóðun. Eftir stóðu 5 þemu í 

úrtaki þolenda og 3 í úrtaki foreldra og verður þeim lýst með tilvitnun í frásagnir 

þátttakenda. Þemu úr viðtölum við þolendur voru: Frásögn, viðbrögð foreldra við 

frásögn, afleiðingar ofbeldisins, stuðningur og meðferð og að síðustu forvarnir. Þemu úr 

viðtölum við foreldra þolenda voru: Viðbrögð við frásögn, afleiðingar ofbeldisins og að 

síðustu stuðningur og meðferð. 

4.1  Þátttakendur og trúnaður 

Til að unnt sé að tryggja sem best trúnað og nafnleynd við þátttakendur og á milli þeirra 

er frásögnum allra þátttakenda blandað saman. Því er ekki gerður greinarmunur á því 

með dulefnum hvaða þátttakandi það er sem tjáir sig hverju sinni en niðurstöðum er þó 

skipt eftir því hvort um er að ræða upplifun þolenda eða foreldra. 

4.2 Upplifun þolenda 

Hér verður farið yfir þau 5 þemu sem komu upp við þemagreingu á viðtölum við 

þolendur. Allir viðmælendur voru ungar konur og því þótti rannsakanda fara betur á að 

tala um þær sem konur fremur en viðmælendur þar sem þá hefði þurft að vísa til þeirra í 

karlkyni. 

4.2.1 Frásögn 

Allar konurnar í hópi þolenda voru spurðar að því hvort langur tími hefði liðið frá því að 

kynferðislega ofbeldið átti sér stað þar til þær greindu frá því. Fjórar af fimm konum 

sögðu ekki strax frá ofbeldinu á meðan ein þeirra greindi strax frá. Tvær þeirra sögðu 

ekki frá fyrr en að nokkrum árum liðnum. Í því tilfelli sem var sagt strax frá ofbeldinu 

hringdi viðkomandi í lögregluna sem svo lét foreldrana vita. Konurnar voru líka spurðar 

hverjum þær hefðu sagt fyrst frá ofbeldinu. Ein af konunum sagði fyrst vinkonu frá, þá 

frænku og loks foreldrum sínum. Þá hafði önnur greint frá ofbeldinu við skólasálfræðing 

og strax á eftir við kærasta sinn sem svo sagði foreldrum hennar frá því. Þá mundi ein 
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kvennanna eftir að hafa fyrst sagt kærasta frá og svo ákveðið að greina föður sínum frá 

ofbeldinu. Að síðustu sagðist ein konan hafa sagt kærasta og síðar sálfræðingi og þá 

foreldrum.  

Eins og fram hefur komið sagði ein kvennanna strax frá ofbeldinu eftir að það hafði 

átt sér stað: „Það var bara um leið og það gerðist. Þetta gerðist og ég hringdi beint á 

lögguna um leið.“ Lögreglan hafði í beinu framhaldi samband við foreldra hennar. Hún 

minntist þess hvað henni fannst óþægilegt að tala um þetta við foreldra sína: 

 … af hverju segja stelpur ekki bara frá svona? En þetta er vandræðalegt 

og mig langaði bara ekkert að pabbi og mamma væru … að þau heyri 

eitthvað svona og mér fannst ótrúlega neyðarlegt að vera í kringum 

þau, vitandi að þau vissu þetta. 

Annar viðmælenda sagði ekki frá fyrr en hálfu ári eftir að kynferðislega ofbeldið 

gagnvart henni hafði átt sér stað: 

Það leið frekar langur tími. Ég skammaðist mín rosalega mikið og ég 

vildi ekki að neinn myndi vita að ég hefði leyft þessu að gerast. Þetta 

var svo mikil afneitun út af því að hann var góði … frændi. Ég vildi ekki 

trúa þessu. Það vill enginn trúa að vinir þeirra séu nauðgarar. 

Hún sagði fyrst þáverandi kærasta frá og svo um hálfu ári seinna sagði hún föður sínum 

frá. Hún vissi að hún yrði að gera eitthvað því að henni var farið að líða hræðilega og 

eins og hún orðaði það sjálf: „Þetta var bara að éta mig upp.“ Ástæða þess að hún valdi 

að segja föður sínum fyrst frá ofbeldinu var að hún óttaðist viðbrögð móður sinnar: 

Ég vildi einmitt segja pabba þetta fyrst út af því að mamma hafði alltaf 

sagt að ef að einhver myndi gera eitthvað svona við börnin hennar að 

þá væri hún farin út með hníf og ég var skíthrædd um að það myndi 

gerast … og ég vildi ekki að mamma mín færi í fangelsi … það var það 

seinasta sem ég þurfti sko … fyrir utan að hann var ennþá frændi minn 

fyrir mér. Þannig að ég sagði pabba þetta fyrst … 

Ein kvennanna mundi ekki glögglega hvað leið langur tími frá því að hún varð fyrir 

ofbeldinu þar til hún sagði fyrst frá. Sú fyrsta sem hún trúði fyrir reynslu sinni var 

vinkona og síðar ættingi sem svo hvatti hana til að segja foreldrum sínum frá. Hún var 

mjög kvíðin áður en hún greindi foreldrum sínum frá ofbeldinu. 

Þegar nokkur ár voru liðin frá ofbeldinu sagði ein kvennanna skólasálfræðingi frá 

kynferðisofbeldinu og svo kærastanum sínum. Kærastinn sagði svo foreldrum hennar frá 

ofbeldinu. Hún segist ekki endilega hafa ætlað að segja frá: 
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Ég hætti að geta stundað skóla. Ég hélt þetta væri bara skólinn og 

ákvað að skipta um skóla en þá var ákveðið að senda mig til sálfræðings 

og þetta kom bara óvart, eins og ég segi, þessi sálfræðingur náði þessu 

upp úr mér einhvern veginn og ég stend í þakkarskuld við hann í dag. 

Þá sagðist ein kvennanna hafa lokað alveg á ofbeldið þar til hún sagði óvart þáverandi 

kærasta frá því. Mörg ár voru þá liðin síðan ofbeldið hafði átt sér stað: 

 … og ég bara sagði honum frá þessu og vildi síðan ekki segja neinum 

fleirum. Reyndi að halda þessu leyndu en þetta svona fór að ásækja mig 

meira þegar ég var orðin meðvituð um þetta. Ég fór að fá mikil 

kvíðaköst og svona og leið bara mjög illa og vissi ekkert alveg hvernig ég 

átti að vera … Hann var bara ástæðan fyrir því að ég sagði fleirum … 

hann var bara mjög áhyggjufullur … hann bara gat ekki séð um þetta 

einn. Ég bara fékk rosaleg kvíðaköst á nóttunni og hann þurfti að 

hringja á sjúkrabíl … þetta bara var ekki hægt. 

4.2.1.1 Hvað hafði áhrif á frásögn 

Þær konur sem ekki sögðu strax frá ofbeldinu voru spurðar að því hvað hafði helst valdið 

því að þær biðu með frásögnina. Ein þeirra nefndi í því samhengi tengslin sem hún hafði 

við gerandann. „Hann var í svona verndarstöðu gagnvart mér … við vorum vinir, 

skilurðu.“ Þá sagðist hún hafa verið svolítið langan tíma að átta sig á hvað hafði 

raunverulega gerst og hafa óttast viðbrögð foreldra sinna:  

 … já þetta var svo stórt og mér fannst ótrúlega scary að þurfa að díla 

við þetta … og ég var bara svo hrædd um að foreldrar mínir yrðu reiðir, 

þau yrðu fyrir vonbrigðum. Samt vissi ég alveg innst inni að þau myndu 

standa með mér. Þau hafa alltaf gert það. Ég var líka hrædd um að 

sundra fjölskyldunni minni …  

Þrátt fyrir að hafa átt foreldra sem hún vissi að myndu standa með henni var afleiðingin 

af ofbeldinu sú að „sjálfsálitið var að verða að engu“ eins og hún sjálf orðaði það, sem 

jók á óttann við að segja frá: 

 … En það var samt þessi ótti af því að mér fannst ég svo ógeðsleg og 

óhrein. Þau hlytu bara að hata mig jafn mikið og ég gerði. Það var 

auðvitað ekki rétt. En þetta brýtur niður sjálfstraustið bara niður í núll. 

Þegar völdin eru tekin svona mikið af manni að þá er ofboðslega erfitt 

að fá þau aftur. Þannig að ég var svo hrædd við að fá neikvæð viðbrögð 

því að sjálfsmyndin mín mátti ekki við því.  
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Önnur kona talaði líka um að tengsl við gerandann hefðu haft áhrif en hann var 

fjölskylduvinur og hún upplifði að sögn tengslin líkt og um bróður væri að ræða. Áður en 

hann beitti hana ofbeldinu vann hann markvisst inn traust hennar: 

Hann var rosalega góður og ég talaði alltaf við hann ef mér leið eitthvað 

illa eða þú veist … hann var svona góður vinur. Hann byggði traustið 

mjög hátt. Maður bjóst ekki við þessu sem krakki … já, ef ég hugsa til 

baka. Ég var þybbinn krakki og ég var feit og mér var strítt rosalega á 

því og það var náttúrlega enginn strákur sem sýndi mér athygli af því að 

ég var bara feit og hann vissi það. 

Þá nefndi hún einnig hótanir af hálfu geranda og að hann hafi látið líta út fyrir að 

ofbeldið væri hennar sök: 

 … já, og þetta væri mér að kenna … þá myndi hann taka dýrin mín … ég 

var lögð í einelti þegar ég var lítil og mér þótti mjög vænt um dýrin mín 

og hann sagðist myndu taka dýrin mín og meiða þau og meiða … 

fjölskylduna mína. 

Sama kona talaði einnig um að hafa átt erfitt með að átta sig á að um ofbeldi var að 

ræða og að það hafi átt þátt í því hve langur tími leið þar til hún sagði einhverjum frá því 

sem henni hafði verið gert. Hún sagðist ekki hafa vitað hvað þetta var í byrjun þegar 

ofbeldið var að byrja.  

 … ég var ekki búin að fá neina fræðslu um þetta … ekkert í skólanum … 

ekki neitt svona. Þannig að ég vissi ekkert hvað var í gangi. 

Þar sem gerandinn hafði haft mikil áhrif á hana og komið því inn hjá henni að hún ætti 

sök á ofbeldinu átti hún mjög erfitt með að segja frá: 

 … ég var svo hrædd um að þeim myndi finnast ég vera ógeðsleg … þú 

veist … það var náttúrlega búið að heilaþvo mig alveg. 

Önnur kona talaði um að ekki hefði þýtt að segja frá strax þar sem hún taldi að 

enginn hefði trúað henni. Gerandinn hafði til að mynda náð að gera hana að blóraböggli 

heimilisins til að minnka trúverðugleika hennar: 

 … hann faldi hluti inni hjá mér sem allir voru að leita að og fundust 

hvergi og ég neitaði að vera með … og svo fannst þetta inni hjá mér … 

og svona hlutir þú veist … „Sjáðu hvað barnið þitt er mikill lygari.“ 
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4.2.1.2 Efasemdir um frásögn 

Þrjár af konunum í þolendahópnum nefndu að hafa á einhverjum tímapunkti upplifað 

efasemdir um hvort rétt hefði verið að segja frá ofbeldinu. Hjá tveimur þeirra var það 

vegna þeirra áhrifa sem frásögnin hafði á fjölskyldutengsl. Ein þeirra missti alla vini sína í 

kjölfar þess að hafa sagt frá og lögð var fram kæra í málinu. 

 Önnur kona upplifði að missa nánast allt samband við móðurfjölskylduna í kjölfar 

frásagnar. Það reyndi meira á hana en brotið sjálft að hennar sögn og mitt í öllum 

erfiðleikunum átti hún það til að sjá eftir því að hafa sagt frá brotinu: 

 … Það var meira að segja á tímabili sem ég hugsaði bara „ég vildi óska 

þess að ég hefði bara aldrei sagt neinum frá þessu“ … og það er svo 

slæmt … það er alveg skiljanlegt að stelpur úti … sé nauðgað og segja 

aldrei neinum frá því fyrr en þær eru orðnar þrítugar … skilurðu … það 

er alveg ástæða fyrir því. Á tímabili hefði ég ráðlagt stelpum að … veistu 

„nei þú skalt ekkert vera að segja neinum frá þessu“. 

Hún segist þó vita að það hafi verið rétt að segja frá en segist stundum enn fá efasemdir 

hvort það hafi verið rétt ef hún mætir einhverjum af skyldmennum sínum á götu.  

Önnur kona úr hópnum hafði svipaða sögu að segja. Þegar henni leið sem verst með 

sjálfa sig komu upp efasemdir um hvort það hefði verið þess virði að segja frá: 

 … þú veist þegar maður er á núllinu … þá, þú veist, svona „af hverju 

gerði ég þetta“ … það koma alveg svoleiðis punktar. Ég hugsaði ekki 

mikið um það fyrir, en þegar ég sá hvað þetta gerði við fjölskylduna þá 

bara „af hverju sagði ég frá?“ 

Efasemdirnar viku þó vegna þess að fleiri sögðu frá ofbeldi af hálfu sama geranda á eftir 

hennar frásögn: „ … en samt, heyrðu! Ef ég hefði ekki sagt frá þá hefðu þau hin kannski 

ekki sagt frá,“ varð henni að orði. 

Þá var ein kvennanna sem upplifði mikið mótlæti eftir að hafa sagt frá þar sem allir 

vinir hennar stóðu með gerandanum. Gerandinn hafði gert í því að breiða út sögur um 

hana til að gera hana ótrúverðuga. Aðspurð sagðist hún því hafa séð eftir að hafa sagt 

frá á tímabili en komist yfir það: 

Ég held að það sé bara besta ákvörðun sem ég hef tekið. Annars væri 

ég bara enn felandi mig undir rúmi ef ég væri bara svo heppin að vera 

hérna ennþá. 
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4.2.2 Viðbrögð við frásögn 

4.2.2.1 Viðbrögð af hálfu foreldra 

Allar konurnar voru spurðar út í viðbrögð foreldra þegar þeir fengu að heyra af 

ofbeldinu. Ein þeirra upplifði viðbrögð foreldra sinna þegar þau fréttu af ofbeldinu gegn 

henni sem yfirveguð og styðjandi „ …ég man bara að mamma og pabbi tóku utan um 

mig ….“ Hún sagði foreldra sína hafa náð að fela nokkuð sínar fyrstu tilfinningar fyrir 

henni og er þakklát fyrir það. Hún hafði svolitlar áhyggjur af því að faðir hennar yrði 

mjög reiður við gerandann. Allt snerist þó fyrst og fremst um hana og það sem hún var 

að upplifa. „En ég veit eiginlega ekki hvað þau voru að upplifa, það snerist allt um mig,“ 

hafði hún á orði. 

Upplifun einnar konunnar af því að segja föður sínum frá var mjög góð. Hún upplifði 

föður sinn líka yfirvegaðan og styðjandi: 

Hann er mjög rólegur, hann er þannig gaur, mjög erfitt að æsa hann 

upp. Ég sagði honum bara að ég þyrfti að segja honum svolítið og við 

áttum rosalega gott spjall. Hann hefur alltaf verið frekar lokaður en 

samt alltaf hægt að tala við hann ef maður þarf þess. Frá því ég sagði 

honum þetta þá hefur sambandið okkar orðið miklu betra og sterkara … 

við höfum getað talað um fleiri hluti … hann náttúrlega hélt utan um 

mig og sagði að við myndum segja mömmu þetta saman.  

Eftir að þau sögðu móður hennar komu viðbrögð móður þægilega á óvart þar sem hún 

hafði óttast viðbrögð hennar áður. Henni fannst báðir foreldrar sínir passa mjög mikið 

að láta hana ekki sjá „hvað þetta braut í þeim hjartað“ eins og hún orðaði það sjálf. 

Önnur kona úr hópnum upplifði helst að foreldrar hennar hafi farið í afneitun. Í dag 

gerir hún sér grein fyrir að sennilega hafi þau verið í áfalli en henni fannst eins og þau 

fengju áfall fyrst en létu svo eins og þetta hefði ekki gerst: 

 … og ég held að hann hafi verið í hálfgerðri afneitun … en í dag skil ég 

þetta náttúrlega betur. Þau fengu svona smá sjokk. Mann náttúrlega 

langaði til að þau tækju utan um mann og segðu eitthvað … 

Hún man eftir að hafa orðið fyrir dálitlum vonbrigðum með viðbrögð þeirra og þessa 

afneitun sem henni fannst þau vera í nokkurn tíma á eftir. Það varð til þess að henni leið 

eins og „þetta skipti engu máli“. Hún talaði um að hafa viljað fá meiri væntumþykju en 

alls ekki vorkunn: 
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Það er hægt að taka utan um mann og svona og bara já …“við förum í 

gegnum þetta saman. Við skulum kýla á þetta“ … en það er líka hægt 

að segja „æi litla greyið …“ … maður vill ekki vera aumingi.  

Ein kvennanna lýsti því hvernig foreldrar hennar urðu mjög reið við geranda og lögðu 

allt kapp á að leggja fram kæru. Þegar hún sagði frá var hún hrædd við að kæra og vildi 

ekki tala um þetta. Henni fannst mjög erfitt að foreldrar hennar skyldu ætla að leggja 

fram kæru og gera eitthvað í málunum en segist skilja það mun betur í dag: 

Ég vildi ekki kæra, ég vildi ekki gera neitt sko fyrst. Ég vildi bara laga 

þetta eins og þetta var. En eins og ég horfi á þetta í dag að þá brugðust 

þau alveg rétt við, skilurðu, með því að hringja í barnaverndarnefnd og 

kæra þetta og allt það … auðvitað vill maður hafa stjórn á því sem 

gerist, auðvitað var maður pirraður smá, þetta var frændi manns og 

manni þótti alveg vænt um hann þó hann hafi gert þetta. Hann var 

partur af lífinu manns og maður vissi að það væri þá bara að fara. 

Maður var að díla við margt í einu þegar maður sagði frá þessu … en í 

dag er ég alveg sátt.  

Hún fann fyrir mikilli reiði foreldranna í garð geranda og aðspurð hvernig henni hafi liðið 

vegna þess sagði hún:  

Í rauninni bara verra samt. Maður sá alveg sum viðbrögð og hvernig var 

talað stundum … maður hefði kannski viljað að þau sýndu minni 

viðbrögð af því maður tók þetta svo inn á sig að maður væri að segja 

frá. Það er svona eina sem ég hefði kannski viljað breyta. 

Önnur kona talaði líka um að foreldrar hennar hefðu strax mikið einblínt á að kæra 

brotið og að mikill hefndarhugur hefði verið í fjölskyldunni allri gagnvart gerandanum: 

 … þetta bara stoppaði einhvern veginn þar. Þannig að þau einblíndu 

strax bara voða mikið á kærumál og eitthvað svona … bæði svona 

eitthvað að refsa gerandanum og að fara í dómsmál var einhvern 

veginn aldrei mitt. Það var mjög mikið þeirra … þau þurftu mjög mikið á 

því að halda og gerðu það … þegar ég hugsa til baka, þá var ég eitthvað 

svona bara að stjórna fjölskyldunni í það að vera ekki, þú veist … ekki 

drepa manninn sem var vondur við mig. Hvað græði ég á því? Eitthvað 

svona voða jesúleg … er ég ekki betri manneskja fyrir vikið ef ég geri 

ekki eitthvað vont á móti? Meðan allir voru alveg brjálaðir.  

Ein kvennanna talaði um að móðir hennar hefði kennt sjálfri sér um ofbeldið, fundist 

sem hún hefði ekki passað hana nógu vel. Móður hennar hafi liðið mjög illa og stundum 

finni hún enn fyrir sektarkennd móður sinnar: 
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 Hún fór rosa mikið inn í sig með það … Þetta hefur alltaf verið rosa 

mikið mál … hún túlkar það alltaf svo ef ég verð reið við hana eða við 

verðum ósammála að ég sitji alltaf með þessa beiskju yfir því að hún 

hafi ekki passað mig eða látið mig lenda í þessu. Ég er ekkert að hugsa 

um það. 

4.2.2.2 Upplifun af líðan foreldra 

Konurnar voru einnig spurðar út í það hvernig þær hefðu upplifað líðan foreldra eftir 

frásögn. Ein þeirra talaði um að foreldrarnir hefðu náð að fela fyrir henni hvernig þeim 

leið og það hefði tekið hana nokkuð langan tíma að átta sig á hvaða áhrif þetta hefði allt 

saman haft á þau, en miklar breytingar urðu á samskiptum í stórfjölskyldunni eftir 

frásögn. Hún minnist þess að það hafi haft áhrif á hana þegar hún varð löngu seinna 

meðvituð um tilfinningar foreldra sinna og áhrifin sem þetta allt saman hafði haft á 

móður hennar: 

 … já, og heyrði, þú veist, mömmu vera að gráta. Þá hafði afi hringt í 

hana eða eitthvað … já, ég heyrði mömmu grátandi inni í herbergi og þá 

hugsaði ég að ég hefði átt að hlífa þeim eitthvað meira. Ég get ekki 

ímyndað mér hvernig þetta er fyrir hana.  

Önnur kona úr hópnum sagðist lítið hafa orðið vör við líðan foreldra fyrst eftir 

frásögn. Hún hafi seinna heyrt um hvað þetta hafði tekið á foreldra hennar. Þá var hún 

fegin að hafa ekki séð það á sínum tíma. 

Þá nefndi ein kvennanna að hafa stundum hlíft foreldrum sínum við eigin 

tilfinningum. Það hafi verið betra að svara „bara vel“ þegar hún var spurð út í líðan sína. 

Hún skynjaði að foreldrar og systkini kenndu sér um að hún hafði orðið fyrir ofbeldinu. 

„En þetta var náttúrlega ekki neinum að kenna … það bara snerist allt í hringi.“ Henni 

fannst einnig að móðir hennar hefði farið í það að „vorkenna“ sjálfri sér: „Hún nýtti 

þetta rosalega mikið til að fá athygli. Láta fólk vorkenna sér fyrir eitthvað sem ég lenti í.“ 

Ein konan talaði um að hafa viljað vita minna af reiði foreldranna í garð gerandans og 

í hve miklu áfalli þau voru eftir að hún sagði frá: 

 … já, það var of mikið að sjá. Það hefði frekar átt að vera þannig sko 

eins og mér finnst. Ég átti bara að vera í mínum meðferðum og þannig 

sem ég var í … og sleppa því að tala um þetta heima fyrir. Það er nóg að 

vera í tímum á hverjum einasta degi og koma síðan heim og fá að heyra 

eitthvað, skilurðu. 
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Henni fannst þau allt of mikið reyna að fá upp úr henni hvað henni fyndist og blanda 

henni í fjölskyldudeilurnar: 

 … þau voru alltaf að reyna að tala um þetta við mig, fá eitthvað upp úr 

mér og þau líka bara að tala saman [foreldrarnir] … alltaf eitthvað 

svona. Þetta var of mikið. Já svona fyrst, maður vissi ekkert í hvorn 

fótinn maður átti að stíga. 

4.2.3 Afleiðingar ofbeldisins 

4.2.3.1 Afleiðingar fyrir þolanda 

Allar konurnar voru beðnar um að lýsa hvaða áhrif kynferðislega ofbeldið hefði haft á 

þær. Allar lýstu þær einkennum áfallastreitu, kvíða, ótta, þunglyndis og hvernig þær 

misstu allt sjálfstraust. Þær upplifðu gífurlega vanlíðan og stóð það yfir í langan tíma oft 

með þeim afleiðingum að þær misstu tökin námslega. Tvær þeirra voru lagðir inn á 

Barna- og unglingageðdeild í kjölfarið. Þá nefndu þrjár af fimm konum langvinnar 

afleiðingar á tengsl og samskipti í fjölskyldunni.  

Ein kvennanna talaði um að hafa fengið einkenni áfallastreitu og gengið í gegnum 

mjög erfitt tímabil eftir ofbeldið. Hún lýsti skapsveiflum, miklu tilfinningalegu ójafnvægi 

og ótta við nánast alla karlmenn:  

 … á eftir þá fékk ég bara eitthvað kast bara. Ég, þú veist, hef bara 

fengið áfallið þá og þá bara öskraði ég inni á baði og hataði mömmu og 

pabba og bara allt ómögulegt og þú veist, það gerðist oft, oft eftir 

þetta. Ég fékk rosalega áfallastreituröskun eftir þetta, þú veist, ég varð 

miklu erfiðari eftir þetta. Ég fór að rífast meira við mömmu og eitthvað 

svona. Allt sem að hún gerði fór í taugarnar á mér og kannski bara ef 

manni líður illa þá lætur maður það bitna á sínum nánustu og þau voru 

bara mín nánustu á þessum tíma. 

Hún upplifði að hætta að hafa ánægju af að umgangast vini. Hún talaði um að 

eftirleikurinn eftir frásögnina, það að missa alla móðurfjölskylduna, hefði tekið meira á 

hana en brotið sjálft: 

 … sko þarna náttúrlega áður en fjölskyldudæmið gerðist þá leið mér 

svo sem ekkert, sko mér leið náttúrlega illa yfir því sem gerðist og ég 

var svona smeyk að fara út ein og eitthvað svona en það er ekki 

aðalmálið, þetta sem gerðist. Ég get ekki einu sinni borið það saman út 

af það var svo ógeðslega erfitt að lenda í því að fjölskyldan sneri baki 

við manni. Það var bara, þú veist, ég get ekki lýst því. Það var bara 

hræðilegt. 



60 

Hún talaði um að eftir brotið hefði hún átt erfitt með að treysta karlmönnum. En 

sársaukinn sem hún upplifði af því að finnast fjölskyldan snúa baki við henni hefði gert 

það að verkum að hún treysti engum.  

 Önnur kona lýsti afleiðingum af brotinu hjá sér um leið og hún fór að átta sig 

almennilega á því sem hafði komið fyrir hana. Hún leiddist út í óreglu og sjálfstraustið 

þvarr:  

 … mér leið mjög illa í skólanum og ef það var karlmaður að kenna mér 

að þá fór ég náttúrlega í kerfi … og ég átti rosa erfitt með að treysta 

eftir þetta … eða sko ég var orðin svo allt öðruvísi eða ég bara breyttist 

algjörlega … og fór að skrópa í skólanum og vildi ekki mæta í skólann … 

ég fékk þessa tilfinningu bara að ég væri drusla og ógeðsleg og feit og 

allt þetta skilurðu. Allt sjálfsálitið rakkað niður … ég hafði bara ekkert 

álit á sjálfri mér … manneskja sem maður treysti braut mann svona 

niður og þá er maður einskis virði. 

Önnur kona hafði svipaða sögu að segja hvað varðar gengi í skóla og slakt sjálfstraust: 

 …. sko ég var ekki með neitt sjálfstraust á þessum tíma. Það var núll 

sko … Ég gerði ekki neitt alla daga. Gat ekki stundað skóla og ekki neitt. 

Var rosalega viðkvæm bara … Ég var svo þunglynd að ég veit ekki hvað. 

Ég held ég hafi aldrei verið svona langt niðri eins og á þessu tímabili … 

eftir þetta gat ég ekki verið í hóp. Félagsfælnin kom. Ég náttúrlega vildi 

bara enda líf mitt. Það var númer eitt tvö og þrjú … ég klikkast bara á 

þessu tímabili … geðheilsan mín bara hún fer. Ég ætlaði bara að enda líf 

mitt. 

4.2.3.2 Afleiðingar á fjölskyldutengsl 

Fjórar af fimm konum í þolendahópnum upplifðu erfiðleika í samskiptum í fjölskyldunni 

eftir að þær sögðu frá ofbeldinu. Í þeim tilvikum sem það gerðist var gerandi bundinn 

konunni fjölskylduböndum. Hjá tveimur þeirra voru það einungis nánustu aðstandendur 

geranda sem slitu samskiptum við konuna og fjölskyldu hennar, þrátt fyrir að konurnar 

teldu sig vel geta verið í samskiptum við alla í fjölskyldunni nema gerandann sjálfan enda 

hafi ekki aðrir en hann tekið þátt í brotinu. Hjá hinum tveimur æxluðust málin þannig að 

samband slitnaði við mun fleiri ættingja en bara þá sem stóðu næst gerandanum. Hjá 

annarri vegna ágreinings í kringum fjölskylduboð þar sem gerandanum var enn boðið að 

taka þátt í viðburðum í fjölskyldunni. En hjá hinni vegna þess að fjölskylda geranda vildi 

alls ekki að konunni sem þá var unglingur, yrði boðið og vildi ekki vera á sama stað og 

hún.  
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Þrjár kvennanna töluðu um að afleiðingarnar fyrir fjölskylduna hefðu nánast verið 

verri en brotið sjálft. Í þeim tilfellum sem það var nefnt höfðu samskipti við nána 

ættingja rofnað, nánir ættingjar trúðu ekki frásögn þeirra, stóðu með gerandanum eða 

vildu ekki vera í samskiptum við þær. Einnig að samskipti innan fjölskyldunnar hefðu 

beðið hnekki sem erfitt væri að bæta. Þær vildu meina að þessar afleiðingar lifðu lengst 

með þeim eftir brotið á meðan þeim hefði tekist með mikilli meðferðarvinnu að vinna úr 

öðrum afleiðingum sem tóku til innri þátta eins og kvíða og slakrar sjálfsmyndar. Eftir 

stóðu rofin tengsl við nána ættingja, erfið samskipti við suma og upplifun um að vera 

ekki trúað af ættingjum sem þeim hafði þótt vænt um og átt náin tengsl við.  

 Ein kvennanna sem hafði átt náin samskipti við móðurfjölskyldu áður en brotið varð 

upplifði að eftir frásögn af brotinu rofnaði allt samband við aðstandendur geranda og 

aðra úr móðurfjölskyldunni. Hún sagði sambandið hafa verið mikið áður og 

fjölskyldurnar oft eytt miklum tíma saman. Hún lýsti því hvernig brotið varð að engu eins 

og hún orðaði það sjálf, í samanburði við það sem gerðist í fjölskyldunni: 

 … en ég lenti í rosalegu með alla hina í fjölskyldunni. Ef ég á að segja 

eins og er þá er þetta atvik [brotið], það sem gerðist það er bara ekkert 

í líkingu við það sem kom á eftir. Sko, þú veist, þetta kynferðislega 

ofbeldi sem ég varð fyrir það var ekki nærri því jafn sárt og restin … 

hvorki fyrir mig né mömmu og pabba sko … 

Í fyrstu var staðið við bakið á henni og þau voru í sambandi við aðra í fjölskyldunni en þá 

sem tengdust gerandanum beint. Síðan kom í ljós að ættingjar ákváðu að bjóða 

gerandanum í öll fjölskylduboð og þá fóru tengslin að verða erfiðari: 

 … mér fannst það bara svo eðlilegt að einhver maður sem gerir 

eitthvað svona að hann væri bara búinn, skilurðu. Ég vildi aldrei hitta 

hann aftur og ég bjóst heldur ekki við því að ég þyrfti að ræða það 

eitthvað við neinn að ég þyrfti að hitta hann aftur, skilurðu? … ég hélt 

þetta yrði bara búið. Hann væri bara out skilurðu? En svo var ekki.  

Fjölskylduboðin voru endalaust tilefni til ágreinings að hennar sögn: 

 … og það endaði þannig að við fórum ekki í nein boð … en það mættu 

allir aðrir í þessi boð sem mér fannst líka ótrúlega sárt. Þetta er svo 

skrítið hvernig heil fjölskylda getur ákveðið að snúa baki við 

fórnarlambinu.  
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Önnur úr hópnum lýsti því hvernig sambandið rofnaði við ættingja sem voru nánustu 

aðstandendur geranda. Hún taldi sig hafa ákveðinn skilning á því hvernig aðstandendur 

hans tóku á málunum: 

 … nei, hún [móðir geranda] vildi ekki koma og hitta mig … hún var bara 

reið … og bara í afneitun. Hann var náttúrlega líka frændi minn. Ég veit 

alveg hvað það er erfitt að horfast í augu við það að einhver sem manni 

er búið að þykja vænt um allt sitt líf, maður vill ekkert horfast í augu við 

það að sú manneskja geti gert eitthvað svona. Það er miklu auðveldara 

að trúa bara að einhver annar sé lygari og það er mjög auðvelt að grafa 

bara svona hluti. Ef maður kemst upp með það. 

Hún talaði um að sambandið við geranda hefði rofnað en hún hafði stundum áhyggjur af 

því hvort hún þyrfti að hitta hann í fjölskylduboðum. Nánustu aðstandendur geranda 

vildu ekki hitta hana né fjölskyldu hennar eftir að hún sagði frá og lögð var fram kæra á 

hendur geranda. Hún sagði að fjölskylduboðin hefðu í rauninni ekki verið mörg fyrir og 

þau hefðu því síður en svo aukist: 

 … og það í rauninni skrúfuðu allir … þau skrúfuðu á okkur og við á þau 

… bara á meðan að sárin greru … og ég held að það hafi algjörlega verið 

gert til að forðast þessa árekstra. Ég skil alveg að þau [nánasta 

fjölskylda geranda] vilji ekki loka á hann [gerandann] … þau eru 

náttúrlega bara … þau líta rosa mikið í gegnum fingur sér gagnvart 

þessu. Sem mér finnst alveg skiljanlegt. Mér finnst það sorglegt. En 

hvað á ég að gera í því? 

Aðspurð hvaða áhrif þetta hefði haft á hana hafði hún þetta að segja: 

Ég kenndi mér rosalega mikið um þetta fyrst, að núna væri fjölskyldan 

búin að klofna. En síðan bara áttaði ég mig á því að það er ekki mér að 

kenna. Þau ráða sínum viðbrögðum og við ráðum okkar. Þetta er ekki 

mitt vandamál. Ég er bara þakklát fyrir stuðninginn sem ég hef fengið 

og það hefur líka sýnt mér hverjir það eru þess virði að halda í.  

Annar viðmælandi talaði um að frásögnin af ofbeldinu hefði valdið sprengingu í 

fjölskyldunni og sambandið slitnað alveg við fjölskyldu geranda og fleiri úr ættinni: 

Þetta varð sprenging. Þetta er mjög flókið í dag ennþá sko … já, það er 

leiðinlegt því ég er búin að lenda í svo miklu. Mér er bannað að fara á 

ættarmót og ýmislegt skilurðu vegna þess að mér var kennt um þetta. 

Ég var að ljúga. Það eru fyrstu skilaboðin sem ég í rauninni fæ … 

Sama kona greindi frá hve mikið það tók á hana að nánasta fjölskylda geranda skyldi ekki 

trúa henni og finnst henni að sú fjölskylda hafi eyðilagt tengslin milli hennar og fleiri úr 
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ættinni. Það að vera ekki trúað og allir erfiðleikarnir og deilurnar í fjölskyldunni höfðu 

mun meiri áhrif á hana en brotið sjálft. 

 … í raun og veru sko … þetta var þannig að brotið varð stundum að 

engu … miðað við … þetta var allt í einu orðið þetta að öll fjölskylduboð 

voru tvisvar hjá ömmu og afa … jólaboðin voru tvisvar. Það gat enginn 

komið saman. Þú veist … aðaláhyggjurnar mínar frá upphafi hafa verið 

amma og afi … öll jólaboð hafa alltaf verið hjá ömmu og afa … þau urðu 

að hafa tvö þannig … tvö afmæli … allt eitthvað svona.  

Hún nefndi að hafa sjálf vel getað hugsað sér að halda sambandi við nánustu 

aðstandendur gerandans þó hún hefði ekki treyst sér til að umgangast gerandann 

lengur. Henni fannst óþarfi að það þyrfti að vera svona mikil ólga í kringum 

fjölskylduboðin. Henni fannst að það ætti að láta dómskerfið um að dæma: 

 … þetta er fullorðið fólk, það á að kunna að haga sér … Þegar 

fjölskylduboð er þá bara sleppa þessu. Þetta eru kannski tveir 

klukkutímar og þú hlýtur að geta sleppt að hugsa um þetta í tvo tíma. 

Hún vill sjá þetta öðruvísi í framtíðinni og treystir sér jafnvel til þess síðar að vera undir 

sama þaki og gerandinn:  

 … já, ég vil að þetta lagist … í framtíðinni vil ég alveg vera undir sama 

þaki og hann … já, sko við þurfum ekki að tala saman. Hann fékk sinn 

dóm, hann fékk sína refsingu hann er ekki til fyrir mér … segjum bara 

eins og í áttræðisafmæli afa … í stórum sal. Það væri svolítið leiðinlegt 

ef öll fjölskyldan gæti ekki verið saman.  

Að síðustu sagði ein kvennanna að ein afleiðing brotsins væri sú að samskiptin í 

fjölskyldunni hefðu breyst og upplifði þá afleiðingu gjarnan fylgja sér meira í dag en 

brotið sjálft: 

 … og í dag er fjölskyldumynstrið og samskiptin … þau eru miklu meira 

erfiður pakki heldur en brotið sjálft. Það er ekki með mér ennþá í dag í 

daglega lífinu en samskiptamynstrið sem er orðið til er það.  

Henni finnst hún verða fyrir ákveðinni stimplun. Að allt sem hún geri í dag, tilfinningar 

sem hún lætur í ljós eða hvernig hún hegðar sér sé skýrt af ofbeldinu sem hún varð fyrir. 

Hún segir ofbeldið vissulega hafa haft áhrif á sig en henni finnst stundum sem hún fái 

ekki tækifæri frá fjölskyldunni til að losna undan því. 

... ég get ekki alltaf verið ég sjálf. Það var búið að ákveða að ég væri 

fórnarlamb, ákveða hvernig ég væri ... hvernig mér ... allir alltaf að 
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sálgreina mig. Ef einhver ágreiningur [verður] þá fer þetta alltaf þangað 

... þú veist ég þarf að passa mig á því hvað ég segi og hvað ég segi um 

mig af því að ég veit að þetta verður alltaf sett í þetta stóra samhengi 

[að hún hafi orðið fyrir ofbeldi]. 

4.2.4 Stuðningur og meðferð 

4.2.4.1 Stuðningur af hálfu foreldra 

Allar konurnar fimm höfðu upplifað stuðning og að vera trúað af foreldrum sínum. Þó 

voru ýmsar vangaveltur sem komu upp þegar þetta efni var rætt.  

Ein þeirra var þó eingöngu ánægð með þann stuðning sem foreldarnir veittu og hafði 

engu öðru við að bæta: 

 … Þau gerðu allt til að hjálpa mér. Það var aldrei spurning hjá þeim … 

„já æi … eigum við ekki bara að gleyma þessu?“ … þau eru með 

ótrúlega sterka réttlætiskennd … það er þaðan sem ég hef þessa 

ákveðni og þessa réttlætiskennd og þetta snerist aldrei um neitt annað 

en að bara láta mér líða vel.  

Önnur upplifði mikinn stuðning frá báðum foreldrum sem hafa tjáð henni að þau séu 

afar stolt af henni. Hún talaði um hvað það væri mikils virði að fá viðurkenningu á sögu 

sinni því þolandinn upplifi sjálfur að ofbeldið sé honum að kenna. Hún lét eftirfarandi 

orð falla: 

 … þess vegna er ofboðslega mikilvægt að fá þessa staðfestingu … af því 

að maður efast svo. Ég er mjög þakklát að hafa fengið hana bara á 

fyrsta degi. Ég vildi bara að ég hefði sagt strax frá. 

Aftur á móti upplifði hún á tímabili erfiðleika í samskiptum við móður sína. Móðir 

hennar ofverndaði hana að hennar mati og hún átti erfitt með að þola hvernig móðirin 

nálgaðist hana þegar henni leið sem verst. Henni fannst að auki erfitt að horfa upp á 

móður sína hafa áhyggjur af sér: 

 … ég varð hræðilega þunglynd eftir þetta og suma daga fór ég ekki einu 

sinni fram úr rúminu og ég fékk kvíðaköst og grátköst upp á dag. Henni 

fannst rosalega erfitt að horfa upp á það sem að ég skil mjög vel. En 

hún bara fór aldrei rétt að mér. Þegar ég fékk þessi köst þá vildi ég bara 

liggja ein og það mátti ekki snerta mig … en hún var alltaf að reyna að 

spyrja mig hvað væri að og reyna að klappa mér og eitthvað svona sem 

að ég vildi bara alls ekki … og alltaf ef ég sagði henni frá einhverju … ef 

ég talaði um hvernig mér leið þá gerði hún svo mikið úr því og fór að 

tala um hvernig sér leið … og mér fannst það einhvern veginn aldrei 

gera neitt fyrir mig … og ég vildi heldur ekki að hún hefði áhyggjur af 

mér. Þannig að ég lokaði hana bara rosalega mikið úti. 
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Annar viðmælandi upplifði móður sína standa þétt við bakið á sér. Henni fannst þó 

óþægilegt „hvað hún talaði um þetta við marga“. Hún telur þó að það sé að mestu 

móður hennar að þakka að hún hafi komist úr þeirri miklu vanlíðan sem hún var í:  

 … hún stóð við bakið á mér þótt ég hafi ekki tekið eftir því. Hún stóð 

við bakið á mér og þurfti að taka margar ákvarðanir sem eru mjög 

erfiðar örugglega fyrir móður að taka … á þessu tímabili.  

Annar viðmælandi upplifði líka að móðir hennar hefði sagt of mörgum frá í byrjun. Þrátt 

fyrir það upplifði hún mikinn stuðning frá móður sinni: 

Hún náttúrlega stóð með mér og hún reyndi mjög mikið að finna 

eitthvað fyrir mig og fór sjálf og reyndi að finna eitthvað fyrir sig og mér 

fannst það mjög gott. Hún trúði mér alltaf og það fór aldrei á milli mála 

að hún stóð með mér jafnvel þó að það hafi kannski ekkert alltaf verið á 

mínum forsendum.  

Hún sagðist þrátt fyrir það oft hafa fundið sig í því hlutverki að passa upp á líðan 

aðstandenda: 

 … ég veit það ekki … ég hef alltaf upplifað að mesta vinnan við að vera 

brotaþoli er að passa alla í kringum sig … skilurðu … það er ekkert 

mesta málið að upplifa brotið … en að halda öllum góðum og að öllum 

öðrum líði vel og passa alla í kringum sig. 

Þá kom fram hjá einni konunni hve mikil vinna henni fannst fara í það að sefa reiði 

foreldranna í garð gerandans: 

 … ég bara sá ekki alveg hvað ég var að græða á að setja orkuna á að 

hefna mín á honum af því að ég … ég bara skildi ekki hvernig ég var að 

fara að vera meiri manneskja með því að meiða þann sem að meiddi 

mig … ég áttaði mig ekki á hvernig það myndi gera mig eitthvað 

merkilegri. 

 

Að síðustu sagðist ein kvennanna ekki hafa leitað mikið eftir stuðningi hjá foreldrum 

sínum. „Ég einhvern veginn gat það ekki. Maður sá svona á þeim „já, þetta er okkur að 

kenna“ … ég sótti aldrei til þeirra eftir hjálp … Henni fannst foreldrarnir kæfa hana með 

spurningum um hvernig henni liði. Þegar hún var spurð hvað hún hefði þurft í staðinn 

sagði hún: 
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 … að halda öllu eins og áður … ekki láta þetta verða lífið sem þú lifir í 

dag. Það var ekkert annað. Þetta allt í einu orðið ég og brotið … það var 

ekkert annað. 

4.2.4.2 Upplifun af meðferð í Barnahúsi 

Aðspurðar um upplifun af meðferð í Barnahúsi höfðu allar konurnar fyrir utan eina mjög 

góða upplifun þaðan. Þær sem ánægðar voru lýstu meðferðaraðilanum sem bjargvætti: 

Sálfræðingurinn minn var bara frábær og hún hjálpaði mér bara 

ótrúlega mikið. Ég fór í miklu fleiri tíma held ég en ég átti að fara í … til 

að byrja með þá var sagt að ég færi kannski í 14 tíma eða eitthvað … en 

hérna … en ég var miklu lengur en það og hún var alveg einstök. Ég hef 

farið til tveggja sálfræðinga eftir þetta og enginn hefur hjálpað mér. 

Það var bara hún sem að gerði eitthvað gagn. 

Hún upplifði að hafa fengið þann stuðning þar sem hún þurfti á þeim tíma en að 

sennilega hefði hún þurft meðferð aftur seinna; eftir að hún varð 18 ára, einkum vegna 

erfiðleika með tengsl í stórfjölskyldunni eftir að hún sagði frá. 

Annar viðmælandi lýsti sínum meðferðaraðila svona: 

Meðferðaraðilinn minn er yndisleg … hún bjargaði mér svo algjörlega … 

eftir að hafa verið í meðferð í Barnahúsi í einhvern tíma … þá fór ég að 

sjá meir og meir hvað þetta var rangt sem hann gerði … ég hef líka alltaf 

getað haft samband við meðferðaraðilann. Mér þykir mjög vænt um 

það að það sé svona eftirfylgni. 

Það sem henni fannst mega bæta við meðfarðarúrræði í Barnahúsi var hópmeðferð fyrir 

þolendur. Henni fannst nauðsynlegt að þolendur gætu hitt aðra með svipaða reynslu þar 

sem hún hafði oft upplifað sig eina. 

Annar viðmælandi var einnig ánægð með sinn meðferðaraðila: 

Hún [meðferðaraðilinn] er eiginlega bjargvætturinn minn … hún var 

eina manneskjan sem ég gat talað um þetta við … hún var endalaust að 

teikna upp fyrir mann myndir og útskýra og ég veit ekki … hún hafði 

svör við öllum spurningum sem maður spurði … hún hafði lausnir við 

öllu. Ég veit ekki … það er örugglega enginn eins og hún.  

Önnur kona talaði um að hafa verið lengi í meðferð í Barnahúsi og það hafi hjálpað 

henni mjög mikið. Henni fannst einnig þörf á hópmeðferð en að þar þyrfti ekki einu sinni 

að vera rætt um ofbeldið: 

... einu sinni hitti ég stelpu á ganginum í Barnahúsi og við bara brostum 

til hvor annarar. Það var bara ótrúlega stór sigur. Ég veit ekkert hver 
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hún er ... við skildum hvor aðra og við vissum það. Ég var oft að tala um 

það við meðferðaraðilann að það væri svo skemmtilegt að geta gert 

eitthvað skemmtilegt með krökkum sem væru á svipuðum aldri og 

hefðu upplifað eitthvað svipað án þess að vera að ræða það einu sinni. 

Vera bara með einhvern klúbb ... Ég held að það gæti alveg verið mjög 

sniðugt ... Því upplifunin er auðvitað mjög mikið sú að enginn skilji 

mann. 

 Sú sem ekki var sérstaklega ánægð með meðferðina í Barnahúsi fór ekki í marga 

meðferðartíma. Henni fannst hún og meðferðaraðilinn ekki ná saman: 

Ég fór þangað já og talaði við konu þar … og ég veit ekki hvort það hafi 

hjálpað mér eða ekki … ég fann ekki fyrir … eða þú veist … ef ég væri að 

ganga í gegnum þetta aftur núna. Þá mundi ég vilja tala við manneskju 

sem hefði reynsluna sem að vissi … það náttúrlega veit engin hvernig 

mér líður … en sem væri búin að ganga í gegnum þetta. Það er betra að 

tala við manneskju sem er með reynslu og getur aðstoðað þig frá 

reynslu. Mér finnst það skipta rosalega miklu máli.  

Aðspurðar um reynslu af barnaverndaryfirvöldum sem vísuðu málinu í Barnahús 

mundu konurnar misjafnlega mikið eftir barnaverndarstarfsmanninum sem hélt utan 

um málið og sumar mundu ekki eftir að hafa hitt barnaverndarstarfsmanninn. Ein þeirra 

sagðist muna eftir að hafa talað við „góða“ konu í eitt skipti. Önnur bar mikið traust til 

barnaverndarstarfsmannsinns en hann þurfti að hætta áður en hún fór í skýrslutöku í 

Barnahúsi. Hún hitti ekki þann sem tók við af honum. 

4.2.4.3 Annar stuðningur 

Konurnar voru spurðar að því hvort eitthvað fyrir utan meðferð í Barnahúsi hefði 

hjálpað þeim að komast í gegnum afleiðingar kynferðisofbeldisins. Ein talaði um vinkonu 

sína sem slíkan stuðning: „Ég átti eina vinkonu sem stóð með mér … allir hinir vinir mínir 

sneru við mér bakinu.“ Önnur sagði að mestu hjálpina hefði hún fengið í innlögn á 

Barna- og unglingageðdeild. Önnur sem líka var lögð inn á BUGL sagðist ekki hafa fengið 

mikið út úr því. Henni fannst erfitt að upplifa starfsmannabreytingar og sagði mikilvægt 

að þurfa ekki að „flakka á milli aðila“ í kerfinu: 

Maður þarf alltaf að byrja upp á nýtt … eins og á BUGLI og allar þessar 

barnaverndarkonur og allt … maður er alltaf að byrja upp á nýtt. Það 

hafði mikil áhrif á mann. Í Barnahúsi vissi ég alltaf að ég myndi hitta 

sama aðilann en á BUGL hugsaði maður bara: „Hvern skyldi ég tala við í 

dag?“ … Maður þarf alltaf að byrja upp á nýtt og það er voðalega erfitt 

að treysta þegar maður lendir í svona. 
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Þá leitaði ein konan til Stígamóta eftir 18 ára aldur. Hún talaði einmitt um það sama: 

 … það er dálítið erfitt að byrja alltaf upp á nýtt þegar það verða 

mannabreytingar … það er kostur að lenda ekki í því. Núna til dæmis, ég 

hef ekki farið í Stígamót í mörg ár og ég nenni því ekki því ég mun alltaf 

þurfa að byrja upp á nýtt. Ég held að það fæli frá að þurfa að fá nýjan 

aðila.  

Hún sagðist einnig hafa prófað höfuð-, beina- og spjaldhryggsmeðferð sem hún sagði 

virka mjög vel. Hún orðaði áhrifin af þeirri meðferð svona: 

 … líkaminn hefur rosa mikið minni og þetta tengist allt saman og þú 

veist … og ég held kannski einmitt sérstaklega af því að líkaminn man 

og ég get ekki talað um allt en ég get kannski upplifað það.  

Tveir viðmælendur höfðu reynslu af einhvers konar fjölskylduráðgjöf til að reyna að 

laga samskipti í fjölskyldunni. Önnur þeirra talaði um að meðferðaraðilinn í Barnahúsi 

hefði hitt nokkra ættingja til viðtals. Það breytti ekki miklu að hennar sögn enda bara 

einn fundur. Um tíma hafði þessi fundur þó einhver jákvæð áhrif sem gengu svo aftur til 

baka. Hins vegar höfðu aðrir ættingjar leitað til fjölskylduráðgjafa sem starfaði á eigin 

vegum. Foreldrum hennar var boðið með í tímana og fóru í tvö skipti. Að sögn konunnar 

leiddi það ekkert gott af sér og ennfremur hefðu foreldrar hennar upplifað að gert væri 

lítið úr brotinu: 

 … og þá snerist þetta allt um að við ættum bara að vera vinir … og sko 

hann [gerandinn] baðst aldrei afsökunar … og þessir fundir snerust 

eiginlega bara um það að úthúða þessu viðhorfi að það eigi að gera 

eitthvað við svona atburði …  

Hin konan sem hafði reynslu af fjölskyldumeðferð sem hún og fjölskyldan fóru í á 

BUGL sagði að það hefðu mátt vera fleiri slíka viðtöl í boði víðar þar sem foreldrar 

hennar fengju tækifæri á að tala við fagaðila svo að þau fengju útrás við að tala við aðra 

en hana sjálfa um sínar tilfinningar. 

4.2.4.4 Vangaveltur um stuðning við aðstandendur 

Allar konurnar voru á einu máli um að þörf væri á meiri stuðningi við fjölskyldur þolanda 

þegar upp kemst kynferðisbrot.  

Ein þeirra sagði svona brot hafa áhrif á alla í fjölskyldunni: 

 … Af því að þetta er áfall á alla fjölskylduna, þótt að mest sé auðvitað á 

þolandanum skilurðu?  
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Hún telur að systir sín hefði þurft aðstoð líka: 

 … já, ekki út af því sem kom fyrir mig endilega … ekki út af þessum 

atburði … heldur út af því sem kom fyrir í fjölskyldunni … það ætti að 

vera eitthvað sko net til að hjálpa fjölskyldunni líka. Ég meina hún er 

bara búin að sitja hjá [systirin] og hafa ekkert um þetta að segja. Hún er 

ekki búin að lenda í útistöðum við neinn nema mín vegna skilurðu? … 

Hún hefði átt að vera löngu búin að fara til sálfræðings … en það 

gleymist bara … þetta snerist allt bara um mig. Hún gleymdist bara … ég 

meina, hún missir fjölskylduna sína út af þessu og veit ekkert hvað er í 

gangi.  

Ein kvennanna sagði foreldra sína hafa fengið að tala við meðferðaraðilann í 

Barnahúsi bæði með henni og án sem hún taldi að hefði verið gott fyrir þau. Henni 

fannst líka að skoða mætti hópmeðferð fyrir foreldra: 

 … ef það væri hópur foreldra og aðstandendur þeirra sem hefðu orðið 

fyrir kynferðisofbeldi sem þeir gætu hist og talað um hvernig þeim líður 

… af því að ég ímynda mér að foreldrar hljóti að upplifa að hafa 

brugðist … ekki náð að vernda barnið sitt og ég held að það þurfi að tala 

um svoleiðis hluti. 

Þá talaði önnur kona líka um hópa fyrir foreldra þar sem þyrfti klárlega aðstoð fyrir 

foreldra á meðan þau væru að styðja börnin sín í gegnum meðferðarvinnuna: 

 … ég hefði alveg viljað sjá mömmu fá hjálp við að þurfa að standa í 

þessu með mér. Það reynir rosalega á … ég get ekki ímyndað mér að 

þetta hafi verið létt.  

Hún talaði einnig um að ekki mætti gleyma systkinum og velti fyrir sér áhrifum sem þessi 

reynsla hennar hafði á bróður sinn: 

… bróðir minn er rosalega reiður. Hann er ennþá reiður við hann 

[gerandann] í dag … Bróðir minn er búinn að þurfa að horfa upp á mig 

bara … í alls konar ástandi. Það er örugglega ekki létt að horfa upp á 

litlu systur sína í alls konar ástandi … hann treysti honum [gerandanum] 

eins og ég. Mér finnst eins og það hafi vantað að taka hann líka og tala 

við hann og gera honum grein fyrir að þetta var ekki honum að kenna. 

Að hann hafi ekkert gert. 

Þá fannst henni að það hefði getað verið gagnlegt ef móðir hennar hefði fengið meiri 

fræðslu meðan á meðferðarferlinu stóð um eðli kynferðisofbeldis og afleiðingar en 

einnig ráðleggingar um hvernig gæti verið best að nálgast hana sem þolanda: 

 … það hefði verið hægt að fræða hana meira um það … þú veist „þetta 

er tímabilið sem hún er að ganga í gegnum“ … „gróflega er þetta svona 
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… og þá er best að vera svona … ekki of ýtin og ekki of mikið í burtu“ … 

það er rosalega sko … þunn línan sem þú átt að vera á. Mjög þunn. 

Þetta er svona. Ef einhver hefði frætt þau um það hvað ég var að ganga 

í gegnum … þá held ég að ég myndi hafa meiri trú að þetta myndi verða 

ókei. Ég hafði aldrei þessa trú að þetta yrði í lagi … sko, mamma tók 

þetta á hörkunni en það vantaði samt svona pínulítið svona mýkt.  

Þá talaði ein þeirra ennfremur um að mikil þörf væri á meiri stuðning eða „teymi“ í 

kringum fjölskylduna þegar svona stendur á. Hún sagði allt of lítið hugsað um 

fjölskylduna í heild sinni miðað við einstaklingsmeðferð. Reynsla hennar af 

fjölskyldumeðferð á BUGL var þó málum blandin og talaði hún um líðan sína á sumum af 

þeim fundum sem hún tók þátt í. Það sem henni reyndist erfitt í þeim viðtölum var að 

heyra allt um tilfinningar foreldra sinna og hún telur að það hefði þurft að sigta út 

umræðuefnið á þeim fundum sem hún var með á og hafa sérstaka fundi þar sem 

foreldrar hennar töluðu um sína líðan: 

 … þá leið mér hörmulega. Þá voru þau að fara þú veist … þau notuðu 

mikið gerandann … það beindist allt meira að honum heldur en að 

úrræðum … þau voru bara að velta sér upp úr brotinu sjálfu og því sem 

ég var að lenda í … af hverju og kenna sér um þetta „þetta gerðist á 

mínu heimili, ég hefði átt að vita um þetta“ … allt fyrir framan mig. 

Stundum fannst manni maður vera sterkari hlekkurinn í … eins og þetta 

„þetta er mér að kenna“ … af hverju „af því að þetta gerðist inni á mínu 

heimili“ … og eitthvað svona „ég átti að vita þetta“ … en maður veit 

aldrei svona hluti fyrir fram. 

Aðspurð hvernig hún hefði frekar viljað sjá fjölskyldumeðferðina þegar hún tók þátt 

fannst henni að það hefði átt að einblína á að styrkja fjölskylduböndin í 

kjarnafjölskyldunni: 

 … einbeita okkur að því að styrkja okkar tengsl … í staðinn fyrir að vera 

alltaf að hamra á þessu broti, hamra á honum … þetta var mikið þannig 

á þessu tímabili.  

Hún hefði frekar viljað að foreldrar sínir hefðu haldið áfram með lífið en „ …ekki láta allt 

snúast um þetta. Það eyðileggur í rauninni bara lífið sko … maður bara kafnar,“ eins og 

hún orðaði það sjálf. 

Að síðustu velti annar viðmælandi fyrir sér nauðsyn þess að vinna með tengslin innan 

fjölskyldunnar: 

 … foreldrar þurfa líka einhverja hjálp … Það er erfiðara að díla við allar 

afleiðingarnar … þetta eru bara áhrif sem þetta hefur mörgum, 
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mörgum árum seinna … Áhrifin sem fylgja manni er oft samskiptaform 

sem hafa myndast. Það væri náttúrlega gott ef það væri tekið á því 

strax. 

4.2.4.5 Að ná tökum á ný 

Allar konurnar töluðu um að hafa náð langt í að vinna með afleiðingar brotsins. Þrjár 

þeirra töluðu þó um að ýmislegt væri enn eftir. Ein þeirra talaði um að það væri þá helst 

afleiðingarnar í fjölskyldunni:  

 Já … þetta mál er ekkert búið … ég veit alveg … ég bíð alveg eftir að þau 

hringi … ég hugsa það á hverjum degi alveg „hvenær ætla þau að 

hringja?“ … Ég er alltaf að hugsa um þetta, skilurðu? Þetta er ennþá í 

gangi … þannig að … en ég meina, þetta hefur ennþá mjög mikil áhrif á 

mig … ég tek stundum grátköst, það þarf svo lítið til að koma mér úr 

jafnvægi … ég á rosalega erfitt með að treysta fólki … ég verð oft 

ótrúlega döpur og á erfitt með bara allt mótlæti.  

Hún talaði um að það sviði ennþá sárt að hafa misst samskipti við svo marga ættingja: 

 … þannig að ég sé þau [ættingjana] oft í bíl og eitthvað svona … þá fæ 

ég alltaf bara alveg svona sting í magann og … ég er alveg hætt … sko á 

tímabili var ég ógeðslega reið og ég bara eiginlega hataði þau … en 

núna er ég bara meira svona „af hverju þarf þetta að vera svona?“ og 

ég verð eiginlega bara leið. Samt vorkenni ég þeim líka að vissu leyti því 

að það er eitthvað mikið að að vera ekki manneskjur í …. að hafa það 

ekki í sér að koma bara … og segja fyrirgefðu, við gerðum vitlaust. 

Einn viðmælandi sagðist enn finna ýmsar afleiðingar eins og reiði eða jafnvel 

stundum martraðir. Hún á kærasta í dag og lýsti hvernig ofbeldið hefur áhrif á samband 

hennar við hann: 

Eins og í dag þá á ég kærasta og stundum fæ ég enn þann dag í dag 

…„ekki koma við mig“ því stundum fæ ég á tilfinninguna að ég vil ekki 

láta koma við mig. Þetta er svona. Þetta er mjög óþægilegt.  

Hún hefur þó náð heilmiklum styrk að eigin sögn og segir þessa reynslu hafa mótað sig 

og styrkt að ákveðnu leyti og orðar það svona: 

En hins vegar þá segi ég að ég sé manneskjan í dag af því að ég lenti í 

þessu. Þá náði ég að styrkja sjálfa mig upp í … ég væri ekki þessi 

manneskja sem ég er í dag ef ég hefði ekki lent í þessu.  

Ein úr hópnum sagðist hafa farið ansi oft upp og niður í líðan: 
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Þetta er ekkert grín. Þó maður sé stanslaust í viðtölum. Ég er búin að 

lifa í svona hálfgerðri blekkingu bara síðan … þú veist … ekki viðurkenna 

að þetta muni hafa áhrif á mig … þetta sé bara eitthvað sem gerðist en 

hafi ekki áhrif á mig … en þetta hefur áhrif á allt … þetta litar allt saman.  

Þá sagði ein kvennanna aftur á móti að sér liði mjög vel í dag og telur ekki vera neitt 

ákveðið sem hún þarf að vinna með. Það séu engin „næstu skref“ varðandi meðferð. Sá 

tími sé eiginlega liðinn. Hún sagðist þó glögglega finna fyrir áhrifum í dag hvað varðar 

samskipti við sína nánustu. Hún finnur fyrir viðhorfum í sinn garð sem hún efast um að 

hún losni nokkurn tímann við: 

 … já, það er alltaf ef ég verð reið eða pirruð eða fúl eða eitthvað 

tilfinningarík þá er það út af því sem kom fyrir mig … ég losna aldrei við 

það … og það stimplar mig … og ég er eins og ég er af því að ég lenti í 

þessu. Vissulega hefur það haft áhrif á mig … kannski hefur þetta breytt 

minni skapgerð ég veit það ekki … en hún er bara eins og hún er og 

þegar ég er í vondu skapi þá er ég ekkert í vondu skapi út af þessu … þú 

veist, ég þarf að passa mig á því hvað ég segi því að ég veit að þetta 

verður alltaf sett í þetta stóra samhengi.  

Að lokum var ein kvennanna búin að ná langt í sjálfsvinnu og farin að vinna í því að 

nýta reynslu sína öðrum til góðs:  

 … ég er líka sjálf mjög stolt af því … af því að ég held að … ég gæti líka 

verið bara eitthvað að velta mér upp úr þessu … en hvað hef ég upp úr 

því? Ekki neitt. Þegar maður lendir í svona reynslu að þá þarf maður að 

miðla henni á jákvæðan hátt.  

4.2.5 Forvarnir 

Í viðtölunum við konurnar í þolendahópnum komu sterklega fram skoðanir á þörf fyrir 

fræðslu til krakka í grunnskólum um kynferðisofbeldi. En einnig fræðslu til foreldra um 

einkenni og afleiðingar kynferðisofbeldis. Tvær þessara ungu kvenna töluðu um 

mikilvægi jafningjafræðslu í því samhengi. Ein þeirra orðaði þetta þannig: 

Það þarf meiri fræðslu … jafningjafræðslu … ég var svolítið búin að pæla 

í því. Ég held að það væri mjög árangursrík leið … ég persónulega væri 

til í að gera þetta. Ég þyrfti bara að vinna með fagmanni við að búa til 

fræðsluna. … ég vil ekki miðla „passaðu þig, ekki láta nauðga þér“ … 

heldur frekar „ekki nauðga“ … þú vilt ekki að þetta komi fyrir þig eða 

litla systkini þitt … ekki þá gera þetta við aðra. 

Hin taldi líka að það þyrfti að fræða börn um kynferðisofbeldi í skólum og að það 

þyrfti að vera á jafningjagrundvelli til að ná betur til barna:  
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Það þarf einhver ung manneskja að koma í skóla. Grunnskóla og tala. 

Segja bara … ef einhver væri tilbúin að segja sína reynslu. Það þarf 

náttúrlega ekki að fara í smáatriði … en skilurðu, segja bara hvert er 

hægt að leita … hvað er hægt að gera … að þetta sé ekki feimnismál.  

Hún taldi að fræðsla um þessi mál í hennar skóla hefði getað hjálpað henni: „ … ef þetta 

hefði verið gert til dæmis í mínum skóla þá hefði ég kannski ekki þurft að fara á botninn 

til að fara upp.“ Henni fannst gríðarlega mikilvægt að krakkar væru fræddir um hvar 

mörkin liggja. Hún hafi til að mynda sjálf ekki vitað hvað mátti og hvað mátti ekki. „Má 

hann þetta?“ sagðist hún hafa hugsað. Henni finnst fræðsla það allra mikilvægasta til að 

reyna að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi og þar verði einnig að höfða til ábyrgðar 

foreldra sem henni finnst að eigi að kenna börnum sínum um hvar enginn má koma við 

þau og ennfremur að fræða þau um að það séu ekki bara ókunnugir sem geti gert þeim 

eitthvað: 

Krakkar eiga ekki að sjá allt en stundum þarf að sýna þeim aðeins meira 

en þau eiga að sjá svo þau átti sig á þessu. Sem er mín skoðun. Það á 

ekki alltaf að hlífa þeim. 

Þá telur hún mikilvægt að foreldrar læri að þekkja helstu einkenni og afleiðingar 

kynferðisofbeldis á börn: 

 … svo þau viti nákvæmlega hver einkenni og afleiðingar geta verið. Af 

hverju þau loka sig af … sko á tímabili fór ég í fötunum í sturtu af því að 

ég gat ekki horft á mig. Þetta er bara svona … maður fær svona ógeð … 

manni verður óglatt að sjá sjálfa sig. Ef mamma og pabbi hefðu vitað 

þetta allt saman … hvernig krakkar verða … að þá gætu þau kannski 

svona … ókei … talað við einhvern og sagt „ég held að það sé eitthvað 

að“ … Eins og persónuleikinn minn breyttist rosalega mikið á innan við 

hálfu ári. Þú veist, ég var allt önnur manneskja.  

4.3 Upplifun foreldra 

Í þessum kafla verður farið yfir yfir þemun þrjú sem komu út við þemagreiningu á 

viðtölum við foreldra kvennanna sem rætt var við í þolendahópnum. Allir viðmælendur 

voru konur og verður vísað til þeirra sem mæðranna til betri aðgreiningar frá 

þolendahópnum þar sem talað er um viðmælendur sem konurnar. 
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4.3.1 Viðbrögð við frásögn 

Allar mæðurnar voru spurðar út í það hvernig þær fengu vitneskju um ofbeldið í fyrsta 

skipti og hver fyrstu viðbrögð þeirra voru. Allar áttu þær það sameiginlegt að hafa 

fundist það mjög óraunverulegt þegar þær heyrðu fyrst um ofbeldið og minntust allar á 

að hafa fundið fyrir reiði. Einnig kom fram upplifun um að hafa brugðist í 

foreldrahlutverkinu. 

Ein móðir fékk símhringingu frá yfirvöldum þar sem dóttir hennar hafði tilkynnt um 

ofbeldið um leið og það hafði átt sér stað. Hún upplifði óraunveruleikatilfinningu en 

man hvað tilfinningarnar voru margar sem hún fann fyrir en reyndi að láta dóttur sína 

ekki finna fyrir þeim og sagði: „Þetta var bara eitthvað svo fjarri manni. Þetta er ekki það 

sem maður á von á.“ Aðspurð um viðbrögð sín þegar hún heyrði af ofbeldinu sagði hún: 

Ég var náttúrlega róleg við hana en auðvitað var ég æst inni í mér og 

bara miður mín sko, reið og allur tilfinningaskalinn … maður reynir 

náttúrlega að halda kúlinu við börnin sín. Henni var náttúrlega sjálfri 

svo mikið niðri fyrir. 

Hún mundi eftir að hafa strax hugsað um afleiðingarnar sem þetta gæti haft á 

fjölskylduna og að hún hafi velt því fyrir sér hvernig hægt væri að vinna þetta mál innan 

fjölskyldunnar: 

 … fyrstu hugsanirnar voru, ef hann [gerandinn] viðurkennir þetta þá 

getum við látið þetta niður falla. Þá getum við sætt þetta innan 

fjölskyldunnar … af því það er svo oft sem fórnarlömbum er ekki trúað. 

Þannig að ef hann viðurkennir þetta bara fyrir öllum … þá vita allir 

innan fjölskyldunnar að hann er svona maður og þá geta allir passað sín 

börn og svo framvegis. Það var svona fyrsta sem ég hugsaði … sem að 

er náttúrlega kannski ekki endilega rökrétt sko … af því að svona fólk 

viðurkennir ekki oft það sem það gerir. 

Hún kvaðst hafa verið fljót að átta sig á að það væri ekki nóg að fjölskyldan vissi hvað 

hann hefði gert og ákvörðun var tekin um að kæra málið. 

 Önnur móðir sagði dóttur sína hafa sagt föður sínum frá fyrst og þau hafi svo í 

sameiningu greint henni frá því sem hafði gerst: 

Hún sagði mér þetta sjálf og ég var svo fegin að hún væri búin að ræða 

þetta við pabba sinn í rauninni, þá þurfti ég ekki að gera það … ég fékk 

náttúrlega bara sjokk, áfall. 
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Sama kona nefndi að dóttir hennar hefði valið að ræða fyrst við föður því að hún hefði 

óttast viðbrögð hennar þar sem móðirin hafði áður en hún vissi um ofbeldið talað um að 

viðbrögð hennar yrðu sennilega „að rjúka af stað með hníf“ ef einhver beitti barnið 

hennar kynferðisofbeldi. Þegar til kastanna kom voru það þó ekki hennar fyrstu 

viðbrögð að ná í hníf. Hún upplifði sterkan ótta um að barnið hennar yrði aldrei samt og 

fann fyrir mikilli reiði og sterku hatri: 

Það náttúrlega kom holskeflan af … “af hverju sagði ég svona … af 

hverju tekur maður svona óábyrgt til orða?“ … en það var ekki mín 

fyrsta hugsun náttúrlega að rjúka af stað. Nei, það var bara barnið mitt 

… það er búið að eyðileggja það. Það er búið að eyðileggja eitthvað í 

henni og … og ég held að ég hafi fundið fyrir hatri hreinlega. Hver getur 

gert svona? 

Önnur móðir lýsti því hvernig það hjálpaði henni að hafa reynslu af öðrum áföllum á 

bakinu þegar hún heyrði fyrst um ofbeldið: 

Það er svo skrítið, ég veit ekki hvað ég á að segja. Það kemur reiði og 

annað en einhvern veginn þá var mér gefið eitthvað. Ég held að ég 

hefði brugðist öðruvísi við ef ég hefði ekki verið með áfall á bakinu. Þá 

einhvern veginn … ég þurfti svona að taka sjálfa mig svona svolítið út 

fyrir og hugsa sko … “Hvað á ég að gera? Hvað er það besta í 

stöðunni?“ 

Auk þess að hafa upplifað stórt áfall, hafði hún reynslu af því að hafa þurft að fylgja öðru 

barni sínu í gegnum mjög erfitt tímabil. Í þeirri reynslu upplifði hún sig meðvirka með 

vanlíðan barnins og ætlaði ekki að endurtaka það. Hún telur mikilvægt að fara ekki með 

barninu inn í sársauka þess því að þá er foreldrið nánast ófært um að hjálpa því: 

 … ég gat ekki sko, þú finnur svo til með barninu þínu, þú ert að taka í 

rauninni kannski áfall af … þú ert að mýkja að þínu mati, en þú ert í 

rauninni ekki að mýkja. Þessi sársauki og ég hugsaði með mér: „Ég verð 

að vera skynsöm ef að hún á bara að komast út úr þessu.“ Þannig að ég 

var bara eiginlega … með sjálfri mér í nokkra daga. 

Önnur móðir talaði um mikla reiði en einnig hvernig hún fór að efast um hæfni sína 

sem foreldri og er enn á þeirri skoðun að hún hefði átt að sjá að eitthvað var að og grípa 

inn í: 

Ég varð bara alveg tryllingslega reið. Þetta var alveg rosalegt sjokk, 

alveg rosalegt … maður fer að skoða svo foreldrahæfnina. Getur þetta 

bara verið satt? Þetta getur ekki hafa verið að þetta hafi farið framhjá 

mér … og mér finnst ennþá að ég hefði átt að sjá þetta. Ég hef alveg 
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talað við marga og ég hef aldrei farið af þessari skoðun, að ég hefði átt 

að sjá og vita og finna eitthvað. Grafast fyrir um … ábyrgðin er mín. Ég 

er ennþá þar. 

Sama móðir sagðist hafa verið í það miklu áfalli sjálf að hún hafi í rauninni ekki getað 

verið til staðar fyrir dóttur sína:  

 … það er engin handbók um hvernig maður bregst við svona 

upplýsingum. Hún hefur örugglega upplifað vantrú, skelfingu, reiði …. 

„hvað ertu að segja, barn?“ … ég man afar lítið eftir þessu. Það er 

gjörsamlega kippt undan manni fótunum, maður er í einhverju 

tilfinningalegu rússi og maður upplifir bara sig. Maður er ekkert til 

staðar fyrir barnið. Róin sem hún hefði þurft að fá, hún er ekki. Þú bara 

ferð eitthvert.  

Að síðustu var ein móðir sem lýsti viðbrögðum sínum þegar hún heyrði um ofbeldið 

gegn dóttur sinni. Hún lýsir fyrstu viðbrögðum sínum sem mikilli reiði, einkum þar sem 

gerandinn var náskyldur henni: 

Ég var náttúrlega ofsalega reið, maður kemst náttúrlega ekki hjá því 

þegar … að barnið manns er að lenda í þessu og svo náttúrlega svona 

skylt … þannig að þetta er svona … maður fylltist rosalega mikilli reiði … 

manni langaði helst að sjá hann undir grænni torfu. Maður var svo 

reiður.  

Hún upplifði einnig að þetta væri óraunverulegt og átti erfitt með að meðtaka að þetta 

hefði komið fyrir barnið hennar og í þeirra nánasta umhverfi. Henni fannst að hún hefði 

átt að taka eftir einhverju: 

Af hverju fattaði maður ekki neitt? Heyrði ekki neitt? En maður á ekki 

von á þessu. Eins og læknirinn minn sagði við mig þegar ég var að díla 

við þetta: „Maður veit ekki um svona, það var hann sem gerði þetta.“  

Allar mæðurnar trúðu dætrum sínum strax. Þær efuðust ekki um frásögn þeirra en 

upplifðu að það væri óraunverulegt að þetta hefði gerst. Ein móðirin talaði um 

efasemdir en vildi meina að það hefði fremur verið um óskyggju að ræða. Önnur móðir 

hafði svipaða sögu að segja að hafa upplifað vantrú þar sem hugsanir eins og „þetta 

kemur ekki fyrir mitt barn“ voru ríkjandi eins og hún orðaði það sjálf. 
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4.3.1.1 Líðan foreldra 

Allar mæðurnar þurftu að glíma við erfiðar tilfinningar í kjölfarið af frásögn barnins. Þær 

áttu það sameiginlegt að hafa þótt mjög erfitt tilfinningalega að horfa upp á barnið sitt 

glíma við afleiðingar áfallsins. Allar fundu þær fyrir reiði sem einkum beindist að 

gerandanum. Þrjár þeirra tjáðu sig um sektarkennd sem þær fengu yfir að hafa ekki náð 

að stjórna aðstæðum eða koma í veg fyrir ofbeldið. Ein af þeim fann fyrir tilfinningu um 

að hafa brugðist dóttur sinni vegna þess að henni hafi ekki fundist hún geta sagt henni 

fyrr frá ofbeldinu: 

 … ég vildi óska að hún hefði getað það, þá hefðum við haft 

sönnunargögn. Þar finnst mér ég hafa brugðist … að hún skyldi ekki 

geta leitað til mín. 

Sama móðir talaði um að hafa jafnvel verið lengur að ná tilfinningalegu jafnvægi en 

dóttir hennar. Líðan hennar hafi sveiflast mjög með líðan stúlkunnar og að það hafi haft 

neikvæð áhrif á dótturina. Hún fann svo til með dóttur sinni og stúlkan varð mjög vör við 

sársauka móðurinnar. Þessi líðan hafði áhrif á hennar eigin heilsu. Hún sótti huggun í 

mat og bætti á sig kílóum. Þetta tók mjög á hana: „Ég fór eiginlega bara að lifa fyrir bata 

hennar … ég var bara á nálum, með lífið í lúkunum,“ hafði hún á orði. 

Ein móðirin upplifði mikið áfall og sagðist varla hafa verið með sjálfri sér. Hún fann 

fyrir efasemdum um eigin foreldrahæfni yfir að hafa ekki getað verndað dóttur sína: 

Ég upplifði þetta … ég er ekkert að líkja því saman … auðvitað er barnið 

með miklu sterkari upplifun og þetta er miklu meira áfall fyrir barnið 

sem þarf svo að lifa með þessu alla sína tíð. En sé móðirin tengd 

barninu sínu að þá er þetta ofboðslegt áfall. Bara það að hafa ekki 

getað verndað barnið sitt fyrir þessu, þú veist … Það er nánast ekki 

hægt að lifa þetta af. Það er bara alveg þannig.  

 Tvær mæðranna nefndu að hafa verið lengi í viðbragðsstöðu jafnvel löngu eftir að 

barnið var búið að ná ákveðnu jafnvægi: 

Veistu það að í mörg ár þá mátti ekki heyrast hósti, þá hugsaði ég: 

„Kannski er hún að gráta.“ Í mörg ár, ég er hætt þessu núna. Loksins. 

Alltaf þegar ég heyrði einhver ókennileg hljóð þá fór ég að hugsa: 

„Hvað er nú að?“ Þetta er búið að skemma mig, þetta er búið að marka 

mig.  

Hin talar um að finna sig enn í þessari varnarstöðu: 
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 … þetta er svo skrítið þegar þú ferð í gegnum þetta að þá er þetta bara 

spurning um að lifa af með henni í þessu munstri … og ég finn það enn 

þann daginn í dag að innst inni er ég á ákveðnu varðbergi. Það eru 

viðbrögð hjá mér innst inni: “Oh, það gerist eitthvað.“ Ég er alltaf í 

varnarstöðu þó hún sé ekki eins ríkjandi og hún var fyrst og það vil ég 

ekki hafa. Ég vil geta losnað við hana.  

Eins og hefur komið fram upplifðu konurnar allar mikla reiði. Reiðin beindist helst að 

gerandanum: 

 … þetta er bara hræðileg tilfinning þegar fólk brýtur traust og þegar 

einhver ræðst á barnið þitt að það er örugglega bara eitthvað sem 

ekkert foreldri getur sætt sig við. Þú veist, ég bara varð alveg brjáluð! 

Ein móðirin tók mjög meðvitaða ákvörðun að dvelja ekki við reiði í garð gerandans. 

Hún hafði upplifað önnur áföll í lífinu og fannst ekki þess virði að setja orku og tíma í 

reiði í garð gerandans. Henni fannst það geta hafa áhrif á í hve miklum mæli hún gæti 

stutt við bakið á dóttur sinni: 

Farvegurinn verður svo oft gerandinn og reiðin fer þangað og þá ert þú 

algjörlega núll og nix gagnvart barninu. Ég bara hef ekki velt honum 

fyrir mér … ég vissi það bara á þessu mómenti að ef ég myndi setja alla 

reiði mína í þennan dreng að þá færi öll orkan þangað … og ég gat bara 

ekki … ég varð að láta hann vera bara núllstærð … af því að hún sem 

þolandi sér bara það að láta refsa gerandanum í svo langan tíma. Það 

verður enginn bati þegar það er bara hugsað um gerandann.  

Hún telur að það þurfi að hjálpa foreldrum að beina reiðinni frá gerandanum. Orkan 

þurfi að fara í að hjálpa barninu. Vegna reynslu af öðrum áföllum vissi hún hvernig það 

var að vilja hafa einhvern annan til að kenna um: 

Ég vissi það að þetta væri heitasta helvíti sem hún var að fara í gegnum 

… ég vissi það … en ég myndi ekki hjálpa henni á þennan hátt … og ætla 

að fara að taka hann inn í þetta og næra hann, sko gerandann, gera 

hann að einhverjum stórum böggli þá er búið að næra hann svo mikið 

… kannski var ég eitthvað öðruvísi, ég veit það ekki. 

Hún lýsti þó hvernig það heltók líf hennar að styðja við bakið á dóttur sinni, koma henni í 

gegnum meðferð á Barna- og unglingageðdeild vegna mikilla afleiðinga ofbeldisins. Hún 

keyrði sig áfram á miklum viljastyrk og baráttuhug en skilur ekki alveg hvernig hún 

komst í gegnum þennan tíma þegar hún horfir til baka og hafði orð á því að hafa ekki 

sofið almennilega í um tvö ár. 
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Önnur móðir sagðist hafa bælt niður eigin tilfinningar eftir fremsta megni og fannst 

hún enn eiga eftir að vinna almennilega úr þessari reynslu. Í hennar tilfelli var gerandinn 

náinn fjölskyldumeðlimur og hún finnur enn fyrir mikilli reiði í hans garð. Aðspurð um 

hvernig henni hefði liðið meðan á meðferð barnins stóð sagði hún: 

 … einhvern veginn þá bara setti maður þetta inn í skáp hjá sér og lokar 

bara og leyfði henni að ganga þá fyrir. Þannig að ég er í sjálfu sér ekki 

búin að vinna úr þessu þannig séð … maður er ennþá reiður og maður 

verður það ábyggilega í langan tíma og kannski alltaf. Maður er 

náttúrlega sótillur út í hann. Ég veit ekki hvort að maður nær einhvern 

tímann að verða óreiður. Ég veit ekki hvort að sá tími kemur. Hvort að 

það sé til? 

Þá ræddi önnur móðir um hvaða áhrif það hafði að gerandi skyldi vera innan 

fjölskyldunnar. Hún talaði um blendnar tilfinningar. Að finna fyrir reiðinni annars vegar 

en á móti ákveðin tengsl við geranda svo að það var „grábölvað að geta ekki bara hatað 

hann í botn“ eins og hún sjálf orðaði það. Hún talaði einnig um mikilvægi þess að dvelja 

ekki lengi við hatur: „ … en svo er bara hatur eins og … að taka inn eitur. Það er verst 

fyrir mann sjálfan.“ 

4.3.2 Afleiðingar ofbeldisins 

4.3.2.1 Afleiðingar á þolanda 

Allar mæðurnar fundu glögglega fyrir afleiðingum brotanna á dætur sínar. Þær töluðu 

allar um að ofbeldið hefði sett sitt mark á þær og breytt þeim. Þær fundu fyrir erfiðum 

samskiptum við þær fyrst eftir að upp komst um ofbeldið, miklum tilfinningasveiflum, 

kvíða og depurð. Tvær stúlknanna fóru í innlögn á Barna- og unglingageðdeild.  

Ein móðir lýsti því hvernig hún upplifði einkenni áfallastreitu hjá dóttur sinni: 

 … þannig að hún fékk svona áfallastreituröskun og það var bara kvöld 

eftir kvöld sem við þurftum bara að syngja hana í svefn og … það var 

bara lengi þannig á eftir … hún var svona uppstökk. Henni bara leið 

virkilega illa.  

Þrjár mæðranna tóku eftir breytingum á dóttur sinni áður en þær fengu vitneskju um 

ofbeldið. Ein nefndi breytingar á lundarfari: „Hún var alltaf rosalega kátt barn. Svo fer 

að dofna yfir henni.“ Önnur talaði um miklar breytingar á hegðun dóttur sinnar: 

En svo finnst mér ég finna alveg svakalega breytingu á henni … 

hegðunarmynstrið var svo breytt … fer að verða mjög erfið … mjög 
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erfitt munstur á henni … sem mér fannst af því að hún var svo rosalega 

ljúf áður. 

Þá nefndi ein þeirra að hafa séð greinilegar breytingar á gengi dóttur sinnar í skóla en 

henni hafði fram til þessa gengið mjög vel í skóla og átt marga vini: 

Síðan allt í einu er hún stopp og fer að koma heim úr skólanum. Svo fór 

þetta að vera svona meira og meira og þetta þekkti maður ekki … þessa 

hegðun hjá henni.  

Þá talaði ein móðir um að dóttir hennar hafi farið að sýna einkennilega hegðun löngu 

áður en hún sagði frá ofbeldinu. Hún greindi frá því að hafa komist að því löngu seinna 

að gerandinn hafi gert allt sem hann gat til að gera dóttur hennar ótrúverðuga áður en 

hún sagði frá ofbeldinu. Hún lýsir því ferli svona: 

 … hún fer að ljúga rosalega mikið. Það týndust alls konar hlutir á 

heimilinu sem fólki var annt um og þeir fundust inni hjá henni og hún 

þrætti fyrir að hafa tekið þá nokkurn tímann. Það er ljóst eftir þetta að 

gerandinn var að búa til lygar á stelpuna.  

Móðirin lagði hart að dóttur sinni og skammaði hana fyrir þetta þar sem hana grunaði 

ekki hvað var að gerast, trúði ekki dóttur sinni og taldi hana vera að ljúga: 

 … þannig að ég styð auðvitað ómeðvitað þessa upplifun hennar að það 

sem hún segir sé ómerkt og það þýði ekkert að vera að ræða eitthvað 

við mig. Hann var afar fær. Hún var gerð að manneskju sem ekki var 

hægt að hafa trú á.  

4.3.2.2 Afleiðingar á fjölskyldutengsl 

Í öllum tilfellum var það þannig að eftir að upp komst um ofbeldið urðu breytingar á 

fjölskyldutengslum á einhvern hátt og jafnvel algjört rof á samskiptum við suma ættingja 

og gerandann sjálfan. Nema í því tilfelli þar sem gerandi var fjölskylduvinur var 

sambandinu slitið við þann mann en hafði ekki frekari áhrif á fjölskylduna. 

 Í einu tilfelli virtist fjölskyldan trúa frásögn barnins en ágreiningur reis þar sem 

gerandanum var áfram boðið í fjölskylduboð þrátt fyrir það sem hann hafði gert. 

Fjölskylda barnins upplifði að barnið fengi ekki að njóta vafans og vildi ekki koma í boð 

ef gerandinn væri þar. Hún upplifði því ekki stuðning frá fjölskyldunni. 

 … Við áttum bara að mæta með barnið okkar sem var með 

áfallastreituröskun í fjölskylduboð upp á von og óvon að hann væri þar 

… honum var alltaf boðið … þú lætur ekki ráðast á barnið þitt og leyfa 

fólki að þykjast að það hefði ekki gerst … eina sem við vildum var að 
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hún gæti komið í boð óáreitt … við vorum svo sár yfir þessu að þau gátu 

ekki leyft henni að njóta vafans að við í rauninni bara höfðum ekkert 

samband við þau meir. Og þau ekki samband við okkur sko … við vildum 

bara að barnið okkar gæti mætt í veislur til frændsystkina sinna óáreitt.  

Hún nefndi að þetta hefði verið margra ára ósætti sem reyndi mikið á alla í fjölskyldunni. 

Hún fann fyrir því að lítið hefði verið gert úr brotinu. „ … þau voru bara að reyna að 

sannfæra sjálf sig um það því þau vissu að þau þyrftu að lifa með þessu … þau voru bara 

að gera lítið úr þessu til að geta haldið áfram.“ Og ætlast hafi verið til af þeim að með 

tímanum ættu þau að „gleyma“ og halda áfram með lífið: 

 … ég náttúrlega ætla að halda áfram með lífið, ég ætla samt ekki að 

láta sem þetta hafi ekki gerst. Þetta gerðist. Ég er ekki að fara að vera í 

boðum með þessum manni … já þannig að í rauninni missti ég 

fjölskylduna mína og … bara á einu bretti! 

Móðirin hefur lagað sig að breyttum aðstæðum í dag og hafa vinasambönd nánast tekið 

við af fjölskyldusamböndum. Henni líður ágætlega í dag þó hún viðurkenni að sakna oft 

fjölskyldu sinnar: 

 … auðvitað er maður ekki sáttur við að missa heila fjölskyldu … maður 

getur aldrei verið sáttur við það … það er ekki hægt að segja að við 

séum sátt við þetta en við lifum með þessu. Það er hægt að lifa með 

þessu. 

 Hún sagði að breytt tengsl í fjölskyldunni hefðu haft áhrif á dóttur sína og hún ætti 

erfiðara með að treysta fólki. 

Ein móðir hafði aðra sögu að segja og sagði frá því að hennar fjölskylda hefði upplifað 

stuðning frá öllum í stórfjölskyldunni nema hjá nánustu aðstandendum geranda. Hún 

man eftir áhyggjum dóttur sinnar af einmitt þessu eftir að hún hafði sagt frá ofbeldinu: 

 … hún sagði strax: „Ég vil ekki kæra, mamma, ég vil ekki eyðileggja 

fjölskylduna.“ Og ég sagði: „Elsku barn, það ert ekki þú sem ert að 

eyðileggja fjölskylduna, hann er búinn að því.“ … hans verknaður 

eyðilagði fjölskylduna … en hún hafði svo miklar áhyggjur af því að … 

yrði ekki boðin í afmæli og sú hræðsla kom upp aftur seinna þegar 

annað barn kom … ætli mér verði boðið í skírnina? 

Hún talaði svo um afleiðingarnar af rofi við fjölskyldu geranda fyrir dóttur hennar. Hún 

nefndi að dóttir hennar væri að ná jafnvægi eftir ofbeldið en eftir stæði sársauki vegna 

þessa tengslarofs: 
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 … og ef hún dvelur við það þá vildi hún óska að hún hitti 

[frændsystkini] sín oftar. Ég held að það sé meira þannig út á við … 

Í öðru máli þar sem varð rof við fjölskyldu geranda trúðu aðstandendur geranda ekki 

framburði stúlkunnar og neituðu að vera í samskiptum við hana og fjölskyldu hennar: „… 

það bara slitnaði allt samband.“ Hún talaði um að viðhorf móður gerandans hefði 

smitað út frá sér svo að hún hefði misst samband við fleiri ættingja. Jafnvel þrátt fyrir að 

gerandi hafi hlotið dóm fyrir brotið: 

Ég missti samband við frænku mína út af þessu. Hún bara hætti að tala 

við okkur. Hún var farin að haga sér svona líka. Hún í raun og veru var 

að taka afstöðu með henni [móður geranda].  

Þetta hafði áhrif á öll samskipti við stórfjölskylduna. „Það er búið að halda eitt 

stórafmæli. Við komum daginn eftir.“  

Í einu málanna hafði gerandi verið búsettur á heimilinu þegar ofbeldið átti sér stað en 

bjó ekki lengur hjá fjölskyldunni þegar greint var frá ofbeldinu mörgum árum seinna en 

tengdist enn fjölskyldunni. Þar varð nánast rof á samskiptum við gerandann og nánustu 

ættingjar hans héldu tryggð við hann og trúðu ekki allir þolandanum.  

 

4.3.2.3 Að ná tökum á ný  

Eftir að þolendurnir höfðu sagt frá ofbeldinu fór af stað barátta um að ná tökum á þeim 

afleiðingum sem brotin höfðu haft í för með sér á líðan og heilsu þolenda. En einnig á 

fjölskyldutengsl. Mæðurnar allar reyndu hvað þær gátu að styðja dætur sínar við að ná 

aftur stjórn á líðan sinni. Þær töluðu allar um að hafa séð miklar breytingar á þeim en 

þrjár þeirra höfðu séð dóttur sína „koma til baka“ að miklu leyti á meðan ein upplifði að 

enn væri langt í land. Fram kom í viðtölum við mæðurnar mikilvægi þess að trúa 

barninu, eyða tíma með því og eiga í góðum samskiptum. Þá kom einnig sterklega fram 

umræða um mikilvægi þess að vinna með eigin tilfinningar og halda þeim frá barninu 

eins og hægt er. Þá var talið brýnt að mati flestra að stíga ekki um of inn í sársauka 

barnins og gera hann að sínum eigin. Ein móðir talaði um í því samhengi hvað líðan 

hennar sjálfrar hafði mikil áhrif á þetta ferli hjá dóttur hennar. Hún fann svo til með 

dóttur sinni, hafði svo miklar áhyggjur af henni og óttaðist mjög um hana. Hún sá hana í 

rauninni sem veika og telur að foreldrar þurfi leiðsögn við það að hjálpa krökkum að 
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standa í lappirnar á ný í stað þess að sjá þau sem fórnarlömb og halda þeim í því 

hlutverki. Þar þurfi foreldrar að ná tökum á eigin tilfinningum og líðan:  

 … við komum í veg fyrir að beinin grói með því að halda þeim í 

fórnarlambshlutverkinu … þegar hún leit í augun á mér þá sá hún bara 

skelfinguna í augunum á mér. Það bara má ekki. Ég varð að gjöra svo 

vel að hætta því og það var dálítið erfitt … og ég held að aðstandendur 

þurfi stuðning til þess að hætta að umgangast börnin sín eins og 

fórnarlamb … að kenna að það er ekki hollt að vera í 

fórnarlambshlutverki … ég skil alveg að þú horfir á barnið með tárin í 

augunum … en það er ekki það sem það þarf á að halda lengur … ég 

held hún hafi þurft það svolítið fyrst til að finna að maður trúði henni … 

en svo þarf að setja mörk á það og hún vildi fá að gróa og ég þarf líka að 

fá að gróa. 

Sama móðir talaði um að hún og dóttir hennar hefðu ekki gengið í takt um tíma hvað 

þetta varðar. Móðirin var enn í sárum og vorkenndi stúlkunni mikið en dóttirin var að ná 

sér og fannst móðirin draga úr sér. Þessi móðir var boðuð á fund af meðferðaraðilanum 

Í Barnahúsi að ósk dótturinnar til að ræða viðkvæm mál sem dóttir hennar treysti sér 

ekki til að ræða ein við móður: 

 … Þá átti ég gott spjall við sálfræðinginn í Barnahúsi. Þetta var orðið 

svolítið um liðið og hún var að ná svo miklu sjálfstæði. Hún var búin að 

vera í meira en hálft ár í meðferð og hún bað mig að vera með … hún 

fékk styrk frá sálfræðingnum til að segja það sem hún þurfti að segja: 

„Mamma, ég vil að þú hættir að spyrja mig alltaf hvernig ég hafi það, 

hvernig mér líður, ég vil að þú hættir að horfa svona á mig“ og “ég vil 

ekki að þú faðmir mig þegar ég er að gráta.“ … henni fannst ég vera að 

kæfa sig … „mamma viltu ekki horfa á mig með þessum svip“ … hún 

sagði: „Það er bara eins og ég sé brotinn fugl.“  

Hún talaði um að gott hafi verið að fá þessa leiðsögn þótt það hafi verið erfitt að heyra 

þetta frá dóttur sinni. Hún hefur séð dóttur sína ná aftur tökum á lífinu og hvernig hún 

hefur nýtt sér þessa reynslu til uppbyggingar og til þess að hjálpa öðrum: 

Ég er búin að horfa á hana gróa … með því að fá að fylgjast með 

batanum … hún algjörlega ætlar að nýta sér þetta til uppbyggingar … 

hún ætlar ekki að láta þetta skrímsli eyðileggja líf sitt. Það er búið að 

taka nóg. Það fær ekki að taka meira … það hefur hjálpað mér.  

Önnur lagði líka mikla áherslu á að verða ekki tilfinningalega meðvirk með dóttur 

sinni og gera hana ósjálfrátt að fórnarlambi. Hún talaði um að það væri ekki von á góðu 

ef foreldrar drukknuðu í eigin vanlíðan vegna sársauka sem barnið bæri. Að finna of 
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mikið til með barninu. Dóttir hennar upplifði slæmar afleiðingar af brotinu, var lögð inn 

á BUGL , gekk illa í skóla og var í óreglu um tíma: 

 … okkur er mjög tamt að vera meðvirk með börnunum okkar. Ef 

einhver gerir barninu þínu eitthvað, það er svo auðvelt að verða 

brjálaður og þá fer öll orkan þangað. Þú ferð að finna til með barninu, 

barnið kvelst, barninu líður illa … ég meina allt þetta ferli, þú sefur ekki 

og annað. 

Hún vildi meina að með slíkri „meðvirkni“ eins og hún kallaði það væru foreldrar bara að 

„næra“ það ástand sem barnið er í á þeirri stundu. Hún ræddi um hvernig hún var til 

staðar fyrir dóttur sína. Hún sýndi ákveðna hörku og reyndi að setja eigin tilfinningar til 

hliðar. Henni þótti mjög erfitt þegar dóttir hennar var lögð inn á Barna- og 

unglingageðdeild. Svona lýsir hún hvernig hún var til staðar: 

 … og ég bara græjaði þetta … og ég var svo töff … ég var alveg rosalega 

hörð við hana alveg ofboðslega … þó ég kannski kæmi út í bíl og ég grét 

… en ég gaf henni ekki tommu eftir meðan ég var inni … Ég var í 

rauninni að sýna henni það að ég gef mig ekki af því sem jákvætt er. 

Hún var ánægð með hve langt dóttir hennar var komin í að vinna úr ofbeldinu þó að það 

væri vissulega ekki hægt að afmá þessa reynslu. Einnig fannst henni mikilvægt að koma 

því að hve þörfin er brýn á að börn fái hjálp eins fljótt og auðið er þar sem henni fannst 

dóttir sín ekki fá hjálp nógu snemma. 

Ein móðir upplifði mun á dóttur sinni en fannst hún eiga langt í land með að vinna úr 

afleiðingum brotsins og þeim afleiðingum sem það hafði á fjölskyldutengsl. „Maður sér 

rosalegan mun á henni en hún á náttúrlega rosalega mikið eftir … ég veit eiginlega ekki 

hvar hún væri ef hún hefði ekki meðferðaraðilann.“ Henni fannst stundum erfitt að átta 

sig á því í meðferðarferlinu hvort hún ætti að þora að tala um þetta við dóttur sína: 

 … það var svona þessi partur sem maður var að pæla í … hvort maður 

ætti að þora að tala um þetta eða hvort maður mætti tala um þetta við 

hana. 

Að síðustu var ein móðir sem upplifði að dóttir hennar hefði komist ansi langt en telur 

að svona nokkuð sé ekki hægt að komast yfir: 

 Þetta verður aldrei aftur tekið. Ég veit … ég geri mér grein fyrir þessu 

þegar ég sé þetta í alls konar kvíðaþáttum hjá henni. Hún þarf alltaf að 

berjast fyrir öllu sem hún gerir, öllu sem að þarf að takast á við … hún 

þarf að taka sér tak og gera það. Allt sem hún gerir er meira átak en 
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kannski hefði annars verið … Ég held að þú jafnir þig aldrei … ég held að 

það sé ekki séns að fá fullan bata. Ég held að þegar búið er að ganga 

svona yfir barnssálina að þá sé búið að skemma svo margt. þú getur 

komist af … þú getur lágmarkað skaðann og dóttir mín er snillingur í því.  

4.3.3  Stuðningur og meðferð 

4.3.3.1 Upplifun af meðferð í Barnahúsi 

Allar mæðurnar nema ein höfðu mjög góða reynslu af Barnahúsi og fannst meðferðin 

hafa gagnast dóttur sinni mjög mikið. Þær sem höfðu góða reynslu voru ánægðar með 

meðferðaraðilann sem barnið fékk og höfðu fylgst með meðferð barnsins og verið í 

góðu sambandi við meðferðaraðilann. Ein móðir orðaði það svona: 

já, og svo náttúrlega fékk hún gífurlegan stuðning hérna í Barnahúsi 

sem er náttúrlega bara ómetanlegt. Hún var með frábæran 

meðferðaraðila sem að alveg bara tók hana upp á sína arma bara … En 

það var mjög vel haldið utan um málið hennar hér í Barnahúsi. 

Sem fyrr segir var ein móðirin ekki eins sátt og taldi að dóttir hennar hefði komið of 

seint inn í Barnahús og kenndi um skólanum sem hefði ekki fylgst nægilega með líðan 

hennar og barnverndaryfirvöldum sem hefðu dregið lappirnar. Að hennar mati voru 

viðtölin í Barnahúsi ekki nógu hjálpleg fyrir dóttur hennar en hún var á svipuðum tíma 

einnig í meðferð á Barna- og unglingageðdeild. Henni fannst viðtölin ekki nógu mörg en 

minnti að ákveðið hefði verið að vera ekki að þvæla of mörgum meðferðaraðilum inn í 

mál stúlkunnar sem var einnig í meðferð á Barna- og unglingageðdeild:  

 … jú, hún [meðferðaraðilinn] var svo sem ósköp indæl en svo var 

einhvern veginn ekki meira með það.  

Það sem henni fannst vanta í öllu ferlinu var meiri stuðningur við foreldra: 

 … en mér finnst kannski sem vantar … eftir svona atburði þá eru 

foreldrar mjög brotnir sjálfir og hvernig þeir eigi að gera og snúa sér til 

að barnið komi sem heilast út úr þessu. 

Aðspurðar um aðkomu barnaverndaryfirvalda mundu mæðurnar misjafnlega mikið eftir 

aðkomu barnaverndarstarfsmannsins sem vísaði málinu í Barnahús. Tvær töluðu þó 

sérstaklega um að hafa góða reynslu af honum. Önnur þeirra tók fram að 

starfsmaðurinn hefði stoppað stutt við því hann hefði hætt störfum áður en dóttir 

hennar fór í skýrslutöku í Barnahúsi. Hún sagðist aldrei hafa heyrt í þeim starfsmanni 

sem tók síðan við málinu. 
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4.3.3.2 Annar stuðningur  

Mæðurnar voru allar spurðar hvort þær hefðu fengið einhvern stuðning á meðan á 

þessu ferli stóð og hvaða bjargráð þær hefðu nýtt sér til að komast í gegnum þetta 

tímabil sem dóttir þeirra var að vinna úr erfiðustu afleiðingum ofbeldisins. Ein móðirin 

sótti sér sálfræðiviðtöl og leitaði mikið til vina sinna eftir stuðningi: „ …við eigum voða 

góða vini … og ég fór til sálfræðings á eigin vegum og svo bara tölum við hjónin voða 

mikið saman.“ Hún talaði um að ekki hefði verið mikill stuðningur í boði fyrir foreldra en 

þau hefðu nýtt sér að ræða við meðferðaraðila dótturinnar í Barnahúsi: 

 … ég ræddi aðeins við sálfræðinginn í Barnahúsi … en annars var 

eiginlega ekkert í boði fyrir okkur. Við hittum barnavernd bara einu 

sinni og það var hjá löggunni þegar hún var í skýrslutökunni.  

Hún talaði einnig um fjölskylduráðgjöf hjá fjölskylduráðgjafa sem starfaði á eigin vegum, 

sem aðrir í stórfjölskyldunni leituðu til og buðu þeim að taka þátt í. Sú reynsla fannst 

henni afleit og ekkert gott hafa komið út úr þeirri ráðgjöf:  

 … þau fóru seinna í svona fjölskylduráðgjöf [ættingjar hennar] … þessi 

ráðgjafi í rauninni … leiðbeinir þeim þannig að það sé bara auðveldast 

að losa sig við þennan hlekk sem eru við … okkur var boðið að vera með 

en við bara treystum okkur ekki til þess. Það átti einhvern veginn bara 

að neyða alla í eitthvað samþykki [með brotinu] og … við fórum til 

þessa fjölskylduráðgjafa tvisvar … Það var alveg greinilegt að barnið átti 

ekki að njóta vafans … svo bara var þetta niðurstaðan að það væri 

einfaldast til þess að fjölskyldan gæti andað að losa sig bara við [okkur] 

... 

Ein móðirin talaði um að hafa alltaf mætt mikilli hlýju og velvild í Barnahúsi og þar gat 

hún einnig rætt líðan sína og fengið „verkfæri“ eins og hún kallaði það til þess að styðja 

dóttur sína. Henni fannst gott að vera svolítið stýrt. Hún var í of miklu áfalli sjálf til að sjá 

einfalda hluti í sambandi við hvernig hún gæti stutt hana í þessu ferli. „Mér hefði ekki 

dottið þetta í hug,“ hafði hún á orði varðandi hagnýt ráð sem henni voru gefin á þessum 

tíma. Hún leitaði í trúna: „Það bjargaði lífi mínu … ég missti algjörlega fótana. Það var 

náttúrlega margt búið að gerast áður. Þetta var það sem ég þurfti á þessum tíma.“ 

Önnur móðir ræddi um hvernig hún komst í gegnum þennan tíma: 

 … ég eiginlega nýtti mér bara það sem ég gat. Ég kafaði inn í mig eftir 

því sem ég kunni og þekkti, ég fór með henni að finna félagsráðgjafa, 

við ræddum aðeins saman. Við pabbi hennar ræddum gríðarlega mikið 

saman, ég ræddi við systur mínar. Alls staðar fékk ég stuðning. Ég fékk 
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að heyra það sem ég þurfti að heyra, þetta er ekki mér að kenna, ég gat 

ekki komið í veg fyrir þetta. Svo fór ég með henni í fyrsta tímann til 

sálfræðingsins í Barnahúsi og hún gaf mér eiginlega bara svo mikla von 

því að hún [dóttirin] var svo ánægð með hana og ég var ánægð með 

hana.  

Þá hafði ein móðirin rætt mikið við meðferðaraðilann í Barnahúsi en einnig fengið 

fjölskylduráðgjöf á BUGL. Hún var mjög sátt við allan þann stuðning sem þau fengu og 

sagði að fjölskylduviðtölin á BUGL hefðu skipt sköpum og gat ekki hugsað þá hugsun til 

enda ef þau hefðu ekki fengið þá aðstoð:  

 … við náttúrlega fórum á BUGL og þar talaði við okkur kona. Hún … var 

algjör snillingur … hún hjálpaði rosalega mikið að sjá þetta allt saman í 

réttu ljósi. Hún gerði manni svolítið grein fyrir þessu og beindi manni á 

rétta braut svona … það var bara dóttir okkar. Af því að hitt er 

aukahlutur. Af því að við gátum ekkert gert í þessu … af því að við 

getum náttúrlega hjálpað henni [dótturinni] upp á við en við getum 

ekki hjálpað þeim hinum. Það náttúrlega er þannig. Þau tóku þessu 

svona, þau ætla að hafa þetta svona. Þá verða þau bara að fá að díla við 

það … við þurftum að sætta okkur við þetta eins og þetta var og fókusa 

á hana [dótturina]. 

Sama móðir leitaði einnig til vinkonu sem sjálf var þolandi: 

 … hún gat gefið okkur innsýn í það sem dóttir okkar var að upplifa. En 

einhvern veginn varð maður að klóra sig í gegnum þetta. Það þýðir ekki 

að dvelja við það sem maður fær engu breytt um.  

Þá hafði ein mæðranna upplifað að fá alls enga aðstoð eða stuðning, hvorki úr kerfinu 

né frá skyldfólki sínu. Hún leitaði sjálf í líkamsrækt og útiveru. Einnig hafði hún upplifað 

áföll áður í lífinu sem hjálpaði henni að takast á við þetta: 

 … ég fékk einhverja fundi bara út af henni á BUGL … það þarf að grípa 

foreldrana strax. Aðstoða þau í hvernig þau eiga að bregðast við. Vegna 

þess að þau eru líka stór þáttur í að batinn verði áfram. Vegna þess að 

aðstoðin sem ég fékk var núll. Hún var engin. 

4.3.3.3 Vangaveltur um stuðning við aðstandendur 

Þegar rætt var við mæðurnar um stuðning við aðstandendur kom skýrt fram hjá öllum 

að það þurfi að vera í boði stuðningur af einhverju tagi fyrir foreldra. Þrjár þeirra voru 

þó á heildina litið ánægðar með það sem þær fengu í gegnum meðferð barnsins og/eða 

annars staðar frá á meðan ein taldi sig ekki hafa fengið neinn stuðning. Þá voru þær sem 

voru sáttar við sitt allar á þeirri skoðun að almennt þyrfti að vera stuðningur í boði fyrir 
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aðstandendur í svona málum. Allar voru þær spurðar með hvaða hætti þær teldu að 

slíkur stuðningur þyrfti að vera og var það þá helst fræðsla um hvernig foreldrar geta 

stutt barnið og hvað það er að ganga í gegnum meðan á meðferðarferlinu stendur. 

Hugmyndir komu fram bæði um fræðslufundi og stuðningshópa fyrir foreldra. Þá var 

talin þörf á fræðslu eða viðtölum sem aðgengileg væru fleiri aðstandendum en 

foreldrum. Til dæmis afa og ömmu og öðrum ættingjum. Einnig var rætt um áhrif á 

systkini og hvernig þau geta gleymst í ferlinu. Hér verður reifað það helsta sem fram 

kom hjá mæðrunum varðandi mikilvægi stuðnings við aðstandendur og með hvaða 

hætti hann gæti farið fram.  

Ein móðir taldi ekki þörf á sérstökum stuðningi við foreldra og að þau hefðu ekki, hún 

og maðurinn hennar, haft þörf á því. Hún lagði hins vegar áherslu á að þörf væri á 

fræðslu og leiðbeiningum fyrir alla stórfjölskylduna: 

Við þurftum ekki meiri stuðning en við fengum. Við gerðum þetta bara 

eins og við þurftum. Örugglega þurfa margir á því að halda … en ég held 

að stórfjölskyldan hefði þurft á einhverju að halda. Þetta er ekkert búið 

að vera auðvelt fyrir þau … já, fyrst og fremst ættingjar, að þeir geri sér 

grein fyrir, af því að við erum ennþá svo mikið að reyna að þagga þetta 

niður. 

Hún taldi að þetta væri mjög gott eins og þetta er; að aðaláherslan sé á meðferð 

barnsins: „ … aðalatriðið að barnið fái það sem það fékk. Það var alveg þvílíkt flott 

þjónusta.“ Henni fannst þurfa mikið meiri fræðslu um þessi mál almennt því að það væri 

ekki eðlilegt að fólk stæði ekki með börnum þegar svona mál kæmi upp og það væri 

ótrúlegt að fólk hefði enn þann dag í dag tilhneigingu til að standa með gerandanum. Því 

taldi hún fræðslu fyrir stórfjölskylduna nauðsynlega. Hún nefndi líka að sennilega hefði 

yngsta dóttir hennar sem ekki varð fyrir ofbeldinu þurft meiri stuðning. Hún taldi það 

hafa reynst henni erfitt að missa tengsl við alla ættingja móðurmegin vegna þess 

ofbeldis sem systir hennar hafði lent í: 

Ég held að það [að missa tengsl við móðurættina] hafi verið erfitt fyrir 

yngstu dóttur mína, hún sko er ofsaleg svona fjölskyldustelpa og hún 

saknar þess alveg rosalega mikið að vera ekki í samskiptum við 

frændsystkini sín … þetta var náttúrlega bara mikið álag fyrir alla … í 

rauninni hefði yngsta dóttirin líka þurft einhverja hjálp en ég bara 

fattaði það ekki þá. Hún er svolítið dul og segir ekki mikið. 
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Önnur móðir sagði aðspurð um hvort hún sæi fyrir sér meiri stuðning við foreldra að 

hún hefði verið sátt við þann stuðning sem hún fékk í gegnum meðferðaraðila barnsins í 

Barnahúsi og að hún hefði sennilega ekki þurft neitt meira sjálf: 

Ég myndi vilja hafa þetta eins og þetta var. Fá að vera með í fyrsta 

viðtalinu að einhverju leyti og fá svo kannski snertiflöt annað slagið. 

Það gefur ótrúlega mikið að fá að vera með fyrstu 10 mínúturnar [í 

viðtölum barnins í Barnahúsi] og svo þegar einstaklingurinn er orðinn 

nógu sterkur til að setja foreldrunum mörkin að þá bjóða foreldrunum 

með.  

Aðspurð um hvort hún teldi þörf á að hafa sérstakan stuðningshóp fyrir foreldra taldi 

hún það geta ýtt undir vanmáttarkennd foreldranna og að hætta væri á að foreldrar 

myndu festast í sjálfsvorkunn: 

Mín fyrsta hugsun er nei. Vegna þess að ég er pínu hrædd við að við 

myndum svolítið ýta undir vanmáttakenndina, „aumingja við“ og 

„aumingja börnin okkar“ með því að hittast svona. Ef þetta yrði 

stuðningshópur þá held ég að við myndum væla í þessu of mikið og 

dvelja of lengi þar. Ég held að stuðningshópar henti vel í stuttan tíma. 

Þetta er bara hækja. Ég er pínu hrædd við að við myndum festast þarna 

En auðvitað eru misjafnar skoðanir. Einhver myndi kannski vilja hitta 

einhvern … 

Henni leist betur á að bjóða upp á einhvers konar fræðslufundi í fyrirlestraformi þar 

sem veitt væri fræðsla um það sem börn eru gjarnan að upplifa í meðferðarferlinu og 

gefa foreldrum hugmyndir um hvernig gott væri að styðja þau. Einnig til að ítreka fyrir 

þeim að það hjálpar ekki barninu að finna svona mikið til með því. Ef foreldrið upplifir 

mikinn ótta og sársauka vegna þess sem barnið hefur mátt þola gæti verið að það hefði 

neikvæð áhrif á barnið sem ef til vill hætti að vilja segja foreldrum sínum hvernig því 

líður af ótta við að foreldrunum líði verr: 

 … að læra að hætta að horfa á barnið þitt með tárin í augunum. Það 

höndlar ekki þinn sársauka. Það á nóg með sinn. „Ég deili ekki með þér 

því þá sé ég hvað þér líður illa, mamma mín.“ 

Ein móðirin, sem hafði ekki upplifað sig fá neinn stuðning og dóttir hennar fór í fá 

viðtöl í Barnahúsi, taldi það afar mikilvægt að foreldrum stæði til boða stuðningur frá 

fagaðila. Þó ekki væri nema í tvö til þrjú skipti „að hjálpa þér að að hjálpa barninu“. Hún 

taldi það ekki síður skipta máli í bata barnsins. Hún taldi brýnt að meta ástand foreldra 

og hvort þau væru fær um að styðja barnið:  
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 … en ég hefði kannski getað verið í tómu tjóni sjálf og þá er ég enginn 

bógur í að hjálpa henni og það var enginn sem athugaði það … það var 

enginn sem spáði í það í hvernig ástandi ég væri í til að standa við 

hliðina á henni. Þurfti þessi móðir einhvern styrk? Þurfti hún að komast 

til sálfræðings eða félagsráðgjafa í eitt, tvö skipti til þess að hjálpa henni 

að tækla þetta? Aldrei. 

Hún hefði gjarnan viljað hafa stuðningsaðila sem hún gæti nýtt sér til stuðnings og talað 

við. Þá taldi hún mikilvægt að leiðbeina foreldrum með „að fara ekki í vorkunnina þó þú 

finnir til með barninu“ eins og hún orðaði það sjálf.  

Ein móðirin var sátt við hvernig ferlið var og henni var boðinn sálfræðistuðningur og 

ráðlagt að þiggja hann. Hún hafði síðan ekki gagn af þeim viðtölum þar sem henni fannst 

sálfræðingurinn ekki mæta henni þar sem hún sjálf var stödd. Aðspurð hvort eitthvað 

mætti bæta sagðist hún hafa viljað geta talað við einhvern og fengið hagnýt ráð alveg 

fyrst eftir að hún heyrði frásögn barnsins: 

 … það vantaði alveg svona fyrstu hjálp … fólk fréttir sennilega bara 

oftast af þessu þegar barnið segir frá, bara allt í einu. Það þyrfti kannski 

… einhvers staðar eitthvað númer sem væri auglýst á áberandi hátt sem 

maður gæti bara hringt í og bara spurt: „Hvernig get ég stutt barnið 

mitt?“ … og þá á þann hátt að þú setur fyrst grímuna á þig og svo 

barnið. 

Hún sagði það mikilvægt að veita foreldrum leiðbeiningar og verkfæri til að takast á við 

þetta og til að styðja barnið því að foreldri geti verið í svo miklu áfalli sjálft að það geti 

ekki hugsað skýrt: 

Mín sorg var svo mikil … að ég var í engu standi … maður reynir og 

reynir og maður getur einhvern veginn ekkert gert. Maður verður svo 

hjálparvana og í mínu tilfelli, ég held ég hafi öll bara farið inn í mig. 

Þá var ein móðir sem taldi að hópfundir fyrir foreldra gætu nýst vel en einnig 

umræða, fræðsla og ráð til foreldra um hvernig þau geta stutt börnin sín. Hún nefndi 

líka mikilvægi þess að hjálpa foreldrum að takast á við eigin tilfinningar vegna brotsins 

gegn barninu svo að foreldrið dragi ekki úr framförum barnins eins og henni fannst 

jafnvel gerast hjá sér og sínu barni:  

En eins og með dóttur mína, hún virðist vera komin aðeins lengra en ég 

… ég veit ekki hvað með reiðina. En … þarna er hún að hefja sinn kafla 

og er að fara upp á við. Kannski losnar maður einhvern tímann við 

reiðina. Ef maður fengi góða leiðsögn og fræðslu um hvernig maður 

ætti að losna við hana. Það er ekki hollt að vera reiður eða að bera 

svona á bakinu. En maður er með breitt bak 

. 
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5 Umræða 

Þessari rannsókn var ætlað að kanna annars vegar upplifun þolenda kynferðisofbeldis af 

viðbrögðum foreldra af frásögn um ofbeldið og upplifun þeirra af stuðnings- og 

meðferðarúrræðum á vegum barnaverndarnefnda. Hins vegar var henni ætlað að kanna 

upplifun foreldra af að heyra um frásögn barns þeirra af kynferðisofbeldi og upplifun þeirra 

af stuðnings- og meðferðarúrræðum á vegum barnaverndarnefnda. Rætt var við fimm 

einstaklinga sem voru orðnir eldri en 18 ára og höfðu áður en þeir náðu þeim aldri, fengið 

meðferð í Barnahúsi vegna kynferðisofbeldis sem þeir höfðu orðið fyrir á barns eða 

unglingsaldri. Þá var rætt við fimm foreldra þessara einstaklinga.  

Þegar barn greinir frá kynferðisofbeldi á Íslandi stendur því til boða greining og meðferð í 

Barnahúsi. Þar taka foreldrar þátt í meðferð barnins en að öðru leyti er ekki í boði stuðningur 

né meðferð fyrir foreldra eða aðstandendur barns. Ekki eru til almennar reglur um að 

foreldrum barna sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi sé boðin viðtalsmeðferð til að 

vinna úr eigin tilfinningum vegna ofbeldisins sem barn þeirra hefur orðið fyrir. Það er því 

sennilega misjafnt eftir barnaverndarstarfsmönnum og -nefndum, hvort foreldrum er boðið 

upp á slíkt. Rannsakandi veit ekki til þess að það hafi verið kannað sérstaklega. Í þessari 

rannsókn var því einblínt á að kanna upplifun þolenda og foreldra af meðferð í Barnahúsi og 

leitast við að fá fram vangaveltur þeirra um það hvort sé þörf á frekari stuðningi við 

aðstandendur barna sem sætt hafa kynferðisofbeldi og þá í hvaða formi slíkur stuðningur 

ætti að vera að þeirra mati. 

5.1 Frásögn  

Frásögn barna af kynferðisofbeldi hefur verið rannsökuð töluvert. Henni má skipta í óviljandi 

frásögn eða viljandi. Viljandi frásögn felst í því að barn hefur ætlað sér að greina frá 

ofbeldinu en óviljandi frásögn ef upp komst óvart um ofbeldið (Svedin og Back, 2003). Það 

hefur einnig verið rannsakað hverjum börn kjósa helst að segja frá ef þau hafa sætt 

kynferðisofbeldi. Samkvæmt rannsóknum segja börn helst foreldrum sínum eða einhverjum 

nákomnum frá ofbeldinu og í sumum rannsóknum voru þau jafnlíkleg til að segja vini frá eins 

og foreldri (Paine og Hansen, 2002). Í skýrslu Rannsóknar og greiningar um kynhegðun 

unglinga á Íslandi virtust unglingar frekar greina vini, kærustu eða kærasta frá 

kynferðisofbeldi (Barnaverndarstofa, 2007). Í niðurstöðum þessarar rannsóknar voru 
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þátttakendur úr þolendahópi allir á unglingsaldri er þeir greindu frá ofbeldinu. Þátttakendur 

höfðu fyrst sagt einhverjum öðrum frá áður en foreldrum var greint frá ofbeldinu, eins og 

kærasta eða vinkonu. Þrír þátttakenda greindu foreldrum sínum síðan sjálfir frá ofbeldinu og 

tveir af þeim með stuðningi frá öðrum.  

Í rannsókninni kom fram að það sem helst hafði áhrif á það að töf yrði á frásögn 

þátttakenda úr þolendahópi var ótti við viðbrögðin sem þau fengju við frásögninni, hótanir 

geranda, ótti við að sundra fjölskyldunni vegna tengsla við gerandann, sjálfsásökun og 

skömm. Þá töluðu þrír þátttakendur um að þeir hefðu átt erfitt með að gera sér grein fyrir að 

um ofbeldi hefði verið að ræða. Samkvæmt skýrslu Rannsóknar og greiningar um kynhegðun 

unglinga á Íslandi voru einmitt skömm, ótti við afleiðingar í fjölskyldu og ótti við að vera ekki 

trúað, helstu ástæður þess að unglingarnir sögðu ekki frá (Barnaverndarstofa, 2007). Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á það sama, að töf á frásögn megi rekja til ótta við afleiðingar og 

viðbrögð, sjálfsásökunar og skorts á skilningi á því að ofbeldið sé rangt (Lovett, 2004; Berliner 

og Conte, 1995). Allir þátttakendur tengdust gerandanum með einhverjum hætti og flestar 

rannsóknir sýna fram á að því meiri sem tengslin eru við gerandann því minni líkur eru á að 

barnið segi frá ofbeldinu (Gunnhildur Gunnarsdóttir, 2013). 

Þrír af fimm þátttakendum upplifðu á einhverjum tímapunkti efasemdir um að rétt hefði 

verið að segja frá ofbeldinu. Efasemdirnar komu helst vegna þess að sundrung varð í 

fjölskyldunni vegna tengsla við gerandann. Berliner og Conte (1995) rannsökuðu þetta 

viðfangsefni og komust að því að oft rættist það sem börnin höfðu óttast mest við að segja 

frá, að fjölskyldan komst í uppnám og tengsl rofnuðu við ættingja. Þrátt fyrir það voru þau 

sammála um að ekki hefði komið annað til greina en að segja frá þar sem það var oft eina 

leiðin til að stoppa ofbeldið gegn þeim og mögulega öðrum, en líka nauðsynlegt til að ná 

bata. Það sama kom fram í þessari rannsókn, eftirsjá kom upp á erfiðustu augnablikunum en 

konurnar töldu sig vita fyrir víst að þær hefðu ekki náð árangri tilfinningalega ef þær hefðu 

ekki sagt frá. Einn þátttakandi talaði um að ef hann hefði ekki sagt frá, þá hefðu ef til vill ekki 

aðrir þolendur greint frá ofbeldi af hálfu sama geranda eins og raunin varð eftir frásögn 

þátttakandans.  

5.2 Viðbrögð foreldra við frásögn 

Þátttakendur úr þolendahópnum upplifðu allir að foreldrarnir trúðu þeim. Einn þátttakandi 

upplifði þó að vera trúað en fannst foreldrar sínir vera í afneitun í framhaldi af frásögninni í 
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þó nokkurn tíma. Tveir þátttakendur töluðu sérstaklega um að hafa upplifað yfirveguð og 

styðjandi viðbrögð frá sínum foreldrum. Enginn þátttakandi varð fyrir vonbrigðum með 

viðbrögð foreldra sinna nema þá helst sá sem upplifði foreldra sína í afneitun. Allir 

þátttakendur fundu fyrir uppnámi foreldranna, reiði foreldra í garð gerandans og tveir 

þátttakenda fundu mjög sterklega fyrir reiði og hefnarhug í garð gerandans. Tveir 

þátttakenda voru ekki mikið varir við tilfinningar foreldra sinna í kjölfar frásagnar en þrír 

þeirra upplifðu reiði og áhyggjur foreldranna glöggt. Þeir þátttakendur sem upplifðu það 

voru allir sammála um að gott væri ef foreldrar gætu fundið farveg hjá fagaðila eða öðrum 

fyrir tilfinningar sínar þar sem áhyggjur af líðan foreldra bættust oft ofan á það sem þolendur 

voru að glíma við fyrir. Ein kvennanna talaði um að henni hefði fundist móðir sín ofvernda sig 

í kjölfar frásagnar sem hefði haft neikvæð áhrif á hana um tíma. Þegar litið er til rannsókna á 

viðbrögðum foreldra við frásögn barna sinna af kynferðisofbeldi eru þessar niðurstöður 

sambærilegar við þær. Flestar rannsóknir sýna vísbendingar um það að foreldrar upplifi aukið 

tilfinningalegt álag eftir að börn þeirra hafa sagt frá, margir foreldrar ofvernduðu börn sín og 

það truflaði bataferli barnsins (Elliot og Carnes, 2001; Grosz, Kempe og Kelly, 2000; Engel, 

1994; Regehr, 1990). Fyrstu viðbrögð foreldra samkvæmt rannsókn Svedin og Back (2003) 

voru vantrú á að þetta hefði raunverulega gerst, mikið uppnám, skömm, ringulreið, ótti um 

skaða sem ofbeldið hefði valdið barninu en einnig reiði, hefnigirni og sektarkennd. 

Samkvæmt þeirra rannsókn voru það einkum feður sem upplifðu síðastnefndu 

tilfinningarnar, það er reiði og hefnigirni, en í þessari rannsókn náðist eingöngu að kanna 

upplifun mæðra. 

5.3 Afleiðingar ofbeldisins 

Afleiðingar kynferðisofbeldis hafa víðtæk áhrif á þolendur þess. Afleiðingarnar geta meðal 

annars verið kvíði, þunglyndi, áhættuhegðun, ótímabærar þunganir, áfengis- og 

vímuefnaneysla, lágt sjálfsmat og sektarkennd sem og erfiðleikar með að setja öðrum mörk, 

erfiðleikar í námi, erfiðleikar í samskiptum við fólk og áfallastreita (Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Allar konurnar í þátttakendahóp þolenda lýstu einkennum 

áfallastreitu, kvíða og þunglyndis. Þá komu einnig fram sjálfsvígshugsanir og félagsfælni. 

Ennfremur lýstu þær hvernig samskipti í fjölskyldunni urðu erfiðari og breyttust ásamt því að 

sjálfstraust þvarr. Samkvæmt öðrum rannsóknum geta afleiðingar kynferðisofbeldis haft 

áhrif á fjölskyldulíf einstaklinga, foreldrahlutverkið og parsambönd (Rakel Rán 
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Sigurbjörnsdóttir, 2012). Þátttakendur í foreldrahópnum upplifðu erfið samskipti við dætur 

sínar eftir að upp komst um ofbeldið og tóku eftir breyttu hegðunarmynstri hjá þeim, 

tilfinningasveiflum, kvíða, depurð og erfiðleikum í námi.  

Aðrar afleiðingar ofbeldisins höfðu áhrif á samskipti í fjölskyldunni og tengsl við ættingja; 

einkum þar sem gerandinn tengdist þolanda fjölskylduböndum. Samskipti við foreldra gátu 

versnað og algjört rof varð gjarnan á tengslum við einhverja úr stórfjölskyldunni og þá 

sérstaklega þá ættingja sem voru nánustu aðstandendur gerandans. Þolendum sviðu þessar 

afleiðingar sárt og þrír þeirra höfðu á orði að brotið sjálft hefði í raun ekki haft jafn mikil áhrif 

eins og breytingarnar sem urðu á samskiptum í fjölskyldum og fjölskyldutengslum. Ein konan 

talaði um hvernig samskipti við sína nánustu væru stundum lituð af því að hún hefði orðið 

fyrir kynferðisofbeldi og fann fyrir ákveðinni stimplun af hálfu fjölskyldu sinnar. Henni fannst 

að allar gjörðir hennar, tilfinningar og hegðun væru skýrðar út frá ofbeldinu og fannst erfitt 

að losna undan því. Áberandi voru umræður um fjölskylduboð og mikil streita í kringum þau. 

Nánustu aðstandendur geranda stóðu með honum í öllum tilfellum og sumir létu jafnvel í ljós 

vilja til að slíta öll tengsl við þolanda. Ástæðan var þá reiði vegna kæru eða vantrú á frásögn 

þolandans. Ein rannsókn sýndi einmitt að foreldar töldu að ákvörðun um að tilkynna ofbeldið 

til lögreglu gæti skaðað sambönd við nána vini eða ættingja í fjölskyldunni. Þarna virðast 

foreldrar hafa átt erfitt með að setja ábyrgðina á gerandann. Að það væri gerandinn sem 

skaðaði fjölskylduna en ekki ákvörðun þeirra um að kæra hann. Sé gerandi tengdur 

fjölskyldunni með einhverjum hætti getur það einmitt gerst að aðilar í fjölskyldunni afneiti að 

ofbeldið hafi átt sér stað eða komi ábyrgðinni yfir á barnið (Davies, 1995; Engel, 1994). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þetta en nánustu aðstandendur geranda trúðu 

sjaldnast þolanda og tóku jafnvel einbeitta afstöðu gegn þolanda. Slík afstaða nánustu 

ættingja geranda hafði neikvæðar afleiðingar á fjölskyldutengsl og á þolendur og mæður 

þeirra sem upplifðu svik af hálfu ættingja og tóku nærri sér hvernig fjölskyldutengslin 

þróuðust. Það virtist taka þolendur tíma að átta sig á að það voru ekki þeir sem voru að 

skaða sambönd og tengsl í fjölskyldunni heldur brotið sjálft sem gerandinn bar ábyrgð á. 

Þátttakendur í þolendahópnum töldu sig hafa náð langt í sinni vinnu hvað varðar 

afleiðingar og áhrif sem brotið hafði. Þó kom fram hjá þremur þeirra ýmislegt sem stæði eftir 

og þá ekki síst þær afleiðingar sem ofbeldið hafði haft á samskipti og tengsl við 

fjölskyldumeðlimi og ættingja. En þolendur upplifðu gjarnan tilfinningar eins og reiði, kvíða, 

depurð og erfið samskipti við nánustu aðstandendur og ein þeirra erfiðleika með nánd og 
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snertingu í parsambandi. Það virtist vera sem þær hefðu flestar náð með markvissri 

meðferðarvinnu og áfallameðferð að vinna úr brotinu sjálfu en eftir stóðu tengslin í 

fjölskyldunni sem var ekki á þeirra valdi að breyta. Sá þátttakandi sem upplifði hvað mest 

truflandi afleiðingar eftir meðferð hvað varðar innri þætti átti að baki fá meðferðarviðtöl í 

Barnahúsi og hafði ekki farið í áfallameðferð annars staðar. Hafa ber í huga að upplifun 

kvennanna miðaðist við það lífsskeið sem þær voru á er viðtölin voru tekin. Sá möguleiki er 

fyrir hendi að afleiðingar ofbeldisins geti tekið sig upp aftur síðar meir og geti til dæmis haft 

áhrif á parsambönd eða á uppeldishlutverk síðar á lífsleiðinni hjá sumum kvennanna. 

5.4 Stuðningur og meðferð 

5.4.1 Stuðningur af hálfu foreldra 

Í rannsóknum hefur það komið fram að börnum tekst betur að aðlagast tilfinningalega eftir 

kynferðisofbeldi ef þau upplifa að foreldrar þeirra séu styðjandi. Stuðningur foreldra hefur 

jafnvel verið talinn geta spáð betur fyrir um aðlögun en þættir sem tengjast ofbeldinu sjálfu. 

Margar rannsóknir sýna bein tengsl þarna á milli (Elliot og Carnes, 2001). Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að öllum konunum fannst þær fá stuðning frá foreldrum sínum. 

Mikilvægt var að foreldrar trúðu frásögn barnins og gerðu allt sem þeir gátu til að hjálpa því. 

Það eina sem þátttakendur nefndu sem neikvæð áhrif voru miklar tilfinningar foreldra eins 

og reiði í garð geranda, hefnarþorsti eða áhyggjur og ofverndun. Foreldrar glíma gjarnan við 

mjög erfitt hlutverk þegar upp kemst að barn þeirra hafi orðið fyrir ofbeldi af hálfu einhvers 

sem fjölskyldan þekkir. Ein stærsta áskorun foreldra undir þessum kringumstæðum er að 

takast á við eigin viðbrögð en jafnframt að sýna barninu stuðning (Regehr, 1990). Þrjár 

mæðranna í rannsókninni áttu erfitt með að finna tilfinningum sínum farveg og hafði það 

áhrif á barnið. Fram kom í viðtölum við sumar konurnar í þolendahópnum að erfitt hefði 

verið að upplifa tilfinningar foreldra og þær hefðu viljað að foreldrarnir fyndu annan farveg 

fyrir sig, til dæmis með því að tala við fagaðila. 

5.4.2 Upplifun af meðferð í Barnahúsi 

Fjórir af fimm þátttakendum í hópi þolenda, voru ánægðir með meðferðina í Barnahúsi og 

fannst hún hjálpa sér mikið. Þar höfðu þeir náð mestum framförum við það að vinna úr 

afleiðingum ofbeldisins. Þeir voru mjög ánægðir með meðferðaraðilann og virtist það 

lykilatriði til að ná árangri í meðferð. Sá þátttakandi sem ekki hafði jákvæða reynslu af 
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Barnahúsi hafði ekki náð góðu sambandi við meðferðaraðilann og gaf meðferðina upp á 

bátinn eftir fáeina tíma. Sú kona taldi að hún hefði þurft að leita til meðferðaraðila eða 

ráðgjafa sem hefði sjálfur sætt kynferðisofbeldi og hefði þar af leiðandi meiri skilning á því 

hvað það fæli í sér og taldi hún það eiga betur við sig. Fjórir af fimm þátttakendum í hópi 

foreldra voru einnig ánægðir með þá meðferð sem barn þeirra fékk í Barnahúsi. Fram kom í 

viðtölunum við þátttakendur úr hópi þolenda að það sem mætti bæta væri hópmeðferð fyrir 

þolendur. Mæðurnar upplifðu að barnið hefði fengið góða þjónustu og meðferðin hefði 

skilað árangri. Sjálfar höfðu þær einnig notið ráðgjafar og stuðnings frá meðferðaraðila 

barnins. Þeim fannst helst gott að fá hagnýt ráð um stuðning við barnið og upplýsingar um 

framvindu meðferðarinnar. Ein móðir taldi að meðferðin hefði ekki gagnast dóttur sinni. 

Henni fannst meðferðaraðilinn indæll en taldi að ástæðan fyrir því að meðferðin gekk ekki 

sem skyldi væri að dóttir hennar hefði fengið meðferð of seint og viðtölin hefðu þurft að vera 

fleiri til að bera árangur. Niðurstöður annarra rannsókna hafa einnig sýnt fram á að það sem 

foreldrar telja sig helst þurfa, séu meðal annars upplýsingar, fræðsla og aðstoð við að 

bregðast við barninu á styðjandi hátt (Toledo og Seymour, 2013). Þátttakendur ræddu 

aðspurðir, ekki mikið um aðkomu barnaverndarstarfsmanna sem vísuðu málunum í Barnahús 

og mundu misjafnlega vel eftir aðkomu þeirra.  

5.4.3 Annar stuðningur 

Fyrir utan Barnahús höfðu þátttakendur úr þolendahópnum einnig fengið stuðning úr öðrum 

áttum. Meðal annars frá vinum, BUGL, Stígamótum og einn þátttakandi prófaði höfuð-, 

beina- og spjaldhryggsmeðferð.  

Sem fyrr segir nýttu fjórar mæðranna stuðning af hálfu meðferðaraðila barnsins í 

Barnahúsi. Fram kom í viðtölunum við mæðurnar að þær hefðu helst leitað stuðnings maka 

eða vina. Trú, hreyfing og útivist voru einnig nefnd sem bjargráð. Tveir þátttakenda fóru til 

þerapista og tvær reyndu fjölskyldumeðferð með misjöfnum árangri.  

Fáir þátttakendur bæði úr hópi þolenda og mæðra mundu sérstaklega eftir aðkomu 

barnaverndarstarfsmannsins sem hafði vísað málinu í Barnahús. Þrír af 10 þátttakendum 

höfðu góða reynslu af barnaverndarstarfsmanninum og upplifðu hann sem styðjandi. 

5.4.4 Vangaveltur um stuðning 

Þegar barn hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi hefur það áhrif á alla í fjölskyldu þess. Sé 

gerandinn tengdur fjölskyldunni lita breytt samskiptamynstur, erfiðleikar í samskiptum og 
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jafnvel rofin fjölskyldutengsl fjölskyldulífið, að minnsta kosti um tíma. Líklegt er að líðan 

þolanda sem oft á tíðum upplifa einkenni áfallastreitu, tilfinningasveiflur, kvíða og þunglyndi, 

hafi áhrif á líðan annarra í fjölskyldunni. 

 Kerfiskenningar í fjölskyldumeðferð ganga út á að fjölskyldan sé kerfi og að öll kerfi hafi 

undir- og yfirkerfi sem tengjast. Þannig er ein manneskja hlekkur í stærra kerfi eins og 

fjölskyldu og fjölskyldan er hluti af stærra kerfi sem er samfélagið. Þar sem öll kerfin tengjast 

hlýtur hegðun eins úr kerfinu, til að mynda fjölskyldu, að hafa áhrif á aðra hlekki kerfisins. 

Þannig að líðan einstaklings í fjölskyldukerfinu hefur áhrif á aðra í fjölskyldukerfinu. 

Fjölskyldan og samskipti innan hennar hafa svo aftur áhrif á viðkomandi einstakling (Payne, 

1997).  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að þörf sé á því að í boði sé 

stuðningur fyrir foreldra og aðra aðstandendur með einum eða öðrum hætti. Allir 

þátttakendur, bæði þolendur og mæður, töldu þörfina vera til staðar. Þátttakendur úr 

báðum hópum töluðu um að áhrifin af ofbeldinu næðu til allra í fjölskyldunni og þegar 

gerandi er tengdur fjölskyldunni næðu áhrifin út fyrir kjarnafjölskylduna til annarra ættingja. 

Þá var talað um að systkini þolenda hefðu gleymst en þau voru að glíma við reiði í garð 

gerandans, enda hefðu þau sjálf tengst honum, auk þess sem sum tókust á við sorg vegna 

rofinna tengsla við ættingja. Þrír af fimm þátttakendum í þolendahópnum nefndu að fyrra 

bragði að það ætti að vera í boði einhvers konar hópmeðferð fyrir foreldra og jafnvel aðra 

aðstandendur. Slíkt væri vettvangur fyrir foreldra til að tala um og vinna úr eigin tilfinningum 

í kjölfar ofbeldisins eins og sektarkennd yfir að hafa brugðist í foreldrahlutverkinu eða til að 

fá stuðning og ráðgjöf vegna þess sem barnið er að ganga í gegnum. Þá nefndu tveir 

þátttakendur í hópi þolenda einnig þörf á hópmeðferð fyrir þolendur í Barnahúsi. 

Mjög sterklega kom fram í viðtölunum við alla tíu þátttakendurna þörf á því að foreldrar 

séu meðvitaðir um eigin tilfinningar vegna þess sem kom fyrir barnið. Þar voru helst nefndar 

tilfinningar eins og reiði í garð geranda, sektarkennd og tilfinning um að hafa brugðist. 

Þátttakendur töldu að tilfinningaúrvinnsla foreldra hefði jákvæð áhrif á árangur í meðferð 

fyrir þolendur. Fram kom í viðtölunum við þolendur að gagnlegt væri ef foreldrar fengju 

meiri fræðslu meðan á meðferðarferlinu stæði. Fræðslan ætti að vera um eðli 

kynferðisofbeldis og afleiðingar, auk ráðlegginga um hvernig væri best að nálgast þolendur 

og styðja. Þannig fannst þolendum að foreldrar gætu nýtt sér slíkar ráðleggingar til að geta 

betur sýnt stuðning á forsendum þolanda. Þá kom einnig fram í viðtölum við þátttakendur í 
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þolendahópi þörf á fjölskyldumeðferð. En að hún væri ekki vettvangur fyrir tilfinningalega 

úrvinnslu foreldra heldur til þess fallin að styrkja betur tengslin í fjölskyldunni og hjálpa 

fjölskyldunni að horfa fram á veginn og halda áfram með lífið, í stað þess að dvelja í reiði 

vegna brotsins. Svipaðar hugmyndir um einstaklings- eða stuðningshópa fyrir foreldra hafa 

komið upp í öðrum rannsóknum þar sem tilfinningar foreldra hjálpa barninu ekki og reiði 

foreldra getur stangast á við tilfinningar barnsins (Regehr, 1990). Mæðurnar voru hins vegar 

ekki allar á því að stuðningshópur fyrir foreldra væri endilega góður kostur og töldu sig alls 

ekki allar hafa þurft frekari stuðning þótt þær teldu að almennt ætti hann að vera í boði fyrir 

foreldra og aðstandendur. Þær lögðu meiri áherslu á að fá fræðslu og hagnýt ráð. 

 Gerð hefur verið rannsókn á fjölskyldunálgun og stuðningi við foreldra samhliða meðferð 

barnsins og þar kom fram að slík nálgun nýttist afar vel þegar kom að árangri meðferðarinnar 

fyrir barnið (Grosz o.fl., 2000). Niðurstöðum þessarar rannsóknar ber saman við niðurstöður 

helstu rannsókna á þessu efni. Það sem foreldar telja sig helst þurfa eru sem fyrr segir 

upplýsingar og fræðsla en einnig tilfinningalegur stuðningur. Samkvæmt öðrum rannsóknum 

vilja foreldrar, eins og mæðurnar í þessari rannsókn, gjarnan fá hagnýt ráð og fræðslu um 

afleiðingar sem ofbeldið gæti haft á barnið þar sem þeir eins og mæðurnar sem hér um ræðir 

voru óöruggir um hvernig ætti að bregðast við þessum afleiðingum. Þá hafa rannsóknir sýnt 

að foreldrar geti þurft stuðning við að vinna úr tilfinningum eins og afneitun, sektarkennd, 

reiði og sjálfsvorkunn (Toledo og Seymour, 2013). Rannsóknir sýna að tengslamiðuð 

fjölskyldumeðferð hefur borið góðan árangur fyrir börn sem hafa verið beitt 

kynferðisofbeldi. Enda hafi samskipti foreldra og barna oft beðið hnekki í kjölfarið af 

ofbeldinu og ýmislegt geti þurft að ræða sem hafi valdið barninu sársauka, til dæmis 

viðbrögð foreldra við frásögn (Diamond o.fl., 2014). 

Þar sem rannsóknir sýna að aðlögun barnsins eftir ofbeldið fer að nokkrum hluta eftir 

viðbrögðum foreldra í kjölfar frásagnar er nauðsynlegt að fagaðilar styðji foreldra til að vinna 

úr eigin tilfinningum svo að þeir geti verið tilfinningalega til staðar til að sinna börnum sínum 

(Regehr, 1990). Allir þátttakendur, þolendur jafnt sem mæður, voru þeirrar skoðunar.  

Að síðustu ber að nefna að í viðtölunum kom fram mikil þörf á frekari fræðslu í 

forvarnarskyni til barna í gegnum grunnskóla. Þá var helst talið að fræðslan ætti að fara fram 

á jafningjagrundvelli til að bera sem mestan árangur. 
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5.5 Samantekt og mikilvægi rannsóknarniðurstaðna 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikilvægar að því leyti að þær gefa vísbendingar um 

hvernig þolendur kynferðisofbeldis upplifa það sem gerist í kjölfar frásagnar af ofbeldinu, 

bæði hvað varðar viðbrögð foreldra og einnig upplifun þeirra af meðferðarúrræðum sem í 

boði eru. Eins gefa niðurstöður vísbendindingar um það sama hjá foreldrum þolenda. Þá er 

sérstaklega mikilvægt að fram koma í niðurstöðum hugmyndir þolenda og aðstandendur um 

úrbætur hvað varðar meðferðarmöguleika og stuðning við þessa tvo hópa.  

Rannsakandi hafði reynslu af vinnu sem barnaverndarstarfsmaður áður en rannsóknin var 

unnin og hafði þá tilfinningu að þörf væri á auknum stuðningi við aðstandendur og að kerfið 

sinnti þeirri þörf ekki nægilega vel. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til að það geti 

verið svo í raun. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að þörf geti verið á fjölskyldunálgun 

hjá sumum fjölskyldum þegar kemur að meðferð barns í kjölfar kynferðisofbeldis. 

Niðurstöðurnar benda til þess að mikilvægt sé að foreldrum sé hjálpað með tilfinningalega 

úrvinnslu vegna þeirra áhrifa sem ofbeldið gegn barninu kann að hafa haft á þá. Einnig virðist 

mikilvægt að veita þeim fræðslu og hagnýta ráðgjöf varðandi stuðning við barnið því að það 

geti haft jákvæð áhrif á árangur barnsins í meðferðinni. Það er einlæg von rannsakanda að 

hægt verði að koma til móts við þessa þörf í auknum mæli á komandi árum. Til þess þurfa 

þær stofnanir sem að þessum málaflokki koma að vinna saman og koma á skilvirkri 

fjölskyldunálgun. Meirihluti þátttakenda í hópi þolenda lýsti ánægjulegri upplifun af meðferð 

í Barnahúsi og taldi sig hafa náð þar árangri í að vinna úr afleiðingum ofbeldisins. Það sem 

fram kom að mætti bæta var að þar yrði einnig boðið upp á hópmeðferð fyrir börnin. Fram 

kom glöggt í niðurstöðum að þátttakendur, bæði úr hópi þolenda og foreldra, töldu þörf á 

því að foreldrum og öðrum aðstandendum stæði til boða stuðningur til að vinna úr eigin 

tilfinningum sem annars hefðu neikvæð áhrif á úrvinnslu barnsins. Þessi þörf kom ekki síst til 

vegna þess að gerandinn tengdist fjölskyldunni og rof varð á tengslum við nána ættingja í 

kjölfar frásagnar. Það reyndist sumum þeirra ein erfiðasta afleiðingin sem þurfti að takast á 

við í kjölfar ofbeldisins og varð það sem ferðaðist hvað lengst með foreldrum og 

aðstandendum. Hugsanleg skýring gæti verið að þolendum takist með áfallameðferð að 

vinna úr brotinu sjálfu að mestu leyti og afleiðingum þess hvað varðar innri þætti. Ytri þættir 

eins og rofin fjölskyldutengsl geti verið eilíf áminning um ofbeldið og viðhaldið sársaukanum. 

Það að nánir ættingjar trúi ekki frásögn þolenda og velji að sniðganga hann er eitthvað sem 

þolendur geta ekki breytt sjálfir og getur verið að í meðerð þyrfti að vinna sérstaklega úr 

tilfinningum tengdum því. 
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Að mati rannsakanda er klárlega þörf á því að vinna að bættum úrræðum og taka upp 

heildræna fjölskyldunálgun þegar vinna á með börn sem eru þolendur kynferðisofbeldis. 

Mikilvægt er að fagaðilar greini og meti þörf á stuðningi við foreldra og aðra aðstandendur 

barnanna. Ekki hafa allir foreldrar þörf á sömu þjónustu og meta þarf þörfina hverju sinni. 

Það ætti ekki að vera tilviljanakennt eða hending ein hvort foreldrum standi stuðningur til 

boða heldur að þörfin sé ávallt metin og standi til boða vilji foreldrar eða aðrir í fjölskyldunni 

nýta sér það. Rannsóknir sýna fram á að þegar unnið út frá fjölskyldunálgun og stuðningur 

veittur til foreldra samhliða meðferð barnsins hefur það jákvæðari útkomu á árangur barnins 

í meðferðinni (Grosz o.fl., 2000). 

5.6 Framtíðarrannsóknir 

Rannsókn þessi veitir aðeins innsýn í þá upplifun sem þolendur og aðstandendur hafa af því 

sem gerist í kjölfar frásagnar og af meðferðarúrræðum sem í boði eru. Að mati rannsakanda 

er gríðarlega mikilvægt að gera fleiri rannsóknir og stærri hvað varðar stuðning og meðferð 

fyrir þolendur kynferðisofbeldis, foreldra þeirra og fjölskyldur. Það væri því áhugavert að 

halda rannsókninni áfram og þá með stærra úrtaki. Einungis fundust örfáir drengir sem 

uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni og af ýmsum ástæðum var ekki unnt að ná til 

þeirra. Misjafnt var hvernig gerandi tengdist inn í fjölskylduna og þátttakendur sem fengust í 

úrtakið voru eingöngu konur og mæður þeirra. Foreldri voru valin út frá tengslum við 

geranda en í 4 af 5 málum tengdist gerandinn fjölskyldu móður sem gerði það að verkum að 

valið var að ræða við móður. Í flestum málanna hafði móðirin tekið virkari þátt í meðferð og 

bataferli barnsins. Enginn karlkynsviðmælandi fékkst í rannsóknina en áhugavert væri að skrá 

upplifun og sjónarhorn þeirra af sama efni. Í ljósi þessa að enginn karlkynsviðmælandi tók 

þátt í rannsókninni, verður það að teljast eftirsóknarvert að endurtaka slíka rannsókn þar 

sem sjónarmið karlkynsþolenda og feðra kæmi fram og bera niðurstöður hennar saman við 

þessa rannsókn þar sem eingöngu kemur fram upplifun kvenna á málefninu.  

Það er einlæg von rannsakanda að fleiri rannsóknir á þessu málefni líti dagsins ljós á 

komandi árum og að í framtíðinni verði meira um að foreldrum og aðstandendum barna sem 

sætt hafa kynferðisofbeldi standi til boða stuðningur sem hentar þeim svo sem í formi 

fræðslu, upplýsinga, einstaklingsmeðferðar, stuðningshópa- eða fjölskyldumeðferðar.  

  

____________________________________ 

Kristín Berta Guðnadóttir       
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Viðauki 1. Samningur við Barnaverndarstofu 

Samningur um rannsókn á upplifun barna sem hafa farið í viðtöl í Barnahús og foreldra 
þeirra af meðferðar- og stuðningsúrræðum af hálfu barnaverndarnefnda 

 
 

1. gr. 
Barnaverndarstofa, kt. 700595-2699, Höfðaborg, Borgartúni 21, (ábyrgðaraðili) gerir hér 
með samning við Kristínu Bertu Guðnadóttur kt. 170978-3589 Hlíðarás 17, 221 Hafnarfirði 
(vinnsluaðili) um rannsókn fyrir Barnaverndarstofu á upplifun barna sem hafa farið í viðtöl í 
Barnahús og foreldra þeirra af því þegar barn sagði fyrst frá kynferðisofbeldi. Einnig verður 
leitast við að skoða upplifun barna og foreldra af meðferðar- og stuðningsúrræðum af hálfu 
barnaverndarnefnda. Rannsókn þessi verður jafnframt hluti af lokaverkefni (MA námi) 
Kristínar Bertu í fjölskyldumeðferð við Háskóla Íslands og er Dr. Freydís Jóna Freysteinsdóttir 
leiðbeinandi hennar. Vinnsluaðili fær engar greiðslur frá ábyrgðaraðila vegna þessarar 
rannsóknar. 

 
2. gr. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun barna sem hafa sætt 
kynferðisofbeldi, af viðbrögðum foreldra við frásögn þeirra af ofbeldinu og upplifun þeirra af 
stuðnings- og meðferðarúrræðum á vegum barnaverndarnefnda. Einnig verður könnuð 
upplifun og viðbrögð foreldra við frásögn barns þeirra af kynferðisofbeldi og upplifun þeirra 
af meðferðar– og stuðningsúrræðum á vegum barnaverndarnefnda.  

Þátttakendur eru fimm einstaklingar eldri en 18 ára sem urðu fyrir kynferðisofbeldi á 
barns- eða unglingsaldri og fengu vegna þess meðferðarviðtöl í Barnahúsi. Einnig er um að 
ræða þátttöku foreldrar/forsjáraðila þessara einstaklinga. Rannsóknin verður gerð með 
eigindlegri aðferð þar sem leitast verður við að fá djúpan skilning á upplifun barna og 
foreldra. Tekin verða opin viðtöl við einstaklingana og foreldra þeirra í sitt hvoru lagi. 
 

3. gr. 
Úrtakið er fengið hjá Barnahúsi en starfsfólk Barnahúss fer yfir skráða einstaklinga í 

gagnagrunni Barnahúss og finnur mögulega þátttakendur. Starfsfólk Barnahúss hefur 
samband við þá, kynnir rannsóknina og kannar hvort þeir séu tilbúnir til að taka þátt í 
rannsókninni. Vinnsluaðili fær nöfn þeirra einstaklinga og foreldra þeirra sem veita upplýst 
samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð og fyllsta trúnaðar 
gætt. 

Við vinnslu rannsóknarinnar er vinnsluaðila einungis heimilt að starfa í samræmi við 
fyrirmæli ábyrgðaraðila og samræmi við ákvæði laga nr. 77/2000 um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga og almennra reglna um trúnað, áreiðanleika, öryggi og innra 
eftirlit við vinnslu persónuupplýsinga. Vinnsluaðili ábyrgjast að óviðkomandi fái ekki aðgang 
að gögnum og að í niðurstöðum rannsóknarinnar verði ekki unnt að bera kennsl á skráða 
aðila. 

Barnaverndarstofa tilkynnir um rannsóknina til Persónuverndar. 
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4. gr. 
Áætluð verklok eru í júní 2014. Niðurstöður rannsóknarinnar ásamt lokaritgerð verða 

afhentar ábyrgðaraðila án þess að greiðsla komi fyrir. Ábyrgðaraðili hefur heimildir til að 
birta og nota niðurstöður rannsóknarinnar í starfsemi sinni en mun ávallt geta um þátt 
vinnsluaðila. 

Eftir að ritgerðinni hefur verið skilað til Barnaverndarstofu og leiðbeinandi hefur 
samþykkt hana er vinnsluaðila heimilt að birta upplýsingar úr ritgerðinni í alþjóðlegum 
ritrýndum vísindaritum og kynna efni hennar opinberlega en mun ávallt geta um þátt 
ábyrgðaraðila í verkefninu og hafa samráð við Barnaverndarstofu varðandi alla kynningu og 
birtingu á efni ritgerðarinnar. Öll frekari birting og umfjöllun skal vera í samráði við 
ábyrgðaraðila. 

Vinnsluaðila er heimilt að afhenda eða selja ritgerðina eftir að henni hefur verið 
skilað til Barnaverndarstofu og leiðbeinandi hefur samþykkt hana. 

 
 
 

 
Reykjavík, 7. janúar 2014 

 
 
 
_______________________________ _______________________________ 

Kristín Berta Guðnadóttir   f.h. Barnaverndarstofu  
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Viðauki 2: Spurningavísir þolenda 

 

Hvað leið langur tími frá því að ofbeldið átti sér stað og þar til það komst upp/þú sagðir frá? 

Hvað varð til þess að þú sagðir frá? 

Ef langur tími leið þar til þú sagðir frá … hvað hindraði þig í að segja frá?  

Hver voru viðbrögðin frá foreldrum þínum þegar þú varst búin að segja frá? 

Hvaða áhrif höfðu viðbrögð foreldra á líðan þína? 

Hefðir þú viljað fá önnur viðbrögð?  

- Ef já hvernig hefði átt að bregðast við?  

- Ef nei hvað var það við viðbrögðin sem var hjálplegt? 

Breyttist samband þitt við foreldra þína á einhvern hátt? 

Hafði frásögnin áhrif á tengsl þín við gerandann? 

Upplifðir þú breytt tengsl við einhverja aðra í fjölskyldunni? 

Telur þú að viðbrögð í fjölskyldunni eða það sem gerðist í kjölfarið hafi haft áhrif á þig? 

Hver er upplifun þín af þeim stuðningi sem þú fékkst frá bvn/Barnahúsi/ meðferðaraðilum 

Telur þú að þú hafir fengið þann stuðning og meðferð sem þú þarfnaðist? 

- Ef já þá að hvaða leyti?  

- Ef nei hvað vantaði upp á? Hvað hefði mátt gera betur? 

Upplifðir þú stuðning frá foreldrum þínum? 

Var eitthvað/einhver fyrir utan kerfið/bvn/Barnahús sem veitti þér stuðning? 

Stóð foreldrum þínum eða fjölskyldunni stuðningur til boða? 

Telur þú að þú glímir enn við afleiðingar eða einkenni af kynferðisofbeldinu? 
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Viðauki 3: Spurningavísir foreldra 

 

Hvernig fékkstu vitneskju um að barnið þitt hefði orðið fyrir kynferðisofbeldi? 

Hver voru viðbrögð þín þegar þú komst að því að barnið þitt hafði orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi? /barnið sagði frá? 

Trúðir þú barninu strax? 

Hvaða tilfinningum fannstu fyrir? 

Ef þú hugsar til baka, hefðir þú viljað bregðast öðruvísi við? 

Hvernig telur þú að barnið hafi upplifað viðbrögð þín? 

Breytti þetta sambandi þínu við barnið á einhvern hátt? 

Breytti þetta viðhorfi þínu til gerandans á einhvern hátt? 

Breytti þetta sambandi þínu við gerandann á einhvern hátt? (fjölskyldu geranda … aðra?) 

Telur þú að viðbrögð í fjölskyldunni eða það sem gerðist í kjölfarið hafi haft áhrif á barnið? 

Hver er upplifun þín af þeim stuðningi sem barnið fékk frá bvn/Barnahúsi/meðferðaraðilum 

Í hvaða formi veittir þú barninu stuðning? 

Var eitthvað/einhver fyrir utan kerfið/bvn/Barnahús sem veitti barninu stuðning? 

Hvaða bjargráð notaðist þú við til að takast á við þínar tilfinningar? 

Stóð þér/ykkur eða fjölskyldunni stuðningur til boða? 

Leitaðir þú eftir stuðningi frá stofnunum utan bvn/Barnahúss? 

Telur þú að barnið þitt beri enn afleiðingar eða einkenni vegna brotsins? 

 

 

 

 

 

 





115 

Viðauki 4: Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókninni 

„ Að segja frá“ 

Um er að ræða eigindlega rannsókn vegna meistarnáms í fjölskyldumeðferð við Háskóla 

Íslands og Endurmenntun. Rannsóknin er unnin í samvinnu við Barnaverndarstofu sem 

jafnframt er ábyrgðaraðili rannsóknarinnar. 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er annars vegar að kanna upplifun barna sem hafa sætt 

kynferðisofbeldi, af viðbrögðum foreldra við frásögn þeirra af ofbeldinu og upplifun þeirra af 

stuðnings- og meðferðarúrræðum á vegum barnaverndarnefnda, hins vegar að kanna upplifun 

og viðbrögð foreldra við frásögn barns þeirra af kynferðisofbeldi og upplifun þeirra af 

stuðnings- og meðferðarúrræðum á vegum barnaverndarnefnda. 

Leiðbeinandi verkefnisins er Freydís Jóna Freysteinsdóttir dósent í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands fjf@hi.is Sími 5254334.  

Rannakandi er Kristín Berta Guðnadóttir, félagsráðgjafi og fjölskylduþerapisti. 

kristinbertagudna@gmail.com Sími 6630574. 

Þátttakendur eru 5 einstaklingar eldri en 18 ára sem urðu fyrir kynferðisofbeldi á barns- eða 

unglingsaldri og fengu vegna þess meðferðarviðtöl í Barnahúsi. Einnig er um að ræða 

þátttöku foreldra/forráðamanna þessara einstaklinga. Tekin verða viðtöl við einstaklingana og 

foreldra þeirra í sitt hvoru lagi.  

Úrtakið er fengið hjá Barnaverndarstofu. Barnaverndarstofa valdi tilviljunarúrtak og hafði 

samband við þá sem lentu í úrtakinu og bauð þeim að taka þátt. Viðtölin verða hljóðrituð og 

afrituð og fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem í rannsókninni verður 

aflað. Öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn og getur neitað að svara 

spurningum og þú getur hætt þátttöku hvenær sem er án útskýringa og eftirmála. 

Samþykki: Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka 

mín er fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 

 

Undirskrift þátttakanda 

_____________________________________________ 
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