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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kortleggja einkenni kynferðisbrota á Íslandi framin af 

unglingum á aldrinum 12-17 ára. Til þess voru notuð gögn frá árunum 2006-2011 úr málum 

þar sem börn yngri en 18 ára höfðu í viðtali í Barnahúsi greint frá að hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi og aldur meints geranda þekktur. Eftirtaldar breytur voru skoðaðar: aldur og 

kyn geranda, aldur og kyn þolanda, aldursmunur milli geranda og þolanda og tengsl milli 

þolanda og geranda. Málunum var skipt í undirhópa byggðum á þessum breytum. Einnig var 

skoðað hversu alvarleg brotin voru með því að skoða alvarleikastig brota, ásýnd brota, tíðni 

atburða og á hversu löngu tímabili brotin áttu sér stað. Algengast var að um eitt alvarlegt brot 

var að ræða og var þolandi í flestum tilfellum stúlka en þegar einkenni kynferðisbrota ýmissa 

hópa voru borin saman kom í mörgum tilfellum í ljós marktækur munur á einkennum 

brotanna. Til að varpa ljósi á bakgrunn unglinga sem beitt hafa kynferðislegu ofbeldi voru 

skoðaðar upplýsingar sem fengnar voru í áhættumati unglinga sem vísað hafði verið í meðferð 

hjá Barnaverndarstofu vegna þess að þau höfðu beitt kynferðislegu ofbeldi eða sýnt 

óviðeigandi kynhegðun. Skoðaðar voru heimilisaðstæður, hegðunarvandi, félagslegur vandi, 

vandi í skóla og fyrri greiningar og kom í ljós að vandi var algengur á mörgum sviðum og 

einnig voru fyrri greiningar algengar. Um var að ræða gögn frá árunum 2009-2011. 

Niðurstöður rannsóknarinnar samsvara að mestu því sem komið hefur fram í erlendum 

rannsóknum og benda til að mikilvægt sé að taka tillit til aldurs og kyns bæði þolanda og 

geranda, til aldursmunar milli þolanda og geranda og tengsl þolanda og geranda þegar 

rannsökuð eru kynferðisbrot unglinga sem samsvarar ályktunum Seto og Lalumière (2010). 
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Abstract 

The goal of this study was to characterize sexual offenses in Iceland that were committed by 

adolescents aged 12-17 years. The data used for this purpose were cases from 2006 to 2011 

where children under 18 years of age had reported in an interview at the Children‘s House to 

have been sexually offended and where the age of the alleged offender was known. The 

examined variables were age and gender of the offender, age and gender of the victim, the age 

difference between the offender and the victim and the relationship between the offender and 

the victim. The cases were divided into groups based on these variables. The severety of the 

offense was also considered by examining the level of seriousness, type, frequency and over 

how long a period the incidents occured. One severe incident was most often the case and the 

victim was usually female. When the offense characteristics was compared between groups, a 

significant difference often appeared. To elucidate the adolesent offenders‘ background, data 

from 2009 to 2011 were used. These were derived from risk assessment of adolescents who 

had been refered to treatment at the Government Agency for Child Protection because they 

had sexually offended someone or shown inappropriate sexual behavior. By examining their 

home conditions, behavioral and social problems, school difficulties and previous diagnoses, 

it became clear that problems in several areas as well as previous diagnoses were frequent. 

The results of this study are mostly comparable to results of studies from other countries 

suggesting that it is important to consider the age and gender of both the offender and the 

victim, the age difference between the offender and the victim as well as the relationship 

between the offender and the victim when examining the sexual offenses of adolescents, 

which corresponds to the conclusions of Seto and Lalumière (2010). 
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Gerendur í kynferðisbrotamálum eru á öllum aldri. Staðalímyndin af gerendum í málum þar 

sem þolandi er barn eða unglingur er fullorðinn karlmaður (Finkelhor, Ormrod, Chaffin, 

2009) en ekki er oft talað um að um kvenmann eða ungmenni geti verið að ræða (Gannon og 

Rose, 2008; Peter, 2006; Hetherton, 1999). Hrottalegustu tilfelli kynferðislegs ofbeldis hafa 

áhrif á staðalímyndir og jafnvel á löggjöf landa (Gelb, 2007; Jenkins, 2003; Petrunik og 

Dutschmann, 2008; Seto, 2008) en þessi mál fá einnig mestu umræðuna í fjölmiðlum (Cheit, 

2003; Gelb, 2007). Rannsóknir benda þó til að 30-50% af öllum kynferðisbrotum gegn 

börnum og unglingum séu framin af börnum og unglingum yngri en 18 ára (Barbaree og 

Marshall, 2006; Finkelhor, Ormrod, Chaffin, 2009; Veneziano og Veneziano, 2002). Snyder 

(2000) fann í gögnum úr bandaríska gagnasafninu National Incident-Based Reporting System 

(NIBRS) frá 1991-1996 að þeim mun yngri sem þolandi er, þeim mun líklegra er að um ungan 

geranda sé að ræða. Markmið rannsóknarinnar er að kortleggja einkenni kynferðisbrota gegn 

börnum á Íslandi í málum þar sem sá sem beitir kynferðislegu ofbeldi er yngri en 18 ára.  

Styttingin KOF, sem merkir „kynferðislegt ofbeldi“, verður notuð í textanum til að 

auðvelda lestur. Til að aðgreina ungt fólk sem beitir KOF frá fullorðnum sem beita KOF er 

mælt með að hugtakið „gerendur“ verði ekki notað þegar talað er um ungt fólk sem beitir 

KOF. Reynt verður að mestu að fara eftir þessu í textanum, en hugtakið verður þó notað til að 

gera textann aðgengilegri. 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

Að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi getur haft alvarlegar afleiðingar sem geta verið bæði af 

líkamlegum og sálrænum toga (Rind, Tromovitch og Bauserman, 1998; Lilienfeld, 2002). 

Ýmsir þættir hafa áhrif á hversu alvarlegar afleiðingar kynferðisofbeldis verða (Ólöf Ásta 

Faresveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Fyrir utan einstaklingsmun sem getur haft áhrif á 

hvernig barn upplifir kynferðisofbeldið, hafa þættir eins og aldur og þroski barnsins, tengsl 

við geranda, aldursmunur milli geranda og þolanda og alvarleiki ofbeldisins áhrif á 

afleiðingarnar, en einnig hefur það áhrif ef barnið er beitt líkamlegu ofbeldi samtímis 

kynferðisofbeldinu. Að auki hefur það mikil áhrif hvort fjölskylda barnsins trúir því og styður 

barnið þegar það segir frá ofbeldinu eða upp kemst um ofbeldið á annan hátt (Ólöf Ásta 

Faresveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Lyndis- og kvíðaraskanir, áfengismisnotkun, 

sjálfsskaðandi hegðun, andfélagsleg hegðun, kynlífsraskanir og óviðeigandi kynhegðun eru 

dæmi um erfiðleika sem hafa verið tengdir því að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (Seto 

og félagar, 2010). Mikilvægt er að hafa í huga að þó svo að engar augljósar afleiðingar séu af 
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beittu kynferðisofbeldi, hefur það ekki áhrif á þá staðreynd að slík hegðun er alvarlegt brot á 

réttindum þolanda og er rangt (Rind, Bauserman og Tromovitch, 1998). 

Kynferðislegt ofbeldi eykur einnig líkur á að sá sem verður fyrir því beiti aðra 

kynferðislegu ofbeldi (Seto og félagar, 2010). Seto og félagar fundu að meðal ungra norskra 

og sænskra unglingsstráka voru þeir sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi þrisvar 

sinnum líklegri til að hafa þvingað aðra til kynferðislegra athafna en þeir sem höfðu ekki 

orðið fyrir slíku ofbeldi. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að einungis minnihluti þolenda 

kynferðislegs ofbeldis verða sjálfir gerendur í kynferðisbrotamálum (Finkelhor, Ormrod og 

Chaffin, 2009). Niðurstöður samanburðarannsókna benda til að það sem helst aðskilur 

þolendur kynferðisofbeldis sem síðan sjálfir beita kynferðisofbeldi frá þeim sem ekki beita 

kynferðisofbeldi er hversu lengi kynferðislega ofbeldið varði og hvort einnig var um að ræða 

vanrækslu og annað ofbeldi í bernsku (Barbaree og Langton, 2006; Christopher, Lutz-Zois og 

Reinhardt, 2007). 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á sér stað í nánast öllum félagslegum aðstæðum og 

tegundum fjölskyldna (Ryan, 2010). Rannsóknir sem hafa skoðað tíðni kynferðislegs ofbeldis 

með afturvirkum aðferðum (retrospective) hafa sýnt að að meðaltali 20% fullorðinna kvenna 

og 10% fullorðinna karla minnast þess að hafa orðið fyrir slíku sem börn (Dam, 2001; Seto, 

2008). Rannsóknir á gögnum úr NIBRS árin 1991-1996 (Snyder, 2000) sýna að í 67% tilfella 

tilkynntra kynferðisbrota var þolandi yngri en 18 ára, 34% af öllum þolendum voru yngri en 

12 ára og 14% af öllum þolendum voru yngri en 6 ára. 

Stúlkur verða oftar fyrir kynferðisofbeldi en drengir en með tímanum hefur komið í 

ljós að KOF gegn drengjum er algengara en haldið hefur verið. Í sumum rannsóknum hefur 

hlutfall drengja verið allt að 25% þolenda (Righthand og Welch, 2001). Þetta vanmat hefur 

haft áhrif á rannsóknir og er KOF gegn stúlkum því mun meira rannsakað heldur en KOF 

gegn drengjum (Finkelhor, 1986). Í gögnum NIBRS (Snyder, 2000) kom í ljós að þeim mun 

yngri sem þolandi er, því meiri líkur eru á að um dreng sé að ræða. Þegar um þolendur yngri 

en 6 ára var að ræða voru 31% þeirra karlkyns, 27% þolenda yngri en 12 ára voru karlkyns og 

18% þolenda yngri en 18 ára voru karlkyns. Einnig kom í ljós að drengir eru í mestri hættu á 

að verða fyrir kynferðisbroti þegar þeir eru 4 ára en stúlkur í mestri hættu þegar þær eru 14 

ára. Í rannsókn Finkelhor, Ormrod og Chaffin (2009) kom í ljós að þeim mun yngri sem sá 

sem beitir KOF er, þeim mun meiri líkur eru á að þolandi sé drengur. 
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Hvers vegna mikilvægt er að aðgreina unga gerendur frá fullorðnum 

Þegar börnum og unglingum sem beita KOF var fyrst veitt athygli var unnið út frá þekkingu 

um fullorðna einstaklinga sem beitt höfðu KOF gagnvart börnum. Sérstaklega var unnið með 

það sem vitað var um einstaklinga með barnahneigð, en komið hafði í ljós að margir þeirra 

byrjuðu strax á unglingsárum að beita önnur börn KOF (Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 2009). 

Finkelhor og félagar benda á að ný þekking um ungt fólk sem beitir KOF hafi leitt í ljós að 

þessi hugsunarháttur gerir lítið úr mikilvægum mun milli ungra og fullorðinna gerenda hvað 

varðar hvatir, hegðun og batahorfur, auk þess að ofmeta hlut afbrigðilegra langana í 

kynferðislegum afbrotum ungmenna. Slík vinnubrögð taka heldur ekki tillit til hugsanlegra 

þroskatengdra þátta sem tengjast unglingsárunum og kynþroskaskeiðinu. Mikilvægt er að vera 

meðvitaður um að þótt margir fullorðnir gerendur byrji á unga aldri halda aðeins fáir 

unglingar áfram að beita KOF fram á fullorðinsaldur (Becker og Hicks, 2003). Metið er að 

um 5-15% ungra gerenda brjóti kynferðislega af sér á ný eftir að upp um þá hefur komist 

(Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 2009; Worling og Långström, 2006).  

Reynt hefur verið að aðgreina ungt fólk sem sýnir óviðeigandi kynhegðun eða beitir 

kynferðislegu ofbeldi frá fullorðnum gerendum með því að vanda orðavalið þegar rætt er um 

þá. Til að mynda er reynt að forðast að nota hugtakið “gerendur” um ungt fólk sem sýnir 

óviðeigandi kynhegðun. Það er mikilvægt að vera meðvitaður um að stór hluti þeirra 

kynferðisbrota sem framin eru af ungum einstaklingum yngri en 18 ára samsvara ekki þeim 

kynferðisbrotum sem fullorðnir fremja og því er ekki rétt að nota sömu hugtök og notuð eru 

þegar rætt er um fullorðna (Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 2009). Bent hefur verið á að ef 

ungt fólk sem sýnir óviðeigangi kynhegðun eða beitir KOF er sett í hóp með fullorðnum 

gerendum, og einkum ef sömu viðurlögum er beitt og við afbrotum fullorðinna, er aukin hætta 

á stimplun, sem getur hamlað viðleitni til að breyta hegðuninni (Boyd og Bromfield, 2006; 

Kjellgren, 2009). Einnig er mikilvægt að gera greinarmun á unglingum og börnum sem hafa 

beitt KOF en eru ekki líkleg til að beita KOF á ný og svo þeim sem eru líklegri til þess, þar 

sem það getur haft í för með sér óþarfa afleiðingar svo sem skert persónulegt frelsi og óþarfa 

meðferð eða viðurlög fyrir unglinginn sem er ekki líklegur að brjóta af sér aftur (Worling og 

Långström, 2006). Sýnt hefur verið fram á að opinber stimplun og viðurlög, einkum og sér í 

lagi á unglingsárum, auka líkur á afbrotahegðun og umgengni við jafningja sem stunda slíka 

hegðun (Bernburg, Krohn og Rivera, 2006; Letourneau og Miner, 2005). 

Þegar um unga gerendur er að ræða er vandamálið tvíþætt. Fyrir það fyrsta er um að 
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ræða einstakling sem hefur beitt annan einstakling ofbeldi en einnig einstakling sem er að 

þroskast og er undir miklum áhrifum af því sem gerist í lífi hans. Sýnt hefur verið fram á að 

framheili ungs fólks er ekki fullþroskaður fyrr en seint á þrítugsaldri, en þetta hefur til dæmis 

áhrif á ákvarðanatöku og áhættusækni (Blakemore og Choudhury, 2006). Þetta tekur ekki 

ábyrgðina af unga fólkinu en gefur vísbendingar um að viðbrögðin þurfa að vera öðruvísi en 

þegar um fullorðna gerendur er að ræða. Mikilvægt er að taka tillit til aldurs og þroska barna 

og unglinga sem sýna óviðeigandi kynhegðun eða beita KOF þegar ákveða á hvernig 

viðbrögð við hegðuninni eiga að vera (Letourneau og Miner, 2005). 

Ólöf Ásta Faresveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2013) benda á að mikilvægt sé að líta á 

kynferðisofbeldi framið af börnum og unglingum sem hegðunarvandamál frekar en sem 

ofbeldi og að mikilvægt sé að aðstoða þetta unga fólk til að koma í veg fyrir að hegðunin 

endurtaki sig. Hunter Jr. og Figueredo (2000) telja að niðurstöður úr rannsókn þeirra styðji 

tillögur sem settar hafa verið fram um að ungt fólk sem beitir KOF skorti oft félagslega hæfni 

og séu ef til vill illa stödd í samkeppni við jafningja sína. Óviðeigandi kynferðislega hegðunin 

geti því frekar verið hegðun sem bæta eigi upp fyrir þessa stöðu en tákn um siðblindu, 

kynferðislegan vanþroska eða barnahneigð. Ungt fólk sem beitir KOF er því, að mati Hunter 

Jr. og Figueredo, frábrugðið fullorðnum gerendum sem skilgreina megi sem hóp út frá 

kynferðislegum löngunum og gjörðum þeirra. 

Algengi. Erlendar rannsóknir benda til að um 20% nauðgana og 30-50% 

kynferðisbrota gagnvart börnum séu framin af einstaklingum yngri en 18 ára (Barbaree og 

Marshall, 2006; Veneziano og Veneziano, 2002). Í rannsókn Guðrúnar Sesselju Baldursdóttir 

(2013) á kynferðisbrotum á Íslandi árin 2001-2011 kom fram að í 13,3% mála þar sem dæmt 

var fyrir KOF gegn barni var um unga gerendur 15-17 ára að ræða. Í Svíþjóð voru samkvæmt 

Långström (2001) 11% dæmdra í kynferðisbrotamálum árið 1996 á aldrinum 15-20 ára. 

Áætlað er að 5-10% ungra gerenda séu kvenkyns (Put, 2013) en í samantekt Finkelhor, 

Ormrod og Chaffin (2009) á gögnum um unga gerendur (6 til og með 17 ára) í 

kynferðisbrotamálum kom fram að 7,3% voru kvenkyns. Líklegt er þó að þessar tölur vanmeti 

vandann þar sem í mörgum tilfellum eru brot aldrei tilkynnt. Í rannsókn Kjellgren og félaga 

(2006) var KOF meðal systkina í 42,5% tilfella þegar um KOF gegn ungu barni var að ræða 

og 12,1% þegar um KOF gegn jafningja var að ræða. Aðalþekkingin á þessu málefni hefur 

komið úr málum sem tilkynnt voru til opinberra stofnana (Sigurdsson, Gudjonsson, 

Asgeirsdottir og Sigfusdottir, 2010; Veneziano og Veneziano, 2002).  
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Það getur verið erfitt að meta algengi þessarar tegundar afbrota. James og Neil (1996) 

nefna nokkrar ástæður fyrir því að slík afbrot eru ekki þekkt og skráð í gagnagrunna: 

samkvæmt reglum er ekki tilkynnt um börn undir ákveðnu aldursmarki þar sem þau eru ekki 

sakhæf, um 80% þolenda kynferðisofbeldis segja ekki frá ofbeldinu, þriðji aðili (svo sem 

foreldrar) láta ekki vita af misnotkun, fagfólk gerir lítið úr alvarleika hegðunarinnar og metur 

hana sem aldurssvarandi tilraunastarfsemi, og tilfelli eru ekki tilkynnt þar sem foreldrar eða 

fagfólk vill ekki stimpla unga gerandann. James og Neil (1996) skoðuðu hversu mörg tilfelli 

með ungum gerendum á aldrinum 12-17 ára voru tilkynnt á einu ári á ákveðnu svæði í 

Bretlandi og svaraði niðurstaðan til 0,15% allra ungmenna í þessum aldursflokki á svæðinu. 

Hins vegar metur Ageton (sjá í Barbaree og Marshall, 2006) út frá niðurstöðum rannsókna að 

2-4% stráka viðurkenni að hafa áreitt aðra kynferðislega. 

Í rannsókn meðal nemenda í öllum íslenskum framhaldsskólum árið 2004 sögðust 

4,7% stráka og 2,6% stelpna hafa sannfært, þvingað eða neytt aðra til kynferðislegra athafna, 

en alls tóku 80% nemenda þátt. (Sigurdsson, Gudjonsson, Asgeirsdottir og Sigfusdottir, 2010). 

Þátttakendur voru á aldrinum 16-24 ára (meðalaldur 17,7 ár). Þessar niðurstöður eru 

sambærilegar mati Ageton (sjá í Barbaree og Marshall, 2006). Kjellgren, Priebe, Svedin og 

Långström (2010) framkvæmdu svipaða rannsókn meðal karlkyns nemenda í þriðja bekk (17-

20 ára, meðalaldur 18,1 ár) í nokkrum framhaldsskólum í Svíþjóð, en 91% allra 18 ára 

sænskra stráka stunduðu framhaldsnám á þessum tíma. Svarhlutfallið var 77% og alls sögðust 

5,2% hafa sannfært eða þvingað einhvern til kyn-, munn- eða endaþarmsmaka. Seto og 

félagar (2010) skoðuðu áðurnefnd sænsk gögn ásamt gögnum frá svipaðri fyrirlögn í 41 

norskum framhaldsskóla, en 74% allra 18 ára norskra unglinga stunduðu framhaldsskólanám 

á þessum tíma. Norsku nemendurnir voru á aldrinum 17-20 ára (meðalaldur 18,0 ár) og var 

svarhlutfallið 82%. Alls 4% norskra karlkyns nema viðurkenndu að hafa sannfært eða 

þvingað einhvern til kyn-, munn- eða endaþarmsmaka. Hér er því um svipaðar niðurstöður að 

ræða í þessum þremur löndum. Kjellgren (2009) greinir frá því að 0,8% kvenkynsnemenda í 

norskum og sænskum framhaldsskólum greini frá að hafa sannfært eða þvingað einhvern til 

kyn-, munn- eða endaþarmsmaka. Um var að ræða úrtak nemenda á aldrinum 17-20 ára 

(meðalaldur 18,1 ár). 

Þó metið sé að í 30-50% tilfella kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og unglingum sé 

um unga gerendur undir 18 ára að ræða (Barbaree og Marshall, 2006; Becker og Hicks, 2003; 

Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 2009; Veneziano og Veneziano, 2002) eru þau ungmenni sem 
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brjóta af sér með þessum hætti í miklum minnihluta þeirra ungmenna sem brjóta af sér 

almennt. Finkelhor, Ormrod og Chaffin (2009) skoðuðu gögn fyrir árið 2004 úr National 

Incident-Based Reporting System (NIBRS). Í 25,8% allra kynferðisbrota og í 35,6% tilfella 

þar sem þolandi var yngri en 18 ára var um unga gerendur (6 til og með 17 ára) að ræða. 

Þessir ungu gerendur voru hins vegar ekki nema 3,1% allra ungra afbrotamanna og 7,4% allra 

ungra afbrotamanna sem beittu ofbeldi. 

Viðeigandi og óviðeigandi kynferðisleg hegðun 

Nauðsynlegt er að hafa þekkingu á kynvitund barna og á eðlilegri og viðeigandi 

kynferðislegri hegðun þeirra til að geta aðgreint hið eðlilega og viðeigandi frá því sem er 

óviðeigandi og einnig frá hegðun sem bendir til að KOF hafi átt sér stað, en lítið er í raun 

vitað um eðlilegt kynferðislegt þroskaferli fyrir kynþroska (Bancroft, 2006; Larsson, 2001; 

Reynolds, Herbenick og Bancroft, 2003). Samhliða aukinni vitund um kynferðislegt ofbeldi 

barna undanfarin ár hefur tilhneigingin til að meta alla kynferðislega hegðun hjá börnum sem 

vísbendingu um kynferðislegt ofbeldi einnig aukist (Reynolds, Herbenick og Bancroft, 2003; 

Friedrich, 2003). Samkvæmt Bancroft (2006) hefur sú skoðun að fyrir kynþroska séu börn 

ekki kynferðislegar verur og að kynferðisleg hegðun á þessum aldri sé oft túlkuð sem 

einkenni kynferðislegrar misnotkunar gert það erfitt að rannsaka eðlilega kynferðislega 

hegðun barna. Menning og viðhorf í samfélögum hefur áhrif á hvað telst viðeigandi eða 

óviðeigandi kynferðisleg hegðun og getur því verið mikill munur milli landa og mismunandi 

þjóðarbrota í sama landi hvaða kynferðisleg hegðun telst óviðeigandi. Þetta getur einnig haft 

áhrif á hvernig niðurstöður rannsókna eru túlkaðar (Barbaree og Marshall, 2006). 

Kynferðislegt þroskaferli mannsins stendur þó yfir allt frá getnaði til dauða og er undir 

áhrifum bæði líffræðilegra og félagslegra þátta (DeLamater og Friedrich, 2002; Larsson, 

2001), en viðeigandi kynferðisleg hegðun birtist á mismunandi hátt á mismunandi 

aldursskeiðum.  

Flestar rannsóknir á kynferðislegri hegðun barna hafa verið gerðar með afturvirkum 

(retrospective) aðferðum þar sem unglingar eða fullorðnir eru beðnir að rifja upp 

kynferðislega hegðun í bernsku eða með því að láta foreldra fylla út spurningalista eða 

fylgjast með hegðun barna sinna (Bancroft, 2006; Friedrich og félagar, 1998; Friedrich, 2003). 

Að mati Bancroft (2006) er margt sem þarf að varast við þessar aðferðir, en til dæmis 

minnisskekkjur og túlkun geta haft áhrif á hvernig hegðun er metin, auk þess sem 

menningartengd viðhorf geta haft áhrif á hverju einstaklingur er tilbúinn að segja frá. Með 
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aldrinum eykst þekking og reynsla, sem einnig getur haft áhrif á túlkun fyrri atburða. Engu að 

síður telur Finkelhor (General Discussion, 2003) að til dæmis upprifjun henti þegar rannsaka 

á viðfangsefni sem lítið er vitað um fyrir fram og samkvæmt Friedrich (2003) hafa 

foreldrarannsóknir viðunandi réttmæti. 

Í rannsóknum síðustu ára hefur verið lögð áhersla á afleiðingar kynferðisofbeldis á 

kostnað rannsókna á eðlilegri kynferðislegri hegðun ungra barna og áhrifum hennar á síðari 

kynþroska (Bancroft, 2003; Reynolds, Herbenick og Bancroft, 2003) á meðan kynferðisleg 

hegðun unglinga hefur endurtekið verið rannsökuð, en aðallega þó í tengslum við neikvæðar 

afleiðingar slíkrar hegðunar, svo sem þungun og kynsjúkdóma (Bancroft, 2006; Tolman og 

McClelland, 2011). Áhersla hefur verið, og er enn að miklu leyti, á nauðsyn þess að draga úr 

kynferðislegri hegðun unglinga frekar en að rannsaka hvað felst í eðlilegri kynferðislegri 

hegðun þeirra (Tolman og McClelland, 2011). Þó hafa sífellt fleiri rannsakendur frá 

aldamótum síðustu talað fyrir mikilvægi þess að auka skilning á eðlilegri kynvitund unglinga 

og mikilvægi jákvæðrar kynferðislegrar reynslu unglinga fyrir heilbrigðan kynferðislegan 

þroska. Í þessu samhengi er í auknum mæli verið að rannsaka samspilið milli líkamlegra og 

sálrænna þátta sem á hverjum tímapunkti hafa áhrif á þroskaferlið (Tolman og McClelland, 

2011). 

Kynferðisleg hegðun á sér stað bæði í samskiptum við aðra og í einrúmi. 

Kynferðislega hegðun þarf að læra eins og flesta aðra hegðun og á sama hátt þarf að læra 

hvaða skilning eigi að leggja í kynferðislega hegðun (Bancroft, 2006). Kynferðisleg hegðun 

er byggð á líkamlegum þörfum, en það er í samskiptum við umhverfið sem barn lærir hvað er 

viðeigandi og hvaða merkingu eigi að leggja í kynferðislegu hegðunina (Larsson, 2001). Ekki 

eru miklar líkamlegar breytingar tengdar kynferðislegum þroska á árunum fyrir kynþroska, en 

vísbendingar eru um að sál-kynferðislegur (psychosexual) þroski hefjist strax í bernsku 

(Friedrich og félagar 1991; Rutter, 1971). Kynferðislegar fantasíur og hvenær börn byrja að 

finna fyrir kynferðislegri aðlöðun eða verða ástfangin eru dæmi um sál-kynferðislega þætti 

sem lítið hafa verið rannsakaðir og því lítið vitað um (Reynolds, Herbenick og Bancroft, 

2003; Rademakers, Laan og Straver, 2003). Niðurstöður rannsókna sýna þó greinilega að börn 

eru kynferðislegar verur, að kynferðisleg hegðun barna er alla jafna eðlileg og fylgir ákveðnu 

þroskaferli og að kynferðisleg hegðun barna sem ekki hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi 

getur verið mjög fjölbreytt og mikill munur á einstaklingum (Friedrich, 2003). Þegar rætt er 

um viðeigandi og aldurssvarandi kynferðislega hegðun ungra barna er oft talað um 
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kynferðislegan leik (Kellog, 2010) og kynferðislegir leikir, eins og aðrir leikir, eru líklegir til 

að vera þáttur í hugrænu og tilfinningalegu þroskaferli barna (Reynolds, Herbenick og 

Bancroft, 2003). 

Þegar ræða á um kynferðislega hegðun barna og unglinga þarf alltaf að hafa aldur og 

þroskastig þeirra í huga því það sem telst viðeigandi á einu aldursbili getur verið óviðeigandi 

á öðru. Sem dæmi má nefna að það að snerta og kyssa er viðeigandi hegðun mun fyrr en 

samfarir þegar um jafnaldra einstaklinga er að ræða. Þegar meta á hvað er viðeigandi og hvað 

er óviðeigandi hegðun er litið til hversu algengt er að sjá ákveðna hegðun í ákveðnum 

aldursflokki. Sum hegðun er algengust og því talin viðeigandi hjá ungum börnum en verður 

síðan óviðeigandi með aldrinum, en dæmi um það er að snerta sjálfan sig á einkasvæði fyrir 

framan aðra. Ung börn eru ófeimin við að gera slíkt, en læra við eðlilegar aðstæður að slík 

hegðun er ekki æskileg á almannafæri en að hún megi eiga sér stað í einrúmi. Önnur hegðun 

verður algengari með aldrinum vegna aukins þroska og þekkingar og vegna kynþroska, en 

dæmi um það eru samfarir (Barbaree og Marshall, 2006; Friedrich og félagar, 1998). Sum 

kynferðisleg umgengni milli systkina er hluti af eðlilegum kynferðislegum þroska og 

tilraunastarfsemi en slík hegðun stendur stutt yfir, er aldurssvarandi, á sér stað með samþykki 

beggja aðila og meðal einstaklinga á svipuðum aldri (O’Brian,1991). Ef börn sýna 

kynferðislega hegðun sem ekki er aldurssvarandi eða þau virðast búa yfir þekkingu sem ekki 

er aldurssvarandi getur það bent til þess að barnið hafi orðið fyrir KOF, en mikilvægt er að 

kanna nánar hvaða ástæður liggja að baki hegðuninni þar sem aðrar skýringar geta einnig átt 

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

Skipta má kynferðislegri hegðun barna og unglinga í flokka sem eiga samsvörun í 

hegðun fullorðinna. Meðal þessara flokka eru: að virða persónuleg mörk, sýnihneigð, 

kynhlutverkatengd hegðun, sjálfsörvun, kynferðislegur kvíði, kynferðislegur áhugi, 

kynferðislega uppáþrengjandi hegðun, kynferðislega tengd þekking og áhugi fyrir að horfa á 

kynfæri annarra (Friedrich og félagar, 1998). Hjá börnum og unglingum má innan hvers 

flokks sjá birtingarmyndir hegðunar sem er eðlileg og heilbrigð, sem er umhugsunarefni eða 

sem er þess eðlis að leita skuli faglegrar aðstoðar en mikilvægt er að bregðast við í samræmi 

við eðli hegðunarinnar (Barnahús, e.d.). 

Skilgreiningar á kynferðislegu ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi hefur verið skilgreint 

sem öll kynferðisleg samskipti sem eiga sér stað gegn vilja þolanda, án samþykki hans eða 

með ágengum, notfærandi, ráðskandi eða hótandi hætti (Ryan, 2010). Ekki er nægjanlegt að 
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skoða hegðunina eina og sér og skilgreina kynferðislegt ofbeldi út frá henni, því það sem telst 

ofbeldi í samskiptum tveggja einstaklinga getur verið viðeigandi samskipti tveggja annarra 

einstaklinga séu báðir samþykkir hegðuninni. Kynferðislegur lögaldur á Íslandi er 15 ár sem 

þýðir að ekki má hafa kynmök eða önnur kynferðisleg samskipti við einstakling undir 15 ára 

aldri. Í lögunum er þó gert ráð fyrir að lækka megi refsingu eða láta hana niður falla ef báðir 

aðilar eru á svipuðum aldri og þroskastigi (Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 202. grein). Í 

200. gr. almennra hegningarlaga er gerð grein fyrir refsiramma kynferðisbrota þegar gerandi 

og þolandi eru skyldmenni og er þar tekið fram að samræði eða önnur kynferðismök milli 

systkina varði frelsissviptingu, en tekið er fram að refsingu megi fella niður hafi systkini ekki 

náð 18 ára aldri. Þegar um er að ræða kynferðisleg samskipti fullorðins einstaklings og barns 

undir lögaldri er nóg að skoða aldursmun og hegðun til að skera úr um hvort um ofbeldi sé að 

ræða (Ryan, 2010). Kynferðisleg samskipti milli fullorðins einstaklings og barns er alltaf 

skilgreint sem ofbeldi (Barbaree og Langton, 2006). Finkelhor (1979) færir rök fyrir því að 

það sé einkum spurning um samþykki þolenda sem gerir það að verkum að kynferðisleg 

samskipti milli fullorðinna og barna falla ávallt undir skilgreininguna ofbeldi. Til þess að geta 

gefið samþykki þarf einstaklingur bæði að vita hvað hann samþykkir og honum þarf að vera 

frjálst að segja já eða nei. Börn hafa ekki reynslu og getu til að skilja hvað felst í 

kynferðislegum samskiptum og afleiðingum slíkra samskipta. Börn hafa heldur ekki algjört 

frelsi til að segja já eða nei. Börn eru ekki sjálfráða og eru vön því að eiga að gera eins og 

fullorðnir segja, auk þess sem fullorðnir ráða yfirleitt yfir öllu sem börn hafa þörf fyrir. Þessi 

rök (Barbaree og Marshall, 2006) gilda einnig þegar um er að ræða samskipti fullorðins við 

ungling og einnig samskipti unglings við barn. Rökin gilda jafnvel í samskiptum jafnaldra 

unglinga ef um mismunandi valdahlutverk er að ræða, til dæmis ef gerandi er þjálfari hins eða 

foringi í skátastarfi (Barbaree og Marshall, 2006). 

Skilgreining á kynferðislegu ofbeldi er samkvæmt Barnaverndarstofu (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2012) breytileg eftir því hvort um barn undir eða yfir kynferðislegum 

lögaldri er að ræða. Ef barnið er undir kynferðislegum lögaldri er um kynferðislegt ofbeldi að 

ræða hvort sem kynferðisleg athöfn á sér stað með vilja barnsins eða án. Ef barnið hins vegar 

er yfir lögaldri er um kynferðislegt ofbeldi að ræða ef athöfnin á sér stað án vilja barnsins. 

Um er að ræða bæði athafnir gagnvart barni og með barni. Barnaverndarstofa flokkar 

kynferðislegt ofbeldi í þrjú stig eftir alvarleika. Fyrsta og alvarlegasta stigið er þegar um 

munnmök eða samfarir er að ræða. Annað stigið þegar um þukl innanklæða á kynfærum eða 
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svæðum nálægt þeim, hvort sem barn er látið þukla á öðrum eða þuklað er á barni. Þriðja 

stigið er síðan þegar til dæmis um þukl utanklæða er að ræða, þegar barn er látið horfa á 

kynfæri annarra eða klámfengt efni, þegar horft er á barn nakið eða fáklætt í kynferðislegum 

tilgangi, hvort sem ætlunin er að örva geranda eða barnið eða myndir eru teknar af barni í 

kynferðislegum tilgangi. 

Sakhæfi barna yngri en 18 ára. Samkvæmt íslenskum lögum (Almenn hegningarlög 

nr. 19/1940, 14. grein) má ekki refsa einstaklingi fyrir verknað sem hann fremur fyrir 15 ára 

aldur. Frá 15 ára afmælisdegi telst einstaklingur ábyrgur gjörða sinna og sakhæfur. Þetta þýðir 

að ef hann brýtur af sér frá þeim degi gilda almenn hegningarlög auk ýmissa sérlaga sem 

gilda fyrir börn á aldrinum 15-18 ára sem ætluð eru til að vernda þau vegna ungs aldurs. Ef 

barn brýtur af sér fyrir 15 ára aldur gilda reglur barnaverndarlaga auk fyrirmæla 

ríkissaksóknara nr. 9/2009 um meðferð mála gegn börnum yngri en 15 ára. Þar segir til dæmis 

að taka beri skýrslu af barni og að handsama megi barn ef grunur leikur á að það hafi brotið af 

sér. Lögreglu ber að rannsaka brot ósakhæfra barna meðal annars til að leiða í ljós umfang 

brotsins, til að ganga úr skugga um hvort aðrir eigi þátt í brotinu og til að leitast við að stuðla 

að velferð barna og ungmenna (Ríkissaksóknari, 2009; Umboðsmaður barna, e.d.). Við 18 ára 

aldur eru einstaklingar á Íslandi lögráða (Lögræðislög nr. 71/1997, 1. Grein ). 

Ungir einstaklingar sem beita KOF.  

Ungir gerendur eru oft skilgreindir sem unglingar frá kynþroska til lögráða aldurs sem hafa 

kynferðisleg samskipti við annan einstakling á hvaða aldri sem er gegn vilja þolanda, án 

samþykkis hans eða með ágengum, notfærandi, ráðskandi eða hótandi hætti. (Kjellgren, 2009; 

Ryan, Lane, Davis og Isaac, 1987). Algengasta aldursbilið í rannsóknum á þessu sviði hefur 

verið 12 til og með 17 ára, en 12 ára neðri mörkin samsvara vel byrjun kynþroska (Barbaree 

og Marshall, 2006; Kjellgren, 2009). 

Ungir gerendur eru fjölbreyttur hópur með mismunandi bakgrunn og mikill munur er á 

einstaklingum hvað varðar fylgiraskanir (Latzman, Viljoen, Scalora og Ullman, 2011). 

Worling og Långström (2006, bls. 219) segja að „þau séu misleit með tilliti til nánast allra 

breytna sem maður velur að rannsaka“. Worling og Långström nefna sem dæmi að forsaga 

ungmenna sem beita KOF hvað varðar eigin reynslu af kynferðislegu ofbeldi geti spannað allt 

frá engri slíkri reynslu til að hafa orðið fyrir ofbeldi í langan tíma af hendi fleiri gerenda og að 

þau geti verið allt frá því að vera mjög hvatvís til að vera með yfirdrifna tilfinninga- og 

atferlisstjórnun. 
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Samkvæmt samantekt Ryan (2010) á nýlegum rannsóknum eru ungir gerendur í 

kynferðisbrotamálum af öllum kynþáttum, þjóðarbrotum, trúarhópum og öllum félagslegum 

og efnahagslegum hópum samfélagsins. Margir búa með tveimur foreldrum en í helmingi 

tilfella virðist einhver missir eða tímabundinn aðskilnaður hafa átt sér stað í fjölskyldunni 

vegna til dæmis veikinda eða dauða foreldris, hjónaskilnaðar eða að barn hefur verið tekið af 

heimilinu. Einnig virðist algengara en almennt að um vanrækslu og heimilisofbeldi hafi verið 

að ræða. Flestir ungir gerendur (Ryan, 2010) stunda skóla með að minnsta kosti meðalárangri, 

en þó hefur sýnt sig að margir þeirra eiga við námsörðugleika og hegðunarvanda að stríða. 

Um allar tegundir ungmenna getur verið að ræða: þátttakendur í alvarlegum glæpum, unga 

einstaklinga sem eiga erfitt með félagsleg samskipti, vinsælasta krakkann, afreksfólk í 

íþróttum og dúxinn í bekknum. Þessi ungmenni virðast líklegri en almennt til að eiga við 

lyndis- og tilfinningavanda, hegðunarerfiðleika og ADHD, áráttu- og þráhyggjuröskun og 

áfallastreituröskun, auk þess sem margir eiga við þroskahamlanir að stríða. Suma er hægt að 

aðgreina frá jafningjum þeirra vegna annarra erfiðleika en óviðeigandi kynferðislega hegðun, 

en aðra er ekki hægt að aðgreina frá jafningjahópnum (Ryan, 2010). 

Bakgrunnur ungra einstaklinga sem beita KOF er mjög fjölbreyttur en klínískar 

rannsóknir sýna einnig að hvati þeirra til að sýna óviðeigandi kynferðislega hegðun eða til að 

beita aðra KOF er fjölbreyttur (Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 2009). Kynferðislegur áhugi 

þeirra er til dæmis fjölbreyttur og hafa sum eingöngu kynferðislegan áhuga á ungum börnum 

á meðan önnur hafa ekki kynferðislegan áhuga á ungum börnum (Worling og Långström, 

2006). Á meðan sumt ungt fólk sem beitir KOF lætur undan forvitni er kynferðislega ofbeldið 

sem aðrir beita ein af mörgum leiðum þeirra til að brjóta á rétti annarra (Finkelhor, Ormrod og 

Chaffin, 2009). Hjá sumum er um áráttukennda hegðun að ræða en svo virðist sem algengt sé 

að hegðunin eigi sér stað vegna hvatvísi eða dómgreindarleysis. Einnig er breytileiki hvað 

varðar líkur á að endurtaka brotið. Samkvæmt Finkelhor og félögum sýna klínískar rannsóknir 

að um 85-95% ungra gerenda beita ekki KOF aftur svo vitað sé og ef hafa þarf afskipti af 

þeim seinna er það oftast vegna annarra afbrota, svo sem þjófnaðar. Engu að síður er 

ákveðinn minnihluti sem endurtekið beitir aðra kynferðislegu ofbeldi og er í áhættu fyrir að 

halda áfram fram á fullorðinsárin (Finkelhor og félagar, 2009; Worling og Långström, 2006). 

Kjellgren, Wassberg, Carlberg, Långström og Svedin (2006) skoðuðu öll mál sem 

tilkynnt voru til sænskra félagsmálayfirvalda árið 2000 um unga einstaklinga á aldrinum 12-

17 ára sem beitt höfðu KOF. Með KOF var átt við öll tilfelli, hvort sem um snertingu var að 
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ræða eða ekki. Allar svæðisskrifstofur að fjórum undanskildum svöruðu og 39% þeirra 

tilkynntu um ný mál árið 2000 þar sem um KOF af hendi ungs fólks var að ræða. Alls var 

tilkynnt um 197 stráka og 2 stelpur, en þar sem stelpurnar voru svo fámennar var aðeins unnið 

með gögn um strákana. Meðalaldur strákanna var 14,76 ár og voru þeir 0,006% allra stráka í 

Svíþjóð á aldrinum 12-17 ára árið 2000. Algengast var að þeir beittu stúlkur KOF, eða í 

76,7% tilfella, og í 19,5% tilfella var þolandi drengur. Tæp fjögur prósent strákanna beittu 

KOF gegn báðum kynjum en 28,6% beittu KOF gegn fleirum en einum þolanda. Kjellgren og 

félagar (2006) skoðuðu hvort munur var á einkennum brota í úrtaki þeirra miðað við hvort 

þolandi var 11 ára og yngri eða eldri en 11 ára. Í rúmlega 43% tilfella var um KOF gegn ungu 

barni að ræða og í tæplega 57% tilfella gegn jafningja. Algengasti aldur þolenda var 6-11 ár 

(45,2%) þegar um drengi var að ræða og 12-17 ár (63,6%) þegar um stúlkur var að ræða. Í 

þeim tilfellum þar sem einstaklingur beitti KOF gegn báðum kynjum voru þolendur í öllum 

tilfellum 0-11 ára. Í 26,2% tilfella var um systkin að ræða, hvort sem er blóðskyld eða stjúp- 

og ættleidd systkin. Í 7% tilfella var um annan skyldleika að ræða, í 57,2% tilfella um vini og 

kunningja og í 9,6% tilfella var um ókunnuga að ræða (Kjellgren og félagar, 2006). Miranda 

og Corcoran (2000) fundu í samanburði milli unglingsstráka og fullorðinna karla sem beita 

KOF að þeir yngri eru líklegri til að beita KOF innan fjölskyldunnar en þeir sem eldri eru. 

Ungt fólk sem beitir kynferðislegu ofbeldi er sem nefnt er fjölbreyttur hópur (Latzman, 

Viljoen, Scalora og Ullman, 2011; Ryan, 2010; Worling og Långström, 2006). Til þess að 

öðlast meiri skilning á því hver ástæða þessarar hegðunar er, hversu mikil hætta er á 

endurtekningu hegðunarinnar og hvernig best er að veita þessum einstaklingum viðeigandi og 

virka meðferð hefur verið reynt að skipta hópnum í einsleitari undirhópa (Fanniff og Kolko, 

2012; Kemper og Kistner, 2010). Þekking á séreinkennum ákveðinna hópa er talin geta gefið 

vísbendingar um til hvaða þátta þarf að taka tillit í meðferðarvinnu til að auka líkur á að 

meðferð dragi úr markhegðun (Hunter, Figueredo, Malamuth og Becker, 2003; Wijk og 

félagar, 2005; Wijk og félagar 2006). 

Skipting í undirhópa eftir aldri þolenda. Sýnt hefur verið að skipta megi fullorðnum 

sem beita kynferðislegu ofbeldi í hópa eftir því hvort þeir beita ofbeldi gegn kynþroska 

einstaklingum eða börnum sem ekki hafa náð kynþroska og að þessir hópar virðast 

frábrugðnir hvað varðar það sem orsakar og viðheldur afbrigðilegri kynferðislegri hegðun 

(Firestone, Dixon, Nunes og Bradford, 2005; Kemper og Kistner, 2010 ). Reynt hefur verið að 

skipta ungu fólki sem beitir kynferðislegu ofbeldi í samsvarandi hópa (Kemper og Kistner, 
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2010; Kjellgren og félagar, 2006; Righthand og Welch, 2001) eftir því hvort þau beita sér 

yngri börnum KOF eða beita jafnöldrum og sér eldri einstaklingum KOF. Þegar skipta á í 

þessa hópa er stuðst við þrjár mismunandi aðferðir. Misjafnt er hvort miðað er við ákveðinn 

hámarksaldur þolenda, til dæmis 12 ára, sem aldursskil milli hópa, hvort miðað er við 

ákveðinn aldursmun milli gerenda og þolenda, en miðað er við minnst þriggja til fimm ára 

mun, eða hvort bæði þarf að miða við ákveðinn hámarksaldur þolenda og ákveðinn aldursmun. 

Umræða hefur verið um hvort þessar mismunandi skilgreiningar á hópaskiptingu geti haft 

áhrif á niðurstöður rannsókna og því verið ein af ástæðum þess að niðurstöður eru oft 

misvísandi. Kemper og Kistner (2010) skoðuðu hvort mismunandi aðferðir við að skipta í 

þessa hópa hefðu áhrif en fundu að áhrifin voru afar lítil og virtust ekki næg til að geta útskýrt 

misvísandi niðurstöður milli rannsókna. Þeir meta að líklegast sé óþarfi að leggja of mikla 

áherslu á hvernig þessi hópaskipting er skilgreind. 

Þó svo að niðurstöður rannsókna á hópaskiptingu ungs fólks sem beitir KOF miðað 

við aldursmun milli geranda og þolanda séu misvísandi, eru þó ákveðnir þættir sem 

endurtekið hafa greint þessa hópa að í rannsóknum (Kemper og Kistner, 2010). Þeir sem beita 

jafnaldra KOF virðast aðalega beita KOF gegn kvenmönnum á meðan þeir sem beita sér yngri 

börnum KOF eru líklegri til að beita KOF einnig gegn drengjum (Fanniff og Kolko, 2012; 

Keelan og Fremouw, 2013; Kemper og Kistner, 2007; Kemper og Kistner, 2010). Þeir sem 

beita sér yngri einstaklingum KOF virðast líklegri en hinir til að hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi sjálfir (Kemper og Kistner, 2010). Þeir virðast einnig líklegri til að beita nákomnum 

einstaklingi KOF á meðan þeir sem beita jafnaldra sína KOF virðast líklegri til að velja 

kunningja (Aebi, Vogt, Plattner, Steinhausen og Bessler, 2012; Fanniff og Kolko, 2012; 

Hunter, Figueredo, Malamuth og Becker, 2003; Kemper og Kistner, 2007; Kemper og Kistner, 

2010 og fleiri, sjá í Keelan og Fremouw, 2013). Kjellgren og félagar (2006) fundu í sinni 

rannsókn að þeir sem beittu yngri börn KOF voru líklegri til að beita systkini sín KOF á 

meðan þeir sem beittu jafningja KOF voru líklegri til að beita sér ókunnugum KOF. 

Kjellgren og félagar (2006) fundu engan aldursmun á þeim sem beitt höfðu ung börn 

KOF og þeim sem beitt höfðu jafnaldra KOF og ekki heldur mun á hversu alvarlegt 

kynferðisofbeldið hefði verið. Í ljós kom að þeir sem beitt höfðu ung börn KOF voru líklegri 

en þeir sem beitt höfðu jafningja KOF til að hafa beitt KOF gegn fleirum en einum 

einstaklingi og þolendur þeirra af báðum kynjum á meðan þeir sem beitt höfðu jafningja KOF 

voru líklegri til að beita KOF með öðrum. Þeir sem beitt höfðu ung börn KOF voru líklegri til 
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að vera þekktir hjá félagsmálayfirvöldum, þá einkum og sér í lagi vegna þess að þeir höfðu 

sjálfir orðið fyrir KOF. Kjellgren og félagar (2006) fundu í rannsókn sinni að 43% stráka sem 

beitt höfðu KOF höfðu áður komið inn á borð félagsmálayfirvalda. Rúmlega helmingur 

þessara stráka voru þekktir fyrir andfélagslega hegðun, um 30% voru með sögu um að hafa 

orðið fyrir KOF eða vanrækslu í bernsku og 19% voru með sögu um báða þessa þætti. Þegar 

Kjellgren og félagar skoðuðu hvort munur var á þeim sem beita KOF einir og þeim sem beita 

KOF í hóp með öðrum kom enginn aldursmunur í ljós. Ekki var heldur munur á líkum á að 

þolandi væri drengur eða á alvarleika brota. Þeir sem beittu KOF í hóp voru marktækt líklegri 

til að brjóta gegn vinum og kunningjum, voru líklegri til að hafa einungis brotið gegn einum 

einstaklingi, voru ólíklegri til að brjóta gegn ungum börnum og voru ólíklegri til að hafa 

komið áður inn á borð félagsmálayfirvalda (Kjellgren og félagar, 2006). 

Hunter, Figueredo, Malamuth og Becker (2003) skoðuðu mun á 13 – 18 ára strákum 

eftir því hvort þeir höfðu beitt barn sem var minnst 5 árum yngri KOF eða beitt kynþroska 

kvenmanni (12-59 ára) KOF. Þeir sem beittu ung börn KOF voru líklegri til að eiga við 

sálfélagsleg vandamál að stríða, beittu minni hörku þegar þeir beittu KOF og voru ólíklegri til 

að hafa neytt vímugjafa. 

Í rannsóknum sem byggja á samanburði á aldursmun milli ungra gerenda og þolenda 

hefur komið í ljós að það er mikilvægt að skoða enn einn hóp gerenda en það eru þeir sem 

beita KOF bæði gagnvart ungum börnum og jafningjum eða eldri einstaklingum (Keelan og 

Fremouw, 2013). Einkenni afbrota þessara einstaklinga virðast vera frábrugðin afbrotum 

hinna. Oft eru þessir einstaklingar settir í hóp með þeim sem beita ung börn KOF eða þeir eru 

ekki teknir með í úrtak en mjög sjaldan er um samanburð á öllum þremur hópunum að ræða. 

Talið er að það að hafa þennan blandaða hóp með sem hluta af einum af hinum hópunum geti 

haft áhrif á niðurstöður og verið ein af ástæðum þess hversu algengt það er að niðurstöður 

verða misvísandi í rannsóknum á ungu fólki sem beitir KOF (Keelan og Fremouw, 2013; 

Kemper og Kistner, 2007). Þessir einstaklingar virðast jafnlíklegir og þeir sem beita ung börn 

KOF til að beita KOF gegn báðum kynjum, en tengsl við þolanda hefur ekkert forspárgildi 

varðandi val á þolanda. Þeir virðast líklegri en hinir hóparnir til að beita KOF gegn fleirum en 

einum í senn, brotin þeirra eru alvarlegri og þeir nota fjölbreyttari aðferðir en hinir hóparnir, 

ásamt því að þeir virðast meira tækifærissinnaðir og beita KOF jafnvel þegar hætta á 

uppgötvun er mikil (Kemper og Kistner, 2007). Kemper og Kistner telja þetta vísbendingu um 

að kynferðisleg hegðun þessa hóps sé afbrigðilegri en hinna, en sýnt hefur verið fram á tengsl 
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milli kynferðislegs afbrigðileika og slæmra meðferðarhorfa og auknum líkum á 

endurtekningu brota hjá fullorðnum gerendum (Kemper og Kistner, 2007). 

Vanræksla og kynferðislegt ofbeldi í bernsku. Í rannsókn Sigurdsson og félaga 

(2010) meðal íslenskra framhaldsskólanema kom í ljós að það sem helst aðgreindi þá sem 

þvingað höfðu aðra til kynferðislegra athafa frá þeim sem ekki höfðu gert slíkt, var að hafa 

orðið fyrir KOF í bernsku og átti það bæði við um stráka og stelpur. Það að hafa upplifað 

ofbeldi á heimili sínu, kynferðisleg áhættuhegðun og að eiga vini sem stunda glæpi voru þeir 

þættir sem fyrir utan KOF í bernsku helst aðgreindi þá sem beittu KOF frá hinum. Ofbeldi á 

heimili hafði þó aðeins forspárgildi þegar um stráka sem beita KOF var að ræða og einnig 

hafði það að skoða klám einungis forspárgildi þegar um stráka var að ræða en ekki stelpur á 

meðan notkun á eiturlyfjum hafði forspárgildi varðandi stelpur sem beita KOF en ekki stráka 

sem beita KOF (Sigurdsson og félagar, 2010). Seto og félagar (2010) fundu að ungir norskir 

og sænskir framhaldsskólastrákar sem höfðu orðið fyrir KOF voru þrisvar sinnum líklegri til 

að beita KOF en þeir sem ekki höfðu orðið fyrir KOF. Sambandið milli þess að hafa orðið 

fyrir KOF og að beita KOF var marktækt jafnvel eftir að gert var ráð fyrir áhrifum af 

andfélagslegri hegðun sem ekki var kynferðisleg, áfengisnotkun og almennri kynhegðun. 

Hunter Jr. og Figueredo (2000) skoðuðu hvort persónuleiki og saga um kynferðislega 

misnotkun hafði áhrif á líkur á að unglingur beitti önnur börn KOF. Þeir báru saman unga 

stráka sem beitt höfðu KOF, en hluti þeirra höfðu sjálfir orðið fyrir KOF, saman við unga 

stráka sem höfðu ekki beitt KOF. Hægt var að skipta samanburðarhópi af strákum sem ekki 

höfðu beitt KOF í þrennt: stráka sem höfðu orðið fyrir KOF í bernsku, stráka með sálrænan 

eða hegðunarvanda og stráka þar sem ekkert af ofannefndu átti við. Sá þáttur í rannsókn 

Hunter Jr. og Figueredo (2000) sem spáði best fyrir um kynferðislega óviðeigandi hegðun var 

hvort strákur hefði sjálfur orðið fyrir KOF í bernsku. Í ljós kom að þeir sem höfðu orðið fyrir 

KOF í bernsku voru líklegri til að beita sjálfir KOF þeim mun yngri sem þeir voru þegar 

ofbeldið byrjaði, hversu oft ofbeldið hafði átt sér stað og hversu langur tími leið þar til þeir 

sögðu frá misnotkuninni. Jákvæður stuðningur frá fjölskyldu þessara einstaklinga í tengslum 

við að þeir greindu frá ofbeldinu minnkaði líkurnar á að þeir beittu sjálfir KOF (Hunter Jr. og 

Figueredo, 2000). Hunter Jr. og Figueredo voru með tilgátu um að ungir strákar sem beita 

KOF séu í meira mæli en aðrir mishæfðir kynferðislega, með sálfélagslegan misþroska eða 

haldnir sjálfsást og tilhneigingu til að notfæra sér aðra, en niðurstöður rannsóknarinnar studdu 

ekki þessar tilgátur. Hins vegar kom í ljós að þeir sem beitt höfðu KOF voru líklegri til að 
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skorta sjálfstraust, áttu í erfiðleikum með sjálfstæði og að vera sjálfum sér nægir og voru 

ýtnari en hinir. Einnig voru þeir sem beittu KOF líklegri til að hafa neikvæðan eignunarstíl og 

eiga það til að álasa sjálfum sér fyrir það sem úrskeiðis fer í lífinu (Hunter Jr. og Figueredo, 

2000). 

Burton, Duty og Leibowitz (2011) skoðuðu muninn á strákum sem beita KOF eftir því 

hvort þeir höfðu sjálfir orðið fyrir KOF í bernsku eða ekki, en rannsóknin var byggð á eigin 

frásögn strákanna. Þeir fundu að strákar sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun voru 

yngri en hinir þegar þeir byrjuðu, voru líklegri til að misnota náinn ættingja, voru líklegri til 

að misnota drengi og beittu KOF gegn fleiri einstaklingum en hinir. Þeir voru líklegri til að 

beita alvarlegu ofbeldi, sögðust finna fyrir meiri örvun vegna ýmissa áreita og voru líklegri til 

að skoða klám fyrir og eftir að hafa beitt KOF ásamt því að eyða meiri tíma í að skipuleggja 

afbrotin. Þeir neyttu meira áfengis og voru líklegri til að brjóta almennt af sér. Þessi hópur 

hafði átt erfiðari bernsku, sýndi frekar andfélagslega hegðun og skoraði hærra á 

persónuleikaprófum (Burton og félagar, 2011). 

Í samantektum Seto og Lalumière (2010) og Keelan og Fremouw (2013) koma fram 

vísbendingar um að þeir sem brjóta kynferðislega gegn ungum börnum séu líklegri til að hafa 

sjálfir sætt kynferðislegri misnotkun en þeir sem brjóta gegn jafnöldrum. Keelan og Fremouw 

(2013) fundu að ungir gerendur sem hafa sjálfir orðið fyrir KOF byrja fyrr að beita KOF og 

eru líklegri til að beita KOF gegn drengjum. Wijk og félagar (2006) fundu í samantekt sinni á 

rannsóknum að líklegra var að ungt fólk með óviðeigandi kynferðislega hegðun hefði sjálft 

sætt kynferðislegri misnotkun heldur en samanburðarhópur ungs fólks sem stundar aðra 

afbrotahegðun. 

Almenn afbrotahegðum á móti kynferðislegu ofbeldi. Fullorðnir karlmenn sem 

beita líkamlegu ofbeldi, karlmenn sem hafa nauðgað og karlmenn sem beita ung börn KOF 

eiga margt sameiginlegt en eru einnig frábrugðnir á ýmsum sviðum sem getur haft áhrif á mat 

og meðferð þessarra einstaklinga (Gudjonsson og Sigurdsson, 2000) Reynt hefur verið að 

skoða hvort ungt fólk sem sýnir óviðeigandi kynferðislega hegðun og beitir kynferðislegu 

ofbeldi sé frábrugið þeim sem brjóta af sér með öðrum hætti heldur en kynferðislegum. Ef 

kynferðisleg afbrotahegðun og almenn afbrotahegðun barna og unglinga eru hvort tveggja 

birtingarmyndir almennrar andfélagslegrar hegðunar, má búast við að ungt fólk sem beitir 

KOF og ungir einstaklingar sem stunda aðra afbrotahegðun en KOF skori svipað þegar 

mældir eru þættir sem taldir eru auka hættu á afbrotahegðun (Seto og Lalumière, 2010). 
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Niðurstöður rannsókna hafa verið misvísandi hvað þetta varðar en benda til að það séu þættir 

sem eru líklegir til að aðgreina þá ungu sem beita KOF frá þeim sem beita annars konar 

ofbeldi þó svo að þessir tveir hópar séu svipaðir á margan hátt (Wijk og félagar, 2006; Seto 

og Lalumière, 2010). 

Margvísleg aðferðafræðileg vandamál eins og fáir þátttakendur, úrtaksskekkjur og 

vöntun á samanburðarhópum geta verið hluti af skýringunni á misvísandi niðurstöðum þegar 

rannsakaður er munur á almennri afbrotahegðun og kynferðislega tengdri afbrotahegðun. 

Vandamálið getur einnig verið tengt því að ekki er tekið nægilega mikið tillit til hversu 

misleitur hópur ungt fólk með óviðeigandi kynferðislega hegðun er (Wijk og félagar, 2005; 

Wijk og félagar, 2006). Beckett (1999, sjá í Wijk og félagar, 2005) bendir á að það geti haft 

neikvæð áhrif á niðurstöður rannsókna þegar ekki er gerður greinarmunur á þeim unglingum 

sem misnota ung börn og þeim sem misnota jafningja, en munur milli hópa sem ætti að koma 

fram getur af þessum sökum verið falinn. Enn fremur er talið að ákveðinn hópur þeirra sem 

brjóta af sér kynferðislega geri það sem hluta af almennri afbrotahegðun en ekki af öðrum 

sérstökum ástæðum (Lussier, 2005; Seto og Lalumière, 2010) en það getur haft áhrif á 

niðurstöður rannsókna ef slíkir einstaklingar eru með í úrtaki. 

Seto og Lalumière (2010) framkvæmdu yfirgreiningu (meta-analysis) á rannsóknum 

þar sem ungt fólk sem beitir KOF og unglingar sem stunda almenna afrotahegðun eru bornir 

saman varðandi ýmsa áhættuþætti. Niðurstöður yfirgreiningarinnar benda til að helsti munur 

milli hópanna sé þegar skoðaðar eru afbrigðilegar kynferðislegar langanir og þar næst hvort 

unglingarnir hafi sætt kynferðislegu ofbeldi í bernsku. Ungt fólk sem beitir KOF virðist í 

minna mæli eiga við hegðunarerfiðleika að stríða almennt og sjaldnar stunda almenna 

afbrotahegðun. Þau hafa svipaðar andfélagslegar skoðanir þegar um kynlíf, konur og 

kynferðislega misnotkun er að ræða en skora lægra á öðrum andfélagslegum þáttum sem hafa 

forspárgildi varðandi almenna afbrotahegðun og eru sjaldnar hluti af afbrotatengdum 

jafningjahópi. Þegar skoðað var hvort það hefði áhrif að taka tillit til aldurs þolenda kom í ljós 

að ungt fólk sem beitir jafningja eða fullorðna KOF skora hærra á áðurnefndum þáttum sem 

spá fyrir um almenna afbrotahegðun en þeir sem beita ung börn KOF og virðast því vera 

líkari þeim sem stunda almenna afbrotahegðun (Seto og Lalumière, 2010). Niðurstöður úr 

rannsókn Hunter, Hazelwood og Slesinger (2000) benda einnig til að þeir sem beita jafnaldra 

KOF sýni oftar andfélagslega hegðun en þeir sem beita ung börn KOF og að þeir eru líklegri 

til að beita valdi og líkamlegu ofbeldi í tengslum við KOF. 
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Wijk og félagar (2006) skoðuðu 17 rannsóknir þar sem samanburður var gerður á 

ungu fólki sem beitir KOF og ungum sem brjóta af sér með öðrum hætti með tilliti til 

einstaklings-, fjölskyldu- og umhverfisþátta. Niðurstöður rannsóknanna voru misvísandi, bæði 

varðandi hvort munur var á hópunum og með hvaða hætti hugsanlegur munur kom í ljós 

varðandi nánast alla þætti. Ungt fólk með óviðeigandi kynferðislega hegðun virtist þó frekar 

eiga við tillfinningavanda að stríða og eiga í erfiðleikum með samskipti við jafningja, en hvort 

tveggja hefur í rannsóknum virst aðallega eiga við um ungt fólk sem sýnir óviðeigandi 

kynferðislega hegðun gagnvart börnum frekar en þá sem sýna slíka hegðun gagnvart 

jafningjum (Wijk og félagar, 2006). 

Ungt fólk sem beitir KOF og ungir sem stunda almenna afbrotahegðun virðast 

samkvæmt rannsóknunum sem Seto og Lalumière (2010) skoðuðu koma frá álíka erfiðum 

fjölskylduaðstæðum, þó svo að ungir sem stunda almenn afbrot virðist koma úr fjölskyldum 

þar sem almenn afbrot og áfengisvandi er algengari. Líkur á að hafa orðið fyrir líkamlegu og 

annars konar ofbeldi, ekki kynlífstengdu, eru svipaðar og ekki virðist mikill munur þegar 

andleg líðan er skoðuð fyrir utan að ungir gerendur virðast þjást af meiri kvíða og hafa lakara 

sjálfsmat. Seto og Lalumière fundu einnig í samantekt sinni að unglingsstrákar sem beita 

KOF virðast hafa lakari félagslega hæfni; einkum eru þeir marktækt meira einangraðir 

félagslega, en þeir virðast síður eiga við áfengisvanda en samanburðarhópurinn. 

Til að skoða hvort munur er á ungum sem beita ofbeldisfullu kynferðislegu ofbeldi, en 

sýnihneigð var sem dæmi ekki talin með, og þeim sem brjóta af sér á annan ofbeldisfullan hátt 

skoðuðu Wijk og félagar (2005) gögn úr Pittsburgh Youth Study, sem er langtímarannsókn 

meðal nemenda í grunnskólum á þróun á andfélagslegri hegðun og afbrotahegðun. Skoðaðir 

voru þekktir félagslegir áhættuþættir og sálræn einkenni sem tengjast brotahegðun. Þeir fundu 

að ungir sem brotið höfðu af sér á ofbeldisfullan hátt, hvort sem um KOF var að ræða eða 

ekki, voru marktækt frábrugðnir þeim sem ekki áttu afbrotasögu á flestum mældum breytum. 

Þegar skoðaður var munur á þeim sem höfðu brotið af sér á ofbeldisfullan kynferðislegan hátt 

og þeim sem brotið höfðu af sér á annan ofbeldisfullan hátt var einungis munur á fáum 

breytum en þeir sem beitt höfðu KOF virtust búa við lakari uppeldis- og heimilisaðstæður 

(Wijk og félaga, 2005). 

Það er mikilvægt að greina á milli unglinga sem beita KOF eftir því hvort hegðunin er 

hluti af hegðunarmynstri sem tilheyrir unglingsárunum eða hvort hegðunin er að þróast í 

hegðunarmynstur sem mun fylgja þeim inn í fullorðinsárin (Seto og Lalumière, 2010). Mikill 
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munur er á milli þessarra hópa hversu mikil hætta er á að hegðunin endurtaki sig, en talið er 

að 5-15% unglinga haldi áfram að beita KOF fram á fullorðinsár (Finkelhor og félagar, 2009; 

Worling og Långström, 2006). Seto og Lalumière (2010) meta að nauðsynlegt sé að skoða 

með hvaða hætti andfélagslegt viðhorf annars vegar og afbrigðilegar kynlanganir hins vegar 

aðgreini þessa hópa, en hugsanlegt er að þessir þættir hafi hlutfallslega mismunandi áhrif á 

hópana. Að þeirra mati er hugsanlegt að afbrigðilegur áhugi til dæmis fyrir ungum börnum, 

fyrir að neyða einhvern til kynlífs eða sýnihneigð geti verið hvati unglingsins til að sýna 

óviðeigandi kynferðislega hegðun en að almennt andfélagslegt viðhorf hafi áhrif á hvernig 

hann bregst við slíkum hvötum. Seto og Lalumière leggja einnig til að aukin áhersla verði á 

að rannsaka kynhegðun og kynlanganir unglinga þar sem KOF er bæði kynferðislegs og 

andfélagslegs eðlis. Aldur brotaþola ásamt kyni brotaþola og tengsl milli geranda og 

brotaþola hafa endurtekið sýnt sig vera einkenni sem skilji milli undirhópa af gerendum og 

telja Seto og Lalumière (2010) mikilvægt að taka tillit til þessara breyta í rannsóknum á 

kynferðisbrotum unglinga. 

Kvenkyns gerendur 

Í kynferðisbrotamálum eru kvenkyns gerendur í miklum minnihluta, metið er að 5 – 10% 

kynferðisbrota framin af unglingum séu framin af stelpum (Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 

2009; Put, 2013). Kjellgren, Wassberg, Carlberg, Långström og Svedin (2006) skoðuðu 

tilkynningar til félagsmálastofnana í Sviþjóð árið 2000. Þar kom í ljós að tilkynningar bárust 

um tvær stúlkur á aldrinum 12-17 ára vegna KOF á móti 197 strákum, sem er um 1% og því 

mun lægra hlutfall stúlkna en 5-10%. Það hefur verið til umræðu að hluti af skýringunni á svo 

lágu hlutfalli geti verið að ekki kemst upp um kvenkyns gerendur eins auðveldlega og 

karlkyns eða að vísbendingar um KOF séu jafnvel hunsaðar þegar um kvenkyns gerendur er 

að ræða (Vandiver og Teske, 2006, Hunter, Becker og Lexier, 2006). Tilhneiging hefur verið 

til að gera lítið úr kynferðisbrotum kvenna, þau talin hafa minni áhrif en kynferðisbrot karla 

eða þær taldar brjóta af sér vegna veikinda eða vegna þrýstings frá öðrum (Gannon og Rose, 

2008; Peter, 2006). 

Niðurstöður rannsókna þar sem ungmenni hafa verið spurð hvort þau hafi sannfært, 

þvingað eða neytt aðra til kynferðislegra athafna benda til þess að hlutfall stúlkna sé hærra en 

kemur fram í opinberum gögnum. Í íslenskri rannsókn (Sigurdsson, Gudjonsson, Asgeirsdottir 

og Sigfusdottir, 2010) kom fram að 2,6% stelpna á móti 4,7% stráka í framhaldsskólum 

landsins sögðust hafa gert slíkt og í sænskum og norskum rannsóknum (Kjellgren, Priebe, 
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Svedin og Långström, 2010; Seto og félagar, 2010) kom fram að 0,8% stelpna á móti 4-5,2% 

stráka í úrtaki úr framhaldsskólum þar í landi sögðust einnig hafa gert slíkt. 

Gera má ráð fyrir að kvenkyns gerendur séu frábrugðnir karlkyns gerendum á 

einhvern hátt. Þvingandi kynferðisleg hegðun stelpna getur til dæmis orsakast af öðrum 

þáttum en svipuð hegðun hjá strákum (Kjellgren, Priebe, Svedin og Långström, 2010; Seto og 

félagar, 2010). Seto og Lalumière (2010) telja hugsanlegt að samhengið milli þess að hafa 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í bernsku og síðan að beita sjálfur kynferðislegu ofbeldi sé 

sterkara hjá strákum en stelpum. Vísbendingar eru um að kvenkyns gerendur hafi oftar orðið 

fyrir KOF en karlkyns gerendur og alvarlegra ofbeldi en það sem karlkyns gerendur hafa 

orðið fyrir (Mathews, Hunter og Vuz, 1997 sjá í Hunter, Becker og Lexier, 2006; Righthand 

og Welch, 2001; Sigurdsson og félagar, 2010) Því er nauðsynlegt að efla sérþekkingu um 

kvenkyns gerendur (Sigurdsson og félagar, 2010) á svipaðan hátt og mikilvægt er að aðgreina 

fullorðna og unga gerendur. 

Þar sem kvenkyns gerendur eru oft fáir og hafa því sjaldan verið til rannsóknar er 

sérþekking um kvenkyns gerendur lítil, einkum og sér í lagi þekking um unga kvenkyns 

gerendur (Hunter, Becker og Lexier, 2006). Sú þekking sem þó er til staðar kemur úr fáum 

rannsóknum, þar sem skilgreining á breytum og aðferðafræði hefur oft verið ábótavant, 

þátttakendur eru fáir og oft án samanburðarhópa (Johansson-Love og Fremouw, 2006; 

Gannon og Rose, 2008). Engu að síður gefa þessar rannsóknir vísbendingar um hvaða þættir 

skilgreina kvenkyns gerendur og sérstaklega hvaða þættir aðgreina þennan hóp frá öðrum 

hópum, svo sem karlkyns gerendum og konum sem brjóta af sér með öðrum hætti en 

kynferðislega. 

Í bandaríska gagnasafninu NIBRS má finna gögn er varða kynferðisbrot sem hafa 

verið til rannsóknar hjá lögreglu í nokkrum bandarískum umdæmum. Í samantekt frá árinu 

2004 (Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 2009) kemur fram að 7,3% ungra einstaklinga sem beita 

KOF eru kvenkyns en þess yngri sem þau eru þess hærra er hlutfall stelpna. Stelpurnar voru 

einnig yngri heldur en strákarnir og voru 31% stelpnanna á móti 14% strákanna yngri heldur 

en 12 ára. Kvenkyns gerendur voru líklegri en karlkyns til að brjóta af sér í samstarfi við aðra 

unga og einnig í samstarfi við fullorðna. Niðurstöður annarra rannsókna (Hunter, Becker og 

Lexier, 2006) benda þó til að ungir kvenkyns gerendur séu síður líklegri en fullorðnir 

kvenkyns gerendur til að brjóta af sér í samstarfi við aðra. Finkelhor og félagar (2009) fundu 

að stelpur voru líklegri en strákar til að beita kynferðislegu ofbeldi gegn fleirum en einum, en 
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enn fremur voru þær líklegri en strákarnir til að vera þolendur sjálfar á sama tíma og þær voru 

gerendur. Ungir kvenkyns gerendur virtust líklegri en karlkyns til að brjóta af sér í 

heimahúsum en síður líklegar til að brjóta af sér í skóla. Stelpurnar voru einnig líklegri en 

strákarnir til að hafa karlkyns þolendur og þolendur yngri en 11 ára. Í rannsókn á gögnum úr 

NIBRS frá árunum 1991-1996 (Snyder, 2000), þar sem skoðuð voru einkenni þolenda, 

gerenda og alvarleika mála í kynferðisbrotum gegn börnum, kom fram að kvenkyns gerendur 

voru algengari þeim mun yngri sem þolendur voru. Þegar þolendur voru yngri en 6 ára voru 

gerendur í 12% tilfella kvenkyns, samanborið við 6% þegar þolendur voru 6-12 ára og 3% 

þegar þolendur voru 12-17 ára. Í þeirri rannsókn var þó ekki gerður greinarmunur á ungum og 

fullorðnum gerendum.  

Aðeins í fáum tilfellum brjóta stelpur gegn jafningjum eða fullorðnum (Hunter, 

Becker og Lexier, 2006). Í flestum tilfellum þar sem stúlkur beita kynferðislegu ofbeldi er 

þolandi yngri en gerandi og meirihluti þolenda er yngri en 6 ára miðað við þær rannsóknir 

sem Hunter og félagar (2006) vísa í. Þar kemur einnig fram að þolendur kvenkyns gerenda 

eru oft skyldmenni eða kunningjar og að brotin eiga sér oft stað í tengslum við umönnun eða 

barnapössun. Þetta samsvarar niðurstöðum Finkelhor, Ormrod og Chaffin (2009), sem fundu 

að stúlkur brjóta oftast af sér í heimahúsum. Í rannsókn Vandiver og Teske (2006) var einnig 

að finna marktækan mun á aldri þolenda, en þolendur stelpnanna voru marktækt yngri en 

þolendur strákanna. Niðurstöður rannsókna eru ekki samhljóma varðandi hvort kvenkyns 

gerendur eru líklegri til að hafa kvenkyns eða karlkyns þolendur, en hluti þeirra brýtur gegn 

báðum kynjum (Hunter og félagar, 2006). Í rannsókn Vandiver og Teske (2006) voru strákar 

líklegri til að brjóta gegn kvenkyns einstaklingum (70%) á meðan stelpur voru nánast 

jafnlíklegar til að brjóta gegn kvenkyns (59%) og karlkyns (41%) einstaklingum, en þessi 

munur milli karl- og kvenkyns gerenda var marktækur. 

Ekki virðist vera marktækur munur á alvarleika kynferðisbrota sem ungir kvenkyns 

gerendur og ungir karlkyns gerendur fremja (Hunter og félagar, 2006; Vandiver og Teske, 

2006). Stelpur beita kynferðislegu ofbeldi með innþrengingu bæði í leggöng, endaþarm og 

með munnmökum og í sumum tilfellum beita þær bæði líkamlegu ofbeldi og kynferðisofbeldi 

til jafns við karlkyns gerendur (Hunter og félagar, 2006). Í rannsókn Vandiver og Teske 

(2006), þar sem skoðaðir voru ungir gerendur á aldrinum 11-19 ára, kom í ljós að stelpur voru 

marktækt yngri við handtöku en strákarnir. Helmingur strákanna var á aldrinum 14 til 16 ára 

meðan 49% stelpnanna voru á aldrinum 11-13 ára. 
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Kvenkyns gerendur eru á sama hátt og karlkyns gerendur misleitur hópur (Johansson-

Love og Fremouw, 2006; Hunter og félagar, 2006; Vandiver og Teske, 2006) og hafa 

rannsakendur komið með mismunandi tillögur um hvernig skipta megi þessum ungum 

kvenkyns gerendum í flokka til þess að fá betri skilning á hugsanlegum ástæðum vandans og 

mismunandi þörfum í meðferðarvinnu (Johansson-Love og Fremouw, 2006). Hunter og 

félagar (2006) skýra frá þrískiptingu sem byggð er á klínískri reynslu og niðurstöðum 

rannsókna. Stelpurnar í fyrsta hópnum hafa aðeins í litlum mæli beitt kynferðislegu ofbeldi, 

aðallega í tengslum við barnapössun, og hafa yfirleitt ekki notað þvinganir eða hótanir þegar 

þær brutu af sér. Þær sýna hvorki merki sálrænna vandamála né kynferðilegs vanþroska, 

heldur virðast þær vera með kynlífstengdan kvíða og beita KOF að mestu af forvitni. Þær 

virðast ólíklegar til að brjóta af sér aftur eða vera með aðra andfélagslega hegðun og talið er 

að meðferð muni virka vel (Hunter og félagar, 2006). 

Í næsta hópi af þessari þrískiptingu (Hunter og félagar, 2006) eru stelpur sem hafa 

beitt KOF gegn einu eða fleiri börnum á alvarlegri hátt, oft í nokkra mánuði. Það einkennir 

þessar stelpur að þær hafa sjálfar orðið fyrir KOF og eru þær oft að gera það sama við börnin 

og gert var við þær. Þær skortir aldurssvarandi kynferðislega reynslu og sýna merki um væg 

til miðlungsalvarleg sálræn vandamál á borð við þunglyndi og skerta sjálfsmynd og hafa 

sumar þeirra alist upp við erfiðar fjölskylduaðstæður. Góðar horfur eru fyrir meðferð þessara 

stelpna en hún er flóknari og lengri en fyrir fyrsta hópinn. Í þriðja hópnum (Hunter og félagar, 

2006) eru stúlkur með alvarleg sálræn og tilfinningaleg vandamál sem hafa beitt 

kynferðislegu ofbeldi til lengri tíma, á mjög alvarlegan hátt og/eða hafa notað hótanir og 

þvinganir. Þolendur þeirra eru oft margir. Þessar stelpur hafa margar hverjar orðið fyrir 

alvarlegu kynferðislegu og/eða líkamlegu ofbeldi í bernsku og hafa orðið vitni að ofbeldi og 

uppbroti í fjölskyldunni. Margar þeirra ná greiningarskilmerkjum fyrir hegðunarröskun, 

áfallastreituröskun og alvarlegum lyndisröskunum ásamt því að eiga við samsemdarvanda. Í 

þessum hópi eru stelpur með mikla kynhvöt og ýgi, en þær eiga margar hverjar erfitt með að 

stjórna þessum hvötum þar sem þær eru með laka skaps- og hvatastjórn. Sjálfsskaðandi 

hegðun og sjálfsvígstilraunir eru algengar í þessum hópi og sumar upplifa tímabil með truflun 

á geði. Meðferð fyrir stelpur í þriðja hópnum er mun flóknari en fyrir hina hópana og stundum 

er þörf á innlögn (Hunter og félagar, 2006). 

Einnig hefur verið gerður greinarmunur á stelpum sem beita ung börn KOF og 

stelpum sem beita jafningja KOF á sama hátt og gert hefur verið varðandi stráka. Put (2013) 
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skoðaði þessa tvo hópa ásamt stelpum með ekki eins alvarlega óviðeigandi kynferðislega 

hegðun. Stelpur sem beitt höfðu KOF gegn ungum börnum voru í samanburði við hina 

hópana í minna mæli með alvarlegan hegðunarvanda, voru síður með einhverja áhættuþætti 

fyrir áframhaldandi afbrotahegðun, voru með minni vandamál í skóla og áhættuþættir tengdir 

fjölskyldu voru einnig færri. Þær voru líklegri til að vera undir góðu eftirliti foreldra sinna og 

voru með færri vandamál tengd samskiptum við jafningja, áttu færri andfélagslega vini og 

notuðu áfengi í minna mæli. Þessar niðurstöður eru svipaðar því sem komið hefur í ljós 

varðandi stráka þegar þessi hópaskipting er skoðuð. Frekar líklegt var að stelpur úr öllum 

hópunum hefðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og ekki var marktækur munur milli hópanna 

meðan rannsóknir hafa sýnt að strákar sem beita ung börn KOF eru líklegri til að hafa orðið 

fyrir KOF en strákar sem beita jafningja KOF (Put, 2013). 

Kynferðislegt ofbeldi meðal systkina 

Einhver kynferðisleg samskipti milli systkina eru talin eðlileg þegar þau eiga sér stað með 

samþykki beggja aðila og eru á milli aðila á sama þroskastigi, en mikilvægt er að átta sig á að 

kynferðislegt ofbeldi á sér einnig stað meðal systkina (Adler og Schutz, 1995; O’Brian, 1991). 

Lítið er vitað um kynferðislegt ofbeldi gegn systkinum (Krienert og Walsh, 2011; Latzman, 

Viljoen, Scalora og Ullman, 2011), en áætlað er að í allt að helmingi allra tilfella um 

kynferðislegt ofbeldi þar sem gerandi er yngri en 18 ára sé þolandi systkini gerandans 

(Latzman, Viljoen, Scalora og Ullman, 2011). Talið er að KOF gegn systkinum sé algengasta 

tegund kynferðislegs ofbeldis innan fjölskyldna og 2-5 sinnum algengara en KOF feðra gegn 

dætrum, en síðarnefnda ofbeldið hefur verið marktækt meira rannsakað. Þegar talað er um 

systkin í þessu samhengi er átt við ættleidd, al-, hálf-, stjúp- og fóstursystkin (Latzman, 

Viljoen, Scalora og Ullman, 2011). Það er þó misjafnt eftir rannsóknum hvaða skilgreining á 

systkinum er notuð, til dæmis hvort aðeins er verið að skoða blóðskyld systkin (Tidefors, 

Arvidsson, Ingevaldson og Larsson, 2010). KOF af hendi systkina er sjaldan tilkynnt, en 

skýringin á því getur verið að foreldrar álíti slíka hegðun hluta þroskaferlisins, læknaleikir eða 

þeir eru hræddir um að fjölskyldan verði brennimerkt ef félagsleg yfirvöld komi að málefnum 

hennar. Það hefur jafnvel verið talið að KOF af hendi systkina sé ekki eins alvarlegt og KOF 

af hendi foreldra (Krienert og Walsh, 2011; Tidefors, Arvidsson, Ingevaldson og Larsson, 

2010; Wiehe, 1997). Af þessum sökum eru rannsóknir takmarkaðar en þekking á KOF gegn 

systkinum er að mestu byggð á afturvirkum (retrospective) rannsóknum þar sem fullorðnir 

eru spurðir um reynslu í bernsku og svo litlum einstaklingsathugunum (case studies). Sú 
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þekking sem er til staðar gefur því aðeins óljósa mynd af málefninu (Krienert og Walsh, 

2011). 

Krienert og Walsh (2011) skoðuðu gögn úr National Incident-Based Reporting System 

(NIBRS) frá árunum 2000-2007 um gerendur og þolendur kynferðisbrota og skoðuðu 

kynferðisofbeldi systkina út frá því sem einkennir gerendur og þolendur auk eðli brotanna. 

Þetta var, að sögn rannsakenda, fyrsta rannsóknin sem skoðar systkinaofbeldi með tilliti til 

allra þessara þátta. Stelpur voru líklegri til að vera þolendur ofbeldisins (71,4%). Strákar urðu 

oftast fyrir ofbeldi af hendi bræðra sinna (87%) en stelpur voru líklegri til að beita KOF gegn 

bræðum sínum (13%) frekar en systrum (6%). Kvenkyns þolendur og gerendur voru eldri en 

karlkyns þolendur og gerendur og þolendur voru í um 95% tilfella yngri en gerendur. Snerting 

kynfæra gegn vilja var algengasta brotið hjá báðum kynjum, en stúlkur voru líklegri en 

drengir til að verða fyrir nauðgun. Drengir voru líklegri til að vera einn af mörgum þolendum 

gerandans eða að hafa orðið fyrir KOF af hendi fleiri gerenda en stúlkur (Krienert og Walsh, 

2011). 

Niðurstöður rannsóknar Tidefors og félaga (2010) þar sem samanburður var gerður á 

strákum sem höfðu beitt KOF gegn systkinum sínum og strákum sem höfðu beitt börn og 

unglinga sem ekki voru systkini þeirra KOF gefur vísbendingar um að strákar sem beita 

systkini sín KOF byrji fyrr en þeir sem beita aðra KOF og að þolendur brotanna eru yngri 

þegar um systkin eru að ræða. Strákarnir sem beita systkin sín KOF voru marktækt líklegri en 

hinir til að hafa beitt sama þolanda KOF endurtekið, en ekki var munur á líkum á 

innþrengingu eða hvort þolandi var af sama kyni og gerandi. O’Brian (1991) gerði svipaða 

rannsókn og fann einnig að þeir sem beita systkini sín KOF voru líklegri til að hafa 

endurtekið brotið gegn sama þolanda og að ofbeldið hafði varað lengur en þegar um aðra 

þolendur en systkin var að ræða. Hins vegar var niðurstaðan í rannsókn O’Brian sú að þeir 

sem beita aðra en systkini sín KOF velja yngri þolendur. Einnig fann O’Brian að samræði var 

algengara í hópnum sem beitti systkin sín KOF í samanburði við hina og taldi hann að ein 

skýring gæti verið að aðgengi að þolendum væri auðveldara og líklegra að langvarandi 

ofbeldi þróist í slíka átt. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að það séu þættir eins og erfiðar 

heimilisaðstæður með ofbeldi og vanrækslu, hjónabandserfiðleikar og misnotkun áfengis hjá 

foreldrum, það að hafa sjálfur orðið fyrir KOF og að hafa á unga aldri horft á klámefni sem 

sérstaklega einkennir þá sem beita systkini sín KOF í samanburði við þau sem beita aðra en 
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systkini sín KOF (Cyr, Wright, McDuff og Perron, 2002; Latzman, Viljoen, Scalora og 

Ullman, 2011; Tidefors, Arvidsson, Ingevaldson og Larsson, 2010; Worling, 1995; Adler og 

Schutz, 1995). Að mati Tidefors og félaga (2010) getur verið að börn sem fá ekki 

tilfinningalegar þarfir sínar uppfylltar frá foreldrum sínum leita í staðinn til systkina, sem 

getur þróast í kynferðislegt samband. Þættir eins og þunglyndi, árásargirni, fjandsamlegt 

viðhorf, vinsældir hjá félögum og sjálfsálit virðast ekki aðgreina þessa tvo hópa (Latzman, 

Viljoen, Scalora og Ullman, 2011). Í rannsókn Cyr og félaga (2002) kom í ljós að í 

fjölskyldum þar sem bræður beittu systur sínar KOF var líklegra að þrjú börn eða fleiri væru á 

heimilinu en í þeim fjölskyldum þar sem feður eða stjúpfeður beittu KOF. Worling (1995) 

fann í rannsókn sinni að allir þeir sem beitt höfðu systkin sín KOF áttu yngri systkin á meðan 

aðeins rúmlega þriðjungur samanburðarhóps sem höfðu beitt aðra en systkini KOF áttu yngri 

systkin. Tidefors og félagar (2010) fundu einnig að strákar sem beitt höfðu systkini KOF ættu 

marktækt fleiri systkini en þeir sem beittu önnur börn KOF. 

Adler og Schutz (1995) skoðuðu hvað einkenndi tólf stráka sem vísað hafði verið í 

meðferð eftir að hafa beitt systur sínar KOF. Aldursmunur milli gerenda og þolenda var frá 

tveimur til sjö ára, að meðaltali 5 ár. Þeir skoðuðu meðal annars fjölskylduaðstæður, hvort 

strákarnir sjálfir væru þolendur ofbeldis, skólagöngu, geðræna líðan og hegðun. Þegar 

athugað var hvort strákarnir voru með geðgreiningar kom í ljós að 42% úrtaksins uppfylltu 

greiningarskilmerki fyrir hegðunarröskun en einn þeirra uppfyllti einnig skilmerki fyrir 

ADHD, 17% uppfylltu skilmerki fyrir ADHD eitt og sér og 42% uppfylltu skilmerki fyrir 

þunglyndisraskanir. Þar að auki áttu 58% við hegðunar- og námsörðugleika í skóla að stríða 

en 33% voru greindir með sértæka námsörðugleika. Í rannsókn Tidefors og félaga (2010) þar 

sem samanburður var gerður milli stráka sem höfðu beitt KOF gegn systkini og stráka sem 

höfðu beitt önnur börn KOF kom ekki fram munur milli hópanna þegar geðgreiningar voru 

skoðaðar. Af alls 45 strákum voru 23 með einhverja þroskaskerðingu á meðan 15 greindust 

með einhverja hegðunartengda greiningu og var ADHD sú algengasta, en 10 strákar voru með 

slíka greiningu. 

Alvarlegar afleiðingar fyrir þolendur, bæði í bernsku og síðar á fullorðinsárum, hafa 

verið tengdar við kynferðislegt ofbeldi meðal systkina. Um er að ræða þætti eins og þunglyndi, 

lágt sjálfsmat, misnotkun áfengis, áfallaröskun, að sýna líkamlega og kynferðislega 

ofbeldisfulla hegðun seinna með, átraskanir, sjálfsvíg og erfiðleika í samböndum (Krienert og 

Walsh, 2011; Wiehe, 1997). KOF þar sem um bróður og systur er að ræða hefur, samkvæmt 
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rannsókn Cyr og félaga (2002) jafn alvarlegar afleiðingar fyrir þolanda eins og KOF þar sem 

um föður og dóttur er að ræða. Cyr og félagar báru saman ofbeldishegðun bræðra við 

ofbeldishegðun feðra og stjúpfeðra. Þukl og snerting kynfæra var algengasta hegðun hjá 

öllum hópunum, en í ljós kom að innþrenging var marktækt líklegri þegar um bræður var að 

ræða en bæði feður og stjúpfeður. Samkvæmt rannsakendum gæti ein hugsanleg skýring þó 

verið sú að feður og stjúpfeður voru ólíklegri til að viðurkenna brotin og þar með hugsanlega 

einnig alvarleika brotanna. Að öðru leyti var ekki marktækur munur á eðli brotanna hjá 

þessum hópum. Í rannsókn Cyr og félaga (2002) kom fram að afleiðingar afbrotanna voru jafn 

alvarlegar hvort sem aldursmunur var lítill eða mikill þegar um KOF gegn systkini var að 

ræða. 

Meðferð 

Barnaverndarstofa hefur frá árinu 2009 boðið upp á þjónustu fyrir börn og unglinga á 

aldrinum 10-18 ára sem sýna óviðeigandi kynferðislega hegðun, en þá var gerður samningur 

við þrjá sálfræðinga sem sinna meðferðinni. Í þessari þjónustu felst að áhættumat er gert með 

viðurkenndum matstækjum og söfnun bakgrunnsupplýsinga frá foreldrum og fagfólki sem 

þekkir til barnsins, en síðan er boðið upp á meðferð í samræmi við niðurstöður matsins, en 

umfang meðferðar fer eftir hversu mikil áhættan er metin. Meðferðin er margþætt, en boðið er 

upp á hugræna atferlismeðferð, fræðslu um kynferðisleg mörk, fræðslu um þau áhrif sem 

óviðeigandi kynferðisleg hegðun hefur á geranda og þolanda og þjálfun í félagslegri færni 

fyrir börnin. Markmiðið er að draga úr óviðeigandi kynferðislegri hegðun og auka færni 

barnanna í félagslegum samskiptum. Mikilvægur þáttur í meðferðinni er foreldrafræðsla sem 

miðuð er við mat hvers barns. Einnig sér faghópurinn um fræðslu og handleiðslu til 

starfsmanna barnaverndarnefnda og Barnaverndarstofu. Barnaverndarnefndir sveitarfélaganna 

vísa börnum í áhættumat hjá Barnaverndarstofu, sem í samráði við starfsfólk 

barnaverndarnefndanna metur hvort þörf sé á frekara áhættumati og meðferð hjá sálfræðingi 

eða hvort veita eigi ráðgjöf og handleiðslu fyrir starfsmenn barnaverndarnefnda sem sjá um 

mál þeirra barna sem ekki eru talin hafa þörf fyrir meðferð hjá sálfræðingi (Barnaverndarstofa, 

2012). 

Rannsóknir á breytileika mismunandi undirhópa varðandi áhættuþætti og 

meðferðarþörf hafa undirstrikað mikilvægi þess að miða inngrip við þá áhættu sem stafar af 

unglingnum og þá einkum þeirri áhættu sem er tengd líkum á að hann brjóti kynferðislega af 

sér aftur (Latzman, Viljoen, Scalora og Ullman, 2011) og að meðferðin sé einstaklingsmiðuð 
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(Hunter, Figueredo, Malamuth og Becker, 2003). Það er mikilvægt að meta ekki öll ung börn 

og unglinga sem beitt hafa kynferðislegu ofbeldi sem verandi í mikilli áhættu á að endurtaka 

brotið. Þegar talað er um áhættu á að ungir gerendur muni beita kynferðislegu ofbeldi aftur er 

í raun um fimm mögulegar útkomur að ræða (Worling og Långström, 2006). Fyrsti 

möguleikinn er að sá ungi brjóti af sér án þess að það uppgötvist en hætti svo án íhlutunar og 

endurtaki ekki hegðunina. Næsti möguleiki er að sá ungi brjóti af sér án þess að það 

uppgötvist og haldi hegðuninni áfram. Þriðji möguleikinn er að brotin uppgötvist, hegðunin 

hætti og verði ekki endurtekin án íhlutunar. Fjórði möguleikinn er að brotin uppgötvist, 

hegðunin hætti og verði ekki endurtekin eftir íhlutun og síðasti möguleikinn er að hegðunin 

haldi áfram eða byrji aftur þrátt fyrir íhlutun (Worling og Långström, 2006). Rannsóknir hafa 

sýnt að aðeins um 5-15% ungra gerenda eru í hættu á að beita endurtekið kynferðisofbeldi 

(Finkelhor og félagar, 2009; Worling og Långström, 2006). 

Í umræðunni um meðferð fyrir ungt fólk sem beitir kynferðisofbeldi er mikilvægt að 

hafa í huga að þessir einstaklingar eru innbyrðis mjög ólíkir, með ólíkan bakgrunn og ólíkar 

hvatir. Kynferðislegt ofbeldi er ekki röskun heldur er um hegðun að ræða, hegðun sem hjá 

hverjum og einum stafar af mismunandi ástæðum (Dwyer og Letourneau, 2011). Þekking á 

ástæðum kynferðislegrar ofbeldishegðunar hjá ungu fólki er enn takmörkuð, en í dag er talið 

að um samspil margra þátta sé að ræða, bæði einstaklingsþætti, fjölskyldutengda þætti og 

umhverfistengda þætti sem tengjast bæði skólagöngu og samskiptum við jafningja 

(Letourneau og Borduin, 2008). Þessi fjölbreytileiki gerir það að verkum að meðferð þarf 

helst að vera sniðin að hverjum og einum og niðurstöður rannsókna benda til að slík meðferð 

þurfi að vera fjölskyldumiðuð, heildræn og sveigjanleg en sérstaklega þarf að vanda 

áhættumatið, en það getur verið mjög flókið (Dwyer og Letourneau, 2011). Þar sem ungt fólk 

sem beitir kynferðislegu ofbeldi er á margan hátt líkt þeim sem beita annars konar ofbeldi 

leggja meðal annarra Seto og Lalumière (2010) til að meðferð fyrir ungt fólk sem beitir 

kynferðisofbeldi geti verið svipuð þeirri meðferð sem hentar fyrir ungt fólk sem beitir annars 

konar ofbeldi, en þeir leggja til að meðferðin verði að auki sniðin að þeim þáttum sem sér í 

lagi einkenna þá sem beita kynferðisofbeldi, svo sem afbrigðilegur kynferðislegur áhugi. 

Notast er við margvíslegar aðferðir í meðferð ungs fólks sem beitir KOF og hafa 

ýmsar aðferðir verið þróaðar sem auk hefðbundinnar meðferðar taka sérstaklega til þátta 

tengdu kynferðislegu ofbeldi. Ýmsar meðferðir sem byggja á hugrænni atferlismeðferð hafa 

verið þróaðar og einnig aðferðir sem byggja á þeirri grunnhugmynd að fjölskylda 
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ungmennisins sé mikilvægur þáttur í batanum, en þar á meðal er fjölþáttameðferð 

(Multisystematic Treatment for Problem Sexual Behavior, MST-PSB) með sérstakri viðbót 

sem tekur til þátta tengdum kynferðislega ofbeldinu (Dwyer og Letourneau, 2011). Það er þó 

mikil vöntun á langtímarannsóknum til að sýna fram á virkni hinna ýmsu meðferða (Dwyer 

og Letourneau, 2011). 

Samantekt og markmið rannsóknar 

Áætlað er að í 30-50% tilfella kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og ungu fólki sé gerandi 

yngri en 18 ára (Barbaree og Marshall, 2006; Veneziano og Veneziano, 2002). Niðurstöður 

fyrri rannsókna hafa sýnt að ungt fólk sem beitir kynferðislegu ofbeldi er fjölbreyttur hópur, 

bæði hvað varðar bakgrunn og hvatir til að beita kynferðislegu ofbeldi, en einnig hvað varðar 

fylgiraskanir (Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 2009; Latzman, Viljoen, Scalora og Ullman, 

2011; Ryan, 2010; Worling og Långström, 2006). Til þess að öðlast meiri skilning á ástæðum 

þess að sumir unglingar beita kynferðislegu ofbeldi hefur verið reynt að skipta hópnum í 

einsleitari undirhópa (Fanniff og Kolko, 2012; Kemper og Kistner, 2010). Skoðað hefur verið 

með hvaða hætti þeir sem beita sér mun yngri einstaklingum kynferðislegu ofbeldi eru 

frábrugðnir þeim sem beita jafnaldra sína eða eldri einstaklinga kynferðisofbeldi (Kemper og 

Kistner, 2010; Kjellgren og félagar, 2006; Righthand og Welch, 2001), en í ljós hefur komið 

að meðal annars aldur og kyn þolanda ásamt tengslum milli þolanda og geranda eru þættir 

sem aðgreina þessa hópa (Fanniff og Kolko, 2012; Keelan og Fremouw, 2013; Kemper og 

Kistner, 2007; Kemper og Kistner, 2010). 

Tengsl milli geranda og þolanda, ungur aldur geranda, aldursmunur milli geranda og 

þolanda og tengsl milli geranda og þolanda eru þættir sem samkvæmt rannsóknum aðgreina 

að einhverju leiti gerendur sem sjálfir hafa sætt kynferðislegu ofbeldi og gerendur sem ekki 

hafa sætt kynferðislegu ofbeldi (Burton, Duty og Leibowitz, 2011; Keelan og Fremouw, 

2013; Seto og Lalumière, 2010 og aðrir). Þegar skoðað er með hvaða hætti ungt fólk sem 

beitir kynferðislegu ofbeldi er frábrugðið þeim sem á annan hátt sýna andfélagslega hegðun 

gefa einhverjar rannsóknir til kynna að þeir sem beita jafnaldra sína og eldri einstaklinga 

kynferðislegu ofbeldi eru líkari þeim sem sýna aðra andfélagslega hegðun en þeir sem beita 

sér yngri einstaklingum KOF (Seto og Lalumière, 2010).  

Unglingar sem beita kynferðislegu ofbeldi virðast oft búa við erfiðar heimilisaðstæður, 

eiga erfitt í skóla og í erfiðleikum í samskiptum við jafningja auk þess sem þau virðast oft 
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þjást af einhverjum lyndisröskunum, eiga við hegðunarvanda að stríða og raskanir á borð við 

ADHD (Adler og Schutz, 1995; Ryan, 2010; Seto og Lalumière, 2010; Wijk og félaga, 2005). 

Metið er að í um 5–10% kynferðisbrota sem framin eru af unglingum séu brotin 

framin af stelpum (Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 2009; Put, 2013). Margt bendir til að 

stelpur sem beita kynferðislegu ofbeldi séu frábrugðnar strákunum að einhverju leyti. Þær 

virðast beita jafnalvarlegu ofbeldi en eru líklegri til að beita þolanda af eigin kyni ofbeldi en 

strákar, þær virðast vera yngri og virðast brjóta gegn yngri þolendum og vera líklegri til að 

brjóta gegn einhverjum sér nátengdum (Finkelhor, Ormrod og Chaffin, 2009; Hunter og 

félagar, 2006; Vandiver og Teske, 2006). Áætlað er að í allt að helmingi allra tilfella 

kynferðislegs ofbeldis þar sem gerandi er yngri en 18 ára sé þolandi systkini og að 

kynferðislegt ofbeldi meðal systkina sé algengasta tegundin af kynferðislegu ofbeldi innan 

fjölskyldna (Latzman, Viljoen, Scalora og Ullman, 2011). Svo virðist sem þeir sem beita 

systkini sín kynferðislegu ofbeldi séu yngri þegar þeir fyrst beita KOF og að þolendur þeirra 

séu yngri (Tidefors og félagar, 2010). Einnig eru vísbendingar um að kynferðisofbeldi meðal 

systkina feli í sér meiri líkur á endurteknum brotum gegn sama þolanda og að ofbeldið vari 

yfir lengra tímaskeið en í málum þar sem tengslin milli geranda og þolanda eru önnur 

(O’Brian, 1991; Tidefors og félagar, 2010). 

Niðurstöður fyrri rannsókna benda til að breytur eins og aldur og kyn þolenda, aldur 

og kyn gerenda, aldursmunur milli þolenda og gerenda og tengsl milli gerenda og þolenda séu 

áhugaverðar þegar skoða á einkenni kynferðisbrota, þar sem þessar breytur aðgreina oft 

mismunandi undirhópa gerenda. Einnig er munur á hversu alvarlegu ofbeldi mismunandi 

undirhópar beita og hversu tíð og langvarandi þau eru og því áhugavert að skoða mismunandi 

undirhópa með tilliti til alvarleika brotanna. Einnig er áhugavert að skoða 

bakgrunnsupplýsingar á borð við fjölskylduaðstæður, samskipti við til dæmis jafningja, 

námsstöðu og hvort fyrir liggja greiningar, en vísbendingar eru um að ungt fólk sem beitir 

KOF sé líklegra til að eiga í erfiðleikum þessum tengdum. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kortleggja einkenni kynferðisbrota gegn börnum á 

Íslandi, í málum þar sem sá sem beitir kynferðislegu ofbeldi er yngri en 18 ára. Skoðuð verða 

einkenni brota unglinga á aldrinum 12-17 ára í málum þar sem barn hefur í viðtali í Barnahúsi 

greint frá því að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Skoðuð verða gögn frá árunum 2006-

2011. Þær breytur sem verða skoðaðar eru: aldur og kyn gerenda, aldur og kyn þolenda, 

aldursmunur milli geranda og þolanda og tengsl milli þolanda og geranda. Einnig verður 
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skoðað hversu alvarleg brotin eru með því að skoða alvarleikastig brota, ásýnd brota, tíðni 

atburða og á hversu löngu tímabili brotin áttu sér stað. Til að varpa ljósi á bakgrunn unglinga 

sem beitt hafa kynferðislegu ofbeldi verða skoðaðar upplýsingar sem fengnar eru í áhættumati 

unglinga sem hefur verið vísað í meðferð hjá Barnaverndarstofu vegna þess að þau hafa beitt 

kynferðislegu ofbeldi eða sýnt óviðeigandi kynhegðun. Um er að ræða gögn frá árunum 2009-

2011. Þær breytur sem verða skoðaðar eru: aldur; búseta; komist í kast við lögin; beitir aðra 

ofbeldi (ekki kynferðislegu); hótar ofbeldi eða er með ofbeldisfullan talsmáta; KOF og 

óviðeigandi kynhegðun og tengsl geranda og þolanda; ósætti eða samskiptavandi milli 

foreldra og barns; streituvaldandi heimilisaðstæður eða missir; skortur á nánum 

vináttusamböndum eða félagsleg einangrun; umgengni við einstaklinga sem hafa slæm áhrif; 

slök námsstaða; annar vandi í skóla eða vinnu; liggja fyrir greiningar.  

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Í hversu mörgum málum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og 

unglingum er gerandi yngri en 18 ára? Áætlað er að þau séu á bilinu 30-50%. 

2. Hver eru helstu einkenni brotanna varðandi: aldur og kyn gerenda, aldur og 

kyn þolenda, aldursmun milli geranda og þolanda, tengsl milli geranda og 

þolanda, alvarleikastig brota, ásýnd brota, tíðni atburða og á hversu löngu 

tímabili brotin áttu sér stað. 

3. Hversu hátt hlutfall gerenda eru kvenkyns? Áætlað er að það sé á bilinu 5-

10%. 

4. Er munur á einkennum þeirra kynferðisbrota sem strákar fremja og þeirra 

sem stelpur fremja? 

5. Er munur á einkennum þeirra kynferðisbrota sem ungt fólk á aldrinum 12-14 

ára fremur og þeirra sem ungt fólk á aldrinum 15-17 ára fremur? 

6. Er munur á einkennum kynferðisbrota þeirra sem beita sér mun yngri 

einstaklinga KOF og þeirra sem beita jafnaldra sína eða eldri einstaklinga 

KOF? 

7. Er munur á einkennum brotanna þegar tekið er tillit til tengsla milli geranda 

og þolanda? 

8. Er munur á alvarleika brota þeirra sem eru yngri en 18 ára og þeirra sem eru 

18 ára og eldri? 
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9. Þegar skoðaðar eru bakgrunnsupplýsingar barna sem vísað hefur verið í 

meðferð vegna óviðeigandi kynhegðunar, koma þá fram erfiðleikar tengdum 

fjölskylduaðstæðum, í samskiptum við jafningja, í skóla- eða öðru starfi og 

liggja fyrir greiningar sem hafa áhrif á hegðun? 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þáttakendur voru að hluta til strákar og stelpur sem voru gerendur í málum sem vísað hafði 

verið til Barnahúss vegna gruns um kynferðisofbeldi á árunum 2006-2011 og að hluta til 

strákar sem vísað hafði verið í sálfræðimeðferð hjá Barnaverndarstofu vegna óviðeigandi 

kynhegðunar. Í Barnahúsi var um að ræða 210 (92,9%) stráka á aldrinum 12-17 ára en 

meðalaldur þeirra var 14,35 ár (sf=1,66) og 16 stelpur (7,1%) og var meðalaldur þeirra 13,5 ár 

(sf=1,55). Ekki er hægt að útiloka að sami þolandi eða sami gerandi eigi hlut í fleiri en einu 

máli en ef svo er, er um fá tilfelli að ræða og unnið var með gögnin eins og það hafi ekki 

verið tilfellið. Börnum úr öllum sveitarfélögum landsins er vísað í viðtal í Barnahús og voru í 

umræddum málum börn af öllu landinu. Hjá Barnaverndarstofu var um að ræða 30 stráka sem 

voru á aldrinum 10-18 ára (meðalaldur 14,1 ár). 

Framkvæmd 

Skoðuð voru gögn frá árunum 2006-2011 úr viðtölum við börn sem vísað hafði verið í 

Barnahús vegna gruns um að þau höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (KOF). Upplýsingar 

úr þessum viðtölum eru skráðar í gagnagrunn Barnahúss og er þar meðal annars að finna 

upplýsingar um þolendur, gerendur og einkenni atburðarins sem barnið segir frá. Sýnt hefur 

verið að vitnisburður barna er trúverðugur svo framarlega sem tillit er tekið til þarfa barnsins 

og rétt aðferð er notuð í viðtalinu (Þorbjörg Sveinsdóttir, 2011). Starfsfólk Barnahúss er 

þjálfað í viðurkenndum aðferðum og hefur mikla reynslu í að taka viðtöl við börn. Leyfi fyrir 

rannsókninni var fengið hjá Persónuvernd. Einnig var gerður samningur við 

Barnaverndarstofu um framkvæmd rannsóknarinnar. 

Aðeins var unnið með þau mál þar sem bæði lá fyrir að barn hafði greint frá að hafa 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og upplýsingar um aldur meintra gerenda lágu fyrir. Alls 

voru 684 slík mál, en í 226 af þessum málum var um meinta gerendur á aldrinum 12 til og 

með 17 ára að ræða. Tölfræðileg úrvinnsla á gögnum úr gagnasafni Barnahúss fór fram í 

Barnahúsi. 

Einnig voru skoðaðar skýrslur um unglinga sem vísað var í sálfræðimeðferð vegna 

óviðeigandi kynhegðunar hjá Barnaverndarstofu. Ekki var byrjað með slíka meðferð fyrr en 

árið 2009 og því voru gögn frá árunum 2009-2011 skoðuð. Í tengslum við áhættumat eru 

skráðar upplýsingar um til dæmis fjölskylduaðstæður, samskipti við jafningja, áhættuhegðun, 

skólagöngu og hvort unglingurinn hafi greinst með raskanir sem geta haft áhrif á hegðun og 
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batahorfur. Áðurnefndar upplýsingar fengust um alls 30 stráka sem voru á aldrinum 10-18 ára 

(meðalaldur 14,1 ár). Ekki er hægt að tengja gögn um þessa stráka við meinta gerendur í 

málunum í Barnahúsi. Skráning þessara gagna fór fram í húsnæði Barnaverndarstofu í 

Reykjavík. 

Gögn og tölfræðileg úrvinnsla 

Skoðaður var aldur og kyn gerenda, aldur og kyn þolenda og tengsl milli þolenda og gerenda. 

Hvað varðar aldur gerenda og aldur þolenda var aldur við brot notaður. Aldur þolenda var 

flokkaður í fjóra flokka (3-5, 6-9, 10-14 og 15-17 ára) til að auðvelda samanburð. Aldur 

gerenda var flokkaður í tvo flokka (12-14 ára og 15-17 ára). Fimmtán ára unglingur hefur náð 

kynferðislegum lögaldri og er þar að auki sakhæfur. Algengt hefur verið að rannsaka gögn úr 

dómsmálum þegar rannsaka á gerendur í kynferðismálum, sem hefur í för með sér að ekki er 

verið að skoða einkenni brota sem framin eru af einstaklingum yngri en 15 ára. Enn fremur 

hafa rannsóknir sýnt tengsl milli ýmissa þátta og aldur gerenda. Því er áhugavert að skoða 

mun á einkennum mála þeirra sem eru yngri en 15 ára og þeirra sem eldri eru. Reiknaður var 

aldursmunur milli geranda og þolanda og flokkað í tvo flokka (< 4 ár og ≥ 4 ár) til að skoða 

mun á einkennum mála eftir því hvort þolandi var mun yngri en gerandi eða á svipuðum aldri, 

en þessi skipting telst viðeigandi (Kemper og Kistner, 2010). Tengsl milli geranda og þolanda 

voru flokkuð í fjóra flokka en Kjellgren og Wassberg (2002) nota þessa sömu flokkun. 

Systkini, hvort sem um var að ræða blóðskyld, stjúp- eða fóstursystkin, voru flokkuð saman. 

Síðan voru aðrir ættingjar flokkaðir saman, vinir og kunningjar saman og síðan ókunnugir í 

sérstakan flokk. 

Til að skoða hversu alvarlegu kynferðisofbeldi ungir gerendur beita og gera 

samanburð milli hópa voru nokkur einkenni brotanna skoðuð: alvarleikastig, ásýnd brota, 

tíðni brota og yfir hversu langt tímabil brot stóðu. Alvarleikastig brota er skráð á skala frá 1-5 

þar sem grófleiki brota eykst með hækkandi alvarleikastigi, vægustu brotin eru flokkuð á 

alvarleikastig eitt en þau grófustu á alvarleikastif fimm. Þessi skali er notaður í Barnahúsi. 

Nánari lýsingu á þessum 5 stigum má sjá í Viðauka 1. Ásýnd brota er skipt í eftirfarandi 5 

stig: eitt skipti vægt brot, endurtekin væg brot, eitt skipti gróft brot, endurtekin gróf brot og 

endurtekin væg í gróf brot. Þessi skali er notaður í barnahúsi. Tíðni atburða segir til um hvort 

um eitt brot eða endurtekin brot er að ræða og síðan er skráð á hversu löngu tímaskeiði brotin 

áttu sér stað. 
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Lýsandi tölfræði var notuð til að fá upplýsingar um áðurnefndar breytur og eru 

niðurstöður sýndar með súluritum, línuritum og í töflum. Þegar um jafnbilabreytur var að 

ræða var notast við t-próf til að athuga hvort munur væri milli hópa, nema í samanburði milli 

kvenkyns og karlkyns gerenda, en þá var notast við Man-Whitney U-próf þar sem stelpur eru 

mun færri en strákar. Mestallur samanburður var gerður milli breyta sem eru mældar á rofnum 

kvarða. Til að bera saman einkenni brotanna milli mismunandi undirhópa ungra gerenda voru 

gerðar krosstöflur og Pearson Kí-kvaðrat (χ2) var reiknað í SPSS þar sem hópar voru bornir 

saman á öllum áðurnefndum breytum. Samanburður var gerður á strákum og stelpum sem 

beitt hafa KOF, en þar sem aðeins tvær stelpur voru á aldrinum 15-17 ára var samanburðurinn 

gerður milli 12-14 ára stráka og stelpna. Stelpurnar voru fáar og var ákveðið að taka gögnin 

um þær út úr öllum frekari samanburði. Gerður var samanburður á 12-14 ára og 15-17 ára 

strákum, samanburður á 12-17 ára strákum miðað við hvort aldursmunur milli geranda og 

þolanda var < 4 ár eða ≥ 4 ár og einnig var gerður samanburður á 12-17 ára strákum miðað 

við tengsl milli geranda og þolanda. Til að fá upplýsingar um hversu alvarleg brot ungra 

gerenda eru samanborðið við brot þeirra sem eldri eru var gerður samanburður á gerendum 

yngri en 18 ára og þeim sem eru 18 ára og eldri hvað varðar alvarleikastig, ásýnd brota, tíðni 

atburða og yfir hversu langt tímabil atburðirnir áttu sér stað. Ekki voru skráðar upplýsingar 

um allar breytur í öllum málum í gagnasafninu. Ákveðið var að notast við öll mál sem 

uppfylltu skilyrðin um að barnið sem viðtal var tekið við sagði frá KOF í viðtalinu og að 

upplýsingar lágu fyrir um aldur geranda þegar brotið átti sér stað en ekki útiloka mál, þó svo 

að upplýsingar vantaði um einstaka aðrar breytur (pairwise deletion). Fjöldi þátttakenda í 

hverjum samanburði er því breytilegur. 

Upplýsingar úr skýrslum um börn og unglinga sem vísað var í meðferð hjá 

sálfræðiteymi Barnaverndarstofu voru skráðar í excel-skjal og er gögnunum lýst með lýsandi 

tölfræði. Tíðnitölur eru skráðar í töflur, en ekki var gerð frekari tölfræðileg úrvinnsla á þeim 

gögnum. Eftirfarandi breytur voru skoðaðar: aldur; búseta; komist í kast við lögin; beitir aðra 

ofbeldi (ekki kynferðislegu); hótar ofbeldi eða er með ofbeldisfullan talsmáta; KOF og 

óviðeigandi kynhegðun og tengsl geranda og þolanda; ósætti eða samskiptavandi milli 

foreldra og barns; streituvaldandi heimilisaðstæður eða missir; skortur á nánum 

vináttusamböndum eða félagsleg einangrun; umgengni við einstaklinga sem hafa slæm áhrif; 

slök námsstaða; annar vandi í skóla eða vinnu; liggja fyrir greiningar. Til að reikna breytuna 

aldur var ártalið þegar skýrslan var skrifuð dregin frá fæðingarári barnsins. 
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Niðurstöður 

Fjöldi mála árin 2006-2011 

Alls voru 684 mál skráð á árunum 2006-2011 þar sem barn greindi frá að hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi (KOF) í viðtali í Barnahúsi og þar sem einnig lágu fyrir upplýsingar um 

aldur þess sem beitti KOF og gerandi var eldri en 12 ára. Málunum var vísað í Barnahús frá 

barnaverndarnefndum í öllum landshlutum. Aldursdreifingu þeirra sem beittu KOF í þessum 

málum má sjá á Mynd 1, en um er að ræða einstaklinga af báðum kynjum á aldrinum 12-83 

ára. Í 226 málum var um ungt fólk á aldrinum 12-17 ára að ræða, en það eru 33% þessara 

mála. Um er að ræða bæði stelpur og stráka sem beitt hafa KOF. 

 
Mynd 1. Fjöldi gerenda á hverju aldursári árin 2006-2011. 

 

Þolendur 

Í þessum 226 málum frá árunum 2006-2011 þar sem gerandi var undir 18 ára aldri voru það 

176 (77,9%) stúlkur og 50 (22,1%) drengir sem greindu frá að hafa orðið fyrir KOF. Þolendur 

voru á aldrinum tveggja til nítján ára þegar öll mál árin 2006-2011, þar sem þolandi greinir frá 

KOF í viðtali og aldur geranda er skráður, voru skoðuð en þriggja til og með 17 ára þegar mál 

þar sem gerandi var yngri en 18 ára voru skoðuð. Um er að ræða aldur við brot, en í þremur 
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málum hefur aldur þolenda við brot ekki verið skráður. Í þeim málum þar sem gerandi var 

yngri en 18 ára var meðalaldur þolenda 10,21 ár (sf=3,61). Meðalaldur stúlknanna var 10,75 

ár (sf=3,685) og meðalaldur strákanna var 8,21 ár (sf=2,466), en þessi munur er marktækur 

(t(223)=4,46; p<0,01). Sjá má á Mynd 2 að níu ára drengir sem eru þolendur KOF af hendi 12-

17 ára unglinga eru líklegastir til að verða fyrir KOF á meðan stúlkur eru líklegastar að verða 

fyrir KOF þegar þær eru 13 ára gamlar. 

 

 
Mynd 2. Aldursdreifing þolenda í þeim málum þar sem sá sem beitir KOF er 12-17 ára 

(N = 223). 

 

Fjölda þolenda og aldur skipt niður eftir kyni miðað við kyn og aldur gerenda má sjá í 

Töflu 1. Til að skoða hvort munur er á aldri þolenda þegar gerandi er undir 18 ára og þegar 

gerandi er 18 ára og eldri eru upplýsingar um eldri gerendur hafðar með. Það vekur athygli að 

jafnmargir drengir eru þolendur kynferðisofbeldis af hendi karlkynsgeranda yngri en 18 ára 

(n=47) og karlkynsgeranda 18 ára og eldri (n=48). Samkvæmt þessum tölum eru líkur á að 

karlkyns gerandi í kynferðisbrotamáli sé yngri en 18 ára, 49% ef brotaþoli er drengur en 30% 

ef brotaþoli er stúlka. Meirihluti þolenda í þeim málum þar sem gerandi er kvenkyns er 

stúlkur, eða 83%, en einnig má sjá að mestar líkur eru á að kvenkyns gerandi sé á aldursbilinu 

12-14 ára. 
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Tafla 1. Fjöldi1 og meðalaldur2 þolenda eftir kyni og aldri gerenda og kyni þolenda 

 Þolendur 

Gerendur Drengur Stúlka Alls 

Kyn Aldur n Meðalaldur n Meðalaldur Meðalald. (sf) 

Karl 12-14 36 8,15a 82 9,05 8,78 (3,05) 

 15-17 11 8,55 81 12,41b 11,95 (3,64) 

 18-83 48 9,94 407 11,76c 11,57 (3,66) 

       

Kona 12-14 3 7,67 11 10,9 10,21 (2,69) 

 15-17 0 - 2 13,5 13,50 (2,12) 

 18-83 0 - 2 5,5 5,5 (0,71) 
1Nfjöldi = 683, 2Nmeðalaldur = 677, an=34, bn=80, cn=404 (í stöku málum vantar 

upplýsingar um aldur þolanda við brot). 

 
 
 

 

 
Mynd 3. Hlutfall gerenda af báðum kynjum eftir aldri þegar annars vegar um karlkyns og 
hinsvegar kvenkynsþolendur er að ræða. 

 

Þegar aðeins eru skoðuð gögn þar sem gerendur eru yngri en 18 ára (Mynd 3) kemur í 
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unglingum. Stúlkur eru nánast jafnlíklegar til að verða fyrir KOF af hálfu 12-14 ára og 15-17 

ára unglinga. Þessi munur milli kynja er marktækur (χ2
(1,226)=10,146; p<0,01). 

Ungir gerendur 

Fjölda gerenda 12-17 ára á hverju aldursári má sjá í Töflu 2. Meðalaldur þeirra er 14,29 ár 

(sf=1,66) en 58,4% þeirra eru yngri en 15 ára. Í 7,1% mála er gerandi kvenkyns. Fjórtán 

(87,5% ) af 16 stelpum eru undir 15 ára og er meðalaldur stelpnanna 13,5 ár (sf=1,55), sem er 

lægri en meðalaldur strákanna sem er 14,35 (sf=1,66) en 56% strákanna eru undir 15 ára. 

Samkvæmt marktektarprófi er um marktækan mun að ræða (Man-Whitney U=1154; p<0,05). 

Þó ber að hafa í huga hversu fáar stelpurnar eru miðað við fjölda strákanna, sem gerir 

samanburð erfiðan. 

 

Tafla 2. Fjöldi ungra gerenda eftir aldri og kyni. 

 Fjöldi Hlutfall (%) 
 Kyn Alls  
 Strákar Stelpur   
Aldur     

12 36 4 40 17,7 
13 34 6 40 17,7 
14 48 4 52 23,0 
15 36 0 36 15,9 
16 24 0 24 10,6 
17 32 2 34 15,0 

     
Aldursflokkur     
12-14 118 (56%) 14 (87%) 132 58,4 
15-17 92 (44%) 2 (13%) 94 41,6 
     
Alls 210   92,9 

    16    7,1 
N = 226.  

 
Misjafnt er milli ára í hversu mörgum málum barn greinir frá KOF og gerandi er 

strákur á aldrinum 12-17 ára. Á árunum 2006-2011 voru skráð frá 28 til 35 mál á ári fyrir utan 

eitt ár sem skar sig úr, en þá voru 53 mál skráð. Árið 2010 voru skráð 34 slík mál. Samkvæmt 

Hagstofu Íslands (e.d.) voru 14.096 strákar á aldrinum 12-17 ára á Íslandi árið 2010. Þessir 34 

strákar samsvara því 0,24% af strákum á aldrinum 12-14 ára þetta ár. 
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Í Viðauka 2 má sjá tengsl milli gerenda og þolenda, en til að auðvelda samanburð milli 

hópa voru tengls flokkuð í fjóra flokka (sjá Töflu 3). Systkini, bæði blóðskyld og 

fóstursystkini saman, aðrir ættingjar saman, allir sem eru ekki ættingjar eða ókunnugir saman 

í eina breytu og síðan ókunnugir sér. Sjá má að í flestum málum (55,8%) er um vin að ræða 

eða einhvern sem þolandi þekkir, en í Viðauka 2 má sjá að í 108 af þessum 125 tilvikum er 

um vin eða kunningja þolanda að ræða á meðan restin er gæsluaðilar, nágrannar eða 

fjölskylduvinir. Í samtals um 40% mála er um einhvern skyldleika að ræða og eru systkin 

tæpur helmingur af þeim málum. Sjaldnast er um ókunnuga að ræða. 

 

Tafla 3. Flokkuð tengsl milli geranda á aldrinum 12-17 ára og þolanda. 

 Tíðni  % 

Systkini 41 18,3 

Annar skyldleiki 46 20,5 

Vinur eða kunningi 125 55,8 

Ókunnugur 12 5,4 

N=224 

 

Í Viðauka 3 má sjá mismunandi mælingar á alvarleika brotanna. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum er algengast að um einn atburð sé að ræða (61,4%) og að atburðirnir eigi sér stað 

á tímaskeiði sem varir innan við 2 vikur (66,5). Í samtals 13% mála hefur ofbeldið viðgengist 

í meira en 1 ár. Ef skoðaðir eru þeir atburðir þar sem um eitt brot er að ræða kemur í ljós að í 

38 tilfellum (30%) er um vægt brot að ræða og í 87 tilfella eru brotin gróf (70%). Gróft brot í 

eitt skipti er algengast en þar á eftir endurtekin gróf brot. Algengast (43%) er að brotin 

flokkist á alvarleikastigi 5, en þá er um munnmök eða fullt samræði að ræða. Frekar verður 

unnið með alvarleika brota í samanburði milli mismunandi hópa. 

Kyn gerenda 

Aðeins tvær stelpur eru í hópnum 15-17 ára og því voru gögn um 12-14 ára gerendur notuð til 

að skoða hvort einkenni kynferðisbrota stráka og stelpna eru frábrugðin. Marktektarpróf gefa 

til kynna að í samanburði milli stráka og stelpna er ekki um marktækan mun að ræða. 

Nauðsynlegt er að hafa í huga að stelpurnar eru mjög fáar miðað við strákana í þessum 

samanburði og því nauðsynlegt að taka niðurstöður með fyrirvara. 
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Tafla 4. Samanburður á einkennum kynferðisbrota 12-14 ára gerenda þegar tekið er tillit til 
kyns gerenda; kyn, aldur og tengsl. 

 Kyn gerenda   

 Strákar n (%) Stelpur n (%) Alls N1 (%) χ2
(df,n) 

Aldursflokkur gerenda  
12-14 ára 118 14 132 (100)  

Kyn þolenda χ2
(1,132) = 

0,496 

Drengir 36 (30,5) 3 (21,4) 39 (29,5)  
Stúlkur 82 (69,5) 11 (78,6) 93 (70,5)  

Flokkaður aldur þolenda χ2
(3,130) = 

4,057 
3-5 ára 18 (15,5) 0 (0) 18 (13,8)  
6-9 ára 54 (46,6) 8 (57,1) 62 (47,7)  

10-14 ára 42 (36,2) 5 (35,7) 47 (36,2)  
15-17 ára 2 (1,7) 1 (7,1) 3 (2,3)  

Flokkaður aldursmunur χ2
(1,130) = 

0,554 
< 4 ár 46 (39,7) 7 (50) 53 (40,8)  
≥ 4 ár 70 (60,3) 7 (50) 77 (59,2)  

Tengsl χ2
(3,131) =  

3,9 
Systkini 27 (23,1) 2 (14,3) 29 (22,1)  

Annar skyldleiki 32 (27,4) 2 (14,3) 34 (26,0)  
Vinur eða kunningi 52 (44,4) 10 (71,4) 62 (47,3)  

Ókunnugur 6 (5,1) 0 (0) 6 (4,6)  
1Heildarfjöldi getur verið breytilegur þar sem upplýsingar vantar um stakar breytur í 
einhverjum málum. 

 
 

Í Töflu 4 má sjá að bæði strákar og stelpur eru líklegri til að beita KOF gegn stúlkum, 

sem þýðir að stelpur eru líklegri en strákar til að beita KOF gegn einhverri af eigin kyni. Bæði 

strákar og stelpur eru líklegri til að beita KOF gegn 6-9 ára börnum en stelpurnar hafa í engu 

tilfelli beitt KOF gegn barni á aldrinum 3-5 ára á meðan 15,5% stráka hafa gert það.  

Þegar aldursmunur milli geranda og þolanda er skoðaður í Töflu 4 sést að stelpurnar 

beita KOF í jafnmörgum tilfellum gegn jafnaldra einstaklingi (< 4 ára mun) og einhverjum sér 
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Tafla 5. Samanburður á einkennum kynferðisbrota 12-14 ára gerenda þegar tekið er tillit til 
kyns geranda; alvarleiki brota. 

 Kyn gerenda   
 Strákar n (%) Stelpur n (%) Alls N1 (%) χ2

(df,n) 

Alvarleikastig χ2
(4,128) = 

8,924 
1 5 (4,4) 2 (14,3) 7 (5,5)  
2 18 (15,8) 2 (14,3) 20 (15,6)  
3 17 (14,9) 5 (35,7) 22 (17,2)  
4 30 (26,3) 4 (28,6) 34 (26,6)  
5 44 (38,6) 1 (7,1) 45 (35,2)  

Ásýnd brota χ2
(4,127) = 

3,979 
Eitt skipti vægt brot 23 (20,4) 5 (35,7) 28 (22,0)  
Endurtekin væg brot 12 (10,6) 3 (21,4) 15 (11,8)  
Eitt skipti gróft brot 38 (33,6) 3 (21,4) 41 (32,3)  
Endurtekin gróf brot 31 (27,4) 2 (14,3) 33 (26,0)  
Endurt., væg í gróf 9 (8,0) 1 (7,1) 13 (5,9)  

Tíðni atburða χ2
(3,124) = 

0,335 
1 sinni 61 (55,0) 8 (61,5) 69 (55,6)  

2-4 sinnum 23 (20,7) 2 (15,4) 25 (20,2)  
5-10 sinnum 7 (6,3) 1 (7,7) 8 (6,5)  

oftar en 10 sinnum 20 (18,0) 2 (15,4) 22 (17,7)  

Hversu lengi χ2
(6,120) = 

3,438 
0-2 vikur 65 (60,7) 9 (69,2) 74 (61,7)  
2-4 vikur 7 (6,5) 0 (0) 7 (5,8)  

1-3 mánuði 3 (2,8) 1 (7,7) 4 (3,3)  
4-6 mánuði 3 (2,8) 1 (7,7) 4 (3,3)  

7-12 mánuði 3 (2,8) 0 (0) 3 (2,5)  
1-2 ár 15 (14,0) 1 (7,7) 16 (13,3)  

lengur en 2 ár 11 (10,3) 1 (7,7) 12 (10,0)  
1Heildarfjöldi getur verið breytilegur þar sem upplýsingar vantar um stakar breytur í 
einhverjum málum. 

 

mun yngri einstaklingi á meðan strákarnir eru líklegri að beita KOF gegn einhverjum sér mun 

yngri (≥ 4 ára mun) en einhverjum sér jafnaldra. Í Töflu 4 sést einnig að bæði stelpur og 

strákar beita oftast KOF gegn vini eða kunningja en einungis strákarnir hafa beitt einhvern 

ókunnugan KOF. 
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Samanburður á alvarleika þeirra brota sem strákar og stelpur fremja má finna í Töflu 5. 

Skýringu á alvarleikastigunum sem koma fram í töflunni má finna í Viðauka 1. Algengast er 

að brot strákanna séu metin á alvarleikastigi 5 (38,6%), en þá er um fullt samræði að ræða, en 

næstalgengast er alvarleikastig 4 (26,3%) og óalgengast er að um alvarleikastig 1 sé að ræða. 

Hjá stelpunum er algengast að brot séu metin á alvarleikastigi 3 (35,7%), næst algengast er að 

brotin séu metin á alvarleikastigi 4 (28,6%) og óalgengast er að þau séu metin á alvarleikastigi 

5 (7,1%). Alvarleikastig 5 (sjá Viðauka 1) felur í sér fullt samræði eða munnmök á meðan 

alvarleikastig 4 felur meðal annars í sér innþrengingu í leggöng eða endaþarm með fingrum 

eða hlutum. Þetta þýðir að fyrir utan munnmök getur brot framið af stelpu ekki verið metið 

sem alvarleikastig 5 á meðan innþrenging í leggöng eða endaþarm framin af stelpu er alltaf 

metið sem alvarleikastig 4. Af þessu má leiða að kynferðisbrot stelpna virðast metin á jafnháu 

alvarleikastigi og brot strákanna. 

Þegar ásýnd brota er skoðuð sést að algengast er að strákar fremji eitt alvarlegt brot 

(33,6%) á meðan algengast er að stelpur fremji eitt vægt brot (35,7%). Ef skoðað er hversu 

alvarleg brotin eru þegar um endurtekin brot er að ræða, má sjá að strákarnir eru líklegri en 

stelpurnar til að brjóta endurtekið af sér með grófum hætti, en það eru engu að síður stelpur 

sem beita endurtekið grófu KOF. Varðandi tíðni atburða eru tölurnar mjög svipaðar fyrir bæði 

kynin og er algengast að um eitt skipti sé að ræða og í samræmi við það er algengast að 

atburðirnir eigi sér stað á 0-2 vikum. 

Flokkaður aldur gerenda 

Fyrir 15 ára aldur eru börn ekki sakhæf og því koma upplýsingar um þennan hóp til að mynda 

ekki fram í rannsóknum sem nota gögn úr dómsmálum. Til að athuga hvort munur er á þeim 

sem eru yngri en 15 ára og þeim sem eru 15 ára og eldri er gerendum yngri en 18 ára skipt í 

tvo hópa: 12-14 ára og 15-17 ára. Þar sem stelpurnar í úrtakinu er afar fáar og nánast allar á 

aldrinum 12-14 ára, var ákveðið að nota einungis gögn um strákana í þessum samanburði. 

Báðir aldursflokkar hafa brotið gegn fleiri stúlkum en drengjum en það er í samræmi 

við að kvenkyns þolendur eru í miklum meirihluta (Tafla 6). Báðir aldursflokkar hafa einnig 

brotið gegn drengjum, en sjá má að 12-14 ára strákar hafa brotið gegn hlutfallslega fleiri 

drengjum (30,5%) en 15-17 ára strákar (12%), en þessi munur er marktækur. Einnig kemur 

fram marktækur munur þegar aldur þolenda er skoðaður. Strákar á aldrinum 12-14 ára beita í 

62,1% málum KOF gegn þolendum yngri en 10 ára á meðan strákar á aldrinum 15-17 ára	  
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Tafla 6. Samanburður á einkennum kynferðisbrota hjá 12-14 ára strákum og 15-17 ára 
strákum; kyn, aldur og tengsl. 

 Flokkaður aldur   

 12-14 ára n 
(%) 

15-17 ára n 
(%) Alls N1 (%) χ2

(df,n) 

Kyn gerenda  
Strákar 118 (56,2) 92 (43,8) 210 (100)  

Kyn þolenda χ2
(1,210) = 

10,242** 
Drengir 36 (30,5) 11 (12,0) 47 (22,4)  
Stúlkur 82 (69,5) 81 (88,0) 163 (77,6)  

Flokkaður aldur þolenda χ2
(3,207) = 

42,640** 
3-5 ára 18 (15,5) 9 (9,9) 27 (13,0)  
6-9 ára 54 (46,6) 13 (14,3) 67 (32,4)  

10-14 ára 42 (36,2) 47 (51,6) 89 (43,0)  
15-17 ára 2 (1,7) 22 (24,2) 24 (11,6)  

Flokkaður aldursmunur χ2
(1,207) = 

8,817** 
< 4 ár 46 (39,7) 55 (60,4) 101 (48,8)  
≥ 4 ár 70 (60,3) 36 (39,6) 106 (51,2)  

Tengsl χ2
(3,208) = 

15,030** 
Systkini 27 (23,1) 11 (12,1) 38 (18,3)  

Annar skyldleiki 32 (27,4) 11 (12,1) 43 (20,7)  
Vinur eða kunningi 52 (44,4) 63 (69,2) 115 (55,3)  

Ókunnugur 6 (5,1) 6 (6,6) 12 (5,8)  
**p < 0,01 
1Heildarfjöldi getur verið breytilegur þar sem upplýsingar vantar um stakar breytur í 
einhverjum málum. 

	  

í 75,8% málum beita KOF gegn þolendum sem eru 10 ára og eldri. Ef aldursmunur milli 

geranda og þolanda er skoðaður má sjá að 12-14 ára strákar í 60,3% tilfella beita KOF gegn 

sér mun yngri einstaklingi (≥4 ára mun) á meðan 15-17 ára strákar í 60,4% tilfella beita KOF 

gegn jafnaldra einstaklingi (<4 ára mun). Þessi munur milli hópa er einnig marktækur. Tólf til 

14 ára strákar virðast því ekki einungis vegna ungs aldurs beita KOF gegn yngri 

einstaklingum en þeir sem eru 15-17 ára, þeir eru einnig líklegri til að beita KOF gegn sér 

mun yngri einstaklingi. 
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Tafla 7. Samanburður á einkennum kynferðisbrota hjá 12-14 ára strákum og 15-17 ára 
strákum; alvarleiki brota. 

 Flokkaður aldur gerenda   

 12-14 ára 
n (%) 

15-17 ára 
n (%) Total N1 (%) χ2

(df,n) 

Alvarleikastig χ2
(4,205) = 

7,702 
1 5 (4,4) 2 (2,2) 7 (3,4)  
2 18 (15,8) 6 (6,6) 24 (11,7)  
3 17 (14,9) 11 (12,1) 28 (13,7)  
4 30 (26,3) 22 (24,2) 52 (25,4)  
5 44 (38,6) 50 (54,9) 94 (45,9)  

Ásýnd brota χ2
(4,204) = 

7,873 
Eitt skipti vægt brot 23 (20,4) 10 (11,0) 33 (16,2)  
Endurtekin væg brot 12 (10,6) 8 (8,8) 20 (9,8)  
Eitt skipti gróft brot 38 (33,6) 45 (49,5) 83 (40,7)  
Endurtekin gróf brot 31 (27,4) 25 (27,5) 56 (27,5)  

Endurt., væg í gróf 9 (8,0) 3 (3,3) 11 (5,9)  

Tíðni atburða χ2
(3,193) = 

4,430 
1 sinni 61 (55,0) 57 (69,5) 118 (61,1)  

2-4 sinnum 23 (20,7) 10 (12,2) 33 (17,1)  
5-10 sinnum 7 (6,3) 4 (4,9) 11 (5,7)  

oftar en 10 sinnum 20 (18,0) 11 (13,4) 31 (16,1)  

Hversu lengi χ2
(6,192) = 

9,158 
0-2 vikur 65 (60,7) 62 (72,9) 127 (66,1)  
2-4 vikur 7 (6,5) 1 (1,2) 8 (4,2)  

1-3 mánuði 3 (2,8) 4 (4,7) 7 (3,6)  
4-6 mánuði 3 (2,8) 3 (3,5) 6 (3,1)  

7-12 mánuði 3 (2,8) 4 (4,7) 7 (3,6)  
1-2 ár 15 (14,0) 8 (9,4) 23 (12,0)  

lengur en 2 ár 11 (10,3) 3 (3,5) 14 (7,3)  
1Heildarfjöldi getur verið breytilegur þar sem upplýsingar vantar um stakar breytur í 
einhverjum málum. 

 

Þegar tengsl milli geranda og þolanda eru skoðuð kemur einnig fram marktækur 

munur milli þessara tveggja hópa (Tafla 6). Algengast er að bæði 12-14 ára og 15-17 ára beiti 

KOF gegn vini eða kunningja en á meðan 15-17 ára gera það í tæpum 70% tilfella er aðeins í 

rúmum 44% tilfella um vini og kunningja að ræða þegar gerandi er 12-14 ára. Hlutfall 
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skyldmenna er mun hærra hjá 12-14 ára en hjá 15-17 ára, eða samtals í 50,5% tilfella, þar af 

er um systkin að ræða í helmingi tilfella. Báðir aldursflokkar eru jafnlíklegir til að beita KOF 

gegn ókunnugum einstaklingi. 

Í Töflu 7 má sjá samanburð á alvarleika brota þeirra sem eru 12-14 ára og þeirra sem 

eru 15-17 ára. Ekki kemur fram marktækur munur í neinni af þessum breytum sem meta 

alvarleika brotanna. Því má álykta að brot þeirra sem eru yngri en 15 ára séu jafnalvarleg og 

brot þeirra sem eldri eru. 

Aldursmunur milli geranda og þolanda 

Til að finna aldursmun milli geranda og þolanda er aldur þolanda við brot dreginn frá aldri 

geranda við brot. Aldursmunur þegar gerandi er strákur er að meðaltali 4,2 ár (n=207; 

sf=3,32) og þegar gerandi er stelpa að meðaltali 2,9 ár (n=16; sf=2,63). Ekki er munur milli 

kynja þegar aldursmunur milli gerenda og þolenda er skoðaður með tilliti til kyns gerenda 

(U= 1320,5; p>0,05). Vegna þess hversu fáar stelpurnar eru ber þó að túlka þessa niðurstöðu 

með fyrirvara. 

Á Mynd 4 má sjá hversu algengur mismunandi aldursmunur milli geranda og þolanda 

er þegar sá sem beitir KOF er annars vegar stelpa og hins vegar strákur. Sjá má að í málum 

þar sem strákur er gerandi getur aldursmunur verið allt frá -2 ár, sem þýðir að þolandi er 2 

árum eldri en gerandi, og upp í 14 ár. Þegar stelpa er gerandi er aldursmunurinn frá -1 ár til 6, 

ár en í flestum þessara mála er munurinn annars vegar 0 ár og hins vegar 5 ár. 

 

 
Mynd 4. Aldursmunur milli geranda og þolanda. Fjöldi mála þegar gerandi er annars vegar 
stelpa og hins vegar strákur. 
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Á Mynd 5 má sjá aldursmun skipt eftir kyni þolenda. Skráð er í hlutfallslega hversu 

mörgum málum ákveðinn aldursmunur kemur fyrir. Sjá má að algengara er að stúlkur verði 

fyrir KOF frá einstaklingum sem eru nálægt þeim í aldri á meðan drengir verði oftar fyrir 

KOF frá sér eldri einstaklingum. Aldursmunur er að meðaltali 5,5 ár (n=48; sf=2,85) þegar 

þolandi er drengur og 3,7 ár (n=175; sf=3,31) þegar þolandi er stúlka, en um er að ræða 

marktækan mun (t(221) = 3,318; p<0,01) 

 

 
Mynd 5. Aldursmunur milli geranda og þolanda. Hlutfall mála í % þegar þolandi er annars 
vegar stúlka og hins vegar drengur. 
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er eðlilegur ef litið er til þess á hvaða aldursbili gerendur eru miðað við þolendur í þessari 

rannsókn. Algengustu tengsl í málum þar sem munur er minni en fjögur ár eru vinir og 

kunningjar (78,8%) á meðan skyldmenni, þar af tæpur helmingur systkin, eru samtals 58,5% 

þolenda í þeim málum þar sem aldursmunur er fjögur ár. 

	  

Tafla 8. Samanburður á einkennum kynferðisbrota stráka þegar tillit er tekið til aldursmunar 
milli geranda og þolanda; kyn, aldur og tengsl. 

 Aldursmunur milli geranda og 
þolanda 

  

 < 4 ár n (%) ≥ 4 ár n (%) Alls N1 (%) χ2
(df,n) 

Kyn gerenda  
Strákar 101 106 207  

Flokkaður aldur gerenda χ2
(1,207) = 

8,817** 
12-14 46 (45,5) 70 (66,0) 116 (56,0)  
15-17 55 (54,5) 36 (34,0) 91 (44,0)  

Kyn þolenda χ2
(1,207) = 

11,266** 

Drengur 12 (11,9) 33 (31,1) 45 (21,7)  
Stúlka 89 (88,1) 73 (68,9) 162 (78,3)  

Flokkaður aldur þolenda χ2
(3,207) = 

145,614** 
3-5 ára 0 (0) 27 (25,5) 27 (13,0)  
6-9 ára 3 (3,0) 64 (60,4) 67 (32,4)  

10-14 ára 74 (73,3) 15 (14,2) 89 (43,0)  
15-17 ára 24 (23,8) 0 (0) 24 (11,6)  

Tengsl χ2
(3,205) = 

41,817** 
Systkini 8 (8,1) 30 (28,3) 38 (18,5)  

Annar skyldleiki 10 (10,1) 32 (30,2) 42 (20,5)  
Vinur eða kunningi 78 (78,8) 36 (34,0) 114 (55,6)  

Ókunnugur 3 (3,0) 8 (7,5) 11 (5,4)  
**p<0,01 
1Heildarfjöldi getur verið breytilegur þar sem upplýsingar vantar um stakar breytur í 
einhverjum málum. 

	  

Niðurstöður samanburðar á alvarleika brota þeirra sem brjóta gegn jafnöldrum sínum 

og þeim sem brjóta gegn mun yngri einstaklingum má sjá í Töflu 9, en á öllum breytum 

kemur fram marktækur munur. Verulegur meirihluti, eða tæp 60%, brota þeirra sem brjóta 	  
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Tafla 9. Samanburður á einkennum kynferðisbrota stráka þegar tillit er tekið til aldursmunar 
milli geranda og þolanda; alvarleiki brota. 

 Aldursmunur milli geranda og 
þolanda 

  

 < 4 ár n (%) ≥ 4 ár n (%) Alls N1 (%) χ2
(df,n) 

Alvarleikastig χ2
(4,202) = 

24,170** 
1 2 (2,0) 5 (4,8) 7 (3,5)  
2 6 (6,1) 18 (17,3) 24 (11,9)  
3 5 (5,1) 22 (21,2) 27 (13,4)  
4 27 (27,6) 25 (24,0) 52 (25,7)  
5 58 (59,2) 34 (32,7) 92 (45,5)  

Ásýnd brota χ2
(4,201) = 

32,499** 
Eitt skipti vægt brot 9 (9,1) 24 (23,5) 33 (16,4)  
Endurtekin væg brot 6 (6,1) 14 (13,7) 20 (10,0)  
Eitt skipti gróft brot 60 (60,6) 22 (21,6) 82 (40,8)  
Endurtekin gróf brot 20 (20,2) 35 (34,3) 55 (27,4)  
Endurt., væg í gróf 4 (4,0) 7 (6,9) 11 (5,5)  

Tíðni atburða χ2
(3,190) = 

17,090** 
1 sinni 71 (75,5) 46 (47,9) 117 (61,6)  

2-4 sinnum 13 (13,8) 20 (20,8) 33 (17,4)  
5-10 sinnum 2 (2,1) 9 (9,4) 11 (5,8)  

oftar en 10 sinnum 8 (8,5) 21 (21,9) 29 (15,3)  

Hversu lengi χ2
(6,190) = 

19,375** 
0-2 vikur 75 (79,8) 51 (53,1) 126 (66,3)  
2-4 vikur 2 (2,1) 6 (6,3) 8 (4,2)  

1-3 mánuði 0 7 (7,3) 7 (3,7)  
4-6 mánuði 1 (1,1) 5 (5,2) 6 (3,2)  

7-12 mánuði 2 (2,1) 5 (5,2) 7 (3,7)  
1-2 ár 9 (9,6) 13 (13,5) 22 (11,6)  

lengur en 2 ár 5 (5,3) 9 (9,4) 14 (7,4)  
**p<0,01 
1Heildarfjöldi getur verið breytilegur þar sem upplýsingar vantar um stakar breytur í 
einhverjum málum. 

 

gegn jafnaldra eru af alvarleikastigi 5 og virðist sem brot þeirra séu alvarlegri en brot þeirra 

sem beita KOF gegn mun yngri einstaklingum. En þegar ásýnd brota og tíðni þeirra er skoðað 

kemur í ljós að meirihluti þeirra sem brjóta gegn jafnaldra einstaklingi, brjóta einu sinni gegn 
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sama einstaklingi og einungis í tæpum 11% tilfella brjóta þeir oftar en 5 sinnum gegn sama 

einstaklingi. Þeir sem brjóta gegn sér mun yngri einstaklingum brjóta hins vegar í meirihluta 

tilfella oftar en einu sinni gegn sama einstaklingi og í tæpum 31% tilfella brjóta þeir oftar en 5 

sinnum gegn sama einstaklingi. Einnig kemur í ljós að þó brot beggja hópa vari innan við 

tvær vikur í flestum tilvikum er mun líklegra að brot þeirra sem brjóta gegn sér mun yngri 

einstaklingum vari mjög lengi. 

Tengsl 

Í þessum samanburði eru notuð gögn úr málum þar sem sá sem beitir KOF er strákur á 

aldrinum 12-17 ára. Ekki hefur verið gerð nákvæm tölfræðileg greining á því með hvaða hætti 

 

Tafla 10. Samanburður á einkennum kynferðisbrota stráka á aldrinum 12-17 ára þegar tekið 
er tillit til tengsla milli geranda og þolanda; kyn og aldur. 

 Tengsl  
 Systkini Annar 

skyldleiki 
Vinur eða 
kunningi 

Ó-
kunnugur N1 (%) 

Kyn geranda 
Strákur 38 (18,3) 43 (20,7) 115 (55,3) 12 (5,8) 208 (100) 

Flokkaður aldur gerenda  
χ2

(3,n=208) = 15,03** 
12-14 27 (71,1) 32 (74,4) 52 (45,2) 6 (50) 117 (56,3) 
15-17 11 (28,9) 11 (25,6) 63 (54,8) 6 (50) 91 (43,8) 

Kyn þolenda 
χ2

(3,n=208) = 2,539 
Drengur 6 (15,8) 12 (27,9) 25 (21,7) 4 (33,3) 47 (22,6) 

Stúlka 32 (84,2) 31 (72,1) 90 (78,3) 8 (66,7) 161 (77,4) 
Flokkaður aldur þolenda 
χ2

(9,n=205) = 59,850** 
3-5 ára 11 (28,9) 11 (26,2) 2 (1,8) 3 (27,3) 27 (13,2) 
6-9 ára 15 (39,5) 21 (50) 26 (22,8) 5 (45,5) 67 (32,7) 

10-14 ára 12 (31,6) 9 (21,4) 64 (56,1) 3 (27,3) 88 (42,9) 
15-18 ára 0 1 (2,4) 22 (19,3) 0 23 (11,2) 

Flokkaður aldursmunur 
χ2

(3,n=205) = 41,817** 
< 4 ár 8 (21,1) 10 (23,8) 78 (68,4) 3 (27,3) 99 (48,3) 
≥ 4 ár 30 (78,9) 32 (76,2) 36 (31,6) 8 (72,7) 106 (51,7) 

**p<0,01 
1Heildarfjöldi getur verið breytilegur þar sem upplýsingar vantar um stakar breytur í 
einhverjum málum. 
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Tafla 11. Samanburður á einkennum kynferðisbrota stráka 12-17 ára þegar tekið er tillit til 
tengsla milli geranda og þolanda; alvarleiki brota. 

  Tengsl  

 Systkini Annar 
skyldleiki 

Vinur eða 
kunningi 

Ó-
kunnugur N1 (%) 

Alvarleikastig 
χ2

(12,n=203) = 30,161** 
1 1 (2,9) 1 (2,4) 3 (2,6) 2 (16,7) 7 (3,4) 
2 5 (14,3) 5 (11,9) 13 (11,4) 1 (8,3) 24 (11,8) 
3 5 (14,3) 10 (23,8) 10 (8,8) 3 (25,0) 28 (13,8) 
4 11 (31,4) 16 (38,1) 21 (18,4) 4 (33,3) 52 (25,6) 
5 13 (37,1 10 (23,8) 67 (58,8) 2 (16,7) 92 (45,3) 

Ásýnd brota 
χ2

(12,n=202) = 24,789* 
1 skipti vægt brot 5 (14,7) 9 (21,4) 16 (14) 3 (25) 33 (16,3) 
Endurt. væg brot 4 (11,8) 5 (11,9) 9 (7,9) 2 (16,7) 20 (9,9) 
1 skipti gróft brot 6 (17,6) 10 (23,8) 59 (51,8) 6 (50) 81 (40,1) 
Endurt. gróf brot 16 (47,1) 14 (33,3) 25 (21,9) 1 (8,3) 56 (27,7) 
Endurt., væg í gróf 3 (8,8) 4 (9,5) 5 (4,4) 0 12 (5,9) 
Tíðni atburða 
χ2

(9,n=191) = 28,124** 
1 sinni 11 (33,3) 19 (52,8) 77 (69,4) 9 (81,8) 116 (60,7) 

2-4 sinnum 5 (15,2) 8 (22,2) 18 (16,2) 2 (18,2) 33 (17,3) 
5-10 sinnum 3 (9,1) 2 (5,6) 6 (5,4) 0 11 (5,8) 

Oftar en 10 sinnum 14 (42,4) 7 (19,4) 10 (9) 0 31 (16,2) 
Hversu lengi 
χ2

(18,n=190) = 40,423** 

0-2 vikur 11 (33,3) 21 (55,3) 84 (77,1) 9 (90) 125 (65,8) 
2-4 vikur 3 (9,1) 2 (5,3) 3 (2,8) 0 8 (4,2) 

1-3 mánuði 2 (6,1) 2 (5,3) 3 (2,8) 0 7 (3,7) 
4-6 mánuði 1 (3) 0 4 (3,7) 1 (10) 6 (3,2) 

7-12 mánuði 1 (3) 3 (7,9) 3 (2,8) 0 7 (3,7) 
1-2 ár 10 (30,3) 4 (10,5) 9 (8,3) 0 23 (12,1) 

lengur en 2 ár 5 (15,2) 6 (15,8) 3 (2,8) 0 14 (7,4) 
*p<0,05; **p<0,01 
1Heildarfjöldi getur verið breytilegur þar sem upplýsingar vantar um stakar breytur í 
einhverjum málum. 

 

munur er á mismunandi hópum. Í langflestum málum er um vini og kunningja að ræða (Tafla 

10). Misjafnt er hversu margir eru í hverjum hópi, en í hópi ókunnugra eru sérstaklega fáir og 

því nauðsynlegt að túlka varlega. 
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Í Töflu 10 má sjá niðurstöður hvað varðar kyn og aldur. Marktækur munur er milli 

hópa þegar aldur geranda er skoðaður, en í ljós kemur að mun fleiri gerendur eru á aldrinum 

12-14 ára en 15-17 ára þegar gerandi og þolandi eru skyldmenni, eða rúm 70% á meðan lítill 

meirihluti í málum þar sem um vini og kunningja er að ræða er 15-17 ára. Þegar kyn þolenda 

er athugað er ekki marktækur munur á milli hópa, en þó virðist hlutfall drengja sem verða 

fyrir KOF vera hæst þegar um ókunnuga er að ræða og lægst þegar um systkini er að ræða. 

Marktækur munur er þegar aldur þolenda er skoðaður og eru það helst mál þar sem vinir og 

kunningjar beita KOF sem eru frábrugðin, en í þeim málum eru þolendur eldri en í hinum 

málunum. Þegar aldursmunur er skoðaður skera vinir og kunningjar sig einnig á marktækan 

hátt frá hinum hópunum þar sem algengast er að aldursmunur sé minni en 4 ár í þeim hópi en 

≥ 4 ár í hinum hópunum þremur.  

Í samanburði á alvarleika brota sem sjá má í Töflu 11 kemur fram marktækur munur á 

öllum breytum. Vinir og kunningjar eru líklegastir til að fremja brot sem eru metin á 

alvarleikastigi 5 á meðan ókunnugir eru ólíklegastir til að gera það. Sjá má að skyldmenni, 

einkum og sér í lagi systkini, eru líklegust til að beita endurtekið grófu kynferðisofbeldi á 

meðan vinir og kunningjar og svo ókunnugir eru líklegastir til að fremja eitt gróft brot. Þegar 

tíðni atburða er skoðuð kemur í ljós að systkini eru frábrugðin hinum hópunum þar sem 

algengast er að þau beiti KOF oftar en tíu sinnum gegn sama einstaklingi (42%) á meðan 

algengast er að hinir hóparnir brjóti af sér einu sinni. Systkini eru líka frábrugðin hinum 

hópunum þegar skoðað er í hversu langan tíma ofbeldið hefur varað, en í 45% tilfella er um 

að ræða lengri tíma en 1 ár og í 33% tilfella innan við 2 vikur. Þegar um annan skyldleika er 

að ræða varir ofbeldið í 16% tilfella lengur en 1 ár en í 55% tilfella innan við 2 vikur. Bæði 

hjá vinum og kunningjum (77%) og hjá ókunnugum (90%) er algengast að ofbeldið vari innan 

við 2 vikur, enda oftast einungis um eitt tilfelli að ræða. 

Samanburður á alvarleika kynferðisbrota unglinga og fullorðinna 

Í Töflu 12 má sjá samanburð á alvarleika kynferðisbrota þegar gerandi er annars vegar 

unglingsstrákur á aldrinum 12-17 ára og hins vegar karlmaður á aldrinum 18 ára eða eldri. 

Þegar tíðni atburða og það á hversu löngu tímaskeiði kynferðisofbeldið átti sér stað er skoðað, 

kemur enginn marktækur munur milli unglinga og fullorðinna í ljós; hjá báðum hópum er 

algengast að um einn atburð sé að ræða og að ofbeldið vari ekki lengur en tvær vikur. Hjá 

báðum hópum er algengast að brotin séu metin á alvarleikastigi 5, en á heildina litið eru brot 

unglinga metin alvarlegri og er þessi munur marktækur. Einnig sést að þó að hjá báðum 
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hópum sé oftast um að ræða eitt alvarlegt brot, er oftar um endurtekin gróf brot að ræða hjá 

unglingum og er þessi munur einnig marktækur. 

 

Tafla 12. Samanburður á alvarleika kynferðisbrota stráka 12-17 ára og karla sem eru 18 ára 
og eldri. 

 Aldur   
 <18 ára n (%) ≥18 ára n (%) Alls N1 (%) χ2

(df,n) 

Alvarleikastig χ2
(4,644) = 

31,099** 
1 7 (3,4) 41 (9,3) 48 (7,5)  
2 24 (11,7) 93 (21,2) 117 (18,2)  
3 28 (13,7) 81 (18,5) 109 (16,9)  
4 52 (25,4) 55 (12,5) 107 (16,6)  
5 94 (45,9) 169 (38,5) 263 (40,8)  

Ásýnd brota χ2
(4,635) = 

22,210** 
Eitt skipti vægt brot 33 (16,2) 95 (22,0) 128 (20,2)  
Endurtekin væg brot 20 (9,8) 92 (21,3) 112 (17,6)  
Eitt skipti gróft brot 83 (40,7) 153 (35,5) 236 (37,2)  
Endurtekin gróf brot 56 (27,5) 73 (16,9) 129 (20,3)  
Endurt., væg í gróf 12 (5,9) 18 (4,2) 30 (4,7)  

Tíðni atburða χ2
(3,601) = 

3,746 
1 sinni 118 (61,1) 253 (62,0) 371 (61,7)  

2-4 sinnum 33 (17,1) 68 (16,7) 101 (16,8)  
5-10 sinnum 11 (5,7) 38 (9,3) 49 (8,2)  

oftar en 10 sinnum 31 (16,1) 49 (12,0) 80 (13,3)  

Hversu lengi χ2
(6,594) = 

10,444 
0-2 vikur 127 (66,1) 281 (69,9) 408 (68,7)  
2-4 vikur 8 (4,2) 12 (3,0) 20 (3,4)  

1-3 mánuði 7 (3,6) 27 (6,7) 34 (5,7)  
4-6 mánuði 6 (3,1) 12 (3,0) 18 (3,0)  

7-12 mánuði 7 (3,6) 14 (3,5) 21 (3,5)  
1-2 ár 23 (12,0) 22 (5,5) 45 (7,6)  

lengur en 2 ár 14 (7,3) 34 (8,5) 48 (8,1)  
**p<0,01 
1Heildarfjöldi getur verið breytilegur þar sem upplýsingar vantar um stakar breytur í 
einhverjum málum. 

 

 



  

 55 

Aðstæður, hegðun og líðan unglinga sem vísað hefur verið í meðferð 

Til að fá innsýn í aðstæður og líðan unglinga sem vísað hefur verið í meðferð vegna þess að 

þau hafa sýnt óviðeigandi kynhegðun eða hafa beitt KOF fékkst leyfi til að skoða gögn um 

unglinga sem vísað hafði verið í slíka meðferð hjá Barnaverndarstofu. Gögn fundust um 30 

stráka sem vísað hafði verið í meðferð á árunum 2009-2011. Tveir þeirra voru yngri en 12 ára 

en hinir á aldrinum 12-18 ára. 

Upplýsingar um búsetu og fjölskylduaðstæður má sjá í Töflu 13. Þar kemur fram að 

um þriðjungur strákanna býr hjá báðum foreldrum, þar af hefur einn um tíma verið í fóstri. 

Restin býr hjá öðru foreldri sínu, en sumir hafa flutt á milli foreldra sinna eða hafa verið í 

fóstri. Í um helmingi mála er ósætti milli foreldra og barns og rúmur helmingur býr við 

streituvaldandi aðstæður. 

Í Töflu 14 eru upplýsingar um óviðeigandi hegðun, en í sjö málum kom fram að 

unglingurinn hafði komist í kast við lögin, sex hafa hótað ofbeldi eða verið með ofbeldisfullan 

talsmáta og sjö hafa beitt annars konar ofbeldi en KOF. Minnihluti þessara unglinga virðist 

vera með aðra óviðeigandi hegðun en KOF. Einn hefur sýnt óviðeigandi kynhegðun sem ekki 

er skilgreind sem KOF en hinir hafa beitt aðra KOF. Af þeim sem beitt hafa KOF hafa 25 

beitt KOF gegn einum einstaklingi, einn gegn tveimur og einn gegn fleiri en tveimur. Í 16 

tilvikum er um systkini að ræða og í sjö tilvikum skyldmenni. 

Sjá má í Töflu 15 að félagsleg staða er erfið hjá mörgum, en í 19 tilvikum er vitað að 

unglinginn skortir náin vináttusambönd eða er félagslega einangraður. Níu umgangast 

einstaklinga sem taldir eru hafa slæm áhrif og 12 upplifa annan vanda í skóla eða vinnu á 

meðan námsstaðan hjá 21 strák er slök. 

Í 24 af þessum 30 málum var tekið fram að unglingurinn væri með fyrri greiningar 

sem geta haft áhrif á hegðun, líðan og bata. Í Töflu 16 má sjá að átta af þessum 24 unglingum, 

en það er þriðjungur, er einungis með eina greiningu á meðan hinir eru með allt að sex fyrri 

greiningar. Átján af þessum unglingum eru með ADHD, en þar fyrir utan eru þroskafrávik og 

mótþróaþrjóskuröskun nokkuð algengar greiningar. Kvíði, tilfinningavandi og lyndisraskanir 

eru einnig nokkuð algengar. 
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Tafla 13. Unglingar sem vísað hefur verið í meðferð vegna KOF eða óviðeigandi 
kynhegðunar: aldur, búseta og fjölskylduaðstæður. 

 Fjöldi 

Aldur*  

< 12 ára 2 

12-14 ára 15 

15-17ára 12 

18 ára 1 

  

Búseta  

Báðum foreldrum 10 

Móðir** 9 

Faðir** 1 

Faðir, áður hjá móður 4 

Móðir, stuttlega hjá föður 1 

Báðum foreldrum, hefur verið í fóstri 1 

Móðir, hefur verið í fóstri eða stuðning 4 

  

Ósætti eða samskiptavandi milli foreldra og 

barns  
 

Já 16 

Nei 7 

Ekki vitað 7 

  

Streituvaldandi heimilisaðstæður eða missir

  
 

Já 17 

Nei 5 

Ekki vitað 8 

*Reiknaður aldur: ár sem sótt er um meðferð – fæðingarár. 

**Getur verið einstætt foreldri eða foreldri og stjúpforeldri. 
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Tafla 14. Unglingar sem vísað hefur verið í meðferð vegna KOF eða óviðeigandi 
kynhegðunar: óviðeigandi hegðun. 

 Fjöldi 

Komist í kast við lögin  

Já 7 

Nei 9 

Ekki vitað 14 

  

Hótar ofbeldi eða er með ofbeldisfullan 

talsmáta 
 

Já 6 

Nei 10 

Ekki vitað 14 

  

Beitir aðra ofbeldi, ekki kynferðislegt  

Já 7 

Nei 11 

Ekki vitað 12 

  

KOF og óviðeigandi kynhegðun  

KOF systkin 14 

KOF annað skyldmenni 6 

KOF aðrir 5 

Óviðeigandi kynhegðun , ekki KOF 2 

KOF systkin og annað skyldmenni 1 

KOF fleiri aðrir 1 

KOF systkin, óviðeigandi kynhegðun aðrir 1 
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Tafla 15. Unglingar sem vísað hefur verið í meðferð vegna KOF eða óviðeigandi 
kynhegðunar: félagsleg staða og námsstaða. 

 Fjöldi 

Skortur á nánum vináttusamböndum, félagsleg 

einangrun 

 

Já 19 

Nei 7 

Ekki vitað 4 

  

Umgengni við einstakl. sem hafa slæm áhrif

  

 

Já 9 

Nei 8 

Ekki vitað 13 

  

Slök námsstaða   

Já 21 

Nei 3 

Ekki vitað 6 

  

Annar vandi í skóla eða vinnu  

Já 12 

Ekki vitað 18 
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Tafla 16. Unglingar sem vísað hefur verið í meðferð vegna KOF eða óviðeigandi 
kynhegðunar: liggja fyrir greiningar*. 

  Fjöldi** 

ADHD með ofvirkni, einhverfuróf   
Andfélagslegt hegðunarmynstur, ADHD með ofvirkni   

ADHD með ofvirkni, mótstöðuþrjóskuröskun, kvíði, 
þunglyndi, þroskahömlun, sálfélagsleg færni slök   

Þroskafrávík, málörðugleikar   
Þroskafrávik, ADHD, kvíði, þunglyndi, lágt sjálfsmat   

ADHD  5 
Þroskafrávik  2 

ADHD með ofvirkni, mótþróaþrjóskuröskun, tilfinningavandi  2 
Þroskafrávik, tilfinningavandi   

Óyrtir námserfiðleikar   
ADHD með ofvirkni, mótþróahegðun, misstyrk á 
vitsmunaþroska, óyrtir námsörðugleikar   
Námsörðugleikar, erfiðleikar með tengslamyndun, áráttu- og 
þráhyggjuhegðun, veik tilfinningastjórnun   
ADHD, væg þroskahömlun, sértæka námsörðugleika og 
tilfinningavanda   
ADHD, mótþróaþrjóskuröskun   

Væg þroskahömlun, ADHD,   2 
Þroskafrávik, ADHD með ofvirkni, árátta og þráhyggja   

ADHD, kvíði   
Ekkert kom fram  6 
*Allar greiningar sem skráðar eru í röð eiga við um sama einstakling. 

**Þar sem fjöldi er ekki tekinn fram er um einn einstakling að ræða. 
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Umræða 

Talið er að í 30-50% allra kynferðisbrota gegn börnum sé gerandi yngri en 18 ára (Barbaree 

og Marshall, 2006). Reynt hefur verið að skipta ungu fólki sem beitir kynferðislegu ofbeldi í 

hópa (Kemper og Kistner, 2010; Kjellgren og félagar, 2006; Righthand og Welch, 2001) eftir 

því hvort þau beita sér yngri börn KOF eða beita jafnaldra og sér eldri einstaklinga KOF og 

hafa ákveðnir þættir endurtekið sýnt sig greina þessa hópa að í rannsóknum (Kemper og 

Kistner, 2010). Aldur brotaþola ásamt kyni brotaþola og tengsl milli geranda og brotaþola 

hafa endurtekið sýnt sig vera einkenni sem skilja á milli undirhópa af gerendum og telja Seto 

og Lalumière (2010) mikilvægt að taka tillit til þessara breyta í rannsóknum á 

kynferðisbrotum unglinga. Markmið þessarar rannsóknar var að kortleggja einkenni 

kynferðisbrota á Íslandi í málum þar sem sá sem beitir kynferðislegu ofbeldi er yngri heldur 

en 18 ára.  

Tíðni, aldur og kyn 

Í þessari rannsókn hafa verið skoðuð gögn sem geta gefið mynd af eðli kynferðisbrota á 

Íslandi sem framin eru af börnum og unglingum á aldrinum 12-17 ára gegn börnum og 

unglingum. Notuð voru gögn frá viðtölum í Barnahúsi þar sem barn greindi frá að hafa orðið 

fyrir KOF og aldur þess sem beitti KOF var einnig þekktur. Í 226 eða 33% þessara mála var 

gerandi yngri en 18 ára. Þessi niðurstaða samsvarar því sem erlendar rannsóknir hafa sýnt, en 

áætlað er að í 30-50% allra kynferðisbrota gegn börnum sé gerandi yngri en 18 ára (Barbaree 

og Marshall, 2006). Í ljós kom að fjöldi stráka sem voru gerendur í málum sem voru tilkynnt 

árið 2010 samsvaraði 0,24% af öllum 12-17 ára strákum sem voru skráðir á Íslandi þetta sama 

ár samkvæmt Hagstofu Íslands. Þessi tala er nokkuð hærri en James og Neil (1996) og 

Kjellgren og félagar (2006) fundu. Hugsanleg skýring er að munur er á því hvaða gögn eru 

skoðuð. Í þessari rannsókn eru skoðuð gögn frá viðtölum við þolendur KOF. Ekki er víst að 

tilkynnt hafi verið um alla gerendur í þessum málum til félagsmálayfirvalda og því alls óvíst 

að hlutfallið hefði orðið eins hátt ef skoðaðar hefðu verið slíkar tilkynningar til yfirvalda þetta 

sama ár, en erlendu tölurnar eru fengnar með því að skoða slíkar tilkynningar. Meðalaldur 

unglinganna sem beitt höfðu KOF var 14,29 (sf=1,66) ár sem er svipuð niðurstaða og í 

rannsókn Kjellgren og félaga (2006) en meðalaldur stráka í þeirra rannsókn var 14,76 ár. 

Í 22,1% mála þar sem gerandi var 12-14 ára var þolandi drengur, en það er í samræmi 

við niðurstöður erlendra rannsókna þar sem allt að 25% þolenda hafa verið drengir 

(Righthand og Welch, 2001). Drengir (meðalaldur 8,21 ár; sf=2,466) sem voru þolendur KOF 
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voru marktækt yngri en stúlkur (meðalaldur 10,75 ár; sf=3,685) sem voru þolendur KOF, því 

yngri sem þolendur voru þeim mun hærra var hlutfall drengja og algengsti aldur drengja var 

lægri en algengasti aldur stúlkna (sjá Mynd 2). Einnig kom í ljós að því yngri sem gerandi var 

þeim mun líklegra var að þolandi væri drengur (sjá Töflu 1 og Mynd 3). Þessar niðurstöður 

samsvara því sem Kjellgren og félagar (2006) og Snyder (2000) fundu í sínum rannsóknum. 

Í 7,1% mála var gerandi stelpa (sjá Töflu 2) sem er í samræmi við erlendar niðurstöður 

(Put, 2013) en áætlað er að 5-10% ungra gerenda séu kvenkyns. Stelpurnar í úrtakinu voru 

afar fáar og því er erfitt að túlka samanburð milli kynja en einnig að draga ályktanir um 

stelpurnar. Stelpurnar (meðalaldur 13,5 ár, sf=1,5) voru yngri en strákarnir (meðalaldur 14,35 

ár, sf=1,66)) og voru 14 af 16 stelpum yngri en 15 ára (sjá Töflu 2). Þetta er í samræmi við 

það sem Finkelhor, Ormrod og Chaffin (2009) fundu. Gerður var samanburður á einkennum 

brota 12-14 ára stelpna og stráka. Ekki kom fram marktækur munur á aldri þolenda ofbeldis 

af hálfu stráka og stelpna, en í engu máli þar sem stelpa beitti KOF var þolandi á aldrinum 3-5 

ára (sjá Töflu 4). Niðurstöður erlendra rannsókna benda til að stelpur beiti KOF gegn yngri 

þolendum en strákar (Vandiver og Teske (2006). Talið er að sjaldnar komist upp um 

kynferðisbrot stelpna en stráka, þær beita samkvæmt rannsóknum oftar en strákar KOF í 

heimahúsi og oft í tengslum við barnapössun (Hunter og félagar, 2006). Hugsanlegt er að það 

komist ekki upp um þær stelpur sem beita KOF gegn mjög ungum börnum og það getur verið 

skýringin á því að engar stelpur voru í úrtakinu sem höfðu beitt KOF gegn barni á aldrinum 3-

5 ára. Í engu máli hafði stelpa beitt KOF gegn ókunnugum (sjá Töflu 4) en þetta er í samræmi 

við erlendar rannsóknir sem hafa sýnt að stelpur beita oftast KOF gegn skyldmenni eða 

kunningja (Hunter og félagar, 2006). Eins og erlendar rannsóknir (Vandiver og Teske, 2006) 

hafa sýnt fram á kemur í þessum gögnum fram vísbending um að stelpur séu líklegri en 

strákar til að beita þolanda af eigin kyni kynferðislegu ofbeldi en í 13 af 16 (81%; sjá Töflu 1) 

tilfellum þar sem gerandi er stelpa undir 18 ára er þolandi einnig stelpa og ekki kom fram 

munur á alvarleika þeirra kynferðisbrota sem stelpur fremja og þeirra sem strákar fremja (sjá 

Töflu 5). 

Samanburður á 12-14 ára og 15-17 ára gerendum: Tengsl milli geranda og þolanda 

Meira en helmingur gerenda var yngri en 15 ára, 56% af strákunum og 87% af stelpunum (sjá 

Töflu 2). Þar sem aðeins tvær stelpur voru á aldrinum 15-17 ára voru aðeins skoðuð gögn um 

stráka til að athuga mun á einkennum brota þeirra sem eru yngri en 15 ára og þeirra sem eru 

15 ára og eldri og er því ekki hægt að álykta um brot stelpna út frá þessum niðurstöðum (sjá 
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Töflu 6 og Töflu 7). Strákar á aldrinum 12-14 ára voru marktækt líklegri til að beita KOF 

gegn strákum en þeir sem eldri eru. Þeir beittu KOF gegn yngri börnum en þeir sem eldri eru 

og þeir voru líklegastir til að beita KOF gegn sér mun yngri einstaklingum á meðan þeir eldri 

voru líklegri til að beita KOF gegn jafningja en þessi munur er einnig marktækur. Strákar í 

aldurshópnum 12-14 ára voru marktækt líklegri til að beita KOF gegn skyldmenni en þeir sem 

eldri eru, en í báðum hópum er algengast að þeir beiti KOF gegn vini eða einhverjum sem 

þeir þekkja. Ekki kom fram marktækur munur á neinum af þeim breytum sem lýsa alvarleika 

brota þessara hópa. Þó svo að ekki sé um marktækan mun að ræða er vert að taka eftir að þeir 

sem eru 15-17 ára brjóta oftar aðeins einu sinni af sér, brjóta af sér með grófum hætti aðeins 

oftar og fremja aðeins oftar brot sem eru metin til alvarleikastigs 5. Þeir sem yngri eru virðast 

fremja endurtekin brot aðeins oftar, einkum og sér í lagi endurtekin væg til gróf brot, og hafa 

aðeins oftar beitt KOF gegn sama aðila í meira en eitt ár. 

Hugsanlegt er að hluti af skýringunni á þessum mun milli aldurshópa geti verið að 

hærra hlutfall brota 15-17 ára stráka en 12-14 ára stráka eru kunningjanauðganir, það er einn 

alvarlegur atburður framinn gegn kunningja sem er á svipuðum aldri. Strákar á aldrinum 12-

14 ára eru líklegri samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar en þeir sem eldri eru til að 

beita KOF gegn systkini (sjá Töflu 6). Í þessari rannsókn kemur fram að milli 70 og 75% 

þeirra sem beita KOF gegn systkini eða skyldmenni eru á aldrinum 12-14 ára (sjá Töflu 10), 

en þeir eru mun yngri en þeir sem brjóta gegn vinum og kunningjum og ókunnugum. 

Þolendur brota af hendi vina og kunningja eru mun eldri en þolendur brota af hendi 

skyldmenna og ókunnugra (sjá Töflu 10). Einnig kemur fram að kynferðisbrot gegn systkini 

eru mun líklegri til að vera endurtekin með grófum hætti og yfir langt tímaskeið en brot hinna 

hópanna (sjá Töflu 11). Þetta samsvarar vel niðurstöðum rannsóknar Tidefors og félaga 

(2010) sem fundu að strákar sem beitt höfðu systkini sín KOF byrjuðu fyrr að beita KOF og 

voru líklegri til að hafa beitt sama aðila endurtekið KOF en strákar sem beita einstaklinga sem 

ekki voru systkini þeirra KOF. O’Brian (1991) fann að líklegra er að brot gegn systkinum séu 

endurtekin og vari lengur en brot gegn öðrum auk þess sem samræði er algengara. Samkvæmt 

O’Brian getur skýringin á endurteknum, langvarandi og alvarlegum brotum gegn systkinum 

verið sú að aðgengi að systkinum er auðveldara en aðgengi að öðrum þolendum og því 

líklegra að þau þróist í þá átt. 

Niðurstöður þessa samanburðar milli 12-14 ára og 15-17 ára stráka gefa vísbendingar 

um að mikilvægt sé að rannsaka brot þeirra sem eru yngri en 15 ára, en í rannsóknum á til 
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dæmis dómsmálum nær úrtakið einungis til þeirra sem eru eldri en 15 ára. Mikilvægt er 

einnig að skoða óviðeigandi kynhegðun þeirra sem eru yngri en 12 ára, en það verður að gera 

sér og ekki í samanburði við 12-17 ára unglinga (Kjellgren og Wassberg, 2002). Slík mál geta 

einnig verið alvarleg og mikilvægt er að öðlast skilning á þeim. Jafnvel mjög ung börn geta 

sýnt óviðeigandi kynferðislega hegðun og beitt önnur börn kynferðislegu ofbeldi. Munur er 

þó á ungum börnum og börnum á aldrinum 12-17 ára, til dæmis hvað varðar þroska þeirra og 

eðli óviðeigandi kynferðislegrar hegðunar (Kjellgren og Wassberg, 2002). 

Aldursmunur milli þolanda og geranda 

Í samanburði milli þeirra sem beita sér mun yngri einstakling KOF og þeirra sem beita 

jafningja KOF kom í ljós að því meiri sem aldursmunur er á milli geranda og þolanda þeim 

mun meiri líkur eru á að þolandi sé drengur og skyldmenni (sjá Töflu 8). Þeir sem beita KOF 

gegn jafningja beita í tæpum 80% tilfella KOF gegn vini eða kunningja og í tæpum 90% 

tilfella KOF gegn stúlku. Þessi niðurstaða samsvarar því sem til dæmis Fanniff og Kolko 

(2012) fundu í sinni rannsókn. Í þessari rannsókn voru þeir sem beittu KOF gegn sér mun 

yngri einstaklingi yngri en þeir sem beita KOF gegn jafningja (sjá Töflu 8); Kjellgren og 

félagar (2006) fundu ekki aldursmun á þessum hópum en þeir fundu ekki mun á alvarleika 

brota heldur. Ein ástæða þess að munur er á niðurstöðum Kjellgrens og félaga (2006) og 

niðurstöðum þessarar rannsóknar getur verið að munur er á úrtökum rannsóknanna eins og 

áður nefnt. Í þessari rannsókn kom fram marktækur munur á öllum alvarleikabreytum (sjá 

Töflu 9). Sá munur er þó ekki endilega fólginn í mun á hversu alvarleg brotin eru heldur eðli 

alvarleikans. Á meðan þeir sem brjóta gegn jafningja brjóta oftast af sér einu sinni með 

alvarlegum hætti, er mun algengara að brot þeirra sem brjóta gegn sér mun yngri einstaklingi 

séu endurtekin og gróf. Þetta gefur vísbendingu um að áhugavert væri að skoða nánar mun á 

eðli þessara brota en líklegt er að mál er varða kunningjanauðganir annars vegar og KOF 

meðal systkina hins vegar hafi áhrif á þessa niðurstöðu. Systkini og önnur skyldmenni hafa 

auðveldara aðgengi að þolendum sínum og hafa hugsanlega meira vald yfir þolendum sínum 

vegna aldursmunar en vinir og kunningjar sem oftast brjóta gegn jafnöldrum; en þetta gefur 

tækifæri til þess að ofbeldið þróist í sífellt alvarlegra ofbeldi (O’Brian, 1991). 

Samanburður milli ungra og fullorðinna gerenda 

Alvarleiki kynferðisbrota unglinga samanborið við kynferðisbrot fullorðinna er í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar á margan hátt svipaður og er ekki að finna marktækan mun á tíðni 

atburða og á hversu löngu tímabili ofbeldið á sér stað (sjá Töflu 12). Kynferðisbrot unglinga 
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eru þó marktækt oftar metin á hæstu alvarleikastigum, sem þýðir að oftar er um tilraun til eða 

fullburða samræði að ræða, og einnig er algengara að um endurtekin gróf brot sé að ræða. 

Þessi niðurstaða er í samræmi við niðurstöðu Cyr og félaga (2002) sem fundu að KOF af 

hendi bræðra endar oftar með fullburða samræði en KOF af hendi feðra. 

Heimilisaðstæður, félagsleg samskipti, námsstaða og greiningar 

Aðeins var hægt að skoða fjölskylduaðstæður, félagslegar aðstæður og fyrirliggjandi 

greiningar sem hafa áhrif á hegðun og bata í gögnum um stráka sem vísað hafði verið í 

meðferð vegna kynhegðunar sinnar (sjá Töflur 13, 14, 15 og 16). Því er um að ræða klínískt 

úrtak, en líkur eru á að þessir strákar eigi við stærri vanda að stríða en margir aðrir sem beitt 

hafa KOF. Í ljós kom að stór hluti þessara stráka átti í erfiðleikum heima, átti í erfiðleikum í 

félagslegum samskiptum, erfitt með nám og að sumir þeirra beittu annars konar ofbeldi en 

KOF eða voru með hótandi hegðun. Slíkir erfiðleikar hafa sýnt sig verða algengari en ella hjá 

börnum sem beitt hafa KOF (Ryan, 2010). Flestir voru líka með einhverja greiningu og 

margir með fleiri en eina greiningu. Hegðunarraskanir, ADHD og þroskahamlanir voru mjög 

algengar. Þessar niðurstöður eru svipaðar því sem erlendar rannsóknir hafa sýnt, en bæði 

Adler og Schultz (1995) og Tidefors og félagar (2010) fundu að hegðunarraskanir, ADHD og 

námsörðugleikar voru algeng meðal stráka sem beitt hafa KOF. Mikilvægt er að hafa í huga 

að hér er um klínískt úrtak að ræða og því ekki hægt að álykta út frá þessu um öll börn og 

unglinga sem beitt hafa KOF en börn og unglingar sem beitt hafa KOF eru afar misleitur 

hópur (Worling og Långström, 2006). 

Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru eins og fram hefur komið að mestu svipaðar 

niðurstöðum erlendra rannsókna en algengt er að niðurstöður rannsókna séu misvísandi í 

þessum málaflokki en margvíslegar ástæður eru fyrir því. Ungt fólk sem beitir kynferðislegu 

ofbeldi er fjölbreyttur hópur með mismunandi bakgrunn og mikill munur er á einstaklingum 

hvað fylgiraskanir varðar (Latzman, Viljoen, Scalora og Ullman, 2011; Ryan, 2010; Worling 

og Långström, 2006). Worling og Långström (2006, bls. 219) segja að „þau séu misleit með 

tilliti til nánast allra breytna sem maður velur að rannsaka“. Samanburður rannsókna er erfiður 

vegna aðferðafræðilegs muns, ólík úrtök sem oft eru illa skilgreind, mismunandi mælitæki og 

oft er ekki tekið tillit til samsláttar milli breytna. Wijk og félagar (2006) meta að þessir þættir 

skýri að hluta þessar misvísandi niðurstöður og að mikilvægt sé að taka tillit til þess í frekari 

rannsóknum af þessum toga. 
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Til þess að öðlast meiri skilning á því hverjar ástæður kynferðislegs ofbeldis eru, 

hversu mikil hætta er á endurtekningu hegðunarinnar og hvernig best er að veita þessum 

einstaklingum viðeigandi og virka meðferð hefur verið reynt að skipta hópnum í einsleitari 

undirhópa (Fanniff og Kolko, 2012; Kemper og Kistner, 2010) til að mynda með tilliti til 

aldursmunar milli þolanda og geranda. Aldur brotaþola ásamt kyni brotaþola og tengsl milli 

geranda og brotaþola hafa endurtekið sýnt sig vera einkenni sem skilji milli undirhópa af 

gerendum og telja Seto og Lalumière (2010) mikilvægt að taka tillit til þessara breyta í 

rannsóknum á kynferðisbrotum unglinga. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þetta en 

sýnt var að munur var milli hópa hvað þessa þætti varðar. 

Samanburðurinn á strákum sem eru á aldrinum 12-14 ára og þeim sem eru 15-17 ára 

sem gerður var í þessarri rannsókn gefur vísbendingar um að mikilvægt er að skoða þessa 

aldurshópa hvorn fyrir sig, en einkenni brota þessa tveggja hópa voru frábrugðin. Þó væri 

mikilvægt að skoða hvort það er aldur geranda, aldursmunur milli geranda og þolanda eða 

tengsl geranda og þolanda sem hafa mest áhrif á hversu alvarlegt og hversu langvarandi 

kynferðisofbeldið er. Í ljós kom að því yngri sem gerandi er, því meiri aldursmunur og því 

meiri tengsl sem voru milli geranda og þolanda því meiri líkur voru á að kynferðisofbeldið 

væri endurtekið og langvarandi. 

Gögn sem fengin voru í Barnahúsi og notuð voru til að skoða einkenni kynferðisbrota 

í þessari rannsókn hafa þann kost að byggja á vönduðum viðtölum tekin af þjálfuðum aðilum 

og að um er að ræða mjög mismunandi alvarleg mál. Þetta gefur fjölbreyttari mynd en ef 

aðeins klínísk mál eða dómsmál hefðu verið skoðuð, en slík mál er oft mjög alvarleg. Að afla 

upplýsinga um ungt fólk sem beitt hefur KOF í klínísku umhverfi eða í dómsmálum getur 

gefið ranga mynd af þessum einstaklingum og þeirra vanda (Kjellgren og félagar, 2006). Þó 

er ekki hægt að álykta út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar um allt ungt fólk sem beitt 

hefur KOF þar sem talið er að í mörgum tilfellum sé KOF aldrei tilkynnt. Varðandi aldur 

þolenda eru þessi gögn úr Barnahúsi, en þangað koma börn að 18 ára aldri. Erlendar 

rannsóknir sýna að ungt fólk sem beitir KOF brýtur einnig gegn einstaklingum 18 ára og eldri. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa því ekki alveg rétta mynd af öllum kynferðisbrotum 

unglinga á aldrinum 12-17 ára, heldur aðeins mynd af þeim brotum sem unglingar á þessum 

aldri fremja gegn þolendum yngri en 18 ára. Engu að síður styðja niðurstöður þessarar 

rannsóknar þær niðurstöður sem fengnar eru í erlendum rannsóknum sem benda til að 

ákveðnir þættir einkenni ákveðna undirhópa ungra gerenda. Dæmi um slíka þætti er: að því 
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yngri sem gerandi er og því meiri aldursmunur sem er milli geranda og þolanda því meiri 

líkur eru á að þolandi sé drengur og einhver nákominn; kvenkyns gerendur eru líklegri en 

karlkyns til að beita kynferðisofbeldi gegn þolanda af sama kyni; kynferðisbrot stelpna virðast 

jafn alvarleg og kynferðisbrot stráka; strákar sem beita sér jafnaldra einstaklingi 

kynferðisofbeldi eru líklegastir til að beita stúlku kynferðisofbeldi; kynferðisofbeldi beitt 

gegn systkini er líklegra en kynferðisofbeldi beitt gegn öðrum en systkinum til að vera 

endurtekið, langvarandi og alvarlegt og kynferðisofbeldi gegn kunningja er líklegast til að 

vera gróft ofbeldi í eitt skipti. 

Ekki var mögulegt að fá upplýsingar um hvort gerendur höfðu brotið gegn fleiri en 

einum þolanda og þar af leiðandi heldur ekki að athuga hvort þau höfðu brotið gegn báðum 

kynjum og hvort þau höfðu brotið gegn bæði jafnöldrum og sér mun yngri börnum. Það hefði 

verið áhugavert að hafa slíkar upplýsingar þar sem það er til að mynda mælt með að setja ekki 

einstalinga sem brjóta bæði gegn jafnöldrum og sér mun yngri börnum í hóp með öðrum 

vegna þess að einkenni brota þeirra eru frábrugðin brotum hinna (Keelan og Fremouw, 2013). 

Það væri áhugavert að skoða nánar fjölskylduaðstæður, félagslegar aðstæður, líðan og 

hugsanlegar greiningar hjá jafn fjölbreyttum hópi ungs fólks sem beitt hefur KOF eins og sá 

hópur sem gögnin í Barnahúsi ná til. Áhugavert væri að skoða þessa þætti ásamt sögu um 

KOF í samanburði á milli hópa sem hér hafa verið gerðir. Einnig væri áhugavert að gera 

samanburð á bakgrunnsupplýsingum ásamt sögu um kynferðislegt ofbeldi þeirra sem brjóta 

einu sinni af sér með grófum hætti og þeirra sem brjóta endurtekið með grófum hætti gegn 

sama aðila. Líklegt er að slík brot séu í eðli sínu frábrugðin. 
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Viðaukar 
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Viðauki 1: Flokkun á alvarleika brota samkvæmt Barnahúsi 

 

Alvarleikastig 1 

Kynferðislegur talsmáti 

Þukl á líkama utan klæða (ekki kynfæri) 

Kynferðislegar ljósmyndir eða myndbönd, sýnd eða tekin 

Kossar á andlit eða tilraunir til þeirra (ekki munn) 

 

Alvarleikastig 2 (1+) 

Kossar á munn eða tilraunir til þeirra 

Sýnihneigð (gerandi fækkar klæðum) 

Fróun að barni ásjáandi 

Gægjuhneigð (klæðnaði fækkað á barni) 

Þukl og snerting á líkama barns innan klæða (ekki kynfærum) 

Þukl á kynfærum barns utanklæða 

Barn látið snerta kynfæri geranda utan klæða 

 

Alvarleikastig 3 (1+2+) 

Grófari snerting eða strokur 

Þukl á kynfærum barns innan klæða 

Barn látið snerta kynfæri geranda innan klæða 

Barni fróað 

Barn látið fróa geranda 

 

Alvarleikastig 4 (1+2+3+) 

Tilraun til innþrengingar í munn, leggöng eða endaþarm með fingri, hlutum eða getnaðarlim 

Innþrenging framkvæmd í leggöng eða endaþarm með fingri eða hlutum 

 

Alvarleikastig 5 (1+2+3+4+) 

Munnmök við barn 

Barn látið hafa munnmök við geranda 

Fullt samræði við barn (innþrenging framkvæmd) í leggöng eða endaþarm 
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Viðauki 2: Tengsl geranda og þolanda. 

Tengsl geranda og þolanda í málum þar sem meintur gerandi er á aldrinum 12-17 ára og til 

eru upplýsingar um tengsl. 

 Tiðni % 

Bróðir 25 11,2 

Fósturbróðir 13 5,8 

Fóstursystir 3 1,3 

Frændi 41 18,3 

Frænka 3 1,3 

Annar skyldleiki 2 0,9 

Vinur/kunningi 108 48,2 

Fjölskylduvinur 7 3,1 

Nágranni 7 3,1 

Gæsluaðili 3 1,3 

Ókunnugur 12 5,4 

(N = 224). 
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Viðauki 3: Alvarleiki brota 

Viðauki 3a. Alvarleikastig brota (N = 221). Tíðni % 

Alvarleikastig 1 10 4,5 

Alvarleikastig 2 26 11,8 

Alvarleikastig 3 33 14,9 

Alvarleikastig 4 57 25,8 

Alvarleikastig 5 95 43,0 

 

Viðauki 3b. Ásýnd brota (N = 220). Tíðni % 

Eitt skipti vægt brot 38 17,3 

Endurtekin væg brot 24 10,9 

Eitt skipti gróft brot 87 39,5 

Endurtekin gróf brot 58 26,4 

Endurt., væg í gróf 13 5,9 

 

Viðauki 3c. Tíðni atburða (N = 207). Tíðni % 

1 sinni 127 61,4 

2-4 sinnum 35 16,9 

5-10 sinnum 12 5,8 

oftar en 10 sinnum 33 15,9 

 

Viðauki 3d. Tímalengd (N = 206). Tíðni % 

0-2 vikur 137 66,5 

2-4 vikur 8 3,9 

1-3 mánuði 8 3,9 

4-6 mánuði 7 3,4 

7-12 mánuði 7 3,4 

1-2 ár 24 11,7 

lengur en 2 ár 15 7,3 

 


