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Útdráttur 

Rannsókn þessi er byggð á viðtölum við 11 þolendur kynferðislegrar 
nauðungar, bæði karla og konur og fjallar um reynslu þeirra og upplifun á 
félagslegri stöðu sinni fyrir og eftir kynferðisbrot. Áhersla er lögð á 
karlkynsþolendur þar sem sýnt hefur verið fram á að félagsleg staða þeirra 
sé að einhverju leyti verri í samfélaginu hvað varðar þöggun í þessum 
málaflokki. Rannsóknin er framkvæmd í þeim tilgangi að vekja athygli á 
stöðu þolenda í samfélaginu og koma með tillögur að úrbótum og 
úrræðum til þeirra og aðstandenda.  

 Fræðileg umfjöllun og rannsóknir á stöðu karla sem þolenda er 
afar lítil, en meiri áhersla hefur verið lögð á rannsóknir á kynferðisofbeldi 
gegn konum sem framin eru af körlum. Umræða um karlmenn sem 
þolendur hefur farið vaxandi á opinberum vettvangi, en slíkar umræður 
hafa stundum leitt til þess að farið er rangt með staðreyndir og allskonar 
goðsagnakenndar kenningar koma fram sem eiga sér enga stoð í 
raunveruleikanum.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að karlmenn standa 
fremur aftarlega þegar kemur að þessum málaflokki samanborið við 
konur. Þeir ræða síður um ofbeldið og afleiðingar þess við nákomna en 
konur geta rætt opinskátt um aðstæður sínar við fjölskyldu og vini. Úrræði 
og aðstoð til karla eru af skornum skammti og samfélagslegur skilningur 
er takmarkaður. Karlmenn leita síður til hjálparsamtaka og annarra 
meðferðaraðila til að vinna úr afleiðingum ofbeldisins og enn síður til 
lögreglunnar. Efast hefur verið um trúverðugleika þeirra sem beitt voru 
kynferðisofbeldi sem börn sem hefur mikil áhrif á hvernig unnist hefur úr 
þeirra málum.  
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Abstract 

This research is based on qualitative interviews with 11 victims of rape 
and sexual violence. The discussion is focused on how they see their 
social status before and after the event. The emphasis is on male victims 
of rape and sexual violence since it seems that their social status is far 
worse than women’s when it comes to public and social discourse. The 
study aims to attract attention to the social status of victims of sexual 
assault and recommend new tactics and resources for both victims and 
their social relations. 

Scientific research in this specific area is very limited. The 
discourse has been more focused on women as victims and men as 
perpetrators. Discussions about men as victims of sexual assault have 
been more common in public forums and often based on all kinds of 
myths, with no base in reality.  

The primary findings of this research are that the social status of 
men is far behind women’s when it comes to sexual violence. Social 
resources and other support for male victims of sexual violence are few 
and the understanding of the general population is limited. Men are less 
likely to look for help and support from organizations that specialize in 
counseling and support for victims of sexual violence and rape. The 
results also show that men are less likely to earn credibility of their closest 
relatives and friends if the abuse occurred when they were children, which 
greatly influences how they can overcome the consequences of the 
violence. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er metin til 60 ECTS eininga af meistaraprófi í félagsfræði við Félags- 

og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, 

Ingólfi V. Gíslasyni, lektor fyrir góða leiðsögn og ráðleggingar sem og ánægjulegt og 

fræðandi samstarf. Ég vil þakka öllum þeim sem veittu aðstoð og ráðleggingar við 

framkvæmd þessarar rannsóknar, þar með talið Stígamótum, Neyðarmóttöku fyrir 

þolendur kynferðisofbeldis á Landspítalanum í Fossvogi og Upplýsinga- og 

tölfræðideild lögreglunnar í Reykjavík. Þá vil ég þakka Ingólfi Harðarsyni fyrir 

einstaka aðstoð og hjálpsemi í minn garð. 

 Ég vil þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma fyrir fræðandi og áhugaverðar 

umræður um málefnið og fyrir að koma með önnur sjónarhorn á það sem ég var að 

vinna með. Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir óbilandi þolinmæði meðan á skrifum 

stóð. Sérstaklega vil þakka eiginmanni og börnum fyrir umburðarlyndi, skilning og 

tillitsemi sem og öllum þeim sem hafa haft mikla trú á mér í gegnum þetta ferli.  

 Að lokum fá viðmælendur mínir mestu þakkirnar fyrir þátttöku í rannsókninni 

og fyrir að hafa gefið sér tíma til að deila þessari erfiðu og persónulegu reynslu sinni 

með mér. Án þeirra hefði þessi rannsókn aldrei litið dagsins ljós.  
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1 Inngangur 

Rannsóknir á félagslegri stöðu karla sem hafa orðið fyrir nauðgun og öðru 

kynferðisofbeldi eru ekki algengar, en gera má ráð fyrir að þessi rannsókn sé sú fyrsta 

sinnar tegundar hérlendis. Fjallað hefur verið um karlmenn sem þolendur 

kynferðisofbeldis í rannsóknum en slík umræða hefur fallið í skugga 

meginviðfangsefnisins sem eru konur. Rannsókn á félagslegri stöðu (e. social status) 

karla sem hafa orðið fyrir kynferðislegri nauðung og ofbeldi er mikilvæg til að varpa 

nánara ljósi á upplifun og líðan karla sem verða fyrir slíku ofbeldi. 

Í þessari rannsókn voru tekin djúpviðtöl við karla sem eru þolendur 

kynferðislegrar nauðungar og ofbeldis. Einnig voru viðtöl tekin við konur sem hafa 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi til að sjá hvort upplifun þeirra sé að einhverju leyti 

öðruvísi en karla. Lögð er áhersla á að öðlast betri skilning á aðstæðum karla eftir að 

þeir hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi ásamt því að skoða félagslega stöðu þeirra fyrir 

og eftir brot. Í sumum tilfellum á það þó ekki við þar sem viðmælendur hafa verið 

beittir ofbeldi frá barnsaldri og þekkja ekkert annað. Einnig verður lögð áhersla á að 

skoða mun á úrræðum og aðstoð til þolenda ofbeldis eftir kyni, sem og hvernig 

lögreglan tók á málum ef til hennar var leitað. Einnig er reynt að skilja hvaða ástæður 

séu að baki þess að þolendur kynferðisofbeldis leita sjaldnar til lögreglunnar en 

þolendur annars konar ofbeldis.  

Tekin voru sérfræðiviðtöl við lögreglumenn sem starfa á sviði 

kynferðisofbeldis og afstaða hjálparsamtaka á borð við Stígamót, Drekaslóð og 

Neyðarmóttöku þolenda kynferðisofbeldis skoðuð. Með því er verið að skoða hvar 

áherslur ólíkra aðila liggja í málefnum þolenda kynferðisofbeldis sem og fá meiri 

vídd í þann efnivið sem unnið er með í þessari rannsókn.  

1.1 Grundvöllur viðfangsefnis 
Það eru viðteknar og ráðandi skoðanir í samfélaginu að kynferðislegt ofbeldi sé eitt 

það versta ofbeldi sem á sér stað, þá sér í lagi þegar ofbeldið beinist gegn börnum. 

Ofbeldi sem slíkt er allt í kringum okkur hvort sem það er í daglegu lífi, fjölmiðlum 

eða íþróttum. Karlar eru líka beittir kynferðislegu ofbeldi eins og konur og vekja þarf 

sérstaklega athygli á stöðu karlmanna þegar kemur að þessum málaflokki. Úrræði og 
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aðstoð til karla sem hafa orðið fyrir kynferðislegt ofbeldi er mjög takmörkuð þar sem 

flest hjálparsamtök eru stofnuð fyrir konur.  

Hugtakið karlmennska er mikið notað í umræðum um jafnrétti kynjanna 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Connell, 2011). Almennt er hugtakið tengt 

yfirburðum karla á líkamlega sviðinu og samfélagslegum valdayfirráðum, þ.e. yfirráð 

yfir konum og valdaminni körlum. Þegar kemur að kynferðisofbeldi eru karlar mjög 

aftarlega í samanburði við konur hvað varðar aðstoð og úrræði til þeirra. Grundvöllur 

viðfangsefnisins er því að vekja athygli og skapa opinbera umræðu um afleiðingar 

ofbeldisins og úrræði til karla sérstaklega.  

1.2 Meginhugtök 

1.2.1 Kynferðisleg nauðung 

Kynferðisleg nauðung merkir að einstaklingur er neyddur til kynferðislegra athafna 

með ofbeldi eða þvingunum. Nauðgun er verknaður þar sem aðilar eru þolandi og 

gerandi (Tjaden og Thoennes, 2000). Gerandi er sá sem, þvingar til athafna sem ekki 

eru samþykktar af þolanda, með úrræðum á við líkamlega burði, hótanir og ofbeldi 

með áherslu á þvingun og ærumeiðingar (Sigrún Júlíusdóttir, 2011).  

Í lögum er það aukaatriði hvernig gerandi kemur fram vilja sínum. Lögð er 

meiri áhersla á að ofbeldi er forsenda nauðgunar þegar kemur að lagalegum 

skilgreiningum (Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, e.d.). Í samfélagslegum skilningi 

er nauðgun ákveðin svipting kynfrelsis þar sem það er réttur hverrar manneskju að 

ákveða hvort hún vilji taka þátt í kynferðislegum athöfnum. Slíkar skýringar vantar í 

lagalega skilgreiningu:  

Nauðgun í lagalegri merkingu er þegar maður þröngvar öðrum manni til 
samræðis eða annarra kynferðismaka með ofbeldi eða hótunum um 
ofbeldi. Ofbeldi er algjört grundvallaratriði um skilgreiningu á nauðgun, 
því verði þvingun með einhverjum öðrum hætti en með ofbeldi eða hótun 
um það, er ekki unnt að tala um nauðgun í skilningi hegningarlaga. 
Ofbeldi er því forsenda nauðgunar í lagalegri merking (Þorbjörg Sigríður 
Gunnlaugsdóttir, e.d.).  

Aðeins morð er litið alvarlegri augum en nauðgun samkvæmt hegningarlögum 

(Guðrún Jónsdóttir, 2012).  

Ýmsar goðsagnir hafa komið fram þegar kemur að samfélagslegum 

skýringum á nauðgun, þ.e. ýmsar kenningar eða mýtur hafa verið uppi á borðinu um 
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hvað þolandi vill og upplifir. Dæmi um slíkar mýtur eru að konur vilji láta nauðga 

sér, hafi átt nauðgunina skilið eða beðið um hana með einum eða öðrum hætti, að 

ákveðinn hópur kvenna er í meiri áhættu að verða fyrir nauðgun, að konur ljúgi 

jafnvel um að sér hafi verið nauðgað og að þær hafi átt að veita meiri mótspyrnu. Það 

er jafnvel gengið svo langt að sálgreina gerendur til að skýra hegðun þeirra og draga 

úr áhrifum brotsins, þ.e. að reynt er að færa sökina frá geranda yfir á þolanda með 

goðsagnakenndum skýringum (Bohner  o.fl., 2009; Thio, 2010).  

1.2.2 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi hefur afar víðtækar skýringar og margar skilgreiningar geta átt 

við. Kynferðislegt ofbeldi getur beinst bæði gegn börnum og fullorðnum óháð kyni. 

Flestar skilgreiningar eiga það sammerkt að eitt aðaleinkenni kynferðisofbeldis sé að 

gerandi hefur vald yfir þolanda og geti þannig sannfært eða neytt hann til 

kynferðislegra athafna (Whetsell-Mitchell, 1995). Samkvæmt Ólöfu Ástu Farestveit 

og Þorbjörgu Sveinsdóttur (2013) er kynferðislegt ofbeldi:  

... allt kynferðislegt samneyti frá káfi yfir í samfarir hvort sem er að ræða 
kynfæramök, munnmök eða í endaþarm – allt frá því að gerast einu sinni 
yfir í að standa yfir í mörg ár – allt frá því að vera leyndarmál á milli 
geranda og þolanda yfir í klámiðnað. Gerandi getur verið á öllum aldri, af 
báðum kynjum og allt frá því að vera nátengdur þolandanum yfir í að vera 
alls ókunnur. Þolandi getur verið á öllum aldri og af báðum kynjum.  

Þegar börn eiga í hlut er kynferðisofbeldi flokkað undir kynferðislega misnotkun þar 

sem börn eru ekki fær um að skilja fyllilega þær athafnir sem farið er fram á (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Gerandinn hefur ávallt stjórn á 

aðstæðum og nýtir ýmsar leiðir til að tryggja þagmælsku þolandans, t.d. hótanir, 

valdbeitingu, umbun og launung. Í sumum tilfellum er barninu talin trú um að 

ofbeldið sé því sjálfu að kenna.   

1.2.3 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi á við oftast þegar um sjáanlega áverka er að ræða sem fagaðilar 

geta auðveldlega greint, t.d. skólar og heilsugæsla (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Líkamlegt ofbeldi er margskonar, eða allt frá vægum slagsmálum upp í stórfelldar 

líkamsárásir þar sem hnefum, fótum og höfði jafnvel er beitt með líkamlegu afli til að 

valda skaða á þolandanum.  
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1.2.4 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi er duldara en líkamlegt ofbeldi og algengari tegund þess 

(Velferðarráðuneytið, e.d. og Ingólfur V. Gíslason, 2008). Andlegt ofbeldi felur í sér 

niðurlægjandi hegðun sem hefur það að markmiði að ná stjórn á eða völdum yfir 

öðrum eða leiðir til slíkra yfirráða (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013). Með andlegu ofbeldi er átt við fjandsamlega framkomu gagnvart annarri 

persónu, t.d. niðurlægjandi athugasemdir, hótanir eða ógnun, þvinganir, einangrun, 

sífellda gagnrýni o.fl. Fullorðnir geta verið í þessari stöðu t.d. þegar þeir eru háðir 

einhverjum sem misnotar völd sín gagnvart þeim frá barnsaldri. Sum börn búa jafnvel 

við höfnun sem lýsir sér þannig að gefið sé í skyn að þau séu ekki partur af 

fjölskyldu, þau hunsuð og þeim sýndur lítill áhugi. Andlegt ofbeldi hefur slæm áhrif á 

sjálfsmynd einstaklinga sem getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir 

þolandann.  

1.2.5 Afleiðingar ofbeldis 

Ofbeldi sem slíkt felur í sér valdníðslu og brot á friðhelgi einstaklinga. Eins og kemur 

fram hér ofar er það af margvíslegum toga, þ.e. líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, 

tilfinningalegt og jafnvel sjónrænt og hefur það haft víðtæk áhrif á líðan og velferð 

einstaklings (Fawcett o.fl. 1996; Velferðarráðuneytið, e.d.). Skipta má afleiðingum 

ofbeldis niður í skammtíma afleiðingar, sem koma í ljós meðan ofbeldið á sér stað og 

langtímaafleiðingar, sem rekja má beint til ofbeldisins og liggja þungt á þolandanum í 

lengri tíma eftir að því lýkur. Langvarandi kynferðislegt ofbeldi getur valdið 

langvinnum heilsufarslegum vandamálum og hefur áhrif á andlega líðan þolenda 

(Fawcett og fl., 1996).  

1.2.6 Félagsleg staða 

Félagsleg staða (e. social status) er hugtak sem lýsir stöðu einstaklings innan 

samfélagsins og þar sem þeir hafa ákveðin réttindi, skyldur og tiltekinn lífsmáta sem 

tengja má stigveldislegri hugsun (Giddens, 2009). Skipta má skilgreiningum á 

félagslegri stöðu í tvo flokka. Í fyrsta lagi er það félagsleg staða sem fólk ávinnur sér 

(e. achieved status) og í öðru lagi er það staða sem fólk fær við fæðingu (e. ascribed 

status).  Fólk hegðar sér mismunandi í ólíkum hlutverkum dags daglega, en það eitt 

að vera karlmaður, er ákveðin staða sem einstaklingur öðlast við fæðingu og mótar 

hann í gegnum lífið (Giddens, 2009).  
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Goffman leit svo á að einstaklingar fari eftir ákveðnum gildum sem 

samfélagið ætlast til af þeim. Þær væntingar eiga þátt í að móta félagslega stöðu 

einstaklinga og geta verið breytilegar í tíma og rúmi. Fólk almennt telur það 

mikilvægt að ávinna sér stöðu innan samfélagsins og hafa ýmsir þættir áhrif á hvernig 

þeim tekst það. Kyn, kynþáttur og efnisleg staða hefur áhrif þegar kemur að 

möguleikum einstaklinga til að ávinna sér þá félagslegu stöðu sem þeir sækjast eftir 

(Giddens, 2009).  Samfélagið hefur ólíkar væntingar til kynjanna og hafa karlmenn í 

gegnum tíðina verið álitnir vera líkamlega sterkari en konur og bera með sér hina 

sterku karlmennskuímynd (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

1.3 Karlmennska og karlmennskuímynd 
Innan vestrænna samfélaga er félagsleg staða einstaklinga oft byggð á eignum, 

efnislegri neyslu, líkamsbyggingu, klæðnaði og framkomu svo fátt eitt sé nefnt. Staða 

einstaklinga innan ákveðinna hópa er að sama skapi byggð á stigveldi þar sem heiður 

og orðstír er í hávegum hafður fremur en efnisleg staða sem vísar til hegemónískrar 

karlmennsku (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004). Hegemónísk karlmennska, eða ráðandi 

karlmennska, byggir á hugmyndum Gramsci um menningarlegt forræði (Connell, 

2011). Hugtakið felur í sér að sumar hugmyndir  um karlmennsku verði ríkjandi á 

meðan aðrar víkja. Slíkar breytingar eru þó háðar tíma og rúmi.  

Ráðandi karlmennska staðfestir ríkjandi stöðu karla í samfélaginu og 

lögmætingu feðraveldisins og vísar til þess er karlar voru ráðandi í samfélaginu og 

völdin gengu frá föður til sonar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Gera má ráð 

fyrir að hin samfélagslega ímynd karlmennskunnar hafi skaðleg áhrif þegar kemur að 

kynferðislegu ofbeldi, þ.e. leifar feðraveldisins og fyrirfram mótaðar samfélagslegar 

skoðanir má enn finna í rótgrónum grunni samfélagsins þar sem karlmenn eiga að 

geta varið sig sjálfir gegn ofbeldi, sér í lagi þegar kemur að nauðgun og kynferðislegu 

ofbeldi. Slíkar skoðanir og viðhorf eru líkleg til að vera a.m.k. hluti skýringar þess af 

hverju karlar leita sér ekki aðstoðar og eiga í erfiðleikum með að segja frá því að hafa 

verið beittir kynferðisofbeldi. 

 Hugtakið karlhyggja  vísar til þess að völd karla í samfélaginu þyki sjálfsögð 

og almennt viðurkennd. Þá er álitið að grundvallarmunur sé á milli kynja og þeir sem 

aðhyllast slíka stefnu sjá lítið athugavert við kynjaskiptingu í starfi eða völd karla í 

einkalífi. Karlhyggjan ræður oft meira í orðræðu nútímans en jafnréttissjónarmiðin 

eru byggð meira á opinberri hugmyndafræði. Því má segja að ,,ríkjandi karlmennska 
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og karlmennska sem orðræða falli saman að því leyti að ríkjandi karlmennska er 

ríkjandi einmitt af því að hugmyndir um hvernig hún á að vera eru viðteknar í 

samfélaginu eða í einhverjum ákveðnum hópi” (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Það er t.d. líklegra að karlar taki frekar að sér verkefni sem styrkja stöðu þeirra sem 

karlmenn, sem byggja t.d. á styrk og útsjónarsemi. Karlmennskan í þeim skilningi er 

kerfi viðmiða sem hefur fest sig í samfélagslegri vitund (Bourdieu, 2001). Kerfið 

viðheldur þannig ríkjandi hugmyndum um karlmennsku.   

1.4 Skömm 
Tilfinningar á borð við sjálfsásakanir og skömm eru nánast undantekningalaust ein 

algengasta afleiðing kynferðisofbeldis. Skömm (e. shame) er tilfinning sem talin er 

eiga stóran þátt í hvernig karlar sem þolendur taka á sínum málum þegar þeim hefur 

verið nauðgað (Sanderson, 1990; Scarce, 1997; Connell, 2011). Körlum er nauðgað 

líkt og konum, en þó oft á ólíkum vettvangi, t.d. í fangelsum og í hernum.  

Skömm er mjög sársaukafull tilfinning sem rekja má til sektarkenndar, smánar 

eða að þolendum finnst þeir vera einskis virði. Skömm má einnig rekja til þess að 

þolendur kenna sér sjálfir um þá stöðu sem þeir voru í (e. victim blaming). Má því 

ætla að karlmenn sem verða fyrir nauðgun af hendi annars karlmanns beri með sér 

mikla skömm og kenni sér að hluta til eða öllu leyti um þá stöðu sem þeir eru komnir 

í. Slíkt getur valdið ákveðinni félagslegri fjarlægð þar sem þolandi einangrar sig frá 

umhverfinu. Karlmenn geta upplifað þá tilfinningu að vera smánaðir, telja sig vera 

óæðri eða minni menn (e. less of a man) vegna félagslegrar stöðu sinnar og 

samfélagslegra viðmiða. Karlmennskuímyndin hefur orðið fyrir hnjaski og skiptir þar 

kynhneigðin engu máli (Sanderson, 1990; Connell, 2011). 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Kynferðislegt ofbeldi er eitt útbreiddasta vandamál heimsins í dag og er áþreifanlegur 

raunveruleiki milljóna manna um heim allan, sérstaklega kvenna (WHO, 2002). 

Ofbeldið sem slíkt er mjög alvarlegt samfélagslegt vandamál sem hefur alvarlegar 

afleiðingar fyrir þolendur þess og aðstandendur (Bohner o.fl., 2009). Félagslegur 

raunveruleiki þolenda kynferðisofbeldis er óljós og hulinn vegna þeirrar þöggunar 

sem hefur viðgengst í lengri tíma, jafnvel frá upphafi.  

 Ofbeldi gegn konum hefur verið opinberlega samfélagslegur raunveruleiki í 

gegnum tíðina (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Slök félagsleg staða kvenna leiddi til 

þess að kvennahreyfingar voru stofnaðar til að berjast gegn ofbeldi og jafna 

félagslega aðstöðu kynjanna. Í sumum tilfellum er litið svo á að ofbeldi gegn körlum 

sé í grunninn ólíkt ofbeldi gegn konum í nánum samböndum, m.a.  sökum þess að 

þeir verða síður fyrir líkamlegu ofbeldi af hendi maka. Slík viðhorf og skoðanir geta 

haft skaðlegar afleiðingar fyrir félagslega stöðu karlmanna þegar reynir á ,,veikleika” 

þeirra, þ.e.a.s. þegar þeir eru beittir kynferðislegu ofbeldi upplifa þeir niðurlægingu 

og smán líkt og aðrir þolendur. Þar af leiðandi eru auknar líkur á að þeir segi engum 

frá og leiti sér síður aðstoðar til að vinna úr afleiðingum ofbeldisins.  

Nauðgun á karlmönnum er eitt af þeim afbrotum sem eru hulin 

samfélagslegum raunveruleika og eru síður tilkynnt eða kærð til lögreglu (Scarce, 

1997). Að sama skapi er nauðgun og annað kynferðisofbeldi lítt viðurkennt af 

samfélaginu þar sem mikil skömm og smán fylgir slíku broti, sér í lagi þegar kemur 

að fullvaxta karlmönnum. Samfélagið á það til að þagga slík brot niður eða hunsa þau 

fremur en að takast á við afleiðingar þeirra og fjölga úrræðum og aðstoð til karla.   

2.1 Erlendar rannsóknir 
Rannsóknir á kynferðisofbeldi gegn körlum eru fáar en viðfangsefnið er mjög 

viðkvæmt og getur reynst vandasamt að afla gagna svo að sem réttust mynd fáist af 

umfangi þess. Þó að nauðgun á körlum sé ekki nýlegt fyrirbæri, þá draga slík brot 

ekki að sér eins mikla athygli og nauðganir á konum. Flestar rannsóknir og fræðileg 

umræða beina augum sínum að konum sem þolendum og körlum sem gerendum. 

Aðgreining kynja í kynferðisafbrotamálum á sér stað er hefðbundnar væntingar til 

þeirra breytist, þ.e. almennt gerir fólk ekki ráð fyrir að karlmönnum sé nauðgað eða 
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slíkur verknaður gerist svo sjaldan að þegar slík mál leita í umræðuna séu þau svo 

óraunveruleg að fólk á erfitt með að tengja við þau (Scarce, 1997).   

Nauðgun er haturs- eða ástríðuglæpur sem byggir á ofbeldi, niðurlægingu og 

valdbeitingu fremur en kynferðislegri spennulosun. Meirihluti þolenda nauðgana eru 

konur samkvæmt opinberum tölum en rannsóknir hafa sýnt fram á að karlar eru 

töluvert fleiri en tölfræðin segir til um (Foucault, e.d.; Scarce, M., 1997). Samkvæmt 

rannsókn á vegum National Crime Victimization Survey í Bandaríkjunum höfðu 38% 

karla þolað kynferðislegt ofbeldi eða þvinganir af einhverjum toga. 40 þúsund heimili 

voru í úrtakinu og ganga þessar tölfræðilegu niðurstöður gegn opinberum tölum 

lögreglunnar.  

Gert er ráð fyrir að í Bandaríkjunum séu um 93.000 karlmönnum nauðgað 

árlega á móti 300.000 konum (Tjaden og Thoennes, e.d.; Stemple og Meyer, 2014). 

Meirihluti karla sem er nauðgað, eða um þrír af hverjum fjórum, eru yngri en 18 ára 

og allt að 48% eru yngri en 12 ára. Meirihluti geranda eru karlar bæði þegar kemur að 

kynferðisofbeldi gegn konum og körlum (Tjaden og Thoennes, e.d). Þekking á 

umfangi kynferðisofbeldis gegn körlum er þrátt fyrir það mjög takmörkuð þar sem 

karlar eru mun ólíklegri til að segja frá því en konur. 

Sýnt hefur verið fram á að gott sjálfstraust og félagslegt aðhald hafi í grunninn 

gott forvarnargildi þegar kemur að kynferðisofbeldi (Jonzon, og Lindblad, 2006). 

Þolendur með sterka jákvæða sjálfsmynd og sjálfstraust eiga auðveldara með að 

vinna sig úr áfalli á borð við nauðgun og kynferðislega misnotkun. Rannsóknir hafa 

að sama skapi sýnt, að verði börn fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku eiga þau frekar á 

hættu að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi síðar á lífsleiðinni (Gidycz  o.fl.,  1993). 

Börn sem alast upp við andlegt og líkamlegt ofbeldi eru einnig í meiri hættu að verða 

fyrir ofbeldi á fullorðinsárum og þolendur kynferðisofbeldis eru líklegri en aðrir til að 

sækjast eftir læknisaðstoð yfir ævina (Tjaden og Thoennes, e.d.). Aukin hætta er á 

líkamlegum afleiðingum, t.d. gigt, stoðkerfis- og meltingarvandamálum sem og 

andlegum afleiðingum á við þunglyndi, kvíða og streitu (Nagel o.fl, 2005).  

2.1.1 Fangelsi 

Kynferðislegt ofbeldi og nauðgun á körlum innan veggja fangelsa og í herjum er 

algengara en fólk gerir sér grein fyrir (Thio, 2010). U.þ.b. einn af hverjum fimm 

karlkyns föngum í bandarískum fangelsum hefur þurft að þola nauðgun af hendi 

samfanga sinna eða starfsfólks fangelsa. Til samanburðar eru aðeins ein á móti 
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hverjum tíu konum í samfélaginu í heild sem er nauðgað. Konur eru í meirihluta 

þeirra sem eru beittar kynferðislegu ofbeldi í fangelsi af samföngum sínum en karlar í 

meirihluta þeirra sem eru beittir kynferðislegu ofbeldi af starfsmönnum og 

samföngum. Í þeim tilvikum sem starfsmenn fangelsa eiga í hlut er föngum ítrekað 

misþyrmt þar sem undankomuleiðir eru fáar. Rekja má algengi og viðurkenningu á 

þessarar hegðun innan fangelsa til þess að almenningur hefur litla samúð með 

föngum, en slíkt leiðir oft til þess að gerendunum er ekki refsað. Fangar eru ekki 

aðskildir þrátt fyrir ofbeldið og nauðgun er notuð sem valdatæki til að ná stjórn yfir 

fanganum, bæði er starfsmenn og aðrir fangar eiga í hlut (Stemple og Meyer, 2014).  

 Sýnt hefur verið fram á að margt sé líkt með þolendum og gerendum innan 

veggja fangelsa og þegar konur eru beittar kynferðislegu ofbeldi af hendi karlmanns 

úti í samfélaginu (Thio, 2010). Gerandinn er yfirleitt eldri, líkamlega sterkari og 

ofbeldisfyllri en þolandinn sem er merki um valdayfirráð á meðal karlmanna 

(O’Donnell, 2004). Karlar og konur sem þvinga samfanga sína til kynferðislegs 

samneytis eru yfirleitt ekki álitin vera nauðgarar og ávinna sér ekki stimpil sem slíkir 

eins og myndi eiga sér stað úti í samfélaginu. Gerendur líta heldur ekki svo á að þeir 

séu samkynhneigðir þrátt fyrir að þeir séu að beita aðra af sama kyni 

kynferðisofbeldi.   

Megintilgangur nauðgana í fangelsum er að niðurlægja og ná valdi yfir 

þolandanum en ekki að losa um kynferðislega spennu (O’Donnell, 2004; Thio, 2010). 

Með því er verið að koma þeim skilaboðum áleiðis að þolandinn sé minni maður og 

niðurlægður sem slíkur. Almennt er álitið að körlum sé ekki nauðgað utan veggja 

fangelsis nema í undantekningartilfellum. Frekar er litið svo á að þeir hafi frumkvæði 

að kynferðislegu samneyti en séu ekki þolendur kynferðilegt ofbeldis (Struckman 

o.fl., 1992).  

2.2 Innlendar rannsóknir 
Rannsóknir hérlendis á kynferðislegu ofbeldi eru mjög fáar og litlar sem engar 

upplýsingar er að finna um félagslega stöðu þolenda þess. Aðeins eru til tölulegar 

upplýsingar sem gefa ákveðna hugmynd um tíðni kynferðisofbeldis en ekki 

raunverulegt umfang þess og alvarleika í samfélaginu. Flestar rannsóknir hérlendis 

hafa beint sjónum sínum að ofbeldi karla gegn konum.  

 Hildur Fjóla Antonsdóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Maríanna 

Þórðardóttir (2013) rannsökuðu fjölda tilkynninga til lögreglu vegna kynferðisofbeldi 



10 

og eðli þeirra. Rannsóknin var unnin í samstarfi við Eddu-Öndvegissetur og 

Innanríkisráðuneytið. Niðurstöðurnar sýndu að í flestum tilfellum nauðgunarmála eru 

gerendur karlar á aldrinum 18-29 ára. Helmingur gerenda voru 25 ára og yngri þrátt 

fyrir að meðalaldur þeirra hafi verið 29 ár, en aldursdreifingin var á bilinu 12-68 ár. 

Flestar tilkynningar um nauðgun bárust til lögreglunnar um helgar og samanlagður 

fjöldi mála sem lögreglan hafði til meðferðar á árunum 2008-2009 voru 189. Í 98% 

tilvika voru þolendur konur eða stúlkur en 2% karlar eða drengir. Flestar stúlkurnar 

voru á aldrinum 14-24 ára og helmingur brotaþola í heild var yngri en 19 ára. Um 

27% sakborninga var undir 20 ára aldri en um 52% þolenda sem gaf ákveðna 

vísbendingu um þroskamun á milli gerenda og þolenda. Í flestum tilfellum, eða í 

tæplega helmingi mála, þekktust málsaðilar lítið eða ekkert og í aðeins 3% mála var 

sakborningur fjölskyldumeðlimur. Í flestum tilvikum átti brotið sér stað á heimili 

annars hvors málsaðila, en oftast á heimili geranda, sem sýnir að einhver tengsl hafi 

átt sér stað fyrir verknaðinn. Stór hluti brota átti sér stað þegar annar eða báðir 

málsaðilar voru undir áhrifum áfengis, eða um 62% tilvika. Í aðeins 11% mála var 

hvorugur aðila undir áhrifum vímuefna og í 39% tilvika var líkamlegu valdi beitt til 

að ná fram vilja sínum. Í 14% tilvika var þolanda ógnað með vopni og í 47% mála 

leitaði þolandi læknisaðstoðar í kjölfar brots. Þessar niðurstöður gefa ákveðna 

hugmynd um hvaða mál koma inn á borð til lögreglunnar en raunmynd 

kynferðisafbrota er enn hulin.  

 Hrefna Ólafsdóttir (2011) kannaði tíðni kynferðislegrar misnotkunar árið 1999 

þar sem tekið var 1500 manna slembiúrtak á aldrinum 18-60 ára. Um 50% svöruðu 

könnuninni en niðurstöður hennar sýndu að um 17% svarenda hafði verið misnotaður 

fyrir 18 ára aldur, þar af um 20% karlkyns þolendur. Mikill munur er á fjölda drengja 

og stúlkna í úrtakinu og því samanburður milli þessara hópa ómarktækur. Almennt er 

talið að kynferðisbrot séu vanskráð, en það kom fram í niðurstöðum að um 60% 

þolenda sögðu ekki frá misnotkuninni þegar hún átti sér stað en 88% höfðu komið 

fram er könnunin var gerð. Í 67% tilfella var misnotkunin gróf þar sem kynmök áttu 

sér stað. Um fjórðungur þolenda var 6 ára eða yngri er misnotkunin hófst og í flestum 

tilfellum, þegar kom að kynferðislegri misnotkun á stúlkum, voru gerendur karlmenn 

sem tengdust fjölskyldunni eða í 55% tilvika. Í 36% tilvika, er kom að misnotkun á 

drengjum, voru gerendurnir ókunnugir karlar.  Flestir gerendur sem misnotuðu 

stúlkur voru karlar, eða í 97% tilvika, en drengja í 71% tilvika. Konur voru gerendur í 

29% tilvika þegar kom að drengjum og 3% tilvika hjá stúlkum. Aðeins var kært í 
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fjórum tilvikum en enginn brotamannanna dæmdir. Þessar niðurstöður gefa aðeins 

skýrari mynd af umfangi kynferðisafbrota á börnum og hversu falinn raunveruleiki 

þolenda er í raun.  

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (2010) bendir á, í rannsókn sinni á 

kynferðisofbeldi gegn börnum, að sjálfstraust, jákvætt viðhorf til skóla, stuðningur 

foreldra og þátttaka unglinga í íþróttum drógu úr líkum á þunglyndi og reiði í kjölfar 

misnotkunar. Gott sjálfstraust vinnur gegn neikvæðum áhrifum ofbeldisins þegar 

kemur að slíkum tilfinningum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einhverja hugmynd 

um hvaða afleiðingar þolendur eru að fást við í kjölfar kynferðisbrots. 

Ekkert bendir til þess að rannsóknir hérlendis geti gefið einhverja hugmynd 

um raunverulegt umfang kynferðisofbeldis á körlum. Þó er hægt að skoða niðurstöður 

rannsókna á afleiðingum ofbeldis meðal kvenna, t.d. reiði, brotin sjálfsmynd, kvíði, 

streita og fleira sem þolendur kynferðisofbeldis eru að fást við og ganga út frá því að 

karlar upplifi svipaðar tilfinningar.  

2.3 Samfélagsleg viðhorf 
Samfélagsleg áhrif innan hópa spila oft stóran þátt hvað varðar hegðun einstaklinga 

innan og utan þeirra í ákveðnum aðstæðum (Hogg, 1992; Hornsey og Hogg, 2000). 

Einstaklingar innan ákveðinna hópa, t.d. stuðningshópar þolenda kynferðislegrar 

nauðungar, skapa sterk tengsl og ákveðin norm innan hópsins. Einstaklingar sem 

standa utan slíkra hópa eiga erfiðara með að skilja aðstæður og líðan þeirra sem hafa 

orðið fyrir ofbeldi, þá sérstaklega kynferðisofbeldi. Einkenni þessara hópa eru vald, 

staða og manngreinandi álit sem einstaklingar innan þeirra tileinka sér. Slíkir hópar 

eru skoðaðir út frá kenningum sem byggja á félagslegri samvitund sem er til 

grundvallar hvernig einstaklingar flokka sig í hópa og samsama sig öðrum. Þolendur 

kynferðisofbeldis eiga auðveldara með að vinna með hver með öðrum að því leyti að 

þeir hafa skilning á tilfinningum og afleiðingum kynferðisofbeldisins. Aðstandendur 

og aðrir sem standa utan slíkra hópa eiga erfiðara með að skilja hvað þolendur eru að 

upplifa og hvaða afleiðingar þeir eru að fást við. 

 Viðhorf þeirra sem ekki hefur verið nauðgað eða ekki verið beittir öðru 

kynferðislegu ofbeldi er oft byggt á fáfræði og skilningsleysi. Þolendur 

kynferðisofbeldis öðlast ákveðinn skilning í gegnum aðra hópa og með öðrum 

einstaklingum með svipaða reynslu og þeir, en aðstandendur standa oft utan við slíka 

hópa og eiga erfiðara með að skilja þær afleiðingar sem þolandinn er að fást við. Þó 
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eru til samtök eins og Al-Anon sem eru til stuðnings aðstandenda þolenda ofbeldis og 

fleiri aðila sem fást við alkóhólisma, fíkniefnanotkun og fleira. Sem dæmi um 

skilningsleysi og fordóma innan samfélagsins sýndu niðurstöður rannsóknar 

Anderson og Lyons (2005) að þolendur, sem hafa góðan félagslegan stuðning 

nánustu aðstandenda, eru síður álitnir eiga sök á ofbeldinu. Þolendur sem hafa lítinn 

eða enginn félagslegan stuðning eru líklegri en aðrir til að vera að hluta til kennt um 

að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, t.d. hafa áfengis- og fíkniefnaneysla og 

klæðnaður þolandans áhrif á hvernig aðrir líta á verknaðinn.   

Í tilfelli Sveins Rúnars Einarssonar, sem var nauðgað á þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum árið 2012, var lögreglan aldrei kölluð til er hann leitaði sér hjálpar í 

sjúkratjaldinu. Hann var beðinn um að hafa samband við Neyðarmóttöku fyrir 

þolendur kynferðisofbeldis daginn eftir en ætti annars bara að fara að sofa (Ritstjórn 

DV, 2013).  Hann taldi að tekið hafi verið öðruvísi á hans máli eingöngu af því að 

hann er karlmaður og að fólk almennt geri ráð fyrir að karlmönnum sé ekki nauðgað. 

Hann átti erfitt með að gleyma atburðinum og leitaði í mikla neyslu áfengis og sökkti 

sér niður í vinnu. Hann fann fyrir mikilli reiði og fjarlægðist bæði vini sína og 

fjölskyldu. Er hann leitaði til sálfræðings og gat opnað á þetta fyrir vinum sínum og 

fjölskyldu og viðurkenndi fyrir sjálfum sér að nauðgun hafi í raun átt sér stað gat 

hann byrjað leið sína að úrlausn afleiðinganna. Er hann gat rætt um þetta við vini sína 

fór smám saman að draga úr skömminni og honum leið betur. Opinber umræða um 

kynferðisafbrot gegn körlum hafði mikil áhrif á hvernig hann tókst á við áfallið. 

Frásögn á við þessa gefur ákveðna mynd af því hvernig þolendur eru að upplifa 

framkomu í sinn garð bæði af samfélaginu og af lögreglu.  

2.4 Umræða í fjölmiðlum 
Gera má ráð fyrir að almennt séð í samfélaginu sé ekki tekið mark á þolendum 

kynferðisofbeldis, sérstaklega þegar kemur að karlmönnum sem beittir eru ofbeldi af 

hendi annarra karlmanna og enn frekar séu þeir beittir kynferðislegu ofbeldi af hendi 

konu. Umfjöllun í fjölmiðlum um karlmenn sem þolendur kynferðisofbeldis snúa að 

því hvernig brotið var framið og hvort gerandinn hafi verið karl eða kona. Í þeim 

tilfellum er kona er gerandi snýr umfjöllun fréttamiðla að því að konan hafi t.d. verið 

falleg eða kynóð (Ritstjórn DV, 2014). Karlmenn eigi að vera þakklátir og ánægðir 

með að þeim sé sýndur áhugi og þeir komist á séns. Raunveruleikinn er hins vegar 
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allt annar, en það breytir engu hver á í hlut, þvingað kynlíf hefur slæmar afleiðingar í 

för með sér fyrir þolandanna óháð kyni.  

Ummælakerfi fréttasíðna býður upp á opinbera umræðu sem er oft óvægin og 

kemur illa við alla málsaðila auk aðstandenda þeirra. Sér í lagi á þetta við um ummæli 

sem snúa að gerandum í málum, t.d. að það eigi að skjóta þetta lið, aflima þá, berja 

þá, dæma til dauða og annað sambærilegt. Slík ummæli geta haft fælandi mátt þegar 

kemur að því að gerendur vilji og þori að sækja sér aðstoð áður en þeir brjóta af sér.  

Mýtum sem hafa skotið samfélagslegum rótum er oft viðhaldið af fjölmiðlum, 

t.d. að karlar geti ekki orðið fyrir kynferðisofbeldi og að samkynhneigðir karlar séu 

helstu gerendur í kynferðisbrotamálum gegn drengjum (Anna Bentina Hermansen, 

2012). Slíkar frásagnir eru einfaldlega rangar og byggðar á röngum upplýsingum eða 

gömlum goðsögnum. Hugmyndir um að karlmenn upplifi kynferðislega örvun eða 

verði síður fyrir áfalli eftir kynferðisbrot eru heldur ekki á rökum reistar þar sem 

karlar geta brugðist við líkamlegri örvun í ofbeldisfullum aðstæðum, líkt og konur.  

2.5 Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis 
Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis er deild á Landspítala Íslands sem 

sérhæfir sig í móttöku og meðferð þolenda kynferðisofbeldis. Markmið móttökunnar 

er að ,,tryggja velferð og stöðu þeirra sem til þjónustunnar leita vegna nauðgunar, 

tilraunar til nauðgunar eða annars kynferðisofbeldis” (Landspítalinn, e.d.). 

Megintilgangur þessarar þjónustu er að draga úr eða koma í veg fyrir andlegar og 

líkamlegar afleiðingar ofbeldisins sem rekja má beint til þess. Þolendur geta leitað sér 

aðstoðar hvort sem það er til að leita eftir stuðningi og ráðgjöf eða til læknisskoðunar 

og meðferðar. Þar fá þolendur boð um sálfræðiþjónustu og lögmannsaðstoð án 

kostnaðar. 

 Neyðarmóttakan hefur gefið út bækling um áfallaviðbrögð við 

kynferðisofbeldi þar sem farið er nokkuð ítarlega yfir einkenni og algeng viðbrögð 

við kynferðisofbeldi. Fyrstu viðbrögð við kynferðisofbeldi eru til að mynda grátköst, 

skjálfti, vöðvaspenna, doði og tómleiki, depurð, kviðverkir, öryggisleysi, bjargar- og 

ráðaleysi. Einkenni sem þolendur finna fyrir er einhver tími er liðinn frá broti eru t.d. 

áleitnar minningar og hugsanir, martraðir, svefnvandi, sterk viðbrögð við áreiti, 

vöðvaspenna, erfitt að slaka á, ótti við það sem minnir á atburðinn, erfiðleikar með 

einbeitingu, ótti og kvíði, þunglyndi, áhugaleysi eða vonleysi, félagsfælni og 
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einangrun, öryggisleysi, pirringur og reiði. Streitueinkenni gera einnig oft vart við 

sig.  

 Sameiginlegar afleiðingar sem þolendur kynferðisofbeldis fást við eru meðal 

annars ágengar endurminningar sem valda andlegri vanlíðan og jafnvel líkamlegum 

viðbrögðum sem rekja má til þess að þolandinn sé ekki búinn að ná að vinna úr 

minningunum. Sumir upplifa tilfinningalegt uppnám og doða í kjölfar brotsins og 

jafnvel óraunveruleikakennd, að brotið hafi í raun ekki átt sér stað.  

Algengar afleiðingar kynferðisofbeldis eru skömm, sektarkennd og 

sjálfsásakanir þar sem þolendur kenna sjálfum sér um hvað átti sér stað. Einstaklingar 

eru vanir því að útskýra það sem gerist með því að skoða eigin hegðun og hugsanir 

um eigin ábyrgð er ein leið fyrir þolendur að skilja það sem gerðist. Sumir upplifa 

mikla reiði og pirring eftir að hafa verið beittir kynferðisofbeldi og ranglæti. Reiðin 

getur beinst að atburðinum en stundum að þolandanum. Reiðin getur leitt til 

versnandi samskipta við aðra og hindrað þolendur í að ná að vinna úr áfallinu og 

afleiðingunum. Margir þolendur eiga erfitt með nánd og kynlíf ásamt því að fást við 

brotna sjálfsmynd. Kynferðisofbeldi felur í sér að völd og stjórn er tekin af 

þolandanum tímabundið, en slíkt getur falið í sér mikla minnimáttarkennd og skömm. 

Samkvæmt upplýsingum Neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis er aðeins 

lítill hluti þeirra sem þangað leita karlmenn eins og sjá má á mynd 2-1.  
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Mynd 2-1 Kynjahlutfall á Neyðarmóttöku 1993-2013. 

	  
Heimild:	  Neyðarmóttaka	  fyrir	  þolendur	  kynferðisofbeldis.	  Landspítalinn	  (e.d.).	  	  

Frá árinu 1993 hefur aukist að konur til Neyðarmóttökunnar en fjöldi karla hefur 

sveiflast á milli ára. Á mynd 2-2 má sjá hversu mikill fjöldi mála kemur til 

Neyðarmóttökunnar í samanburði við hversu mörg mál eru kærð. Fjöldi kærðra mála 
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Mynd 2-2  Kynjahlutfall þolenda sem leita til Neyðarmóttökunnar 1993-2013 

 

Heimild: Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Landspítalinn (e.d.)  
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Mynd 2-3 Fjöldi mála á Neyðarmóttöku 1993-2013 

 

Heimild: Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Landspítalinn (e.d.) 

Um það bil helmingur mála var kærður til lögreglu og í allt að 10% tilvika má sjá 

að gerendur voru fleiri en einn. Samkvæmt upplýsingum Neyðarmóttökunnar voru 
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kom að óánægju með störf lögreglu í kynferðisbrotamálum, töldu flestir að hún hefði 

ekki gert nóg í málinu né sýnt því nægilegan áhuga eða sinnt því vel (Rannveig 

Þórisdóttir og fl., 2005). Erfið sönnunarbyrði í kynferðisafbrotamálum getur valdið 

því að þau ná ekki inn í kæruferli, en slíkt leggur ákveðinn grunn að óánægju með 

úrvinnslu slíkra mála. Lögreglan rannsakar málið og sendir til ríkissaksóknara sem 

tekur ákvörðun um hvort málið sé líklegt til að ná sakfellingu og hvort kæra eigi í 

þeim tilfellum (Friðrik Smári Björgvinsson, munnleg heimild, 14. júlí 2014).  

Kynferðisbrot sem tilkynnt voru til lögreglu á árinu 2011 voru samtals 365. 

Þar af voru flest brotin nauðgun, eða 128 brot og þar á eftir kynferðisleg misnotkun á 

börnum, samtals 114. Þetta eru fleiri brot en árin 2010 og 2009 en nokkuð svipaður 

fjöldi og árið 2008. Tilkynningar um kynferðisbrot hafa verið að aukast undanfarin ár 

en samkvæmt ársskýrslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefur tilkynningum um 

kynferðisafbrot fjölgað um 18% á árunum 2009-2012 (Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu, 2013; Ríkislögreglustjórinn, 2012). Tilkynningum vegna 

nauðgana hefur fjölgað mest, eða um 15% á milli ára. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á 

að töluvert færri tilkynningar skila sér til lögreglunnar en raunverulegur fjöldi brota 

(Tjaden og Thoennes, e.d.).  

Á mynd 2-4 má sjá hlutfall málsnúmera með og án brotaþola. Frá árinu 2008 

hefur hlutfall málsnúmera með brotaþola verið hærra en þeirra mála sem ekki hafa 

brotaþola. 
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Mynd 2-4 Hlutfall málsnúmera með og án brotaþola 

 

Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 2013. 
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Mynd 2-5 Fjöldi brotaþola og kærenda 

 

Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 2013.  
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Mynd 2-6 Kyn brotaþola og fjöldi tilkynninga 

 

Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 2013.  

Á mynd 2-6 má sjá hvernig tilkynningar kynferðisbrota skiptast eftir kynjum. Hér 

má sjá aftur þessa miklu aukningu í tilkynningum líkt og á mynd 2. Aukning  er hjá 

báðum kynjum en áberandi hversu margir karlar tilkynna kynferðisbrot árið 2013.  

2.7 Hjálparsamtök 

2.7.1 Stígamót 

Stígamót eru samtök sem stofnuð voru í upphafi sem hjálparsamtök fyrir konur og 

börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þann 8. mars árið 1989 á 

alþjóðlegum baráttudegi kvenna var ákveðið að helga daginn baráttunni gegn 

kynferðisofbeldi á Íslandi. Á þeim tíma var lítið hugsað til þess að karlmenn voru og 

eru líka þolendur kynferðisofbeldis (Stígamót, 2012).  

Í dag eru markmið Stígamóta að vera staður sem bæði karlar og konur, sem 

beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi, geta leitað til, fengið stuðning og deilt reynslu 

sinni með öðrum sem hafa einnig verið beittir slíku ofbeldi. Stígamót eru því 

ákveðinn griðastaður fyrir þolendur kynferðisofbeldis, en það á líka við um klám, 

vændi og mansal. Stígamót eru ,,baráttusamtök fyrir bættu samfélagi þar sem 

kynferðisofbeldi er ekki liðið”. Þar er áhersla lögð á að veita almenningi og öðrum 

starfshópum fræðslu og upplýsingar. Hugmyndafræðin sem slík er að ,,þar er tekið 

mark á reynslu brotaþola í kynferðisbrotamálum og gengið út  frá henni í öllu starfi” 

(Stígamót, 2012). 

28	  
16	   26	  

40	   29	  
57	  

210	   208	  
195	  

209	  
181	  

284	  

0	   7	   1	   1	   2	   0	  
0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Fj
öl
di
	   Karl	  

Kona	  

Óþekkt	  



22 

 

2.7.2 Drekaslóð 

Drekaslóð er þjónustumiðstöð fyrir þolendur obeldis og vanrækslu af báðum kynjum 

og aðstandendur þeirra. Veitt er þjónusta til þeirra sem hafa orðið fyrir einelti, 

kynferðisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum. Starfsmenn Drekaslóðar er hópur 

fólks sem hefur bæði reynslu og þekkingu á afleiðingum ofbeldis og bæði karlar og 

konur vinna við ráðgjöf til fólks. Leggja þau mikla áherslu á áframhaldandi þjónustu 

að grunnþjónustu lokinni. Einnig er boðið upp á námskeið til þolenda með aðstoð 

lögfræðinga til að kynna fyrir þeim ferli kærumála. Starfsemin er ætluð 

einstaklingum eldri en 18 ára, en samtökin taka á móti yngri þolendum með 

samþykki foreldra eða forráðamanna. Samtökin hafa frá upphafi boðið upp á aðstoð 

og ráðgjöf til beggja kynja.  

2.7.3 SASA og fleiri samtök 

Þolendur kynferðisofbeldis hafa þann möguleika að leita til 12 spora samtaka til að 

vinna úr afleiðingum kynferðisofbeldis samhliða áfengisvanda og neyslu ólöglegra 

fíkniefna. SASA (e. sexual abuse survivors anonymous) voru virk á árunum 2009-

2011 en þau voru félagsskapur karla og kvenna sem eiga þá reynslu sameiginlega að 

hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi einhvern tímann á lífsleiðinni. Önnur 

hjálparsamtök eru t.d. Kristínarhús sem er sérstaklega hugsað fyrir konur á leið úr 

vændi og/eða mansali, en vændi er oft tengt við kynferðisofbeldi.  

 Mikil áhersla er lögð á aðstoð til kvenna en úrræði til karla eru mjög fá, þrátt 

fyrir að þeir hafi í dag greiðan aðgang að aðstoð hjá bæði Stígamótum og Drekaslóð. 

Því er enn mikilvægara að vekja athygli á stöðu karla sem orðið hafa fyrir 

kynferðisofbeldi og valdbeitingu af einhverjum toga. Hætta er á að þeir séu að 

burðast með afleiðingarnar í langan tíma sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir þá 

sjálfa, t.d. sjálfsvíg, þunglyndi, kvíða og streitu.  
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessari rannsókn er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir  (e. qualitative 

research), en þær aðferðir fela meðal annars í sér kerfisbundna og nákvæma 

gagnasöfnun í djúpviðtölum (Hennink o.fl., 2011). Með því er verið að öðlast dýpri 

skilning á upplifun viðmælenda á stöðu sinni innan samfélagsins og reynt að varpa 

ljósi á félagslega stöðu þeirra sem hafa orðið fyrir kynferðislegri nauðung og ofbeldi. 

Að sama skapi er reynt að öðlast skilning á hvers vegna þolendum reynist erfitt að 

segja frá og sækja sér aðstoð fagaðila á borð við lögreglu í kjölfar brots samanborið 

við þolendur innan annarra brotaflokka.  

3.1 Rannsóknaraðferðir 
Raunhyggja og túlkunarhyggja eru tveir grunnþættir rannsóknaraðferða félagsvísinda 

sem skiptast í tvo meginflokka, megindlegar og eigindlegar aðferðir (Hennink o.fl., 

2011). Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á ályktunum og hlutlægum 

tölfræðilegum staðreyndum en eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja meira á túlkun, 

huglægu mati og skilningi á félagslegum aðstæðum. Markmið þessara tveggja 

aðferða eru í grunninn mjög ólík hvað varðar nálgun viðfangsefnisins og eru 

takmarkanir rannsókna eftir því. Hér eiga eigindlegar rannsóknaraðferðir betur við til 

að nálgast viðfangsefnið vegna þess hversu viðkvæmt málefnið er og geta veitt dýpri 

skilning á aðstæðum þolenda og afleiðingum kynferðisofbeldis en megindlegar 

aðferðir.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar þegar ætlunin er að reyna að fá 

betri sýn á viðfangsefnið á grundvelli reynslu viðmælenda, öðlast skilning á 

ákveðnum fyrirbærum, samskiptum, orðræðum eða gjörningum innan samfélagsins. 

Aðferðafræðin byggir einnig á að skoða hvernig einstaklingar samfélagsins móta 

aðstæður sínar og upplifanir sem fela í sér ákveðna innsýn í líf þeirra. Reynt er að 

skoða atburði og upplifun viðmælenda á aðstæðum þeirra í eðlilegu umhverfi og með 

því reynt að skilja aðstæður þeirra út frá túlkun viðmælendanna sjálfra á hlutlausum 

grundvelli af hálfu rannsakanda (Kvale, 1996; Hennink o.fl., 2011).   

Hér verður megin áhersla lögð á að skoða félagslega stöðu karlmanna sem 

hafa orðið fyrir kynferðislegri nauðung og aðstæður þeirra innan samfélagsins. 

Rannsakandi reynir að öðlast betri skilning á stöðu þeirra og sjá hvaða merkingu þeir 
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leggja í aðstæður sínar fyrir og eftir brot. Í nokkrum tilfellum þekkja viðmælendur 

lítið annað en ofbeldi þar sem brotin hafa átt sér stað frá barnsaldri. Hins vegar er 

hægt að fá ákveðna innsýn í hvaða skilning viðmælendur leggja í afleiðingar 

ofbeldisins og hvað þeir gera í dag til að vinna úr þeim.  

 Viðtölin eru hálfopin til að fá bæði sem víðasta sýn á stöðu þolenda en einnig 

er leitað eftir því að fá fram ákveðnar hugmyndir eða skoðanir hvað varðar aðkomu 

Neyðarmóttöku fyrir þolendur nauðgana og lögreglu, ef tilkynnt var um brotið. 

Einnig var leitast við að fá að vita hvernig þolendur upplifa stöðu sína gagnvart sínu 

nánasta umhverfi sem og hvernig sjálfsmynd þeirra hefur breyst í kjölfar brotsins. 

Það átti þó ekki við í þeim tilfellum er viðmælendur höfðu orðið fyrir kynferðisbroti 

frá barnsaldri. Að lokum er leitast við að varpa ljósi á þau úrræði sem eru í boði fyrir 

þolendur kynferðisafbrota og hvort og hvað þarf að bæta þegar kemur að úrræðum og 

aðstoð til þeirra.  

Nánari útlistun á þemagreiningu  og annarri úrvinnslu viðtalanna kemur fram 

síðar í ritgerðinni. Þemun mynda ákveðið mynstur í gegnum viðtölin sem eru 

sjálfsprottin í frásögn viðmælenda og valin eru sérstaklega til að móta niðurstöður. 

Ég, rannsakandi, sá ein um að afrita og greina viðtölin.  

3.2 Eigin afstaða 
Viðfangsefnið er mikilvægt og þarft verkefni til þess að upplýsa um félagslega stöðu 

og líðan þolenda kynferðisofbeldis. Ég varð sjálf fyrir andlegu, líkamlegu og 

kynferðislegu ofbeldi af hendi maka á tvítugsaldri og þótti það mikil skömm og 

niðurlæging. Ég leitaði ekki til sálfræðinga, lögreglu, fjölskyldu eða vina til að vinna 

úr afleiðingunum fyrr en löngu seinna þar sem skömmin var mikil. Það var langt ferli 

að ná andlegri heilsu á ný en það sýndi sig að mikilvægt er að geta rætt um hlutina til 

að ná að vinna úr afleiðingunum. Reynslan hefur nýst mér vel þegar kemur að 

rannsókninni að því leyti að ég hef ákveðinn skilning á aðstæðum þolenda og hvaða 

tilfinningar þeir eru að ganga í gegnum. Ég móta spurningarnar að einhverju leyti í 

kringum þá reynslu en einnig aðlaga ég þær að niðurstöðum rannsókna og þeim 

upplýsingum sem liggja fyrir um félagslegar aðstæður og líðan þolenda í kjölfar 

kynferðisofbeldis. Rannsakendur gera sér oft ekki grein fyrir að þeir hafa ríkjandi 

hugarfar í rannsóknum sem hefur mótast bæði af fræðilegum áhuga og persónulegri 

reynslu sem mótar aðferðir þeirra (Hennink o.fl., 2011). Hér má segja að ég geri mér 
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grein fyrir hver staða mín er sem rannsakandi og bæði persónulegur og fræðilegur 

áhugi knýr mig áfram við gerð rannsóknarinnar.  

Fordómar og þöggun eru ráðandi í þessum málaflokki og það þarf að bæta 

með opnari umræðu um afleiðingar kynferðisofbeldis. Þá eru töluvert færri 

kynferðisafbrot en önnur ofbeldisbrot tilkynnt til lögreglu og fleiri mál af þessum 

toga eru felld niður vegna erfiðrar sönnunarbyrði í svona málum 

(Ríkislögreglustjórinn, 2012). Í gegnum opinbera umræðu standa konur töluvert 

framar að vígi en karlar sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi því þöggunin er 

meiri þar. Þá má einnig benda á að karlar eru í miklum minnihluta þegar kemur að 

tilkynningum til lögreglu og þeir leita í minni mæli til Neyðarmóttöku fyrir þolendur 

nauðgana og hjálparsamtaka á borð við Stígamót og Drekaslóð. Því fannst mér 

verðugt verkefni að nálgast karlmenn fremur en konur en þó hafa þær til 

samanburðar. Mikilvægt er að karlar hafi jöfn tækifæri og konur til að leita sér 

aðstoðar og að sömu úrræði séu í boði fyrir bæði kynin. 

3.3 Undirbúningur 
Undirbúningur og vinnsla við rannsóknina hófst haustið 2013 en hugmyndin sjálf 

hafði verið í mótun frá því þá um vorið. Undirbúningurinn fól að mestu í sér að gera 

rannsóknaráætlun, skrá niður viðtalspunkta til að styðjast við í gegnum viðtölin (sjá 

viðauka 1), leita eftir viðmælendum og búa til tímaáætlun.  

Rannsóknin miðar að því að öðlast dýpri skilning á félagslegri stöðu 

karlmanna sem þolenda kynferðislegrar nauðungar. Við leit að þátttakendum þurfti að 

leiða hugann að ýmsum atriðum þar sem rannsóknarefnið er mjög viðkvæmt. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og leitað var eftir því að viðmælendur 

tækju þátt í henni sjálfviljugir. Haft var samband við Ingólf Harðarson, sem er 

þolandi kynferðisofbeldis, en hefur unnið vel í sínum málum og aðstoðar aðra sem 

hafa orðið fyrir því. Hann hefur því góð tengsl við aðra þolendur og aðstoðaði við leit 

að viðmælendum. Flestir viðmælendur höfðu samband við birtingu auglýsingar, aðrir 

vegna ábendinga frá Stígamótum og fékk ég fyrirfram veitt samþykki nokkurra 

viðmælenda að hafa samband við þá.  

Skipulagt val á þátttakendum var frekar auðvelt þar sem markhópurinn var 

karlar sem hafa orðið fyrir einhvers konar kynferðislegri nauðung. Opinber aðgangur 

að þessum hópi er þó frekar takmarkaður og var tekin sú ákvörðun að leita til aðila 

sem þekkja til og geta náð til stærri hópa. Haft var samband við Stígamót, Drekaslóð 
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og Nemendaskrá hjá Háskóla Íslands sem sendu út auglýsingu með ósk um 

viðmælendur í rannsóknina. Einnig var haft samband við mann sem hefur aðstoðað 

þolendur kynferðisofbeldis og þekkir vel til. Útbúin var auglýsing á Facebook sem 

skilaði ágætum árangri (sjá viðauka 2). Ákveðið var að óska einnig eftir konum til að 

fá smá innsýn í hvort karlkyns og kvenkyns þolendur upplifi félagslega stöðu sína á 

ólíkan hátt þegar kemur að þessum málaflokki.  

Tími, staðsetningar og dagsetningar viðtala voru ákveðin í samráði við 

viðmælendur, en í einhverjum tilfellum var viðtölum frestað og í þremur tilfellum 

varð ekki af viðtali vegna óviðráðanlegra aðstæðna. Haft var samband við væntanlega 

viðmælendur símleiðis, í gegnum tölvupóst, í gegnum samskiptasíðuna Facebook og 

smáskilaboð. Viðtölin fóru fram á heimili rannsakanda í sumum tilfellum og á 

heimilum viðmælenda í öðrum. Einnig var eitt viðtal tekið á vinnustað viðmælanda 

og eitt viðtal í viðtalsherbergi í Þjóðarbókhlöðunni.  

3.4 Viðmælendur 
Alls eru viðmælendur í rannsókninni 13 talsins. Þar af eru þolendur 11, 7 karlar og 4 

konur og síðan var rætt við 2 fulltrúa frá lögreglunni í Reykjavík. Það er misjafnt 

hvenær viðmælendur urðu fyrir ofbeldinu, eða frá u.þ.b. 5 ára aldri upp í 

sextugsaldur. Viðmælendur eru á aldrinum 22-57 ára og meðalaldur þeirra um 43 ár. 

Flestir viðmælenda hafa lifað lengi í þögninni, í mörg ár eða áratugi, en aðeins tveir 

sögðu frá ofbeldinu strax eftir að það hafði átt sér stað. Áherslumunur er á milli karla 

og kvenna þegar kemur að því að segja frá ofbeldinu, þ.e. konur eru líklegri til að 

segja fyrr frá en karlar.  

 Tæplega helmingur viðmælenda koma frá litlum bæjarfélögum úti á landi en 

hafa flutt búsetu fjarri gerendum. Allir viðmælendur hafa fengist við afleiðingar 

kynferðisofbeldisins á einn eða annan hátt og reynt að vinna úr þeim með misjöfnum 

árangri. Hér verða viðmælendur rannsóknarinnar kynntir sérstaklega en nöfnum 

þeirra og annarra sem eru nafngreindir í viðtölunum hefur verið breytt til að halda 

trúnaði.  

Sigrúnu var nauðgað af tveimur 15 ára unglingsstrákum á heimili annars 

gerandans eftir skemmtanahald þar sem áfengi var haft um hönd. Þau bjuggu öll í 

litlu samfélagi úti á landi og var hún 17 ára er brotið átti sér stað. Í dag er hún á 

fimmtugsaldri, einstæð tveggja barna móðir og er að kljást við geðræn veikindi þar 

sem hún hefur nýlega verið greind með geðhvarfasýki. Hún leitaði ekki aðstoðar til 
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lögreglu af ótta við niðurlægingu og skömm en hafði síðar samband við Stígamót til 

að vinna úr afleiðingunum. Hún tolldi þó ekki lengi við þar en hefur reynt nokkrum 

sinnum að fara aftur.  

Stefáni var nauðgað á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum í fyrra, en hann er á 

þrítugsaldri. Grunur er um að honum hafi verið byrlað eitthvað í áfengi þar sem hann 

var nýlega kominn á svæðið og aðeins nýbyrjaður að fá sér í glas. Hann hefur engar 

minningar um hvað gerðist eða hvernig hann endaði þar sem hann vaknaði um 

morguninn. Hann leitaði til lögreglunnar og Neyðarmóttöku fyrir þolendur 

kynferðisofbeldis og fékk þar haldgóðan stuðning í formi sálfræðiaðstoðar. Hann 

hefur fengið góðan stuðning frá fjölskyldu sinni og maka en hefur enn ekki sagt 

vinum sínum frá.  

Jón, sem er á sextugsaldri, varð fyrir grófu kynferðisofbeldi á barnsaldri og 

unglingsárum. Hann bjó í litlu samfélagi úti á landi. Brotið sem átti sér stað á 

barnsaldri gerðist einu sinni en á unglingsárum var brotið mörgum sinnum á honum 

af sama aðila og stóð ofbeldið yfir í langan tíma. Hann átti erfitt með nám sem barn 

en var mikill íþróttagarpur og þótti heldur fjörugur eða eins og hann orðaði það, að 

hann yrði líklega greindur með ADHD í dag. Hann vinnur úr afleiðingunum með því 

að vinna með öðrum, tala við alla og vera opinn um líðanina og skammast sín ekki 

lengur.  

Hannes er á sextugsaldri og leitaði hann til mín eftir að hafa séð auglýsingu 

hjá Stígamótum og hittumst við á heimili mínu. Hann hefur verið hjá Stígamótum 

síðustu ár í sjálfshjálparhóp ásamt fleiri karlmönnum. Hann varð fyrir andlegu ofbeldi 

og kynferðislegri áreitni af hendi föður síns frá barnsaldri fram á fullorðinsár. Hann 

hefur átt við þunglyndi og kvíða að stríða en hann sagði ekki frá fyrr en nýlega er 

síðasta brotið átti sér stað.  

Helgu, sem er á þrítugsaldri, var nauðgað af kunningja árið 2008. Hún er nemi 

og tveggja barna móðir í dag og virðist ganga vel eftir að hafa unnið vel úr 

afleiðingunum með sálfræðingum. Hún leitaði til Neyðarmóttöku fyrir þolendur 

kynferðisofbeldis og kærði brotið til lögreglunnar tvisvar. Það var gert sem hluti af 

hennar bataferli til að sýna gerandanum að nauðgun er aldrei réttlætanleg. Hún lagði 

áherslu á að vera ekki að fela hvað gerðist heldur tala opinskátt um það og nýtur 

stuðnings bæði fjölskyldu og vina.  

Atli er á sextugsaldri og býr hann erlendis. Viðtalið fór fram í gegnum 

samskiptaforritið Skype. Hann varð fyrir kynferðislegu ofbeldi á barnsaldri af hendi 
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þekkts barnaníðings og einnig af hendi konu sem bjó í sama húsi og hann sjálfur sem 

barn. Hann var virkur í íþróttum á yngri árum en átti erfitt með að taka gagnrýni sem 

hafði neikvæð áhrif. Hann hefur barist við þunglyndi og kvíða ásamt því að hafa haft 

sjálfsvígshugsanir frá 12 ára aldri, er hann reyndi fyrst að fyrirfara sér. Hann gat 

byrjað að segja frá ofbeldinu árið 2005 í kjölfar þess að hann lenti í slysi og hlaut 

áverka á höfði en hann þjáist einnig af vefja- og liðagigt og önnur andleg veikindi 

hafa hrjáð hann.   

Árni, sem er á fimmtugsaldri, varð fyrir ofbeldi af hendi kvenmanna. Fyrst var 

hann misnotaður sem barn af frænku sinni, í annað sinn var hann 15 ára og var 

nauðgað af vinkonu móður sinnar og á tvítugsaldri varð hann fyrir kúgun og 

kynferðislegu ofbeldi af hendi maka. Brotin sem áttu sér stað er hann var yngri brutu 

niður sjálfsmynd hans og sjálfstraust sem á sinn þátt í hvað átti sér stað við 

makaofbeldið. Hann hafði aldrei sagt frá ofbeldinu áður en hann mætti í viðtalið. 

Hann hefur tekist á við kvíða og þunglyndi og hafði mjög brenglaða skoðun á kynlífi 

og því tengdu áður en hann kynntist konunni sem hann býr með í dag. Hann leitaði 

sér hvergi aðstoðar og hefur lengi verið að burðast með þunga byrði þagnarinnar. 

Hann bjó í litlu samfélagi út á landi sem barn.  

Fjóla er á fertugsaldri og var beitt kynferðislegu ofbeldi af hendi stjúpföður og 

stjúpafa. Hún varð einnig fyrir félaganauðgun og annarri nauðgun um 

verslunarmannahelgi fyrir nokkrum árum. Hún hefur þurft að þola andlegt ofbeldi af 

hendi móður og systkina. Hún leitaði til lögreglu fyrst 12 ára gömul en þar þarf 

foreldri að vera viðstatt og þvi varð ekki mikið úr þeirri heimsókn. Hún lenti í óreglu, 

bæði áfengis og fíkniefna, en kom sér út úr því er hún varð ólétt 17 ára. Þá varð hún 

enn fyrir misnotkun og nú af hendi ljósmyndara sem tók af henni óléttumyndir. Hún 

hefur lengi leitað sér aðstoðar en oft rekist á veggi og er í dag að vinna úr 

afleiðingunum hjá Drekaslóð. Hún er öryrki sem er að kljást við kvíða, þunglyndi, 

vefja- og liðagigt ásamt fleiru sem rekja má beint til afleiðinga kynferðisofbeldis. 

Viðtalið fór fram á heimili viðmælanda.  

Stefanía er á sextugsaldri og varð fyrir kynferðislegri áreitni af hendi föður og 

andlegu og líkamlegu ofbeldi af hendi móður frá barnsaldri og fram til dagsins í dag. 

Hún bjó í litlu samfélagi úti á landi þar sem faðir hennar var virtur samfélagsþegn að 

hennar sögn. Hún hefur tekist á við alvarleika afleiðinganna sem einkennast af 

þunglyndi, kvíða og geðrofi. Hún hefur tekist á við sjálfsvígshugsanir og hefur leitað 

bæði til Stígamóta og Drekaslóðar en ekki tollað lengi við. Í dag starfar hún í 
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láglaunastarfi á heilbrigðisstofnun þrátt fyrir að vera með tvær háskólagráður og er að 

klára sjúkraliðanám, en kvíðinn og þunglyndið hafa valdið því að hún getur ekki 

unnið við draumastarfið sem tengist listfræði.  

Magnús er á fertugsaldri og var nauðgað af frænda sínum sem barn. Mikið 

andlegt og líkamlegt ofbeldi átti sér einnig stað á heimili hans, óregla og misnotkun 

áfengis. Hann var mjög einrænn sem barn og haldinn miklum kvíða sem hrjáir hann 

að einhverju leyti enn í dag. Hann leitaði til SASA samtakanna og Al-anon er hann 

byrjaði að vinna úr afleiðingunum á fullorðinsárum. Hann er menntaður sálfræðingur 

í dag og er giftur með börn.  

Tómas er á sextugsaldri og var beittur kynferðisofbeldi sem barn, en hann 

fékk greitt fyrir kynferðislega ,,greiða” frá 6 ára aldri. Mikil óregla var á heimilinu 

sem og andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hann hefur fengist við kvíða og 

sjálfsskaðahegðun ásamt því að hafa verið háður áfengi og öðrum vímuefnum áður en 

hann fór að vinna úr afleiðingum ofbeldisins. Hann er í dag giftur fjögurra barna faðir 

og hefur unnið mikið úr afleiðingunum og styður sig við trú og kærleika í þeim 

efnum. 

Allir viðmælendur standast þær kröfur sem ákveðnar voru við upphaf 

rannsóknar og því ætti rannsakandi að geta náð þeim markmiðum sem lagt var upp 

með í byrjun. Þátttakendur hafa mismunandi bakgrunn, en þó eiga nokkrir það 

sameiginlegt að koma frá brotnum heimilum þar sem mikil óregla, áfengisneysla og 

ofbeldi átti sér stað. Sumir hverjir eru búnir að vinna í sínum málum, aðrir eru enn að 

vinna úr þeim og nokkrir hafa ekki náð að vinna sig úr þessu og jafnvel ekki enn sagt 

sínum nánustu frá.  

Ég taldi mikilvægt að tala einnig við lögreglumenn sem fást við þennan 

málaflokk þar sem komið er inn á aðkomu lögreglunnar að málefnum þolenda. Með 

því er verið að koma í veg fyrir einhliða umræðu og öðlast betri skilning á aðkomu 

lögreglunnar í kynferðisbrotamálum út frá bæði sjónarhóli þolenda og lögreglu. Tekin 

voru viðtöl við tvo lögreglumenn, annars vegar einn yfirmann lögreglunnar og hins 

vegar lögreglumann sem vinnur á kynferðisbrotadeild lögreglunnar. Viðtölin tóku 

bæði um 30 mínútur. 

3.5 Takmarkanir rannsóknar 
Þær takmarkanir sem fylgja þessari rannsókn eru meðal annars að þetta er fyrsta 

eigindlega rannsókn rannsakanda af þessari stærðargráðu. Viðfangsefnið er viðkvæmt 
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og rannsakandinn er kona að ræða um kynferðislegt ofbeldi við karlmenn. Það gæti 

haft í för með sér að viðmælendur haldi aftur af sér í viðtölunum og að rannsakandi 

og viðmælandi nái ekki tengslum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja að mestu á huglægu mati rannsakanda og 

viðmælenda og geta aðrir sem skoða sama viðfangsefni bæði nálgast það á annan hátt 

og túlkað niðurstöðurnar öðruvísi. Mikilvægt er að rannsakandi viðhaldi hlutleysi og 

viðhorf hans og skoðanir hafi ekki áhrif á hvaða upplýsingar koma fram í viðtölunum 

(Hennink o.fl., 2011). Rannsakandi verður að sýna eigið innsæi og samkennd svo að 

viðmælandi treysti honum fyrir viðkvæmum upplýsingum.  

Ég hef ákveðnar hugmyndir út frá minni reynslu en ég hef skilning á að það 

upplifa ekki allir sömu tilfinningar og aðstæður og tel mig hafa getað lagt þær 

hugmyndir til hliðar á meðan á rannsókninni stóð. Ég tel að ég, sem kona, hafi náð 

góðum tengslum bæði við karlana og konurnar sem tóku þátt í rannsókninni þrátt 

fyrir viðkvæmt málefni. Viðtölin gengu vel og tel ég að ég hafi áunnið mér traust 

viðmælenda sem skilaði sér í nákvæmum skýringum og upplýsingum um líðan þeirra 

og upplifun.  

3.6 Áreiðanleiki og réttmæti  
Áreiðanleiki og réttmæti eigindlegra rannsóknaraðferða eru frábrugðin megindlegum 

rannsóknaraðferðum að því leyti að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöðurnar yfir á 

þýði. Ekki er hægt að gera ráð fyrir hlutlægni þar sem rannsakandi myndar ákveðin 

tengsl við viðmælendur og viðfangsefnið sem slíkt. Velja þarf rannsóknaraðferð í 

samræmi við viðfangsefnið og túlkun gagna þarf að vera sannfærandi og skýr. Gæta 

þarf samræmis í niðurstöðum til að eigindleg rannsókn teljist áreiðanleg og að engar 

mótsagnir sé að finna í þeim (Kvale, 1996). Við framkvæmd og úrvinnslu rannsóknar 

voru þessi viðmið höfð að leiðarljósi. 

3.7 Siðferði 
Rannsakandi upplýsti alla þátttakendur um tilgang rannsóknar og að þeim væri frjálst 

að hætta þátttöku hvenær sem er á meðan rannsókninni stendur. Þátttakendum var 

einnig tilkynnt að fullrar nafnleyndar yrði gætt og að gögnum yrði eytt eftir að 

úrvinnslu lyki. Þátttakendur voru jafnframt upplýstir um að viðtölin væru hljóðrituð 

og að þau myndu taka um það bil klukkutíma. Allir viðmælendur skrifuðu undir 

upplýst samþykki þess efnis (sjá viðauka 3).  
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3.8 Gagnasöfnun 
Viðtölin fóru fram á tímabilinu 1. febrúar til 10. maí 2014 í kjölfar þess að óskað var 

eftir viðmælendum í rannsóknina. Viðtölin tóku frá 22 mínútum upp í 1 klukkustund 

og 22 mínútur. Sérfræðiviðtöl við lögreglumenn fóru fram í júlí 2014 á 

lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Viðtölin voru öll tekin upp á stafræna upptöku og fór 

öll úrvinnsla fram í tölvu.  Flest viðtalanna voru nokkuð skýr við úrvinnslu en þrjú 

viðtöl þóttu frekar óskýr vegna utanaðkomandi hávaða og truflana.  

3.9 Kóðun 
Í þessari rannsókn er stuðst við bæði opna og markvissa kóðun, en opin kóðun felur í 

sér að rannsakandi þarf að vera opinn fyrir öllum gögnum sem safnast í viðtölum, 

skoða þau og flokka (Esterberg, 2002). Með því er hægt að sjá mismunandi þemu í 

gögnunum sem hægt er að vinna með og greina. Markviss kóðun felur í sér að 

rannsakandi rýnir betur ofan í gögnin í kjölfar opinnar kóðunar og ítarlegri greining 

fer fram. Þá er sérstaklega verið að skoða hvort þemun komi endurtekið fyrir, en með 

því er verið að ná yfirgripsmiklum upplýsingum úr viðtölunum. Einnig var stuðst við 

öxulkóðun (Strauss, og Corbin, 1990) þar sem athyglinni er beint að því hvort einhver 

sameiginlegur undirliggjandi þáttur geti á einhvern hátt skýrt aðstæður eða atburði. 

Öxulkóðun byggir á að sundurliða meginþemu rannsóknarinnar enn frekar til að sjá 

betur tengingu á milli þeirra.  

3.10 Greining gagna  
Með því að greina gögnin betur er hægt að sjá hvort ákveðin þemu koma endurtekið 

fram og mynda ákveðin mynstur, t.d. svipuð upplifun og líðan þolenda þegar kemur 

að afleiðingum kynferðisofbeldis. Í gegnum kóðun viðtalanna komu  nokkur þemu í 

ljós sem voru sameiginleg hjá bæði körlum og konum og önnur sem einkenndu 

aðeins karla. Allir viðmælendur minnast á reiði, skömm, sjálfsásakanir, þunglyndi, 

kvíða og aðrar geðraskanir. Nokkrir eiga það sameiginlegt að hafa íhugað eða gert 

tilraun til að fremja sjálfsvíg. Karlar eru líklegri til að fela ofbeldið og þegja yfir því, 

þeir eru líklegri en konur til að finna fyrir skömm og ásaka sjálfa sig. Þeir óttuðust 

mest að þeim yrði ekki trúað og lítið yrði gert úr reynslu þeirra.  

Þeir viðmælendur sem urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi sem börn bjuggu oft 

við bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi ásamt því að mikil óregla var á heimilinu. 

Sumir hverjir upplifa félagsfælni og forðast aðstæður sem boðið geta upp á að brot 
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eigi sér aftur stað. Allir viðmælendur áttu erfitt með bæði líkamlega og andlega nánd 

við aðra, hvort sem það er gagnvart börnum sínum, fjölskyldu eða vinum. Meirihluti 

viðmælanda stríðir einnig við líkamlegar afleiðingar á borð við gigtarsjúkdóma og 

önnur stoðkerfisvandamál.  

3.11 Rannsóknarspurningar  
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á félagslega stöðu karlmanna sem hafa 

orðið fyrir kynferðislegri nauðung. Karlar eru ólíklegri en konur til að leita sér hjálpar 

og annarra úrræða til að vinna úr afleiðingum kynferðisofbeldis og eru því líklegri til 

að glata félagslegri stöðu sinni að hluta til eða öllu leyti. Samfélagsleg útskúfun eða 

neikvæð viðhorf til karla sem þolenda kynferðisofbeldis getur aukið félagslega 

fjarlægð, en það getur valdið rofi á samskiptum sem eykur hættu á þunglyndi, kvíða 

og sjálfsvígshugsunum. Viðbrögð samfélagsins og lögreglunnar geta haft áhrif á það 

hvort karlar sæki sér hjálp eða ræði málin við nánustu vini og fjölskyldu. Skoðað 

verður hvernig þolendur upplifa aðkomu lögreglu þegar það á við og af hverju þeir 

þolendur sem leituðu ekki til hennar, gerðu það ekki.  

Rannsóknarspurningarnar sem hafðar eru að leiðarljósi í gegnum niðurstöður 

rannsóknarinnar eru:  

1. Hver er upplifun karla, sem orðið hafa fyrir kynferðislegri nauðung, á 

félagslegri stöðu sinni í samfélaginu í kjölfar brots? Breyttist hún að einhverju 

leyti eða hélst hún sú sama? 

2. Hverjar eru afleiðingar kynferðisofbeldis og hvaða úrræði geta bætt stöðu 

þolenda kynferðisofbeldis, þá sér í lagi karlmanna? 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöðurnar sýndu sex meginþemu sem stóðu upp úr í viðtölunum sem hjálpa til 

við að reyna að svara rannsóknarspurningunum. Niðurstöðurnar hafa sýnt að staða 

þolenda er misjöfn en þó í grunninn lík. Það fer þó eftir hversu langt þeir eru komnir í 

bataferlinu. Meginþorri viðmælenda hefur lent í ólíkum aðstæðum en upplifa 

svipaðar tilfinningar. Það er þó munur á milli þeirra sem hafa lent í einu einangruðu 

broti á fullorðinsárum og þeirra sem hafa verið beitt kynferðisofbeldi frá barnsaldri. 

 Þemun eru: 

• Óregla og ofbeldi á heimili 

• Viðbrögð samfélagsins 

• Afleiðingar 

• Lögregla 

• Hjálparsamtök 

• Úrræði 

 Fleiri atriði komu fram sem áhugavert væri að ræða um nánar, t.d. mun á milli 

þolenda kynferðislegrar misnotkunar sem átti sér stað ítrekað og yfir lengri tíma frá 

barnsaldri og á þolendum nauðungar sem einangrað tilvik sem gerðist einu sinni. Þeir 

þolendur sem urðu aðeins fyrir nauðgun einu sinni og gátu bæði tilkynnt brotið og 

kært strax í kjölfarið koma frá stöðugum heimilum þar sem þeir fengu góðan stuðning 

og skilning frá sínum nánustu. Þó að afleiðingar kynferðisofbeldis á við kvíða og 

skömm hafi komið fram virðist skipta máli að þeim sé trúað svo þau nái að vinna úr 

áfallinu. Á þetta við um bæði konur og karla. 

 Tákn í beinum tilvitnunum merkja: 

• ...  að setning byrjar í miðju samtali. 

• [...] að orð eða setningar hafa verið felldar út, hvort sem það eru orð 

rannsakanda eða viðmælenda. 

• / að viðmælandi hafi stoppað og endurorðað setningu eða breytt um stefnu í 

setningu og sagt annað.  

• undirstrikun undir einstaka orð er ákveðin áhersla viðmælenda á þau.   
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4.1 Óregla og ofbeldi á heimili 
Í þeim tilfellum þar sem þolendur voru beittir kynferðisofbeldi frá barnsaldri var 

einhvers konar óregla á heimili, t.d. mikil áfengisneysla foreldra. Einnig var mikið 

um líkamlegt og andlegt ofbeldi sem beindist oft gegn viðmælendum 

rannsóknarinnar. Atli, Magnús og Tómas ólust allir upp í umhverfi alkóhólismans. 

Eins og Magnús kemur inn á hvernig lífið var almennt á barnsaldri: 

... ég man kannski aldrei eftir mér alveg frjálsum sko, þú veist ég man 
bara svona, þetta byrjaði mjög snemma, mikil óregla á heimilinu og 
ofbeldi, þar sem að stjúppabbi minn beitti móður mína ofbeldi og til 
dæmis var ég tekinn af heimilinu tveggja ára eftir skot/ ... þá var hann að 
skjóta allt niður sko ... með riffli [...] ég lærði það bara snemma að hérna, 
rifrildi á heimilinu, ofbeldi og allt þetta væri bara svona eðlilegt. 

Tómas varð ekki aðeins fyrir líkamlegu ofbeldi á heimilinu heldur varð hann einnig 

fyrir einelti í skóla og ekki hjálpaði þegar upp komst um kynferðisofbeldið: 

... pabbi minn drakk mikið og það var mikið ofbeldi á heimilinu og áttum 
enga peninga og og var plataður í þetta þegar ég er 6 ára gamall og þetta 
gekk í dálítinn tíma [...]  svo finna þau peningana sko ... sögðu að ég hefði 
stolið því sko ... ég /þá sagði ég þeim hvað hafði komið fyrir [...] og 
móðir mín ræðst á þennan einstakling og hann segir mig ljúga þessu, bæði 
við mömmu og pabba og þá var ég laminn svoleiðis í buff að vera að 
ljúga upp á hann sko ... þannig að ég hérna fékk bara stórann skell bara þá 
sko fyrir utan allt annað sem maður lenti í sko ég var í miklu einelti í 
skólanum, ég vissi ekkert hvað var að mér sko, ég bara gat lokað á allan 
sársauka sem var ... ég var hættur að finna til og þarna, bara mjög lítill 
sko ... ég / þetta eru svona ... eru bara svona varnarviðbrögð.  

Atli snertir meira á hvaða áhrif það hefur að alast upp við alkóhólisma og ofbeldi og 

hefur ákveðnar kenningar um ástæður þess að sumir verða frekar fyrir 

kynferðisofbeldi en aðrir:  

... fjölskyldan var bara/ eða sem sagt ég ólst upp í alkóhólisma líka þannig 
ég vill meina það að, að/ eða mín kenning allavega að þeir sem alast upp í 
svona fjölskyldum þeir eru oft auðveldari skotmörk fyrir svona fólk, ég 
segi fólk því bæði konur og karlar eru gerendur í svona málum þeir, það 
við þessi börn/ við erum að leita að ást og og hlýju einhvers staðar út í bæ 
má segja og erum þar af leiðandi auðveldari skotmörk fyrir þetta fólk. 
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Hannes, Fjóla og Stefanía urðu fyrir annars konar ofbeldi á heimili þar sem 

gerendurnir bjuggu á heimili þeirra, en þær voru einnig beittar bæði andlegu og 

líkamlegu ofbeldi af hendi mæðra sinna og annarra fjölskyldumeðlima. Eins og 

Stefanía segir:  

... mamma mín náttúrulega skipti sér ekkert af þessu, hún þoldi mig ekki, 
eða hataði mig. Ég fór úr því að vera uppáhalds hjá foreldrunum mínum, 
pabbi dýrkaði mig með þessum ósköpum sko bara á sinn hrikalega 
eigingjarna hátt svo fæðist bróðir minn og þá lendi ég úti í horni, er ekki 
lengur til og ... er þarna enn gæludýrið hans pabba míns sko og ég 
náttúrulega, raunverulega elst upp við það að vera annars flokks, eða sem 
sagt, systkini mín alast ekki upp við annað en að ég sé annars flokks 
manneskja á heimilinu [...] pabbi talaði alltaf um fjölskyldu, hvað 
fjölskyldan var alltaf mikilvæg, fjölskyldan þetta og fjölskyldan hitt en ég 
raunverulega ólst upp við það ... að tilheyra engum ... ég áttaði mig ekki á 
því fyrr en að ég var bara orðin fullorðin en og í gegnum í alla þessu 
reynslu að þá náttúrulega er ég, bara lifi lífinu einhvern veginn bara með 
nefið upp úr leðjunni sko. 

Fjóla snertir á svipuðum aðstæðum og upplifði svipaðar aðstæður og Atli hér á undan 

þar sem niðurbrot og andlegt ofbeldi af hendi móður hafi haft áhrif á hversu 

niðurbrotin hún var er stjúpfaðir hennar kemur inn á heimilið ásamt því að hún varð 

fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi annarra gerenda utan heimilis: 

... mamma hafnaði mér í fæðingu og hún hefur beitt mig andlegu ofbeldi 
alla tíð þannig að ég er verulega brotinn krakki þegar að þessi stjúpi minn 
kemur á heimilið. Uhm, ég síðan, sem sagt lendi í nokkrum misnotkunum 
á þessu tíma.  

Hún var beitt kynferðislegri misnotkun af stjúpföður sínum og stjúpafa einnig. Hún er 

12 ára gömul þegar hún kærir hann: 

... það var sem sagt stjúpi minn frá svona, svona sirka 7-9 til, til 12 ára þá 
stend ég upp og ég kæri hann og ... og var reyndar búin að láta vita af 
þessu nokkru sinnum áður sko en hérna, um þetta leyti sem ég er að ... rétt 
áður en ég kæri hann þá er sem sagt pabbi hans líka farinn að misnota 
mig, þannig að það er bæði stjúppabbi minn og stjúpafi. 

Hún hafði látið vita af þessu nokkrum sinnum áður en ekki var tekið mark á henni.  
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Faðir hennar var ekki í myndinni í æsku en móðir hennar hafði útilokað hann frá 

henni:  

mamma hótaði mér með ofbeldi ef ég var ekki góð og ég var alltaf vel til 
fara það var alltaf passað upp á það, pabbi var alki og er, hann er á lífi 
ennþá, ég er ennþá mjög reið við hann fyrir að hafa ekki verndað mig 
fyrir mömmu sko.  

Það tók Hannes lengri tíma að átta sig á ástandinu á heimilinu þar sem faðir hans 

beitti bæði börnin og móður hans andlegu ofbeldi og kúgun. Hann ýtti þessu frá sér 

og gerði lítið úr ástandinu þrátt fyrir að verða stöðugt fyrir kynferðislegu áreiti af 

hendi föður síns fram á fullorðinsár:  

það hefur tekið mig svolítið langan tíma að átta mig á því svona ... 
hvernig ... uhh, það sem ég er farinn að líta á sko sem ofbeldi, svona 
andlegt ofbeldi. Mikið og svona .... ýmislegt svoleiðis sko sem mér hefur, 
eða ég er allavega kominn á þá skoðun að það hafi verið ... alls ekki verið 
gott ástand sko. Þar sem faðir minn sem sagt var svona ... uhh, sá sem að 
réði og einhvernvegin að ... og það væri aldrei neitt sko, ehh, neitt verið 
að ræða það neitt sko það var bara svona nánast svona eins og 
einræðistilburðir eða svoleiðis.  

Hann telur að móðir hans og aðrir í fjölskyldunni hafi verið mjög meðvirkir og áttað 

sig ekki á hvernig ástandið var í raun eða litið undan og ekkert gert til að laga það.  

Sigrún, Helga og Stefán eiga það sameiginlegt að hafa orðið fyrir einu stöku 

broti og koma frá stöðugum heimilum þar sem engin óregla eða ofbeldi átti sér stað. 

Áætla má að hér sé ákveðinn undirliggjandi þáttur þegar kemur að kynferðisofbeldi 

gegn börnum.  

4.1.1 Meðvirkni með gerandanum 

Í nokkrum viðtölum kom fram ákveðin meðvirkni aðstandenda með gerandanum þar 

sem litið var framhjá því að verknaðurinn hafi átt sér stað eða gert lítið úr því sem 

gerðist.  Í þeim tilvikum er gerandinn bjó á heimilinu var ákveðin vísbending um 

meiri meðvirkni með honum en í öðrum atvikum er gerandinn er ekki skyldur 

þolandanum. Eins og Hannes kemur inn á: 

 ... við bara urðum vön þessu held ég öll systkinin og mamma og ... bara 
meðvirk í því sko held ég [...] ég hafði alltaf ýtt þessu svona aðeins, 
einhvern veginn, litið á þetta sem eitthvað minniháttar, alltaf, horfði meira 
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svona á andlegt ofbeldi eða það var aðallega það sem ég var alltaf að 
hugsa um sko. 

Aðgerðarleysi annarra angraði hann mjög þar sem einstaklingar í meðvirkni gera sér 

oftast ekki grein fyrir hversu alvarlegt ástandið er. Systkini hans meðal annars hættu 

að vinna í að laga ástandið þar sem faðir þeirra var alfarið að beina sjónum sínum að 

Hannesi:  

fjölskyldan var náttúrulega mjö/ mjög meðvirk og var ekkert að gera eitt 
né eða neitt eða fylgjast með neinu eða taka eftir neinu eða ... af því það 
var svo mikið um svona allskyns, bæði andlegt og ofbeldi ... og ég meina 
það er aldrei neinn sem segir neitt til þess að reyna til þess aðeins að 
stoppa eða ... sko, það bara gagnvart svo mörgu sko. Þú veist það er alltaf 
einhver meðvirkni bara, það er aldrei neinn sem stendur upp og segir ,, 
heyrðu nei þetta er ekki í lagi” kannski fyrir einhvern annan, eða, eða [...] 
þú veist það vantar svo mikið að, að, þú veist það er eins og öll systkinin 
séu bara orðin bara ... ja hann er þó ekki að bögga mig núna, þú veist 
eitthvað svona. 

Fjóla hafði miklar áhyggjur af orðspori föður síns þrátt fyrir að hann beitti hana 

kynferðislegu ofbeldi. Meira að segja þegar kom í ljós að hann hefði leitað einnig á 

dóttur hennar óttaðist hún um hvað yrði hugsað um hann:  

... var ég hjá sálfræðingnum mínum og þá sagði ég henni hvað hafði 
komið upp í viðtali dóttur minnar í skólanum af því hann var sko í 
skólanum, hjá meðferðafræðingi og þá kom það upp að pabbi hefði káfað 
á henni, auðvitað slapp hún ekki við það [...] þá sagði hún að hérna, að 
hún hefði tilkynnt þetta til barnaverndarnefndar, hún væri skyldug til þess 
og þetta var bara alveg, mér dauðbrá sko, sko pabbi náttúrulega hefur 
alltaf alla tíð verið á sínum, passað að vera á sínum stalli gagnvart öllum, 
elskaður og dáður maður [...] hann náttúrulega er á sínum stalli eins og 
margir svona menn og ... og hérna þannig að mér dauðbrá við þessar 
fregnir og ég gat náttúrulega ekkert stoppað hana [...] Pabbi var bara 
orðinn X ára sko ég vildi ekkert að hann yrði eitthvað lögreglukeis. 

Magnús lenti í því að amma hans sannfærði hann um að hann hefði dreymt þetta, að 

nauðgunin hefði aldrei átt sér stað. Með tímanum tókst henni að fá hann til að trúa því 

að hann hefði ímyndað sér þetta: 

amma hafði sko, lag á því að tala alltaf um drauminn, sem ég kom með 
frá stað sem við bjuggum, að mig hafi dreymt þetta ... og ég fór svona 
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smám saman að trúa því [...] það var mjög skrítið að svona  ungur krakki 
geti lýst svona ... án þess að hafa reynslu af því sko. 

Hann hafði einnig miklar áhyggjur af líðan frænda síns sem beitti hann 

kynferðisofbeldinu, en frændi hans hringdi sjálfur í Magnús á fullorðinsárum til að 

segja honum að hann hefði í raun gert þetta en þá var Magnús búinn að sannfæra sig 

um að þetta hefði ekki gerst: 

ég veit náttúrulega að hann lifir með þessa skömm og mér finnst oft 
svona, mér finnst svona einhvern veginn skrítið að, sko ég enn þann dag í 
dag er ég ennþá að bera eitthvað af því, af einhverju leyti að honum líði 
illa.  

Helgu var nauðgað einu sinni af hendi félaga síns og lýsti meðvirknin sér á annan veg 

þar sem fjölskylda hans vildi láta eins og þetta hefði ekki gerst, en fjölskyldur þeirra 

beggja voru vinir fyrir verknaðinn: 

það var þarna smá tími þar sem að þú veist foreldrar mínir og foreldrar 
þessa vinar míns voru þú veist alveg vinir ennþá og okkur var alveg boði/ 
þú veist það var alveg ár eða eitthvað sem að einhvern veginn það var í 
einhverju ... já þau bara létu eins og þetta hefði ekki gert þetta gerðist 
samt heima hjá þeim samt og ... þú veist ég ... mig náttúrulega langaði 
ekkert til að fara heim til þeirra.  

Helga gerði sér grein fyrir því að með því að kæra hann myndu mörg önnur 

vinasambönd breytast en meðvirkni með gerandanum kom að mestu leyti frá 

fjölskyldu hans: 

svo náttúrulega, eiginlega út frá þessu þá þú veist riðluðust svo ótrúlega 
mörg önnur sambönd af því að þú veist, þetta ... vinur hans var vinur 
minn og öll fjölskyldan hans bara ... þú veist, trúði þessu náttúrulega ekki 
neitt og  ... þú veist og við, þetta var svo, í raun og veru fjölskyldu, þú 
veist vinafólk fjölskyldu minnar alveg.... 

Meðvirkni virðist því vera ákveðinn undirliggjandi þáttur í því hvernig þolendur 

bregðast við ofbeldinu. Hræðsla við að missa frá sér vini og fjölskyldu er partur af 

því sem og meðvirkni þolandans með gerandanum.  

4.2 Viðbrögð samfélagsins 
Viðbrögð samfélagsins við kynferðisofbeldi gegn fullorðnum annars vegar og 

börnum hins vegar virðast vera á öndverðum meiði þegar kemur að opinberri 
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umræðu. Fólk fordæmir harðlega hvers kyns ofbeldi gegn börnum, sérstaklega 

kynferðisofbeldi. Þegar fólk er komið á fullorðinsár má enn heyra alvarlegan undirtón 

fordæmingar á kynferðisofbeldi gegn konum en þegar kemur að því að fullorðnir 

karlar séu beittir kynferðislegu ofbeldi á við nauðgun er umræðan öðruvísi.  

Með opinberri umræðu er hægt að upplýsa fólk almennt um afleiðingar 

kynferðisofbeldis óháð kyni en kynferðisofbeldi er í eðli sínu ólíkt götuofbeldi. Litið 

er á nauðgun sérstaklega sem kvenlægt vandamál og með notkun á hugtakinu 

kynbundið ofbeldi er verið að horfa framhjá karlmönnum sem hafa orðið fyrir 

nauðgun og öðru kynferðislegu ofbeldi.  

Hér verður fjallað um helstu þemu rannsóknarinnar sem snúa að viðbrögðum 

samfélagsins og annarra nákominna ættingja og vina viðmælenda. Fjallað verður um 

þöggun, sérstaklega innan fjölskyldna, trúverðugleika þolenda og hvernig karlar eiga 

auðveldara með að ná bata í samskiptum við aðra sem hafa orðið fyrir sambærilegu 

ofbeldi. 

4.2.1 Lítill trúverðugleiki 

Í mörgum viðtölum kom fram að það helsta sem viðmælendur óttuðust var að þeim 

yrði ekki trúað ef þeir myndu segja frá.  Í flestum tilfellum þeirra sem urðu fyrir 

ofbeldi sem börn var þeim ekki trúað eða málið þaggað niður. Þau sem urðu fyrir 

ofbeldi á fullorðinsárum áttu oft við innri baráttu að stríða hvort þeim yrði trúað eða 

fólk tæki frekar málstað gerandans. Í tilfelli Sigrúnar sagði hún engum frá fyrr en eftir 

að hún leitaði til Stígamóta með aðstoð vina sinna: 

... ég meina þetta er lítill bær og hérna ... ég sagði náttúrulega ekki 
foreldrum mínum eða fjölskyldu frá þessu fyrr en eftir að ég fór þarna á 
Stígamót sko. Þá komst bara mamma að því, hún sá það bara einhvern 
veginn á mér ... og hún, hún einmitt sjálf segir bara að geta nefnt daginn 
sem þetta kom fyrir því ég bara gjörbreyttist algjörlega. Ég umturnaðist 
bara í eitthvað allt annað barn sko. En/ og vinir mínir, nánustu vinir bara 
voru hrikalegur stuðningur og, og góðir við mig, en svo var náttúrulega 
fullt af fólki sem að trúði þessu ekkert því ég var náttúrulega alltaf 
drukkin þegar ég var að ásaka og segja frá. 

Henni fannst að sama skapi að hegðun hennar í kjölfarið hafi haft áhrif á 

trúverðugleika sinn: 

... aðallega að mér yrði ekki trúað þú veist. Þess vegna kannski líka 
verður maður svona eins og maður er að ... maður gerir lítið úr sjálfum sér 
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og, og allt þetta þú veist, ahh, af því maður er hræddur um, sko lengi vel 
að þá fannst manni þetta líklega, bara hafa bara átt rétt á sér skiluru, þú 
veist, þetta mátti alveg. Þannig að ég bara lá þarna, þú veist ... ég held 
þetta hafi verið soldið svoleiðis. Þú veist, af hverju barðist ég ekki á móti 
ég náttúrulega bara fraus sko, þú veist þetta var bara þannig, í dag veit ég 
það, en þú veist, af hverju barðist ég ekki á móti og lengi vel held ég að 
ég hafi einmitt bara hugsað þetta svona þó mér hafi liðið drulluilla sko. 

Stefán sagði strax frá þar sem hann hafði ekki aðra valmöguleika, en hann var að fara 

í ferð með  náskyldum ættingja sínum strax eftir verslunarmannahelgina. Hann sá 

ekki fram á að vera í stakk búinn til þess svo fljótt eftir nauðgunina. Hann var strax 

tekinn trúverðugur og fékk mikinn stuðning frá þeim sem fengu að vita. Það sama má 

segja með Helgu, en hún gat strax komið hreint fram við fjölskyldu og vini og hlaut 

mikinn stuðning frá þeim. 

 Aðrir viðmælendur sem urðu fyrir ofbeldi sem börn þorðu ekki að segja frá, 

en þeir urðu bæði fyrir kúgun og hótunum af hendi gerenda. Hannes hefur verið að 

fást við mikla meðvirkni innan fjölskyldunnar og viðbrögðin eftir því: 

... ég hef rætt þetta við mömmu líka og hún tók þessu nú ekki vel fyrst 
svona... við rifumst stundum og svona og, og [ræskir sig]  af því að hún 
náttúrulega tekur þetta líka soldið eins og hún hafi aldrei .... tekið eftir 
þessu eða eitthvað eitthvað svoleiðis sko... [...] tekur þessu soldið sem 
árás á sig sko... [...] það er svo vont sko þegar að, þegar maður segir 
eitthvað og ... eins og þegar ég var að tala um þetta við mömmu stundum 
sko, að þá kom kannski, þá komu einhver svona varnarviðbrögð hjá henni 
stundum, ,,ertu ekki bara, er þetta rétt hjá þér eða ertu að ímynda þér 
þetta?” Það er náttúrulega mjög slæmt ... þegar manni er ekki trúað sko. 

Hannes hefur að sama skapi reynt að halda sambandi við systkini sín og hafa þau rætt 

um hegðun föður síns annað slagið. Systir hans hafði orðið fyrir einhverskonar 

kynferðislegri áreitni einnig en tvö af systkinum hans vildu lítið ræða um þetta og 

fóru í mikla vörn gagnvart þessari vitneskju um föður sinn. Hann hefur ekki viljað 

opna á þetta aftur við fjölskyldumeðlimi vegna þeirra viðbragða sem hann fékk við að 

nefna áreitnina. Hann hefur fengið svipuð viðbrögð er hann hefur sagt félögum sínum 

frá en þeir trúðu honum ekki og álitu hann vera í algjöru rugli. Sumir ganga jafnvel 

enn lengra í yfirlýsingunum:  

já, þá, þeir segja bara að ég sé bara eitthvað óréttlátur að ég sé bara svona 
vondur við pabba minn eða þú veist óréttlátur gagnvart pabba mínum og 
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vanþakklátur og eitthvað, það, þú veist það, þetta er svoldið hjá sumum ... 
mátt ekki gagnrýna einhvern ... jú svo reyndi ég einu sinni að segja þetta 
við einhvern, ja eða nefna þetta eitthvað við annan kunningja ... og hann 
brást við því þannig að hann sagði sko ,, af hverju skýturu þig ekki bara í 
hausinn, þú veist, hættu þessu helvítis væli ... af hverju skýturðu þig bara 
ekki í hausinn” ... þú veist þetta var bara svarið! [...] og þá vissi ég það að 
það þýddi ekkert að tala við hann skiluru, þú veist þá bara já ... og þá var 
viðhorfið bara að þetta væri bara eitthvað væl í honum, hann væri bara 
með einhvern aumingjaskap og væl og tekur þetta allt út á pabba sínum 
og ... af hverju skýtur hann sig ekki bara í hausinn.    

Jón og Atli sögðu báðir að það þýddi lítið fyrir þá að segja frá misnotkuninni þar sem 

þeim hefur ekki verið trúað og þeir séu bara að bulla eða hreinlega ruglaðir. Þegar 

Atli segir frá fyrst er mælst til þess að hann sé lagður inn á geðdeild og viðbrögð 

fjölskyldunnar ekki á bætandi:  

... það er það sem er að flækja mann það er ýmislegt sem fréttist og, og, 
og ég segi að það kemur upp svona Fred Flinstone heilkennið [...] sko ég 
kalla þetta svona Fred Flinstone heilkennið að maður er bara settur út í 
fjölskyldunni. Það er, þú veist fólk ræður ekki við að að ræða þetta, þetta 
er óþægilegt og bara fer i allskonar flækjur. 

Jóni finnst umræðan vera illa upplýst og fólk sé almennt dofið þegar kemur að 

tilfinningum til þolenda kynferðisofbeldis:  

... en það þýðir ekkert að tala um það í umhverfinu eða sem sagt, það 
þýðir/ ég er ekki tala um það við, sem sagt mann út á götu. Þú hittir ekki 
hvern sem er sem þú getur talað við. Sem er með tilfinningar ... sem sagt 
[...] en það frekar fjarumhverfið sem var jákvæðara við þessu að ég var 
kominn fram heldur en nærumhverfið ... það er svo mikil feimni um þessi 
mál það er eitthvað, fólk getur ekki talað um þetta og ... ég get alveg talað 
um þetta svona eins og við þig. 

Upplifun Árna er öðruvísi að því leyti að hann var beittur kynferðislegri misnotkun 

og ofbeldi af hendi kvenna. Hann á í mikilli innri baráttu um hvort honum yrði trúað 

myndi hann segja frá í dag:  

... ég stundum velti því fyrir mér og það kemur alltaf þessi spurning upp í 
kollinn, hverjum helduru að verði trúað og ... ég, ég veit það ekki ég ... ég 
hugsa meira að segja þann dag í þannig að 15 ára strákur kæmi og kærði 
35 ára gamla konu fyrir nauðgun að þá yrði honum ekki trúað ... enn ... 
og, og ég meira að segja er sem sagt að það væri hugsanlega hægt að snúa 
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dæminu við sem sagt að hún myndi svara að hann hefði leitað á hana en 
ég veit það ekki eða þú veist, það bara er alltaf sú tilfinning sem ég fæ 
alltaf og það er alltaf þessi spurning sem kemur upp í kollinn á mér í hvert 
skipti sem ég velti þessu fyrir mér, þú veist hverjum hefði verið trúað.  

Hann var mikið einn heima á unglingsárum og var nauðgað af vinkonu móður sinnar 

eina nóttina er hún var úti að skemmta sér. Þar reynir hann að ýta henni frá sér en hún 

lét sér ekki segjast: 

(hún) ... spyr hvort hún megi ekki koma inn og ég sagði strax að mamma 
væri ekki heima, hún væri einhversstaðar úti. Hún sagði það skiptir engu 
máli hún kemur örugglega á eftir... Svo kom hún inn og hún byrjaði að 
leita á mig og ég sagði henni bara sem sagt að bíða, bara þú veist hún 
þyrfti bara að bíða eftir mömmu og fór sjálfur upp í rúm ... en hún kom á 
eftir mér og upp í rúm og mér finnst soldið fyndið einmitt þú veist þegar 
að hérna ... ehh, ég þú veist einmitt sagði það að einmitt að ég kæmi til 
með að, ég myndi segja frá, sagði farðu ég/ annars segi ég frá þessu ... 
uhhh úff... og þá hún horfði á mig í smástund og segir svo, ,,hvoru okkar 
helduru að verði trúað?” og það var náttúrlega til þess að maður segir ekki 
frá svona hlutum, bara, þú bara lætur engan vita [...] og ég skildi það 
alveg þá að það myndi enginn trúa mér. 

Vald gerenda yfir þolendum virðist vera frekar öflugt á meðan þöggunin er svo mikil 

og trúverðugleiki þolenda svo lítill.  

Fjóla og Stefanía, sem báðar urðu fyrir kynferðislegri misnotkun sem börn og 

fram á unglingsár af hendi föður og stjúpföður urðu einnig fyrir andlegu og líkamlegu 

ofbeldi af hendi móður og upplifa stöðu sína á svipaðan hátt þrátt fyrir ólíkar 

aðstæður. Fjóla stendur upp aðeins 12 ára og reynir að kæra stjúpföður sinn til 

lögreglunnar:  

ég er rosalega mikið ein, það vita allir af þessu en ég er rosalega mikið 
ein með þetta. Það er enginn að hjálpa mér. Og ég kæri þarna þegar ég er 
12 ára og ehh, þá var þetta þannig að það mátti náttúrulega ekki, það 
mátti ekki kæra, það mátti ekki taka skýrslu af mér nema me/ að viðst/ að 
viðstöddu foreldri, forráðamanni. Og það var hérna, mamma og hún 
mótmælti öllu sem ég sagði í skýrslutökunni þannig að nánast allt sem ég 
sagði var tekið og hent út úr skýrslunni og ekki tekið marktækt. 

Móðir Fjólu vissi hvað gekk á inni á heimilinu en valdi að gera ekkert. Það sama má 

segja með Stefaníu nema hún hvorki kærði né leitaði utanaðkomandi aðstoðar nema í 

formi sálfræðiaðstoðar á fullorðinsárum: 
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ég var hjá sálfræðingi á A (lítið bæjarfélag) þegar að hún (innskot: dóttir 
Stefaníu) var lítil og, og ég sagði mömmu um það leyti þá sat ég á móti 
mömmu og ákvað ég að segja mömmu frá upplifun minni og þá lítur hún 
upp og ég man alltaf eftir andlitinu á henni, sem að sagði bara eitt, að það 
kom að því að hún segði frá þessu.  

Magnús sagði mömmu sinni frá er hann var 8-9 ára, en honum fannst hann hafa 

fengið grænt ljós á að segja henni frá þar sem hún var reið út í frændann sem Magnús 

hélt að hefði misnotað hann:  

ég man sat aftur í bílnum og segi henni frá þessu, hún náttúrulega fær 
taugaáfall, fer til ömmu ... svo er ég dreginn inn í eldhús, eða kallaður 
fram í eldhús og amma segir, ,,hvað varst þú að segja mömmu þinni um 
drauminn sem þig dreymdi á H (lítið bæjarfélag) ... hvað varstu að segja 
drengur?” og er að, er að skamma mig er rosalega reið ... og ég bara 
svona, lokaðist einhvern veginn alveg og mamma þarna alveg brotin og 
og amma segir mér að ég hafi sært frænda minn gífurlega.  

Hann komst að því síðar að hann hefði ásakað rangan frænda, en þeir voru tveir sem 

Magnús umgekkst mikið á barnsaldri. Hann varð þá fyrir miklu áfalli og opnaði ekki 

á þetta aftur fyrr en frændinn sem misnotaði hann hafði samband að fyrra bragði er 

þeir voru báðir fullorðnir. Þrátt fyrir það fannst honum það óþægilegt að fólk væri að 

tala um þetta: 

... svo var mér ekkert sama um það sko, ef að fólk færi að tala um þetta 
mikið í, í fjölskyldunni og sá að það hafði greinilega gerst því að frændi 
minn verður mjög skrítinn og hann hefur lokað á öll samskipti við 
fjölskylduna í kjölfarið eða hvort það hafi verið í kjölfarið á þessu eða 
einhverju öðru sko bara mjög veikur [...] ég veit ekki hvernig ég hefði 
farið að sko af því ég var bara í bata og náði að aftengja þetta er ekki 
mitt... og af því þetta var ekki mitt þá kom mér ekkert við hvernig aðrir 
tóku þessu, ég var bara frjáls frá því og en ef ég hefði ekki haft þetta net í 
kringum mig þá hefði ég líklega verið mjög hræddur sko ... af því ég var 
náttúrulega alltaf upptekinn af því hvað aðrir væru að tala um og segja og 
hvernig aðrir/ og hvernig öðrum líði.  

Tómas upplifði svipuð viðbrögð á sínu heimili er upp komst um misnotkunina en í 

hans aðstæðum fékk hann greitt fyrir kynlífsgreiða frá 6 ára aldri, sem er þó 

kynferðisleg misnotkun og ofbeldi engu að síður. Móðir hans tók hann trúanlegan 

fyrst og ætlaði að ráðast á gerandann en faðir hans var á öðru máli:  
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svo kom pabbi sko að þá sagði hann bara að ég væri bara að ljúga sko... 
þá fór hún alveg í hina áttina gagnvart honum sko, þá réðist hún á mig 
sko, fyrir að ljúga svona uppá hann, þetta er  með því svona verra sem 
maður lendir í sko ...þetta er sko ... já þetta er sko, þegar maður er 
ásakaður um að vera að ljúga svona mjög alvarlegum hlutum, og svo bara 
beittur mjög hörðu ofbeldi bara sjálfur sko, eftir þetta.  

Þetta varð til þess að hann talaði ekki um þetta aftur fyrr en hann fór að vinna með 

afleiðingarnar á fullorðinsárum. Hann kemur einnig inn á hvernig hann upplifði 

viðbrögð fólks á árunum 1987-8 við því að hann hafi í raun verið beittur þessu 

ofbeldi: ,,maður sá líka viðbrögðin hjá fólki að tala um’etta þarna fyrst þarna 87-8 

[...] sá bara  viðbrögðin hjá fólki sko, það fékk bara sjokk ... hvort það gæti verið að 

ég hafi lent í svona misnotkun þegar ég var lítill sko”.  

 Viðbrögð nánustu ættingja og nærumhverfsins virðast spila stóran þátt í því að 

einstaklingar geti verið frjálsir til að segja frá kynferðislegu ofbeldi. Með því er hægt 

að byrja bataferli og öðlast traustan grunn á ný með aðstoð og stuðningi frá fjölskyldu 

og vinum án þess að finna fyrir skömm og sektarkennd. Þó getur það verið vandasamt 

þegar gerandinn er fjölskyldumeðlimur og nánasta fjölskylda er bæði aðstandandi 

geranda og þolanda. 

4.2.2 Ótti við að segja frá 

Margir óttast viðbrögð annarra við að opinbera ljótleika kynferðisofbeldis. Að segjast 

hafa orðið fyrir misnotkun sem barn, nauðgun eða öðru kynferðisofbeldi er mun 

erfiðara en margir gera sér grein fyrir. Stefán hefur enn ekki sagt vinum sínum frá 

hvað kom fyrir hann en hefur góðan stuðning frá fjölskyldu sinni:  

já, þú veist, ég er eiginlega búinn að vera hjá sálfræðingi eiginlega alveg 
síðan. Og þú veist, það er svona sirka sú hjálp sem ég hef þegið sko... 
uuu... þú veist ég á náttúrulega góða fjölskyldu, ég á góða 
tengdafjölskyldu, en þú veist það eru ekkert fleiri sem vita þetta sko [...] 
sko, vinasamböndin mín eru ennþá óbreytt þar sem ég kaus að segja þeim 
þetta ekki,  allavega ekki ennþá sko.... en þú veist, að, það hefur verið 
þessi pæling, ef ég segi þeim þetta, hvað ... breytist skiluru?  

Hann hefur áhyggjur af því að, segi hann vinum sínum frá því að hann hafi orðið fyrir 

nauðgun, muni þeir koma fram við hann öðruvísi: 

kannski einmitt það að vera karlmaður skiluru gerir það að verkum að ég 
er ekki búinn að segja, þú veist ég er ekkert búinn að segja bestu vinum 
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mínum frá þessu sko [...] Ég veit það alveg og ég veit alveg að það myndi 
ekkert breytast okkar á milli en samt finnst mér erfiðara að segja þeim frá 
þessu [...]  þú veist með strákahópa þá erum við kannski yfirleitt, æ ég 
veit það ekki ósvífnir og óforskammaðir og við tölum dónalega og við 
segjum hitt og þetta blablabla skiluru. Ehhh þú veist ... það gerðist til 
dæmis, bara, bara þú veist, það var ekki meira en svona tveimur vikum 
eftir þetta að ... einn vinur minn sagði eitthvað við mig sko eitthvað, þú 
veist að ég var bara pirraður eða ég veit, eitthvað pirraður og hann sagði 
bara eitthvað sko, ,,vá maður ertu með typpi í rassinum?” og ... þú veist, 
þetta er svona, ekkert endilega eðlilegur frasi fattaru? [...]  Ef ég myndi til 
dæmis segja þeim skiluru, þetta hefur alltaf einhvern veginn, þetta er ekki 
mikið af þessu hjá okkur en það er allt í lagi að segja eitthvað aðeins 
óviðeigandi fattaru? Mig langar ekki til að ég fari eitthvað að hafa áhrif á 
það hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi að segja skiluru? ... en ég veit 
samt alveg að þeir yrðu passasamari, þeir myndu ... umgangast mig 
öðruvísi skiluru ...heh... það er ekkert endilega það sem að ég vilji að 
gerist.  

Hannes upplifir meiri fordóma gagnvart þolendum kynferðisofbeldis og finnur fyrir 

skilningsleysi. Hann hefur sagt mjög takmörkuðum hópi fólks frá sinni líðan og 

upplifun á því að verða fyrir kynferðislegu áreiti af hendi föður: 

jaá sko það náttúrulega eru sumir með fordóma sko, ég held að sumir 
karlmenn og já og já fleiri sem ... eru með fordóma út í þetta hjá okkur. 
Þeir sem hafa ekki upplifað þetta eða þekkja ekki til eða, eða eitthvað 
slíkt sko... geri sér ekki grein fyrir því hvað þetta er sko mikið, hvað þetta 
getur orðið alvarlegt sko... ég er ekki viss um að það séu allir sem að er 
hægt að tala um þetta við.  

Árni hefur engum sagt frá nema konunni sinni nýlega. Hann óttaðist að fá frekar hrós 

og hvatningu frá vinum sínum fremur en stuðning og hlýju: 

... þarna að þá ég í rauninni þykist vita hvað vinir mínur hefðu sagt sko, 
bara flott hjá þér, en mér fannst þetta ekkert flott, mér fannst þetta 
óþægilegt, mér fannst þetta ekki passa á neinn hátt [...] en hérna, þú veist 
ég, ég er alveg pottþéttur á því að viðbrögðin og ég er ennþá á því að 
viðbrögðin hefðu verið þannig að, að hérna að ég hefði bara verið lúser 
eða gerandi.  

Ástæður þess hann ákvað að koma fram og ræða við rannsakanda er umræðan í 

samfélaginu, að það er kominn ákveðinn flötur eða grunnur að sanngjarnri opinberri 
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umræðu: ,,það er þú veist hugsanlega gæti ég haft rétt fyrir mér að þetta væru ekki 

bara einhverjir kynórar í 14 ára strák”.   

Stefanía fer út í svipaða sálma og Árni varðandi aukna umræðu í samfélaginu og 

meiri fordóma gagnvart gerendum kynferðisofbeldis: 

auðvitað talað um þetta í dag í fréttum á hverjum degi, mér finnst það 
vera viss þróun fyrir mig að pabbi skuli heyra þetta í fréttum og systkini 
mín, þú veist það er alltaf verið að minna þau á þetta hugsa ég en fólk 
sem er í afneitun kannski ... pælir ekkert í því ég veit það ekki ýti þessu 
frá sér, auðvitað er þetta allt annað, þetta er stöðugt í umræðunni, eins og 
þegar ég  eða sem sagt upplifði allt þetta káf sko.  

Stofnuð voru á sínum tíma 12 spora samtök fyrir þolendur kynferðisofbeldis (SASA) 

en það þótti erfitt að halda þeim við vegna mikillar þögggunar og ótta fólks við að 

aðrir myndu komast að því að brotið hafi verið á því. Fjóla leitaði á sínum tíma þangað 

í leit að lausn og bata: 

... það voru til samtök sem að voru fyrir þolendur kynferðisofbeldis og ég 
fór sporahring þar og var alveg í 2 ár þar. Þau lögðust af því að fólk er 
svo hrætt, þetta er svo erfitt málefni til að vinna með og við erum í svo 
litlu þjóðfélagi og það eru svo erfiðar, erfið viðhorf í gangi að fólk var 
bara mjög hrætt við að koma á tólf spora fund tengd þessu málefni.  

Hún tók þá ákvörðun að tala ávallt opinskátt um reynslu sína og upplifun er hún fór í 

gegnum lögregluskýrslurnar og sá ástæður þess að málið hennar var fellt frá: 

,,lögreglan virkar ekki, þannig að ég mun aldrei þegja, þannig að allir fá að vita 

hvernig hann er”.  

 Atli ákvað eitt kvöldið að segja móður sinni og systur frá því að hann hafi 

orðið fyrir misnotkun sem barn þar sem umræðuefnið var um heimildarmyndina um 

Breiðavíkurdrengina: 

ég var staddur hjá mömmu minni og, og systir mín og mágur þau höfðu, 
þeim hafði verið boðið á myndina um Breiðavíkurdrengina [...] og þau 
komu heim og voru að ræða myndina eitthvað og hvað hún væri skelfilegt 
og allt þetta og þannig ég hugsaði með mér þarna ég segi bara frá þessu, og 
ég geri það ... þá var allt í einu eins og ég mætti aldrei passa eða vera í 
kringum börnin aftur [...] þar á undan voru þau að ræða þetta af því það var 
svona fjarlægð á þetta sko og svona þá var þetta allt skelfilegt og áttu 
mikla samúð en um leið og þetta var komið inn í stofu þá þá nei ekkert.  
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Tómas hugsar meira um hag og tilfinningar annarra í kringum sig. Hann vildi ekki 

leggja þær byrðar á herðar dóttur sinnar að segja henni frá fyrr en nýlega. Hann óttast 

ekki viðbrögð annarra í dag: ,,svo hef ég aldrei verið að sækjast eftir einhverju 

vorkunn eða neitt sko, aldrei ...  hef aldrei sóst eftir að láta vorkenna mér eða, ég ætti 

eitthvað bágt eða eitthvað þannig sko ég hef aldrei sóst eftir því svona”.  

 Magnús steig fram og leitaði sér aðstoðar við áfengisvanda sem síðar reyndist 

aðeins vera afleiðingar ofbeldisins sem hann ólst upp við frá barnsaldri: 

ég var nú bara kominn í ... svona stjórnleysi, ég var farin að sko án þess 
að / sko ég var farinn að drekka illa og ég var farinn að upplifa bara mikla 
vanlíðan dag eftir dag og ...og éta eins og sko/ ég át eins og sko þangað til 
ég ældi, þú veist ég var bara farinn að fixa mig með öllu [...] og ég farinn 
að misnota hérna, stera og ég var bara að fixa mig á ólíkum vígstöðum og 
var bara einhvern veginn kominn í þrot ... og hélt fyrst að hérna þetta væri 
mögulega áfengisvandi orðinn, fer til hérna áfengisráðgjafa og var vísað 
á, á hérna fund, karlafund og hún einhvern vegin sér segir við mig að 
mögulega þarftu að skoða þarna meðvirkni ... og það var fyrsta skrefið, 
svo hitti ég félaga á þessum fundum sem að eru að byrjaðir að skoða 
afleiðingar kynferðisofbeldis, bara eftir nokkra mánuði og þá fer í það 
líka sko samhliða sporavinnuni og ... en svo er svo skrítið sko að ég sé 
seinna það ég var greinilega ekkert búinn að þróa með mér nægilega 
mikinn sko áfengisvanda  því að það er ekki, hefur ekki verið vandamál 
síðan [...] Þannig ég, ég held að ég hafi komið/ stigið skrefið, 
hliðarskrefið sko inn í batann á alveg bara mjög góðum tíma, áður  en að 
ég var búinn að kollkeyra mig í einhverju alveg.  

Þar tengir hann strax við aðra sem eru að vinna í afleiðingum kynferðisofbeldis fremur 

en við vini eða fjölskyldu. Tómas upplifði svipað og Magnús er hann hóf leið sína í átt 

að bata: 

ég er búinn að vera edrú í 30 ár sko ... og hérna, fór í meðferð ’83, bara 
fyrstu, bara 10, 15 árin er ég, ég bara skildi ekki hvað var aaa/ hvað var að 
mér, ég var að gera eins og hinir og ég fann þetta ekkert, það sama og 
hinir sko ... ég var ekkert með svona, þessar tilfinningar sko ... samt var 
ég að leggja mig allan fram en ég hérna ... ég fór að tala mikið um þetta 
eftir við unnum þessa vinnu þarna um aldamótin, þá fór ég að tala um 
þetta bara á fundum, bara sko, ég væri líka með afleiðingar af öðru, svo 
var fullt af fólki að koma til mín sem hafði lent í þessu ... bara fullt af 
karlmönnum, hvernig þoriru að tala um þetta og svona ... ég sagðist bara 
vera orðinn frjáls fyrir þessu og svona og ... og að þetta hafi veitt mér það 
frelsi sem ég var að sækjast eftir, bara eins og hinir sko.   
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Hann ræddi ekkert við fjölskyldu eða vini eftir að hafa leitað til sálfræðings sem gerði 

lítið úr trúverðugleika hans: 

ég talaði ekkert um þetta við fjölskylduna eða vini [...] ekkert ... ég hérna 
... sérstaklega þegar ég fékk þarna á kjaftinn frá sálfræðingnum sko [...] 
en samt sko ... samt gat ég talað aðeins um þetta sko eftir að ég fór til 
þessa sálfræðings sko, þó að hann hafi sagt mér þetta, fór náttúrulega tala 
um að ég hefði farið til hans út af þessu og hann sagði að þetta væri 
eitthvað kjaftæði og svona sko. 

Þegar kom að því að ræða af hverju hann gat ekki opnað á þetta fyrr sagði hann: ,,af 

því ... fyrsta lagi sko að karlmenn töluðu ekki um svona hluti og í öðru lagi átti maður 

bara að harka þetta af sér sko...”. Hann er þó sammála því að staða þolenda hefur verið 

að breytast og menn að stíga fram í fjölmiðlum með sína sögu og opna umræðuna.  

4.2.3 Þöggun 

Þöggun hefur lengi viðgengist þegar kemur að kynferðisafbrotamálum, þá sérstaklega 

gegn börnum. Þegar gerandinn er innan fjölskyldunnar virðist vera meira um að reynt 

sé að fela ofbeldið með því að þagga það niður og láta eins og ekkert hafi gerst.  

Jón ræðir um það í viðtalinu hvernig karlar eiga að takast á við 

kynferðisofbeldi: ,,mér finnst þöggunin verst, við eigum bara að þagga/ við eigum 

bara að taka hlutunum þegjandi”.  Jóni finnst  þöggunin koma verst niður á þolendum 

þar sem þeir þurfa að vera í felum með afleiðingar ofbeldisins. Honum finnst margt 

hafa breyst undanfarin ár þegar kemur að faglegri aðstoð til karla sem hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi, en margt eigi eftir að laga: 

það er þessi þöggun, hún er/ en þetta er, þetta virðist bara þetta er, inni í 
einhverjum lokuðum herbergjum sem við erum að tala um þetta ég hef 
heyrt um helling af mönnum sem misnota sem að/ og fólki sem hefur 
verið misnotað sem hefur aldrei komið fram.  

Stefanía og Fjóla hafa alla tíð talað opinskátt um hvað kom fyrir þær og það sama má 

segja um Helgu, en í hennar tilfelli er henni trúað og málið ekki þaggað niður nema 

þá af aðstandendum gerandans. Fjölskylda og vinir Stefaníu litu svo á að þessi 

kynferðislega áreitni hefði ekki átt sér stað og litu undan eða létu sig hverfa úr hennar 

lífi:  

það var eiginlega látið eins og þetta hafi ekki skeð [...] það bara lokuðu 
allir á þetta, þetta er svona þöggunarfjölskylda, fólk getur ekki tekist á við 
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svona óþægindi[...] Þægilegra að hafa mig sem svarta sauðinn sko, heldur 
en að gera pabba að einhverjum svörtum sauð ... það er ekkert þægilegt. 

Fjólu finnst verst að fólk sem hafi áður trúað henni, t.d. barnsfaðir hennar og 

fjölskyldan hans, hafi síðar afneitað þessu og ekki tekið hana trúanlega: 

fólk er rosalega snöggt að afneita þessu, þó svo það hafi einhvern tíma 
trúað þessu, það, það er alveg ótrúlegt [...] Þetta er bara einhver 
sjálfsbjargarviðleitni, ég held það, sé bara það. Þetta erfiður sannleikur að 
horfast í augu við og ef þú ætlar að vera í samskiptum við þetta fólk 
áfram, þetta er, þetta er fjölskyldufólkið þitt, hvað ætlaru að gera?  

Þöggunin kemur þó ekki eingöngu frá aðstandendum þolenda kynferðisofbeldis 

heldur einnig frá þolendunum sjálfum sem ekki eru tilbúnir að takast á við viðbrögð 

annarra. Eins og Tómas kemur inn á:  

... þarna var ég svona aðeins svona, náttúrlega búinn að vera edrú í 
nokkur ár og ... var svona aðeins farinn að átta mig á að það væri eitthvað 
meira en lítið að sko ... og missti þetta út úr mér þegar ég var á fundi í 
fyrsta skipti og þá var ég bara tekinn afsíðis og sagði að ég mætti alls ekki 
vera að tala um svona hluti hérna inni að það væru hérna morðingjar og 
nauðgarar og allt hérna inni og það ætti bara alls ekki að vera að tala um 
þetta. 

Hér má sjá hversu viðkvæmt málefnið er en fólk er ekki tilbúið að koma fram með 

sögu sína og opinbera ljótleikann eins og Tómas kemur einnig inn á:  

málið er að öll svona 12 spora samtök/ ég meina, hafa alltaf komið fram 
og kynnt, það er svo rosaleg nafnleynd í þessu og allt það sko, það er svo 
erfitt að halda nafnleynd ... menn eiga ekkert að vera að tala um þetta [...] 
að vera gera þetta brjóta svona nafnleyndina og svona sko, það var ekkert 
að gera neitt við þessu, allt bara gert með góðum hug sko.  

Hér vísar hann til þess að árið 2011 komu tveir menn fram í DV með sína sögu sem 

voru meðlimir 12 spora samtakanna. 

... maður sá bara skömmina og svona í fólki sko ... þetta er bara svo 
rosalegt leyndarmál, ég þetta, þetta er orðið miklu opnara heldur en áður, 
ég tala um þetta á á allskonar fundum í dag og fólk kemur til mín og ræðir 
við mig og ... og svona ... kemur alltaf fullt af fólki, alltaf að minnsta 
kosti 10 eða 15 manns búnir að lenda í þessu.  
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Fjöldi þeirra sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi virðist vera mun meiri en 

opinberar tölur gefa til kynna. Tómas finnst að þessi mikla umræða á opinberum 

vettvangi hjálpi mikið til við að aflétta þessa samfélagslegu þöggun á 

kynferðisbrotamálum:  

mér finnst fólk vera koma rosa mikið fram sko, sérstaklega í sambandi 
við þetta Breiðavíkurmál og allt þetta sko, þetta opnaði rosalega mikið á 
þetta sko [...] mér finnst að það mætti bara tala meira um þetta, vera bara 
meiri fræðsla um þetta, þetta er/ það er náttúrulega, maður er að sjá viðtöl 
núna mikið oftar heldur en var sko. 

Hannes ræðir einnig um hvernig hann reyndi að halda friðinn með því að segja og 

gera ekkert við áreitni föður síns: 

þetta hefur greinilega alltaf verið að, verið að sko ... angra mann því að 
sko, maður fékk ekki einu sinni frið þó ég væri fluttur út á land að þá ... 
komu þau í heimsókn kannski og þá gerðist eitthvað svona líka sko... og 
þá einmitt varð maður ofboðslega reiður eftir það sko... en ég sagði aldrei 
neitt við hann eða gerði aldrei neitt sko. Var alltaf að reyna að halda 
friðinn einhvern veginn [...] Bara rugga ekki bátnum einhvern veginn og 
þú veist ... allt öðruvísi hræðsla sko við að þá mundi bara maður ekkert 
geta rætt við foreldrana eða systkinin eða þú veist, þessi hræðsla við, 
einhvern vegin að allt mundi bara verða bara engin samskipti eða 
eitthvað, eitthvað svona sko.  

Þöggunin virðist vera ráðandi þegar kemur að kynferðisafbrotum, málefnið er 

viðkvæmt ennþá þar sem skömmin er mikil, bæði hjá þolendum og aðstandendum 

þolenda. Því virðist sem fólki líði betur með að láta sem brotið hafi ekki átt sér stað 

eða afneita því á einhvern hátt.  

4.2.4 Umræðan í fjölmiðlum 

Umfjöllun fjölmiðla um kynferðisofbeldi er í grunninn ólík þegar kemur að konum 

og körlum. Að mati Magnúsar þarf umræða um þolendur kynferðisofbeldis að vera 

málefnaleg, varkár og upplýsandi: 

mér finnst fólk sko ganga rosalega óvarlega til ... þú veist það fer rosalega 
óvarlega inn í svona mál og svona umræður ... og ... það er munur á því 
að ganga varlega þú veist, og vera meðvirkur eða kóa ... uhm, það þarf að 
hérna, vanda sig ofboðslega mikið þegar þessi umræða er annars vegar.  
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Opinber umræða hafði mikil áhrif á hversu seint hann opnaði á afleiðingar og 

leitaði sér aðstoðar: 

... og hérna já og þetta hafði, ja einmitt, þetta hafði þau áhrif á mig líka að 
ég hélt að fólk myndi halda að ég væri þá, myndi fara, eða héldu að ég 
hefði einhverjar afbrigðilegar kenndir gagnvart börnum ... þannig að mér 
fannst óþægilegt þegar að dóttir mín stökk ofan á mig eða sat ofan á mér 
eða ... eða hérna kom ekki í fötum, kom upp í rúm það var svona ótti við 
það að sko, ekki að ég myndi missa, ég viss, ég var alveg viss í minni sök 
en hvað aðrir halda af því ég upplifði fljótlega þessa ranghugmynd hjá 
fólki og bara löngu fyrr að þeir sem verða fyrir misnotkun, misnota ... 
þetta hafði alveg gífurlega áhrif á mig og þegar þessi grunur var að læðast 
að mér gerðist þetta, gerðist þetta ekki, bíddu nú við ... er fólk að halda að 
ég verði svona og jafnframt verð ég svona? [...] Verð ég brenglaður líka? 
Af hverju ekki? Þetta hafði rosaleg áhrif á mig og, og svona skömmin hún 
bara einhvern veginn náði að þekja ansi mikið, samskiptin mín við ... við 
við hitt kynið og karlmenn, þannig að... þetta lá svona eins og hula yfir, 
yfir samskiptum. 

Að hans mati er opinber umræða um karlmenn sem þolendur kynferðisofbeldis oft 

byggð á fordómum og skilningsleysi: ,,það á ekki að hlífa umræðunni og það á ekki 

að fela hana ... og hún á að vera svona byggð á rannsóknum en ekki það sem fólki 

finnst og hvernig er talað um karlmenn í þessu samhengi er eiginlega bara ... það er 

eiginlega skammarlegt”. Hann bendir jafnframt á að fjölmiðlar fjalla oft einhliða um 

karla sem gerendur og konur þolendur og með því sé skortur á upplýstri umræðu: 

... sá sem misnotar sko það er alltaf einhvern veginn KK eða karlkynið, 
það er alltaf tengt við, sá sem misnotar og er misnotaður, það eru yfirleitt 
konur sem eru misnotaðar og karlmenn sem að misnota ... og það er eins 
og ég sagði áðan, það versta í þessu er að þessi mýta er ennþá í gangi að 
þeir sem verða/ upplifi eða fara í gegnum misnotkun séu líklegri til að 
misnota aðra, reyndar hefur náttúrulega aðeins rjátlast af þeirri mýtu sem 
betur fer, en mér finnst vanta upp á að umræðan sé svona upplýst og það 
má ekki blanda hana reiði og gremju, fólk komi fram í einhverju, í 
einhverri bræði sko.  

Því má segja að stíga þarf varlega til jarðar þegar kemur að opinberri umfjöllun 

um kynferðisafbrot. Þolendur lesa umfjallanir um hin ýmsu mál sem hafa áhrif á 

hvort þeir leiti sér hjálpar eða ekki.  
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4.3 Afleiðingar 
Afleiðingar kynferðiofbeldis, bæði gegn börnum og fullorðnum af báðum kynjum 

geta verið mjög alvarlegar. Þær geta verið kvíði, þunglyndi, skömm, sjálfásakanir, 

brotin sjálfsmynd, félagsfælni, einangrun, sjálfsvígshugsanir, sjálfsvígstilraunir og 

einnig líkamlegar afleiðingar sem hafa áhrif á fólk fyrir lífstíð. Hægt væri að vinna 

með slíkar afleiðingar rétt og örugglega ef samfélagslegar aðstæður bjóða upp á slíkt. 

Hér verður farið nánar út í hvaða afleiðingar viðmælendur hafa fengist við í kjölfar 

kynferðisofbeldis ásamt andlegu og líkamlegu ofbeldi sem oft er undanfari í slíkum 

málum.  

4.3.1 Þunglyndi, kvíði og aðrar geðraskanir 

Nokkrir af viðmælendum ræddu um þunglyndi og kvíða í daglegu lífi í kjölfar 

ofbeldisins. Sigrún hefur frá því hún man eftir sér átt sínar hæðir og lægðir í lífinu og 

fyrir nokkrum árum var hún greind með geðhvörf sem að hluta má rekja til afleiðinga 

nauðungarinnar sem átti sér stað þegar hún var 17 ára. Stefán hefur fundið fyrir 

vanlíðan og þunglyndi að vissu leyti en hann hefur verið að vinna vel úr 

afleiðingunum hjá sálfræðingi sem Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis 

útvegaði, honum að kostnaðarlausu. Hannes áttar sig á hversu miklar afleiðingar hann 

hefur verið að kljást við er hann byrjar að vinna í sjálfum sér og afleiðingum 

ofbeldisins:  

sko ég bara fattaði smátt og smátt að þetta er einhvers konar heildarpakki 
sem að, sem að hefur sjálfsagt alltaf verið svona notaður á mann og 
haldið manni einhvern veginn niðri og gert mann þunglyndann og ég hef 
þurft að uuu, þurft að taka geðdeyfðarlyf og ... glíma við svona, þú veist, 
stundum við þunglyndi og ... sem mér finnst oft vera tengt þessu svolítið 
og upplifði allskonar leiðindar ofbeldi og , aa, aðallega og andlegt ofbeldi 
svona í gegnum tíðina sko.  

Hann hefur ekki fundið fyrir sjálfsvígshugsunum þrátt fyrir þunglyndið. Atli á hinn 

bóginn hefur alltaf verið haldinn ákveðinni dauðahyggju, alveg frá barnsaldri:  

jahh það þurfti nú til að að ég var nú kominn á örorkubætur, sko þegar ég 
var 12 ára þá, þá reyndi ég til dæmis að fyrirfara mér tók inn stóran 
skammt af lyfjum [...] og, og hérna þannig að það, það var alltaf þessi 
dauðahyggja var alltaf til staðar það var ekkert mál, það var bara að drepa 
sig, all/ alltaf á bakvið eyrað ... svona ein lausn sko.  
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Magnús var haldinn miklu þunglyndi og kvíða frá barnsaldri fram á fullorðinsár er 

hann leitaði sér faglegrar aðstoðar:  

þunglyndið náði hámarki þegar ég var að útskrifast úr háskólanum 23ja 
ára, þá fór ég á geðlyf og til geðlæknis og fékk svona smá lausn við því ... 
og já ... skömm, sektarkennd, kvíði og svona stanslausar áhyggjur, það 
var dáldið það sem einkenndi mig svona alveg, bæði í æsku og á 
unglingsárunum.  

Hann þjáðist einnig af miklum kvíða sem skýrðist af mikilli félagsfælni, kvíðaköstum 

yfir smávægilegum breytingum og fyrir honum var óeðlilegt ástand orðið eðlilegt 

ástand. Kvíðinn og þunglyndið var orðinn hluti af honum og hans líðan. 

Sjálfsvígshugsanir leituðu reglulega á hann og hann gerði tilraun til að enda líf sítt: 

... mig langaði að deyja sko, ég gerði eina tilraun til þess að hengja mig 
hérna, í kjölfarið á þessu, þetta var árið 2008, öll þessi vinna, eða ég 
ætlaði að hengja mig, það var bara komið að mér, ég upplifði svona mjög 
skrítið ástand [...] þarna var rosalegur léttir og ég var ofboðslega svona 
fókuseraður, allt í einu var bara eins og þetta væri rosalega skýrt.  

Tómas þjáðist af þunglyndum hugsunum og var í mikilli óreglu á yngri árum. Hann 

hefur unnið mikið úr afleiðingunum í samneyti við aðra þolendur og segir hann 

marga hafa fyrirfarið sér vegna fordóma í sinn garð sem þolendur kynferðisofbeldis 

og vegna þeirrar mýtu um að karlar sem eru misnotaðir eru líklegri til að beita slíku 

ofbeldi sjálfir:  

... ég var rosalega sár og sjálfsbjargarviðleitni engin, ég lenti í mikilli 
óreglu, bara sem unglingur og hérna ... hélt það væri eitthvað frelsi sko og 
ætlaði bara að vera í henni þar til ég myndi deyja sko en ég vissi ekki að 
ég mundi hafa, hélt ég myndi varla hafa það af til tvítugs sko af því að 
sjálfsmorðshugsanirnar voru alveg svakalegar, maður lá bara upp í rúmi 
og hugsaði um að drepa sig  og ... og náttúrulega ferð í neyslu ofan í 
svona afleiðingar sem maður hefur á bakinu þá ... það er ekki alveg til að 
bæta það sko. 

Fjóla hefur þurft að vera á þunglyndislyfjum en þau fóru ekki vel í hana og hún 

fítnaði mikið á þeim tíma sem gerði vont ástand verra. Að sama skapi fannst henni 

lyfin ekkert gera fyrir sig á meðan hún var ekki að vinna í afleiðingunum og var enn 

þolandi andlegt ofbeldis:  
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... lyfin voru ekkert að hjálpa mér af því ég var ekkert  að vinna með það 
sem að olli, vanlíðaninni og þá náttúrulega deyfa lyfin svo takmarkað, get 
ekkert deyft mig endalaust, ég er ennþá í þessu áreiti og ég er ennþá í 
þessu andlega ofbeldi og það er ekkert fyrr en að ég fer að vinna virkilega 
með mig að mér fer að líða betur. 

Einnig fær hún kvíðaköst sem lýsa sér í ofsahræðslu og örum hjartslætti, en fyrst hélt 

hún að hún væri að fá hjartaáfall. Kvíðaköstin hafa einangrað hana mikið félagslega 

en hún telur sig vera mjög félagslynda almennt.  

Stefanía er með mikið þunglyndi og hefur ætíð þurft að takast á við það með 

aðstoð þunglyndislyfja og með aðstoð sálfræðinga og geðlækna. Hún hefur 

meistaragráðu frá háskóla en hefur ekki starfað við það sem hún er menntuð. Hún 

starfar í láglaunastarfi á hjúkrunarheimili í dag, en áður var hún á örorkubótum vegna 

þunglyndis: ,,Ég snappaði bara þarna einn góðan veðurdag í vinnunni og ... og ... svo 

fór ég á bætur, öryrkjabætur og ég var náttúrulega bara þunglynd og leið mjög illa í 

öllum samskiptum”. Hún leitaði til sálfræðings hjá Drekaslóð sem hjálpaði mikið en 

kostnaðurinn er of mikill til að hún geti sinnt því eins og þurfa þykir:  

... en ég vonast bara til þess að komast út úr þessu núna á komandi árum 
þannig að ég geti svo verið þokkalega sátt þegar ég er orðin sextug, ef ég 
verð ekki búin að kála mér, ég er búin að vera ferlega þunglynd, hætt á 
öllum lyfjum og var rosalega ánægð með það.  

Sjálfsvígshugsanir hafa leitað mjög á hana frá barnsaldri en að hennar sögn hafa 

börnin hennar haldið aftur af henni að láta af því verða. Fresta varð fyrsta viðtalinu við 

hana vegna veikinda sem er nóg til að hún byrji að leiða hugann aftur að leiðum til að 

taka sitt eigið líf: ,,ég var veik, það er það versta sem gerist fyrir mig, þá er mér bara 

kippt úr minni rútínu ... og ég var svo þunglynd að ég hérna, var ekki að höndla þetta 

og fór að skipuleggja og fór að plana”.  

Aðrir hafa unnið úr þungum hugsunum á við sjálfsvíg og annan sjálfsskaða 

með sporavinnu, meðferð og sótt aðstoð á vegum hjálparsamtaka. Rauði þráðurinn í 

gegnum viðtölin sýndi að þeir sem hafa náð að opna sig fyrir nærumhverfinu eða 

fengið tækifæri til að hafa samskipti við aðra þolendur í sömu sporum, hafa náð að 

vinna betur úr líðan sinni.  
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4.3.2 Líkamlegar afleiðingar 

Það sem kom á óvart í gegnum viðtölin var að það voru margar sameiginlegar 

líkamlegar afleiðingar sem rekja má til streitu og kvíða.  Jón, sem hefur unnið mikið 

með sínar afleiðingar og unnið í samstarfi með öðrum þolendum kynferðisofbeldis 

segir: 

... það voru ansi margir sem hafa lent í misnotkun sem þjást af vefjagigt 
sem dæmi ... Því þetta náttúrlega, allt þetta fer inn ég meina að vera í ótta 
og kvíða alla daga það náttúrulega sem barn það er, það hlýtur að hafa 
einhvers staðar áhrif.  

Fjóla er öryrki í dag og þjáist bæði af vefjagigt og kvíðaröskun: ,,það eru rosalega 

litlir möguleikar fyrir mig á sko á alveg raunverulegri endurhæfingu af því það er svo 

fljótt að vinna gegn mér ... fjárhagslega”. Hinar líkamlegu afleiðingar eru afar 

kostnaðarsamar: 

ég er með mikla vöðvabólgu og, og mikla stoðkerfisverki og þetta og ég 
fæ samþykktar hérna, sjúkraþjálfanir og sjúkranudd og þetta en ég þarf að 
borga sjúkraþjálfarana og sjúkranuddið, ég hef ekki efni á því, ég get ekki 
leyft mér þetta. 

Stefanía leitar mikið í hugleiðslu og jóga við að vinna úr verkjum í stoðkerfinu:  

(er með) stoðkerfisvandamál út í eitt ef ég hefði ekki komið mér í jóga á 
sínum tíma að þá væri ég bara algjörlega bara, eitthvað, eðal bólgu kryppi 
á lyfjum sko ef ég hefði ekki fattað, bara mikilvægi fæðunnar í liðamínið 
og jó/ og mikilvægi jógaæfinga.  

Tómas hefur verið að fást við streitu og kvíða frá barnsaldri sem hefur haft ýmis 

líkamleg áhrif, en hann hefur einnig verið að kljást við gigtarvandamál: 

þú harkar ekkert af þér þú bara gengur svoleiðis á þig, að ... að hérna þú 
bara að þú gengur bara frá þér sko, ég er með alla sjúkdóma og allt sem 
..., svona streitu og ... uhh, þetta er svo, þetta er svona ég er með svona 
ristilkrampa, ég er alltaf að fá nýrnaköst og ég er ... var næstum því 
dauður að reyna á mig þegar ég fékk fyrir hjartað, þetta er hjartagalli og 
ég gat ekkert sko þegar ég veit ekkert hvað er að hjartanu í mér en þetta 
teng/... ég fór að lesa um að þetta tengist oft bara þessu streituálagi sem 
að, ehm, fylgdi þessu að vera svona sko ... svaf lítið og ... átti alltaf erfitt 
með svefn og ... og maður sér þetta svona löngu seinna að, hvað þetta 
hefur haft alveg rosaleg áhrif á mann bæði andlega og líkamlega, þetta er 
ekkert bara andlegt, ef þú ert náttúrulega/ ef þú þjáist af mikilli streitu og 
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... svo er ég kominn í sjúkdóma sem voru með svona einhverjar gigtir og 
eitthvað svona sko. 

Magnús var meira að fást við  líkamleg vandamál í meltingarvegi sem hafði mikil 

áhrif á félagstengsl hans sem barn og unglingur: 

bæði í æsku og á unglingsárunum, alltaf með niðurgang, alltaf ég 
hreinlega sko ég var það var gert mikið grín að þessu, ég var alltaf í 
leikjum í fótbolta út á velli og þá hljóp ég heim sko, af því ég var með 
niðurgang ... og ef breytingar voru í farvatninu, ég var að fara eitthvað um 
helgina og var ekki alveg,  hafði ekki alveg stjórn á atburðunum þá fékk 
ég bara í magann, alveg um leið sko ... ég hélt satt best að segja, hélt ég 
að þetta, að þetta þetta kvíðaástand, þessar áhyggjur væru eðlilegt ástand. 

Það má segja að það séu tengsl milli streitu og kvíða þegar kemur að 

stoðkerfisvandamálum, meltingar- og gigtarsjúkdómum. Hin andlegu vandamál leita 

inn á við og skila sér sem líkamlegar afleiðingar kynferðisofbeldis.  

4.3.3 Sjálfsmynd og sjálfsvirðing 

Hluti af afleiðingum kynferðisofbeldis eru brotin sjálfsmynd og lítil sjálfsvirðing. 

Sumir viðmælenda sögðust hafa misst lífsviljann og verið frekar kærulausir í hegðun 

sinni gagnvart sjálfum sér. Jón sagðist hafa misst alla sjálfsvirðingu og sjálfsálit og 

var sama um hvað hann gerði við líkama sinn: ,,og það hefur oft verið bara 

einhverskonar kæruleysi í gangi ... ehm, hefur ... mér fundist sko eins og manni sé of 

sama sko einhvern um ... um lífið”. Að sama skapi fannst honum sjálfsmyndin vera í 

molum: 

sjálfsmyndin var aldrei góð enda var ég þannig líka í sko, mér fannst ég 
aldrei, var einhvern í þannig umhverfi fannst mér, ég stóð ekki ekki 
nægilega vel upp fyrir sjálfum mér [...] Að ... ég gat/ mér fannst ég aldrei 
geta búið til sjálfsmynd sem var eitthvað vit í ... ég kalla þetta frekar að 
maður hafi hérna, uhh, hlaðið í kringum sig veggi ... maður bjó ekki til 
eitthvað heldur hlóð. Ég veit það núna að ég bý til mína eigin 
sjálfsmynd... það er ekkert langt síðan ég vissi það. 

Hannes var haldinn ákveðinni sjálfseyðingarhvöt, en hann drakk mikið af áfengi og 

var frekar glannalegur í akstri. Fjóla upplifir stöðu sína aðeins öðruvísi en þeir þegar 

kemur að sjálfsvirðingu:  

uhm ... ég hef verið í samskiptum við rosalega mikið af þolendum og við 
höfum öll þessa sömu sögu, að rekast á dyr, ég er búin að/ ég hef aldrei 
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getað unnið ... og það hefur þessar afleiðingar að hafa ekki / ég hef ekki 
sjálfstraust, ég hef ekki sjálfsvirðingu, leið og mér fer að ganga vel 
einhvers staðar að þá ... án þess að ég geri mér grein fyrir því er ég farin 
að vinna gegn mér ... uuu svo gerist eitthvað svo ég mæti ekki einn 
daginn og þá þori ég ekki að mæta næsta daginn og vítahringurinn er 
farinn í gang þar til ég er búin að láta reka mig og ég entist aldrei í neinu 
lengur en í þrjá mánuði ... þannig að ég hef ekki náð að klára neitt. 

Sigrún hefur fundið fyrir litlu sjálfstrausti og verið mjög óörugg í samskiptum við 

karlmenn. Hún hefur alltaf átt erfitt með að trúa því að karlmenn hafi áhuga á henni 

og gerir hún reglulega lítið úr sjálfri sér. Hún efast mikið um sjálfa sig.  

Atli stundaði mikið niðurrif á sjálfum sér og fannst hann aldrei standa sig í 

neinu, en það hamlaði honum mikið í lífinu. Magnús dró mikla sektarkennd inn í öll 

samskipti og hafði mikið samviskubit yfir hegðun sinni og framkomu:  

mér fannst ég aldrei vera verðugur fyrir einn eða fyrir neinn og mér fannst 
ég bara ekki vera verðugur að vera elskaður og þegar ég fann að maki 
minn byrjaði að elska mig að þá náttúrulega fór mig að gruna eitthvað að 
það væri eitthvað að manneskjunni [...] ég hafði eiginlega bara svona 
ógeð á mér ... og, uu þróaði með mér svona, ástar og kynlífsfíkn svo ég 
sótti meira í svona spennu í samskiptum við hitt kynið og krassaði dáldið 
þar. 

Hann þarf alltaf að vera á varðbergi gagnvart öðru fólki og minna sig reglulega að 

sinna sjálfum sér en með þeirri vinnu sem hann hefur farið í í 12 spora samtökunum 

hefur hann öðlast ákveðinn kjarna sem hann getur leitað til: 

ég býð mér ekki upp á hvað sem er, ég fer ekki inn í hvaða aðstæður sem 
er, ég get sagt hingað og ekki lengra í, í kærleika en ekki bara í reiði og 
brjálæði sko, ég  læt ekki/ ég fer ekki inn í aðstæður þar sem að mér líður 
illa og læt það bara viðgangast heldur hef ég fengið ... rödd málsvara sem 
er ég, sem er þú veist ég þurfti að tengja dáldið við drenginn, það fór 
rosalega mikil vinna í að tengja við þennan litla mig ... og, og segja 
honum að þetta væri allt í lagi. 

Helgu, sem leitaði sér strax aðstoðar og naut stuðnings frá vinum og fjölskyldu, finnst 

hún ekki hafa upplifað þá stöðu að missa sjálfsvirðinguna en sjálfsmyndin var fremur 

brothætt fyrstu mánuðina. Hún telur að það hafi hjálpað mikið að hún kærði 

gerandann og fékk fljótt sálfræðiaðstoð.  Ef eitthvað er líður henni betur með sjálfa 

sig þar sem hún stóð á sínu.  
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Árni kemur frá öðru sjónarhorni en hinir þolendurnir af því leyti að hann var 

beittur ofbeldi af konum: 

sjálfsmyndin var líka svo slæm sko, ég var ennþá í þeirri svona stöðu þú 
veist að þetta var, náttúrulega, fyrir það fyrsta náttúrulega upplifði ég 
kynlíf líka sem ópersónulegan hlut ... það svona skildi mig eiginlega frá 
því það var ekki það var einhvern veginn ekki partur af einhverri upplifun 
eða persónulegri, bara persónuleika mínum svona yfirleitt bara eitthvað 
sem gerðist fyrir utan það.  

Magnús og Tómas þurfa báðir að minna sig reglulega á að sökin er ekki þeirra, að 

þeir gerðu ekkert rangt og með því reyna að draga úr samviskubiti í samskiptum 

sínum við aðra.  Magnús fann fyrir mjög brotinni sjálfsmynd áður en hann byrjaði að 

vinna í sínum málum:  

... þetta er ekki ég og þetta kemur þegar ég er undir álagi, svangur,  
þreyttur, jafnvel ef að ég er bara innan um fólk eða aðstæður sem eru mér 
ekki hollar ... áður fyrr þá var þetta raunverulegt, algjörlega raunverulegt 
og þetta var bara stanslaust og ég, uuu þetta var bara hluti af mér og ég 
trúði því að ég væri ...  einskis virði innst inni, ég vissi aldrei það var 
alltaf svona eins og þetta væri þegar ég leit inn á við það var bara eins og, 
það var bara tómt, það var ekkert ég vissi ekkert, bíddu hvert viltu stefna, 
hvernig vil ég að svara þessu? ... hvernig vil ég bregðast við? það kom 
aldrei svar, það var engin svona ég, það var engin grunnstoð, það var 
enginn svona kjarni, líklega af því að hann var bara falinn í einhverri, í 
einhverri skít og og drullu.  

Magnús vill láta gott af sér leiða og með því reyna að byggja upp sjálfvirðingu og 

sjálfstraust. Hann leitar til þess kjarna sem hann hefur mótað í þeirri sjálfsvinnu sem 

hann hefur unnið að síðustu ár:  

ég get staðsett mig og þaðan byggi ég mína sjálfsvirðingu og sjálfstraust 
og ákvarðanir, því að ef ég tek ákvarðanir út frá innsæinu, veit ég að það 
er rétt ákvörðun, ef ég tek ákvörðun í ótta kemur hún mér af kolli/ ótta 
eða meðvirkni, með/ ótti er náttúrulega bara drifkraftur meðvirkninnar 
þannig að ... ég tók allar mínar ákvarðanir í ótta hér áður fyrr. 

Tómas byrjaði að vinna í afleiðingunum um aldamótin og þar fékk hann ákveðið 

frelsi til að vera hann sjálfur, en þangað til hafði hann lítinn frið innra með sér. 

Niðurbrotið var mikið og þar áttaði hann sig á því hversu miklu ofbeldi hann hafði 

verið að beita sjálfan sig. Hann fann að hann átti erfitt með að þykja vænt um eldri 
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börnin sín sem hann átti áður en hann hóf sjálfsvinnuna og var sífellt á varðbergi 

gagnvart konum: ,,[ég] gat aldrei sýnt honum (sonur) tilfinningar ég vissi ekki einu 

sinni hvað það var heldur sko ... vissi ekki hvað það var að þykja vænt um fólk sko”.  

Sjálfsálitið var orðið ansi lágt er hann er að kynnast konunni sinni: ,,þegar ég kynntist 

henni þá vorkenndi ég henni fyrir að vera með mér [...] ég hugsaði hvernig getur 

svona góð manneskja séð eitthvað við mig sko”.  

 Sjá má mun á frásögn þeirra sem leituðu sér aðstoðar skömmu eftir atburðinn 

og þeirra sem hafa verið að burðast með afleiðingarnar í lengri tíma. Sjálfsmynd 

þeirra sem leituðu sér strax hjálpar virðist vera heilli en þeirra sem fóru síðar eða hafa 

ekki enn sóst eftir faglegri aðstoð.  

4.3.4 Félagsfælni og viðurkenningarþörf 

Flestir viðmælendur hafa upplifað á einhverjum tímapunkti, annað hvort tímabundið 

eða til lengri tíma, ákveðna félagsfælni eða hafa forðast viðburði eða ákveðnar 

aðstæður sem minna á ofbeldið.   

Stefán forðaðist lengi vel eftir nauðgunina að fara á fjölmenna staði. Að fara á 

kaffihús reyndist honum erfitt og var hann sífellt að telja fólk í kringum sig. Hann 

hefur reynt að kíkja út á lífið með vinum sínum en hætti að drekka áfengi og hefur 

alltaf komið heim fyrir miðnætti. Hannes var byrjaður að forðast að hitta fjölskylduna 

og samskiptin orðin fremur stirð áður en hann fór að vinna í sínum málum og lokaði 

sjálfur á þau. Hann flutti meðal annars frá sveitarfélaginu sem hann bjó í til að losna 

frá föður sínum.  

Magnús var fremur einrænn sem barn og mjög mikið til baka. Hann var 

feiminn og óframfærinn en það breyttist á unglingsárum er hann fór meira að sækjast 

eftir viðurkenningu annarra og þróaði með sér ástar- og kynlífsfíkn. Hann átti einnig 

erfitt með samskipti við aðra þar til hann fór að vinna almennilega úr afleiðingunum. 

Tómas var meira að leita eftir hrósi og viðurkenningu frá öðrum:  

mér hefur gengið bara ágætlega að koma undir mig fótunum en ... þegar 
við erum að tala um þetta að þegar mér fer að ganga vel, gerði ég alltaf 
eitthvað klúður til að mér gæti farið að ganga vel aftur sko, mér fannst ég 
ekki eiga þetta skilið sko.   

Jón átti alltaf erfitt með að segja nei og vildi þóknast öðrum: 

... sem sagt en það sem háði mér alltaf er þetta að ég gat látið bjóða mér 
allt, gat aldrei sagt nei ... og ... og ... og hérna ... sem sagt það er kallað 



60 

meðvirkni ég kalla þetta þó þóknari ... að þóknast öðrum... og hafa okkur 
góða, ehm hérna gera alla góða.  

Árni hafði svipaða sögu að segja: 

mér finnst alveg brjálaðslega erfitt að segja nei. Það er alltaf þótt, ég hef 
alltaf einhvern veginn alltaf sagt já við öllu sem er sem ég er beðinn um 
þannig að hérna [...] mér hefur alltaf þótt það að þú veist að ég verði 
einhvern veginn að ef ég er beðinn um eitthvað að þá verð ég að gera það 
af því ég verð að þóknast honum ég verð að hjálpa honum að ég verði 
betri manneskja ... ef ég þóknast honum [...] og kannski blundar einhvers 
staðar svona í kollinum á mér að þú veist ég verði að gera þetta annars 
segir hann frá, eða eitthvað ég veit það ekki. 

Atli hafði mikið keppnisskap sem fylgdi honum bæði í íþróttum og í daglegu lífi. 

Hann sóttist mikið eftir viðurkenningu annarra, sérstaklega meðal kvenna: 

ég fór í íþróttir og stóð mig mjög vel í því öllu og þar fékk maður þessa 
viðurkenningu og maður sóttist alltaf í viðurkenningu því ekki gaf maður 
sér hana sjálfur [...] Það er/ það fylgdi mér alveg bara upp ... bara svo 
lengi sem ég man sko alltaf í leit að þessari viðurkenningu ... en í 
samskiptum við stelpur og konur ... það þú veist, ég leitaði í það en það 
var aðallega til að fá viðurkenningu ... ekki til þess að fara að stunda 
kynlíf eða svoleiðis, það var bara til að fá þessa viðurkenningu það var 
bara viðurkenningin að maður væri einhvers virði. 

Magnús sóttist einnig mikið eftir athygli kvenna í leit eftir kynferðislegri spennu og 

viðurkenningu og var oft að halda við nokkrar konur í einu. Sigrún, Fjóla og Stefanía 

sóttust meira eftir kynferðislegri viðurkenningu frá karlmönnum. Fjóla segir: 

ég hérna leitaði rosalega mikið af því ég hef alltaf fengið þessa gríðarlegu 
höfnun, þá leitaði ég rosalega mikið í viðurkenningu frá karlmönnum og 
ég er ennþá að slást við það að, að sem sagt að vera ekki endalaust að 
sækjast eftir viðurkenningu annarra. Ég var þessi týpiski daðrari en þú 
veist það var bara afleiðingar og nú þegar ég er búin að vera að vinna 
virkilega í sjálfri mér að þá hérna finn ég að ég þarf ekki á ‘essu að halda 
lengur.  

Hún sótti á fundi hjá SLA (sex and love addiction) sem hjálpaði henni við að enda 

slæm sambönd og þráhyggjusambandið við móður sína, en hún sóttist mikið eftir 

viðurkenningu frá henni. Flestir viðmælendur vilja vera í félagsskap annarra en sækja 

oft ekki eftir því að fyrra bragði.  
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 Helga hefur átt góð sambönd við vini og fjölskyldu en á sumrin, eða um 

svipað leyti og nauðgunin átti sér stað, fann hún fyrir neikvæðum tilfinningum, var 

lítil í sér og átti auðvelt með að brotna niður. 

4.3.5 Reiði og skömm 

Allir viðmælendur minntust á tilfinningar sem snúa að reiði. Þau voru reið út í 

gerandann, reið út í sjálf sig og reið við aðstandendur. Margir skildu ekki hvað var að 

knýja þessi reiði en flestir sem byrjuðu að vinna með afleiðingarnar áttuðu sig á því á 

meðan þeirri vinnu stóð að reiðin er að mestu leyti komin frá ofbeldinu.  

 Jón nýtti sína reiði í að knýja sig áfram í daglegu lífi, hann keyrði sig áfram í 

vinnu og íþróttum en hann er ekki enn laus við reiðina: 

(ég) nýtti reiðina til að knýja sig áfram í daglegu lífi ... það sem háir mér í 
dag eru ákveðnir brestir sem ég hef, ég tel mig hafa [...] hafa í gegnum 
þetta er að það er, bara það er mjög, mjög vont að ég notaði reiðina sem 
keppnisskap [...] en ég er búinn að vinna ágætlega í þessum málum, ég 
hérna, en samt er einhver reiði í mér.  

Hann fann einnig fyrir mikilli skömm í samskiptum sínum við aðra, sérstaklega þegar 

kemur að kynlífi: 

svo fæ ég  náttúrulega / ef ég er að gera ranga hluti og þá finnst mér/ þá 
fær ég skammartilfinninguna, þá er hún komin yfir [...] tilkomin í þannig 
aðstæðum ... að ég er að segja, hmm, já við hérna ... að fara upp í rúm að 
sofa með manneskju [...] meira af einhverjum líkamlegum þörfum heldur 
en andlegum, þá fæ ég skammartilfinninguna. 

Hann telur meðal annars að hann hafi verið í mikilli afneitun að þetta hafi í raun 

gerst, að hann hafi ekki orðið fyrir ofbeldinu, og vill ekki horfast í augu við það. 

Hann taldi alltaf að það væri eitthvað að sér: ,,ég tala um þetta við systkini og ég 

spegla mig oft í þeim og, og ég hef náttúrulega eitthvað í hausnum sem þau hafa 

ekki.”. 

Hannes hefur verið að fást við innri báráttu þar sem hann hefur burðast með 

byrði þagnarinnar í lengri tíma, en það er aðeins rúmlega ár síðan hann varð síðast 

fyrir kynferðislegri áreitni af hendi föður: 

... þannig það var búin að safnast upp svona einhver reiði sko... búin að 
vera mikil reiði í mér sko lengi ... ég, í mörg ár sko. Og ég svona fattaði 
það smátt og smátt í sumar bara að, að þetta sem sagt þetta var kannski 
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soldið stór partur af þessu. Ég hafði alltaf ýtt þessu svona aðeins, 
einhvern veginn/ litið á þetta sem eitthvað minniháttar, alltaf, horfði 
meira svona á andlegt ofbeldi eða það var aðallega það sem ég var alltaf 
að hugsa um sko.  

Hann segir að reiðin hafi safnast smátt og smátt upp í gegnum árin þar sem hann fékk 

lítinn stuðning frá sínum nánustu. Hann áttaði sig á því er hann byrjaði að vinna með 

afleiðingarnar í fyrravetur.  

Atli segist ekki hafa fundið fyrir reiði heldur meiri sorg og vonbrigðum. Hann 

hugsar meira til þess hvernig hann glataði barnæskunni á þennan hátt og segist hafa 

fundið fyrir ákveðnum létti að geta talað frjálst um hvað gerðist og með því losað sig 

undan skömminni:  

... já svona er þetta bara en það er, það er hægt að hjálpa fólki einmitt með 
því að opna það sko það léttir svo á að þurfa ekki að vera að burðast með 
þessa skömm og allt sem því fylgir. Þegar maður fer að vinna í þessu 
einmitt þú veist út frá þessu að þá myndi margt breytast.  

Hann að sama skapi tók allan tilfinningaskalann eins og hann orðar það: ,,ég upplifði 

allan pakkann, skömm og bara allan tilfinningaskalann upp og niður og alltaf þetta 

extreme og alltaf var þú veist í bakhöndinni bara að drepa sig ef að eitthvað bjátaði 

á”.   

Árni kemur með annað sjónarhorn. Hann finnur ekki til reiði í garð gerenda 

heldur meira til umræðunnar á opinberum vettvangi um karla sem gerendur: ,,þegar er 

verið að tala um kynferðislegt ofbeldi að það er oft, það er svo oft að karlar eru 

gerendur og og ég hef oft orðið reiður þegar ég heyri þetta því að ... mín upplifun 

ákkúrat hinsegin”. Hann fann fyrir mikilli skömm þar sem allar hans varnir voru 

brostnar við 18 ára aldur eftir kynferðisofbeldið sem átti sér stað á barnsaldri og 

unglingsárum: 

... þarna í kringum 18 ára aldrinum mér leið ofboðslega illa og mér fannst 
ég vera að gera ranga hluti allan tíma en hafði einhvern veginn ekki getu 
til að fara í burtu eða losa mig út úr þessu, ég passaði mig bara á því að 
láta vini mína alls ekki vita hvað var að gerast. Það var einmitt, ég vildi 
ekki fá eitthvað pepp frá þeim þú veist að þetta væri nú bara töff og allt 
þetta af því mér leið illa yfir þessu, mér, ég gat ekki, ég gat ekki einu 
sinni sagt þeim það hvað var að gerast í þessu sambandi.  
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Atli og Árni urðu báðir fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi kvenna og hefur Atli 

unnið í því að draga úr sársaukanum sem fylgir því að verða fyrir kynferðisofbeldi: 

Ég reyni bara að gera það besta og reyni að minnka þennan sársauka og 
og vinna það því ég veit að þetta hefur slæm áhrif, þá reyni ég bara að 
gera það besta til að opna augu fólks því ég veit það lagast margt að geta 
opnað sig og geta tjáð sig og, og, og þurfa ekki að vera í þessum ótta og 
þessari skömm. Það er ekkert smart að vera karlmaður og, og  konur og 
karlar hafa verið að nauðga manni [...] það fylgir því ekkert smart en að 
geta ekki talað um það er helmingi verra, það er það sem ég segi enn og 
aftur að það þarf að vera soldið aðgengilegt hverjar eru afleiðingarnar, 
þær eru/ afleiðingar eru svo margar.  

Stefanía finnur enn í dag fyrir mikilli reiði í garð foreldra sinna, en hún hefur ekki 

fengið tækifæri til að vinna úr afleiðingum hennar vegna fjárhagserfiðleika: 

... það er svo mikið af bældri reiði í manni af því maður mátti aldrei, 
maður mátti aldrei verða reiður, það var andlega ofbeldið, ég mátti ekki 
svara fyrir mig, ég mátti ekki sýna reiði ... ég mátti bara ekkert, ég hafði 
enga rödd, það var andlega ofbeldið, þetta var andlegt og líkamlegt 
ofbeldi. Mamma náttúrlega algjört hexi, hótaði manni með löðrungi og  
þannig að það er svona mikið af bæl/ bældri reiði sem situr í manni 
ennþá.  

Magnús hefur svipaða frásögn og Stefanía. Hann var mjög rólegur sem barn en með 

stórt skap. Hann fann oft fyrir mikilli sektarkennd í samskiptum við aðra sem litaði 

hans framkomu:  

... var alveg ofboðslega ljúfur og góður og vildi, en með alveg svakalegt 
skap, ef ég varð reiður að þá varð ég ofboðslega reiður [...] fyrst 
náttúrulega verð ég rosalega reiður þegar ég er að vinna í þessu þá kemur 
öll reiðin, ég fékk aldrei tækifæri til að verða reiður, ég var alltaf, jú það 
sem litaði mig, alla mína æsku og bara unglingsár og fullorðinsár var 
sektarkennd ... ég var alltaf með sektarkennd [...],,það sem var eiginlega 
sko, það var ekki, ekki í raun og veru atburðurinn sjálfur heldur skömmin, 
það var svo rosaleg skömm sem að var ... í engum tengslum við 
raunveruleikann.  

Áður en Tómas fór að vinna í afleiðingunum leitaði hann til sálfræðings sem lokaði á 

hann og sagði honum að leita eitthvert annað. Það gæti ekki verið að hann hafi lent í 

þessu og verið að fást við afleiðingarnar svona seint: ,,svo var náttúrlega rosalegt 

kjaftshögg þegar ég fór til þessa sálfræðings sko ... ég var rosalega reiður þegar ég var 
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að vinna í þessari vinnu sko, út í hana sko”. Hann var einnig mjög reiður út í sjálfan 

sig: 

ég var rosalega reiður sko ... gramur og kannski ég sá það alveg að þá var 
ég mest reiður út í sjálfan mig sko ... að mestu leyti svona ... svona 
langaði að drepa hann, [skellir upp úr með hneykslunartón] hefði ekkert 
verið bættari með því að drepa fólk maður. 

Í dag er hann ekki mikið að velta sér upp úr þessum hlutum eins og reiði og skömm, 

en fyrsta skref hans í átt að bata var að losa sig undan skömminni. Hann ólst upp í 

mjög óöruggu nærumhverfi þar sem hið óeðlilega þótti eðlilegt. Hann getur í dag 

talað um atburðinn á fundum án þess að finna fyrir kvíða:  

ef fólk spyr mig þá get ég alveg svarað án þess að fá hnút í magann sko, 
ég skammaðist mín fyrir að vera ég, ég skammaðist mín fyrir foreldra 
mína, ég skammaðist mín fyrir að hafa átt heima á þessum stað sko þarna 
í N (lítið samfélag), ég gat ekki keyrt framhjá þessum bröggum þarna ... 
án þess að líða rosalega illa sko ... og hérna átti mjög erfitt með það sko, 
og maður var náttúrulega stimplaður  sko... þarna, þetta var ... þetta var 
svona ógeðslegasta umhverfi sem maður hafði nokkurn tíma bara heyrt 
um sko ... það var bara, auðvitað þarna voru bara menn útí glugga að fróa 
sér og þetta var bara tómstundagaman hjá manni að horfa á þetta sko [...] 
og svo voru aðrir að, að þessi að misnota mann og hérna maður var 
rosalega brenglaður bara svona lítill, maður vissi ekkert hvað var rétt eða 
rangt. 

Hann á erfitt með að trúa því að hafa geta lifað með þessari niðurlægingu og skömm 

sem hann fann fyrir og bendir á að það vanti samfélagslegar stofnanir til að taka á 

móti drengjum og karlmönnum sem búa við ofbeldi.  

ég hef bara alltaf verið þannig að ég hef bara alltaf haldið áfram og svona 
erfitt að reyna að finna lausnir á hlutunum og þetta er náttúrulega ekkert 
grín að vera kannski einn að berjast með sjálfum sér og svo náttúrlega 
enginn til að taka á móti manni. Stígamót voru bara með kvenfólk. 

Fyrstu viðbrögð bæði Helgu og Stefáns voru að þau ætluðu hvorugt að segja neinum 

frá nauðguninni en í tilfelli Stefáns neyddist hann til þess að segja frá og í tilfelli 

Helgu sagði hún samstarfskonu sinni óvart frá. Hún var ekki búin að meðtaka að sér 

hafði verið nauðgað fyrr en nokkrum dögum síðar: 
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þú veist fyrstu viðbrögðin voru náttúrulega bara að ég ætlaði ekki að gera 
neitt sko, þú veist ég ætlaði ekki að segja neinum frá’essu [dregur djúpt 
inn andann] ... og ætlaði ekkert að, þú veist bara þetta gerðist eiginlega 
ekki sko í huganum á mér en ... svo einhvern veginn eftir nokkra daga þá 
bara þú veist ég bara fattaði bara þú veist ég/ verð, þú veist ég bara varð 
að gera eitthvað og ég kærði hann fyrir þetta [...] En ... þótt að ég viss, ég 
vissi alveg að það myndi ekkert fara neitt ... ég vissi að það myndi ekki 
fara neitt lengra en ég vildi bara ... þú veist þannig vildi ég bara sýna 
honum að þetta er ekki í lagi sko.  

Helga segir að hafa kært hann hafi hjálpað til við að draga úr skömm og sektarkennd, 

þ.e. að hafa staðið með sér og gengið alla leið. Skömmin virðist því koma út frá 

félagslegum viðmiðum og aðstæðum, þ.e. hvernig samfélagið bregst við 

kynferðisofbeldi í almennri orðræðu.  

4.3.6 Félagstengsl 

Þolendur kynferðisofbeldis eiga til að glata tengslum við sitt nánasta umhverfi, sér í 

lagi ef gerandinn tengist þeim fjölskylduböndum. Vinasambönd rofna og þolendur 

draga sig í hlé, hvort sem það er til að jafna sig á áfallinu eða til að losna undan 

áframhaldandi ofbeldi. Sigrún átti erfitt með að tengjast öðrum, sérstaklega þegar 

kom að nánum samböndum:  

ég lengi vel þá hérna, sem sagt hleypti ég engum að mér og ég hérna ... 
eða sem sagt reyndar eftir þetta þá svaf ég mikið hjá, fannst eins og allir 
ættu rétt á því einhvern veginn svona þegar ég hugsa um það í dag þá 
hugsa ég líklega þannig þá að ég, mér, mjög, hérna... sem sagt, uhhh 
hugsaði illa um sjálfa mig og sem sagt ... bara ... jám, leyfði mönnum að 
sofa hjá mér ... og ég/ sem sagt sambönd eftir það voru alltaf mjög stutt 
því ég hérna endaði það alltaf þegar var komið að væntumþykjunni og því 
að hérna, þegar hún var orðin of mikil, að þá hérna bakkaði ég út. 

Atli er ekki í neinum samskiptum við blóðfjölskyldu sína í dag og mörg vinasambönd 

hafa riðlast til. Hannes hefur dregið sig í hlé gagnvart fjölskyldunni að einhverju leyti 

síðan hann byrjaði hjá Stígamótum í fyrra. Fjóla missti öll tengsl við vinkonurnar í 

grunnskóla er hún var sett á fósturheimili.  

 Árni hefur í gegnum tíðina alltaf átt kunningja en fáa góða vini. Samskipti 

hafa verið takmörkuð en hann hefur átt það til að draga sig í hlé. Hann átti erfitt með 

að treysta öðrum, sérstaklega konum en átti góðan vinkonuhóp á unglingsárum: 
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ég átti ágætis svona vinkonuhóp eða sem sagt ég var í svona gengi með 
krökkum náttúrulega á þessum aldri [...] og ég sleit allt samband, við 
þennan, ekki bara við hana í rauninni við aðrar stelpur í hópnum, og í 
rauninni datt út úr hópnum þannig að hérna, en þannig að ég, var 15 ára 
16 ára þegar að vinirnir voru að hittast í partýum og annað slíkt þá var ég 
bara búin að loka mig heima.  

Hann er latur við að rækta félagsleg tengsl við vini og fjölskyldu og á það til að 

sökkva sér frekar niður í vinnu:  

... ég meina ég á fullt af kunningjum og vinum og fjölskyldu hérna í 
Reykjavík sem ég gæti alveg bankað uppi hjá og bara fengið kaffibolla og 
spjalla en ég fæ einhvern veginn aldrei hvatir til þess. Bara vinna og sofa 
bara.  

Stefanía átti enga vini á barnsaldri nema tvær frænkur sem hún lék sér við. Hún var 

mikið í pössun sem barn en á unglingsárum leitaði hún meira í áfengi til að deyfa 

sársaukann:  

... bara drakk sko allan tvítugsaldurinn, ég var, var í vinnu sko samt sem 
áður og ... en drakk um helgar og var mjög mikið ein, mjög einmana og 
ég hef alla tíð misst frá mér vini, og á fáa vini og bara hef alla tíð fundist 
samskipti vera mjög erfið og engum treyst raunverulega nema kannski, 
fyrst bara núna undanfarin ár, eða núna eiginlega bara í vetur.  

Hún fékk stuðning frá nokkrum vinum sínum er hún flutti til Reykjavíkur en 

missti tengslin aftur er hún flutti aftur út á land: ,,þau höfðu ekkert meira 

samband við mig sko, ekkert að ráði ... en ég held ég hafi verið ofsalega erfið 

sko, af því mér leið svo illa”. Henni finnst hún hafa einangrast mikið og á erfitt 

með að fara út á meðal fólks. Fjölskylda hennar hefur afneitað henni og vill 

lítið af henni vita.  

Magnús áttar sig á því er hann byrjar sjálfsvinnuna að hann átti ekki 

marga nána vini sem hann gat leitað til og treyst þeim fyrir sér: 

ég öfunda oft stelpuvini sko, þær eru alltaf opnar og segja frá öllu og 
svona koma einhvern veginn saman þegar það er erfitt, við eins og 
vinahópurinn minn sko gamli, við frekar þögðum... en þó vil ég nú ekki 
taka mig með í það en ég, þegar ég hef farið mjög erfið, í gegnum mjög 
erfið tímabil að þá hefur ósköp lítið á þeim borið það er að segja þessum 
gömlu vinum ... en það kannski líka af því ég sagði sjaldan frá ef eitthvað 
var að. 
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Hann hefur átt erfitt með nánd sem byggir á virðingu og vinskap, en honum fannst 

nándin vera meiri viðskiptasambönd og kynlíf fremur en ást og umhyggja:  

ég sá svona nándina dáldið mikið í gegnum uuu kynlíf og svona, 
viðskipti, þú veist, þú gerir þetta fyrir mig og ég geri þetta fyrir þig ... og 
... og þannig ég hafði eiginlega bara ofboðslega, brengluð, brenglaða sýn 
á samskipti og nánd svo ef maður sér það já ... vinasamböndin mín 
einkenndust dáldið af þessu. 

Tómas átti alltaf mjög erfitt með að tengjast fólki og treysti engum. Hann átti mjög 

erfitt með snertingar, þá sérstaklega gagnvart eldri börnunum sínum. Margt breyttist til 

hins betra þegar hann fór að vinna úr afleiðingunum: 

það breyttist allt þegar ég fór að vinna í þessum málum sko ... ég átti 
svona, átti fullt af svona félögum, ég vildi ekkert vera að kynnast eitthvað 
rosalega mikið af fólki sko [...] vildi oft bara vera einn sko, leið bara best 
þannig sko [...] þetta var svona ákveðið leikrit ... var leikrit oft ... svona en 
samt var ég að gera mitt besta og ég hef ekkert verið ásaka mig neitt fyrir 
að gera alla þessa vitleysu sem ég var að gera [...]  ég bara vissi ekkert 
hvað ég átti að gera ... það var það sem fer verst með okkur að við 
brjótum okkur svo niður  fyrir að vera, vera búinn að vera í þessum 
afleiðingum lengi að þá brýtur maður sig svo niður að hafa verið að gera 
alla þessa vitleysu í þessum afleiðingum sem maður, eða eftir þetta 
ofbeldi sko ... ég fór svona bara að læra að fyrirgefa margbúinn að brjóta 
mig algjörlega niður, það er ekkert grín að kannski standa í þessu í 
kannski 35 ár eða bara svona, búinn að standa í því að svona reyna að 
laga sig og hugur manns eins og maður sé alltaf að hjakka í sama farinu. 

Hann hefur lítið verið í samskiptum við fjölskylduna sína þar sem hann var útskúfaður 

þegar hann var í neyslu áfengis og öðru rugli: ,, ... vildi enginn þekkja mann og líka 

ekkert bara út af því heldur líka það var horft á mann sem einhverja svona, hvað 

kallarðu þetta ... bara einhverja aumingja þegar við vorum lítil og svona”.  

 Fjóla upplifði það að vera útskúfuð úr fjölskyldu sinni sem og að hún átti 

mjög erfitt með snertingar:  

eitt af mínum erfiðustu afleiðingum er það að ég get ekki faðmað ... ég 
get faðmað hann uuu, ég á mjög erfitt með að faðma pabba minn, ég, ég 
fæ alveg svona ... innilokunarkennd eða svona ég fer svona inn í mig, 
uhm ... aðalbrotasvæði mitt eru brjóstin og það að faðma beint á að þá er 
snerting við brjóstin og ég fæ bara ógeðistilfinningu, þegar að börnin mín 
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hafa komist á þann aldur að þau fara að vita hvað typpi og píka eru ... þá 
fer ég í lás, ég hætti að geta faðmað þau.  

Tómas, Magnús og Jón fundu sig betur í hóp manna sem hafa orðið fyrir svipaðri 

reynslu og þeir sjálfir. Jón hefur verið í sjálfshjálparhóp og hjá Drekaslóð sem hefur 

skilað sér í betri samskiptum við aðra: ,,ég veit ekki en ég veit það náttúrulega að við 

karlmenn eigum að vera harðir ... eða þú veist það er sagt við okkur! En ég get talað í 

hóp þar sem að sem talar sama tungumál og ég”.  

Magnús fjarlægðist nokkuð gömlu félaga sína á meðan bataferlinu stóð og fór 

að tengja meira við aðra í 12 spora samtökunum. Honum fannst samskipti sín við 

aðra sem tengja ekki við þær afleiðingar sem þolendur kynferðisofbeldis eru að fást 

við, yfirleitt vera frekar yfirborðskennd. Tómas aftur á móti kynntist öðrum 

karlkynsþolendum í gegnum 12 spora samtök sem upprunalega voru vegna 

áfengisvanda. Umræða þeirra um afleiðingar kynferðisofbeldis leiddi til þess að þeir 

voru fjórir sem tóku sig saman til að vinna úr þeim: 

... þetta hefur verið aldamótin, 2000 já ... þá hitti ég einn félaga sko, við 
vorum að fara í svona sporavinnu sko ... og þá kemur þetta einmitt upp 
sko hjá báðum, og ég fer að tala um þetta þá segir hann ég líka sko ... þá 
tökum við okkur fjórir saman, þá þekkti hann tvo aðra sem höfðu líka lent 
í þessu og þá var þetta rosalegt leyndarmál sko, það mátti ekkert svona, 
fólk vissi ekkert hvað var að sér sko, og við vorum allir með sömu 
afleiðingarnar sko [...] og við fórum í þessa vinnu og vorum alveg í 8 
mánuði og það bara gjörbreytti mínu lífi sko ... bara með því að geta talað 
um þetta og opnað fyrir þetta.  

Viðmælendur sem unnið hafa í hópum og í samneyti við hjálparsamtök þolenda 

kynferðisofbeldis eru sammála  um að þeim finnst betra að vinna í hópum með öðrum 

þolendum, en með því öðlast þeir betri skilning á aðstæðum sínum. Einstaklingar sem 

vita ekki hvað afleiðingar kynferðisofbeldi hafa í för með sér eiga erfitt með að setja 

sig í spor þolenda og eiga þar af leiðandi erfiðara með að sýna skilning en reyna að 

sýna stuðning.  

4.3.7 Sjálfsásakanir  

Ein af afleiðingum kynferðisofbeldis er sjálfsásökun þar sem þolandinn kennir sér að 

einhverju leyti sjálfur um hvað gerðist. Slíkar hugsanir eiga bæði við um karla og 

konur, en í grunninn eru þær ólíkar. Karlar eru meira hræddir um að vera sakaðir um 

að vera gerendur í sínum málum en konurnar hugsa meira um að þær hefðu ekki átt 



69 

að gera það sem þær gerðu þegar þær urðu fyrir ofbeldinu. T.d. að vera undir áhrifum 

áfengis og fleira. Fjóla fór til að mynda í myndatöku hjá ljósmyndara þegar hún gekk 

með sitt fyrsta barn. Hún var nakin í hluta myndatökunnar:  

af því ég asnaðist til að fara ein og ég eignaði mér heiðurinn af því broti 
til dæmis af því ég asnaðist til að fara ein og ég asnaðist til þess að þú 
veist, ég var ein nakin fyrir framan karlmann og ... lengi vel þá tók ég það 
ekki sem brot. 

Stefáni, sem leitaði sér hjálpar strax í kjölfar brotsins, var bent á strax í upphafi að 

hann gæti leitt hugann að því að ofbeldið væri að hluta til honum að kenna: 

þú veist, mér var mjög fljótlega bent á þetta, þú veist, að, að einn, að mér 
var fljótlega bent á, út af því sko, ég meina, auðvitað fór ég í það, þú veist 
skiluru. Þar sem að, þú veist, það sem gerðist í raun veru er að ég rétti 
einhverjum strákum bjór á meðan ég fór að leita í töskunni minni 
skiluru... þannig ég kenndi sjálfum mér rosalega mikið um að hafa, að 
hafa rétt þeim þennan bjór en ekki bara geymt hann á jörðinni eða verið 
einhvers staðar annars staðar [...] en, þú veist, það var alltaf þannig strax 
sko að þetta var ekki mér að kenna eða, og allt það en auðvitað brotnar 
sjálfsmyndin... skiluru. 

Jón leitar mikið eftir svörum frá íþróttasamtökum t.d. þar sem brotamaðurinn í hans 

tilfelli var vel liðinn einstaklingur í samfélaginu og þöggunin mikil á meðal 

íþróttafélaga og annarra. Hann ræddi við lækni um sín mál sem benti honum á 

mikilvægan punkt í leit hans að svörum: 

... af því þú sagðir ekki neitt þá geturu ekki gleymt þessu”. ,,mér finnst 
skrítið sko af hverju er alltaf ... hvað ég höfða svona til karla? Það kemur 
hérna pínu svona sjálfsásökun ... en ég veit að ég er ekki samkynhneigður 
[...] Já ég er ekki að ásaka sjálfan mig, en ég er samt að ásaka sjálfan mig, 
ég meina ég fer með ásökunina frá þeim yfir til mín.  

 Hann spurði sig reglulega af hverju hann varð fyrir ofbeldi af hendi annarra karla og 

á unglingsárum efaðist hann mikið um kynhneigð sína. Magnús fann fyrir stuðningi 

og styrkleika í því að vita af því að hann var að upplifa sömu tilfinningar og konur en 

þangað til hafði hann upplifað sig sem geranda: 

... það var var eiginlega í gegnum sporavinnuna, í gegnum sporavinnuna 
þar vinnur maður náttúrulega með, náið með sponsor (ísl. 
trúnaðarmaður) og félögum og vinnur, ávinnur, eða sem sagt, nær að 
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vinna með öðru fólki í mikilli nánd og trausti, þannig að maður fær svona, 
maður sér að sko, í gegnum sporavinnuna þá sér maður að aðrir, konur 
líka, eru að upplifa nákvæmlega það sama og maður sjálfur, maður er 
ekki einn lengur að vaða í gegnum þennan skít ... þannig að þetta var 
svona, maður losnaði svo mikið við leyndarmálin, þannig að ég gat sett 
allt á borðið, allar hugsanir, alla reynsluna og sagt þetta er ekki ég, þetta 
er ekki mitt, ég ber ekki, sko ég, þetta er ekki mín sök, það, það var 
eiginlega stærsta skrefið að ég sá bíddu já ég, bíddu nú við ég hef ekkert 
með þetta að gera, ég var bara barn sko og hérna ... ég var þolandi og lifði 
þetta af ... ekki/ ég eiginlega lifði fram að því eins og gerandi, að ég hafði 
gert eitthvað af mér [...] það var eiginlega stærsti sigurinn, maður / þannig 
að þá gat ég dáldið svona sleppt tökunum á þessu. 

Tómas að sama skapi upplifði sig alltaf sem geranda eða sökudólg þar sem hann fékk 

greitt fyrir ,,kynlífsgreiða”, aðeins 6 ára gamall.  

 Atli fann meira fyrir mikilli skömm er hann var beittur kynferðislegu ofbeldi 

af hendi nágrannkonu sinnar og kenndi sjálfum sér um hvað gerðist:  

ég var barn þá 10/11 ára þá man ég alltaf að hún gaf mér vín og svona að 
þá fann ég að ég var farinn að hafa áhuga og svona, kona og þá man ég 
hvað ég skammaðist mín sko þá skammaðist ég mín fyrir bara allt heila, 
ég væri bara ábyrgur fyrir þessu öllu saman. 

Sigrún leiddist út í mikla áfengisneyslu í kjölfar nauðgunarinnar og öðlaðist þannig 

kjark til að tala um hvað gerðist: ,,Ég talaði um það mikið þegar ég var aðallega dru, 

aðallega þegar ég var drukkin, byrjaði að drekka illa eftir þetta. Þú veist þegar ég 

drakk og talaði um þetta og grenjaði þegar ég var full”. Stefanía leitaði einnig mikið í 

áfengi til að deyfa sársaukann á unglingsárum: 

... þá náttúrulega var maður bara orðinn skemmdur og ... eina leiðin til 
þess að verða út um athygli eða, verða mér út um athygli eða hlýju var að/ 
með því að ... uhm, sem sagt, ekki liggja beint undir, ég gerði það nú ekki 
mikið en ég svona leitaði athygli á mjög, hérna .. á mjög óskynsaman hátt 
bara til að vera tekin alvarlega, ég bara drakk og fékk á mig óorð fyrir að, 
hérna,  liggja undir öllum sem ég gerð/ sem ég gerði ekki vegna þess að 
það var ekki eitthvað sem mig langaði til/ þetta var bara skökk leit að 
hlýju hjá karlmönnum ... og drakk náttúrulega öll unglingsárin mín, fór í 
menntaskólann og drakk þar og ... var mér til skammar og þetta situr 
ennþá í mér sko þessi hræðilegu ár.  

Áfengisneysla er ein leið þolenda kynferðisofbeldis til að deyfa sársaukann og til að 

gleyma. Flestir finna það þó út að óhófleg neysla áfengis er aðeins tímabundin lausn 
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sem síðar þarf að takast á við afleiðingarnar með aðstoð fagaðila. Margir detta í 

sjálfsásakanir og spyrja sig oft ,,hvað ef ...” sem leiðir hugann oft í ógöngur.  

Fjóla þarf að minna sig reglulega á að hún á ekki sökina í sínum málum, hún 

var barn þegar þetta gerðist og ábyrðin er öll hjá gerandanum: ,,Ég bar ekki ábyrgð á 

þessu, alveg sama hvernig ég var, ég bað aldrei um að vera misnotuð, ég bað aldrei 

um að vera nauðgað! Enda nauðgun er aldrei nauðgun ef þú labbar inn í hana 

sjálfviljug eins og kynlíf”.  

4.4 Lögregla 
Lögreglan er sú félagslega stofnun sem tekur á móti þolendum kynferðisofbeldis og 

vinnur samkvæmt lögum til að upplýsa þeirra mál. Það hefur sýnt sig í gegnum tíðina 

að aðeins brot af þeim kynferðisbrotum sem eiga sér stað skila sér inn á borð 

lögreglunnar. Því var leitað eftir skýringum hjá þolendum kynferðisofbeldis hvers 

vegna þeir leituðu síður til lögreglunnar og hver upplifun þeirra var sem tilkynntu 

brotið til lögreglu eða lögðu fram kæru. Einnig var leitað til lögreglunnar til að afla 

nánari upplýsinga um hvernig lögreglan vinnur með kynferðisafbrot. Með því er 

einnig komið í veg fyrir einhliða umræðu í niðurstöðum.  

 Sigrún leitaði ekki til lögreglunnar þar sem hún skammaðist sín vegna þess að 

gerendurnir voru tveimur árum yngri en hún, þ.e. aðeins 15 ára gamlir. Henni finnst 

hún hefði átt að geta varið sig gegn þeim en hún fraus og gat litla vörn sér veitt. Hún 

hélt líka að sér yrði ekki trúað þar sem það voru engin vitni.  

 Tómas leitar til lögreglunnar í kjölfar nauðgunarinnar, en gæsluliðar á 

skemmtisvæðinu bentu honum á að tilkynna nauðgunina. Lögreglan beinir honum til 

Neyðarmóttöku fyrir þolendur nauðgana þegar hann mætti til að tilkynna um brotið. 

Hann kærði ekki þar sem hann vissi ekki hver gerandinn var né hvort þeir voru fleiri 

en einn. Honum fannst móttökurnar vera frekar ófaglegar: 

... ég ... bara sagði þeim það sem að ég vissi og það sem ég mundi sko og 
það sem ég fékk til baka sko er bara við skiljum ekki hvað þú ert að 
segja... og þú veist, það var soldið svona ... þannig að þú veist... þeir/ 
þegar ég talaði við þá fyrst þá lagði ég ekkert fram kæru eða neitt, 
skilurðu, sagði bara að mig vantaði bara að vita við hvern á, á að fara að 
tala... [...] og þá svona, jaaáá, hérna, breyttist aðeins viðmótið sko, þú 
veist en það var samt svona frekar skrítið.  
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Hann reyndi fyrst að tala við einhvern í móttökunni sem skildi ekki alveg hvað hann 

var að leita eftir. Hann fékk svo að tala við lögreglumann sem starfar á 

kynferðisafbrotadeild og tók af honum skýrslu. 

... það var betra að hann skrifaði þetta allt saman niður og hann 
reyndar tók utan um mig þegar ég fór og sagði að ég ætti alltaf að 
hafa samband ef ég vildi sko. Þú veist, þetta var samt eitthvað 
svona... ég veit það ekki, annað, annað en ég hélt allavega.  

 Hann fékk aðstoð í kjölfarið, bæði hjá sálfræðingi og ráðleggingar frá lögfræðingi, 

að tilvísan Neyðarmóttöku Landspítalans vegna kynferðisofbeldis.  

 Helga leitaði til lögreglunnar eftir að hún fór á Neyðarmóttöku vegna 

kynferðisofbeldis eftir helgina sem hún átti sér stað. Hún upplifði mikinn stífleika í 

sinn garð sem olli ákveðnu óöryggi: 

ehm sko í viðtalinu sjálfu þá var hann náttúrulega ... þá fannst mér 
hann fre/ þú veist hann var mjög náttúrulega, ákveðinn, þá fannst 
mér hann vera ákveðinn þú veist þetta náttúrulega yfirheyrsla en 
maður er einhvern veginn svo viðkvæmur þú veist mér, ég 
upplifði það bara eins og einhvern veginn bara árás á, þú veist, 
hann var ... eins og manni var ekkert trúað sko [...] af því þetta eru 
líka þannig spurningar að maður, þú veist svo, svo skil ég það/ 
skil það einhvern veginn alveg eftir á en þetta eru svona 
spurningar bara þú veist, og hann spurði alveg ,,í hverju varstu”? 
þú veist og maður alveg ... skiptir ekki máli eða þú veist. 

Hún hefur ákveðinn skilning á því hvernig lögreglan tók á móti henni við skýrslutöku 

og hvaða spurninga hún var spurð: 

lögreglan þarf náttúrulega örugglega að spurja að því bara til þess 
að ... til þess að fylla upp í söguna eða eitthvað til að sjá hvort hún 
sé/ standist eða eitthvað svoleiðis en upplifun mín var þannig bara 
ok hann er ekki að kaupa þetta [...] æji mér finnst þeir einhvern 
veginn bara, soldið vélrænir sko [...] en ég átti þú veist einu 
samskiptin mín við lögregluna var bara þessi maður þarna á 
kynferðisafbrotadeild sem að tók viðtalið og hann var bara, bara 
svona eitthvað ... hvass og ekkert, ekkert meir sko.  

Fjóla reyndi að kæra stjúpföður sinn er hún var 12 ára og svo virðist sem lögreglan sé 

að fylgja stöðluðum spurningum. Hún hefur verið að fara í gegnum skýrslur og gögn 
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frá lögreglunni undanfarið í tengslum við sín mál. Ýmis atriði komu þar fram sem 

vörpuðu ljósi á hennar aðstæður og upplifun á aðkomu lögreglunnar: 

það var atriði þarna sem skipti sköpum í lögreglurannsókninni 
sem mér fannst rosalega asnalegt atriði og ég skildi það ekki fyrr 
en ég las gögnin, fyrr en ég las allar hliðar og það var ég var 
rosalega reið þegar ég var þarna 12 ára gömul og ég var spurð ,,í 
hverju varstu?” [...] og .. ég varð alveg brjáluð ,,ég var barn á 
þessu heimili ég mátti vera allsber þess vegna og hann mátti ekki 
koma við mig” þetta var það sem ég hugsaði.  

Hún kærði ekki hina brotamennina: ,,ég hef aldrei nennt að hafa fyrir því að kæra það 

eftir þetta af því ég hef aldrei verið með vitni ... það voru engin vitni að neinu síðar”.  

 Samkvæmt yfirlögregluþjóni hjá lögreglunni í Reykjavík eiga spurningar um 

hvernig þolandi var klæddur er brotið átti sér stað, við um þegar leitað er eftir 

trúverðugleika frásagnar og sönnunarbyrði. Ekki er átt við að viðkomandi hafi verið 

klæddur þannig að hann sjálfur hafði boðið upp á það að vera fyrir ofbeldi: 

það er ekki af því lögreglan heldur að hún hafi verið glyðrulega klædd 
eða neitt svoleiðis heldur til að fá nákvæma hugmynd um atburðinn, var 
hún í pilsi sem gerandinn lyfti bara upp eða var hún í sokkabuxum sem 
þurfti að rífa hana úr eða ... þetta eru bara gamlar, mýtur eða hugmyndir 
að það ... það er auðvitað alveg sama hvernig konan er klædd en við 
viljum vita það hvernig hún er klædd af því að, að hún þarf/ lögreglan 
þarf að nota það ef það fyrir dómi að þá verðum við að vita nákvæmlega 
hvernig atburðurinn átti sér stað [...] það er oft orð gegn orði, fatnaður og 
annað slíkt, þetta er hluti af sönnun, hérna sönnunarstöðunni [...] 
sönnunarstaðan getur verið gríðarlega erfið og veltur jafnvel bara á 
trúverðugleika, framburðar þolandans.  

Stefanía leitaði ekki til lögreglunnar, en hún lendir í alvarlegum brotum á þeim árum 

er kynferðisbrot voru lítið sem ekkert rædd: ,,nei mér datt það aldrei í hug, samfélagið 

bauð ekki upp á það á þessum tíma... og það stóð aldrei neinn með mér, ég var bara 

ein í minni leðju, að reyna að ná áttum”.  

Jón hefur þær skoðanir á hlutverki lögreglunnar í kynferðisbrotamálum í 

minni samfélögum úti á landi að þau taka mun persónulegra á málunum og nálægðin 

er meiri: 

... lögregluembætti út á landi ...  væru ekki í stakk búin til að 
vinna á svona málum. En þá veit ég það út af því að það getur 
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verið sko of mikil nánd, en mér fannst ég hef bæði, bæði hérna... 
hvað segir maður samanburð frá lögreglunni í Reykjavík annars 
vegar og A (lítið bæjarfélag) hins vegar ... það er miklu skárra á A 
(lítið bæjarfélag) [...] það er miklu mannlegra.  

Atli prófaði að fara til lögreglunnar 8 ára gamall með bróður sínum sem hafði þá líka 

lent í sama brotamanni og hann sjálfur:  

þá fórum við einmitt til lögreglunnar og það sem að gerðist sko þá 
að ... hann hét nú B sá og þú veist, þú veist, auðvitað var hann að 
skoða þessi, þessi/ ... og þá kom bara ,,við vitum af honum” og 
eitthvað svona og það verður eitthvað tiltal og eitthvað svona sko, 
þú veist þannig var tekið á þessum málum þá. 

Hér má sjá mun á hvernig tekið var á kynferðisafbrotum gegn börnum fyrir rúmum 

30 árum síðan. Í dag fara málefni barna í gegnum Barnahús eftir að þau komast í 

hendur lögreglunnar.  

 Að mati lögreglumanns á kynferðisbrotamáladeild leita fáir karlar til 

lögreglunnar og oft þarf lögreglan sjálf að leita eftir að karlar komi í viðtöl vegna 

brotamála sem eru inni á þeirra borði. Konur hafa meira frumkvæði að því að koma 

inn og tilkynna brot en í flestum tilfellum hafa þær sagt einhverjum frá. Þegar kemur 

að körlum er stuðningsnetið sama og ekkert, en það getur dregið úr því að þeir leiti til 

lögreglunnar og vilji leggja fram tilkynningu eða kæru af fyrra bragði: 

... það er lokaður heimur hjá þeim, þeir hafa minna stuðningsnet að þvi 
leyti að ef þú ert karlmaður og verður fyrir kynferðisbroti annað hvort 
fullorðinn eða barn að þá þegirðu yfir því, segir engum frá, ekki einu 
sinni besta vini þínum. Konurnar eru búnar að trúa, og stelpur almennt 
búnar að trúa vinkonum sínum fyrir þessu [...] munurinn liggur soldið í 
þessu að það er meira að kalla þá fram í dagsljósið og þeir koma kannski 
meira, þeir heyra af einhverju svona rannsóknum sem eru farnar í gang að 
þá gefa þeir sig fram en hafa lítið frumkvæði að því sjálfir. 

Orsökin liggur oft í því að það er enginn til að ýta á eftir þeim að tilkynna eða kæra 

brot eða leita sér hjálpar. ,,Ef það byrjar eitthvað svona slæmt hegðunarmynstur eða 

óregla hjá strákum eða fullorðnum mönnum að þá er þetta það síðasta sem þeir eru 

spurðir að hvort þeir hafi lent í einhverju svona ofbeldi. En stundum er það 

skýringin”. Að sama skapi geta samfélagsleg viðmið og óskráðar reglur samfélagsins 

haft áhrif hvernig vinnst úr máluma karla: 
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það er skömmin ... maður sér skömm hjá kvenfólki en er hálfu meiri hjá 
körlum ... samfélagið elur fólk soldið upp í því að stelpur eiga að passa 
sig alveg frá því þær eru ungar og passað meira upp á þær heldur en 
stráka. Held að það endurspeglist þá í þeir séu auðveldari fórnarlömb 
heldur en stelpurnar út af þessu.  

Mjög fáar kærur snúa að kvenfólki í kynferðisbrotamálum en það er þó ekki óþekkt. 

Kærur gegn körlum eru mun algengari. Í flestum tilfellum eru karlkynsþolendur 

gagnkynhneigðir og oft koma inn á borð til lögreglunnar mál sem snúa að 

þroskaskertum þolendum.  

 Almennt séð er reynt að fara varlega að þolendum kynferðisbrota og lagt upp 

úr því að þeir lögreglumenn sem vinna við slík mál séu samskiptagóðir og varfærnir í 

samskiptum. Mikil þróun og breytingar hafa verið innan lögreglunnar þegar kemur að 

þessum brotaflokki, lögreglumenn fá meiri símenntun og meira aðhald á þjónustu til 

þolenda og aðstandenda þeirra. 

4.5 Umfjöllun fjölmiðla 
Að mati lögreglumanna skapast oft ósanngjörn umræða um störf lögreglunnar í 

kynferðisafbrotamálum. Oftar en ekki leita aðeins þau mál til fjölmiðla sem vekja 

háværa og neikvæða umræðu: 

... stundum skapast umræðan í samfélaginu eins og eins og dómskerfið eða 
réttarkerfið í heild sé einhverjir óvinir þolenda kynferðisbrota [...] það er 
náttúrulega fjarri lagi, þeir gera allt sem þeir geta til að upplýsa mál 
stundum bara dugar það ekki til, bara oft dugar það ekki til sko [...] 
félagasamtök og þessi stuðningsnet og allt þetta sem er þarna úti að... 
vinna stundum gegn, gegn konum sko þeir eru, talað illa um lögregluna og 
réttarkerfið og dómskerfið að það séu felld svona mikið af málum og allt 
þetta og það sé illa staðið að rannsóknum og annað slíkt og það gerir það í 
rauninni að verkum að konur stíga ekki fram og kæra og annað slíkt. Þær 
halda að það sé tilgangslaust og, og að löggan og dómskerfið séu bara 
einhverjir óvinir þeirra. Það er náttúrlega/ þeir þurfa náttúrulega að vinna 
saman/ það eru allir að vinna að sama markinu að upplýsa þessi mál.  

Samkvæmt yfirlögregluþjóni hjá lögreglunni í Reykjavík eru lögreglumenn á sviði 

kynferðisafbrotadeildar allir af vilja gerðir til að bæta framferði sitt og afkastagetu í 

málefnum þolenda kynferðisafbrota. Mikil og regluleg fræðsla er í boði fyrir 

starfsmenn á deildinni svo þeir séu betur í stakk búnir til að takast á við þau verkefni 
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sem rata inn á borð til þeirra. Að sama skapi er í gangi verkefni sem vinnur að því að 

ná til barna:  

það er einmitt verið að vinna í því verkefni, vitundavakning og, og ... það 
verið að taka upp myndbönd, þetta er svona kannski, ræða beint gagnvart 
börnum, að upplýsa börn og unglinga um feril mála hjá lögreglu og 
dómstólum. Myndbönd þar sem þessu er lýst sko, hvernig allt gengur 
fyrir sig og þetta verður aðgengilegt á netinu og liður í því að upplýsa og 
taka af þá nokkra hræðslu við að stíga fram og koma til lögreglunnar [...] 
að stíga fram og kæra er meira en að segja það, jafnvel þó það sé eftir, 
eftir ár eða áratugi.  

Opinber umræða í fjölmiðlum og á samskiptasíðum hefur oft fjallað um fyrningarfrest 

í kynferðisbrotamálum. Oftar en ekki snýr umræðan að því af hverju þessi mál hafi 

fyrningarfrestun, enda er þetta mjög alvarleg brot á líkama og sál: 

ætli það sé ekki fyrst og fremst sönnunarstaðan er náttúrulega orðin 
ónýt... [...] þetta er alls staðar í hinum vestræna heimi að þá eru þessi 
fyrningarákvæði sko ... það eru bara allra alvarlegustu brotin sem fyrnast 
ekki eins og manndráp en nánast allt annað fyrnist á ákveðnum tíma en 
misjafnlega löngum.  Umferðalagabrot kannski á tveimur árum. Svo eftir 
því sem brotið er alvarlega því lengri er fyrningin.  

Fyrning kynferðisafbrota er misjöfn, eða frá tveimur árum upp í tuttugu ár, en 

fyrningarfrestur gegn börnum byrjar ekki að telja fyrr en við 18 ára aldur óháð því 

hvenær brotið átti sér stað. Þeim lagaákvæðum var breytt vorið 2014.  

 Í kjölfar tilkynninga til lögreglunnar reyna starfsmenn hennar að leiðbeina 

þolendum í rétta átt hvað varðar úrræði og aðstoð til að vinna úr afleiðingunum. Þó í 

flestum tilfellum er eftirfylgni þeirrar aðstoðar sérstaklega á ábyrgð þolenda og jafnvel 

gerenda sem vilja sækja sér hjálpar. Að mati rannsóknarlögreglumanns mætti bæta þá 

þjónustu. Því má segja að jákvæð þróun sé í gangi þegar kemur að vinnslu lögreglu í 

kynferðisbrotamálum.  

4.6 Hjálparsamtök 
Samtökin Stígamót og Drekaslóð eru þær samfélagslegu einingar sem flestir þekkja 

sem hjálparsamtök til þolenda kynferðisofbeldis af báðum kynjum. Drekaslóð hefur 

þó í víðara samhengi fengist við allar gerðir ofbeldis á meðan Stígamót einskorða sig 

við kynferðisofbeldi. Afleiðingar annars konar ofbeldis, svo sem líkamlegs og 
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andlegs ofbeldis, skarast oft þegar kemur að kynferðisbrotamálum, sér í lagi þegar 

börn eiga í hlut.  

 Flestir viðmælendur sem höfðu nýtt sér þjónustu hjálparsamtaka og hafa 

reynslu af bæði Stígamótum og Drekaslóð fannst betra að nýta sér aðstoð 

Drekaslóðar. Rekja þeir ástæður sínar til þess að Stígamót huga meira að 

kynferðisafbrotunum en gefa lítið rými til að takast á við tengdar afleiðingar annars 

konar ofbeldis eða áfalla. Drekaslóð hefði meiri eftirfylgni með skjólstæðingum 

sínum og byði upp á alhliða ráðgjöf á ólíkum gerðum ofbeldis.   

 Sigrún leitaði til Stígamóta einu og hálfu ári eftir verknaðinn þar sem hún 

mætti í nokkra einstaklingstíma og síðar í hópmeðferð: 

... fór einhverja nokkra tíma þar, hætti svo og fór einhverju seinna aftur í 
hóp, hérna meðferðar, hætti og fór aftur einhverju seinna. Nokkrum árum 
seinna í hópmeðferð aftur og hætti líka, ég hef alltaf hætt. Ég einhvern 
veginn, ekki það að ég hafi ekki fengið aðstoð en það bara svona einhvern 
veginn ... æi ég sé ekki pointið í því, ég einhvern vegin hef aldrei ... þetta 
tekur ekki neitt í burtu.  

Henni fannst vanta meira aðhald, þ.e. að hafa fengið meiri eftirfylgni í sínum málum, 

að ljúka meðferðinni með ákveðnu uppgjöri á ofbeldinu:  

... eins og líka þegar ég hætti í þessum hópum að þú veist, það var ekkert 
endilega verið að hvetja mann til að ... æ þú veist, það mætti vera meiri 
heyrðu þú þarft bara að klára þetta, þú veist svoleiðis sko, svoleiðis, þú 
bara verður ganga í gegnum 10 tíma session, eitthvað svoleiðis sko [...] af 
því að þetta er svo held ég algengt með fólk sem fer í svona meðferðir að 
það er, maður hættir, ég held það um leið og hlutirnir fara að verða 
óþægilegir og allt eitthvað svona, þú veist að ræða hlutina og svoleiðis, að 
þá held ég að já... ég held það séu ábyggilega margir sem flosna upp úr 
svona viðtölum og, bara út af þessu, það vanti aðhaldið sko. 

Fjóla reyndi að leita til Stígamóta nokkrum sinnum en segist ekki hafa náð að tengja 

sig þar inn:  

ég veit ekki hvers vegna ég hef aldrei náð tengingu þar inn og þú veist 
það eru þú veist ég, ég get ekki gagnrýnt starfið þar af því ég hef ekki nýtt 
mér það, en ég hef ekki tengslin þar inn til þess að geta nýtt mér það. Svo 
fór ég í Drekaslóð fyrir þarna, rúmu ári síðan og þar bara eftir fyrsta 
viðtal, það opnaðist nýr heimur, ég einhvern veginn var greinilega bara 
tilbúin að leita þær er allavega náðu alveg rosalega vel inn á mig og ég 
náði að vinna rosalega margt.  
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Stefaníu fannst hún vera föst í sama hjólfarinu hjá Stígamótum og átti erfitt með að 

vinna úr afleiðingunum þar: 

... er ég skyldug til þess að ræða þetta á í hverjum einasta tíma, hefur 
maður ekki tækifæri til þess að vera í bata skiluru, ég meina ef maður er 
alltaf að ræða um kynferðisofbeldið sjálft að þá er maður bara fastur þar, 
kemst maður ekkert frá því [...] maður þarf alltaf á þessum stuðningi að 
halda ég samt eiginlega fegin, ég hætti þar náttúrlega vegna þess að þær í 
Drekaslóð mér finnst þær vera ... jahh, mér finnst þær vera betri ég verð 
að segja þér eins og er sko ... svona ... þegar maður er í sem sagt ... uhm, 
maður er svona, lendir þær svona skilgreina vanlíðanina betur sko, hvað 
maður er, manni finnst manni vera ómögulegur og finnst manni vera þetta 
og hitt vera neikvætt um sig að þá er það skilgreint sko.  

Hannes hafði hugsað um í einhvern tíma að sækja aðstoð til Stígamóta, en konan hans 

hafði bent honum á að leita þangað áður. Er hann var beittur kynferðislegu áreiti af 

hendi föður síns aftur um haustið 2013 fékk hann nóg og ákvað í kjölfarið að leita sér 

meiri faglegar aðstoðar: 

ja, sko reyndar var sko, sambýliskona mín búin að benda mér á þetta, 
þennan möguleika og þá hafði mér nú fundist þetta eitthvað skrítið, ehm 
þegar hún benti mér á þetta ... og mér fannst það soldið svona langsótt 
eitthvað svo ... þegar ég varð svona reiður í sumar að þá nefnir hún þetta 
aftur og þá held ég að ég hafi bara strax séð af hverju ekki sko.  

Í kjölfarið finnur hann sig í sjálfshjálparhóp með fjórum öðrum sem hafa verið að 

vinna með afleiðingar kynferðisofbeldis og er hann mun bjartsýnni en áður: 

... ég er bjartsýnni núna með sjálfan mig ég, ég er svona eitthvað rólegri 
og öruggari með mig inn, inn í mér sko ... af því að ég er búinn að ákveða 
sko að ég ætla ekki að / ég sé enga ástæðu lengur til þess að vera að fara 
eitthvað í heimsókn til dæmis [...] já og eitthvað svona vissa um að ég viti 
hvað ég er að segja og þú veist að þetta sé ekki bara einhver ímyndun og 
... og það eru til menn þarna sem að ég hitti öðru hverju sem vita að þetta 
er rétt sem ég er að segja skiluru.  

Stefán leitaði aðeins til lögreglunnar og Neyðarmóttöku fyrir þolendur nauðgana og 

hafði ekkert nema gott um ferlið að segja: 

... bara frá því að ég fer upp á lögreglustöð að þá eru ekki liðnar nema 
kannski sko, þú veist, ég var auðvitað í Vestmannaeyjum sko. Og það eru 
ekki liðnar nema, þú veist, 3 klst frá því ég er mættur upp á 
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Neyðarmóttöku og þar eru, þú veist, bara tveimur dögum seinna heyri ég í 
lögfræðing og þremur dögum seinna heyri ég i sálfræðing og ég er strax 
kominn inn þar bara á fjórða degi. Þannig að þú veist, ég veit það ekki, 
mér fannst þetta allt saman voðalega gott og voðalega þægilegt sko. Og 
þú veist lögfræðiaðstoðin var frí, sálfræðiaðstoðin var frí. Það voru allir 
alltaf, þú, maður var miklu frekar, ég... hmm... hvattur þú veist til þess að 
leita sér hjálpar, frekar en að ... frekar en ekki sko. Þannig að mér finnst 
það ekki vanta upp á aðstoðina. 

Frásagnir viðmælenda gefa til kynna að karlmenn fá ákveðinn skilning og stuðning frá 

samfélagslegum og lagalegum stofnunum sem sérhæfa sig í aðstoð til þolenda 

kynferðisofbeldis.  

Helga fór í ferli hjá Neyðarmóttökunni og fékk aðgang að sálfræðiaðstoð á 

þeirra vegum. Hún mætti tvisvar á fundi hjá Stígamótum einhverjum mánuðum eftir 

verknaðinn en fann einhvern veginn að hún var búin að vinna úr áfallinu.  

Jón byrjaði að vinna úr afleiðingum kynferðisofbeldisins um aldamótin og 

leitaði þar til Stígamóta, en þá var enn í gildi sú mýta að karlar sem eru misnotaðir 

misnoti. Það var ekki fyrr en árið 2012 sem sú mýta var felld úr gildi samkvæmt 

karlkyns viðmælendum:  

... ég segi stundum að við karlmenn erum aumingjar, það er alltaf verið að 
tala um okkur sem ofbeldismenn og ég, og ... og hérna, en ekki sem 
hérna, þolendur [...] það er stundum vont það er hérna, svo reynir maður 
að opna sig einhvers staðar og þá er maður bara ruglaður”. ,, og af hverju, 
mér finnst ágætt að tala um þetta sem mýtu að ... ég var misnotaður af 
karlmanni, af hverju held ég ekki áfram að misnota aðra stráka? Af 
hverju, er ég ekki að misnota af hverju tek ég ekki vinkil fyrir stelpur af 
hverju eru stelpur sem eru misnotaðar, ég bara ég tala, ég bar/ þetta, þetta, 
þetta hefur, ég tel þetta atriði hafa komið mest þegar karlmenn hafa 
komið fram. Stelpa sem er misnotuð ... á hún þá ekki að misnota líka? Af 
hverju hefur hún ekki sömu tendensa og karlmaðurinn – fólk sem er 
misnotað veit hvað þetta er og veit hvað þetta er vont þannig það fer ekki 
að misnota. 

Árna hefur fundist umræðan um karlmenn sem þolendur oft ganga gegn þeim 

tilfinningum sem hann upplifði í kjölfar kynferðisofbeldisins: 

það fylgir alltaf þessari umræðu sko að þeir sem hafa orðið fyrir þessu að 
þeir verða svona líka [...] það var bara það þetta sko ég segi alltaf að 
maður fékk alltaf tvöfaldan skammt ...! Maður gat ekki sagt frá þessu því 
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þá fengi ég eitthvað annað í staðinn eitthvað slæmt að ég gat ekki opnað 
þetta.   

Hann rekur minningar til umræðu í útvarpsþætti þar sem rætt var við sálfræðing fyrir 

nokkrum árum síðan um mýtuna að karlar sem eru misnotaðir misnota: 

... hann kom nú einmitt í útvarpinu og ég var einmitt man alltaf eftir því 
að ég var að þrífa bílinn hjá mér að þá kom hann með þessa staðhæfingu 
það væri svo rosalega sterkar líkur á því að þeir sem hafa lent í þessu að 
þeir yrðu svona líka [...] og ég hugsaði alltaf með mér á bakvið eyrað sko 
ef að þetta kæmi upp í hugann, fengi einhverjar svona hvatir að þá ætlaði 
ég bara að skjóta mig. 

Magnús sér hversu mikil áhrif kynferðislega ofbeldið hafði á hann alla hans lífstíð, en 

hann leitaði ekki til Stígamóta eða Drekaslóðar en var virkur í SASA samtökunum: 

þegar ég fer að fá þessa meðvitund og, og svona, fer að sjá hvað er búið 
að ganga á [ræskir sig] ... og fer að sjá bara ég er búinn að vera fangi í 
eigin lífi, alla þessa tíð eigilnega [...] og, og hérna fæ lausn og það er 
náttúrulega alveg bara, mjög erfitt, mjög átakanlegt fyrst, fyrsta árið sko, 
svei mér þá ég held ég fékk held ég allavega eitt taugaáfall þarna fyrst. 

Það að vinna úr afleiðingunum í samstarfi með öðrum þolendum hjálpaði Magnúsi 

mikið: 

... þetta var náttúrulega bara, hmmm, já frjáls frá þessu og svo mörgu 
öðru sko, það var náttúrulega frábært starf sem átti sér stað þarna í SASA 
fyrsta árið sko þú veist þetta eru tvö ár af þvílíkum bata og kraftur sko og 
... það var svo magnað að heyra líka konur segja mína sögu, uuu, það, þá 
fékk ég bar/ svona já, það, það var ekkert hérna/ einhvern vegin hjálpaði 
það við að skömmin myndi fara sko, sektarkenndin, ég var ekki einn og 
... já og það er hægt að treysta öðru fólki, að ég get treyst heiminum fyrir 
mér og ég á svona jafnan tilverurétt.   

Árni hefur enn ekki leitað sér faglegrar aðstoðar vegna afleiðinganna sem hann 

er að fást við: 

ég hef stundum hugsað um það svona en ég er alltaf að bæla þær 
tilfinningar niður, það svona, svona er það ekki karlmennskuleiðin, þegar 
maður verður var við þá tilfinningu að þá bælir maður hana niður strax er 
það er ekki leið karlmannsins?  
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Opinber umræða og opinber stefna hjálparsamtaka skipta því miklu máli þegar kemur 

að því að vinna með þolendum kynferðisofbeldis.  

4.7 Úrræði 
Úrræði til þolenda kynferðisofbeldis eru oft miðuð að aðstoð til kvenna sem verða 

fyrir nauðgun og barna sem hafa orðið fyrir misnotkun. Aðstoð til karla hefur hingað 

til verið mjög takmörkuð og úrræði fá til að þeir nái að vinna úr afleiðingunum eða 

forða sér úr ofbeldisaðstæðum. 

Magnúsi finnst mikilvægt að opinber umræða um gerendur í 

kynferðisbrotamálum fari að breytast svo þeir sjálfir geti leitað sér hjálpar vegna 

óæskilegra hvata:  

... fá gerendur til þess að leita sér hjálpar sem er náttúrulega eitt af því til 
þess að til að ná einhverjum árangri á þessu sviði að það er að það sé ekki 
búið að skrímslavæða, sko að þeir séu teknir af lífi, ég hugsa dáldið um 
þetta fyrst  fannst mér þetta mjög gott að þeir eru svona dálítið 
skrímslavæddir og uuu, opinberaðir í fjölmiðlum og svona, sem er, þetta 
er svo erfitt einhvern veginn enn ... sko á sama tíma hvernig ætlaru að fá 
þá sem hafa ekki brotið af sér til þess að leita sér hjálpar áður en þeir 
byrja að brjóta af sér.   

Honum finnst framfarir í aðstoð til þolenda ganga hægt en þó sé eitthvað gott að 

gerast í þeim málum. Hann gagnrýnir jafnframt umfjöllun fjölmiðla þegar kemur að 

kynferðisofbeldi gegn körlum:  

núna er kominn starfsmaður, karlkyns starfsmaður á Stígamót það finnst 
mér vera frábært framfaraskref og mér finnst vera svona, finnst vera 
framfarir á þessu sviði en, þú veist, það er til kvennaathvarf ... þú veist 
karlar sem upplifa ofbeldi, hvert leita þeir?  Finnst ekki vera eins gott 
skjól eða skýrt og þessi minnimáttarkennd eins og karlmenn sem verða 
fyrir misnotkun af konum ... það var nú bara í DV hérna konan, þessi 
fallega sem misnotaði mann, nauðgaði honum þrisvar, og það var gert 
mikið grín af honum sko, erfitt að koma fram með þetta að falleg kona 
hafi nauðgað honum.  

Tómas er einnig ánægður með að það sé karlmaður að vinna hjá Stígamótum og segir 

margt hafa breyst síðan hann var að kljást við sín mál: 

... það skiptir máli að maður er meðvitaður um sjálfan sig, að maður sé 
meðvitaður um þessar afleiðingar ... þetta er soldið skrítið að þetta þurfi 
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að vera kannski að ruslast í manni alla ævi en ... og þetta verður bara 
alltaf betra og betra þegar maður gerir eitthvað í þessu það er það sem ég 
er að gera og ég finn bara rosa mun á mér sko bara ár frá ári sko.    

Atla finnst umræðan um mál karlkynsþolenda oft vera yfirborðskennd og 

framkvæmdin lítil þegar kemur að úrbótum á úrræðum til þeirra: 

... ég bara núna í dag hef ég bara allt aðra sýn á okkar samfélag mér finnst 
þetta vera eitt stórt málfundarsamfélag þar sem verið er mikið að ræða um 
og það er verið að gera rannsóknir endalaust en framkvæmdin er mjög 
lítil. Það er mjög mikill skortur á því einmitt og að það er mikil meðvirkni 
í gangi  það er mikill skortur á því að það sé tekið á þessum málum því 
þetta er í rauninni sko ... mjög einfalt við tölum alltaf um kerfið, það er 
einn flóttinn, að, að, að tala um kerfið en auðvitað er þetta ekkert nema 
fólkið sem þarf að vinna það er bara, það vantar fólk með kjark til að taka 
á svona málum.  

Honum finnst það þurfi að setja saman hóp fólks sem hefur skilning á aðstæðum 

þolenda kynferðisofbeldis, þar með talið einstaklinga sem hafa unnið sig úr 

afleiðingum þess: 

ok ég er að segja það þyrfti að vera svona þverfaglegt teymi þar sem 
þolandi sem er búinn að ganga í gegnum og, og kominn góða leið á beinu 
brautina geti rætt við aðra sem eru með eða sem sagt eru að koma nýir inn 
og opna sín mál það væri mjög sterkur leikur. Það er traust þarna á milli.  

Að sama skapi vill hann virkja samfélagið í heild, að það náist einhver sameining og 

skapa samfélagslegan styrk við að berjast gegn kynferðisofbeldi. Hann vill losa 

samfélagið undan því að skrímslavæða gerendurna og reyna að horfa meira á 

afleiðingarnar sem þolendur eru að fást við: 

ég sé ekki neinn tilgang í þvi að fara að hengja mann og annan, það eru 
margar aðrar leiðir til þess að fara og  einmitt það sem ég var að spá að ég 
var að vona það að umræðan færi ekki út í, virðist oft fara út í það að leita 
þá uppi að drepa þá eða kvelja þá eða eitthvað og en svo þegar upp er 
staðið eru afleiðingar ekkert athugaðar, það er, það er algjört aukaatriði. 

Fjóla ræðir meira um hversu kostnaðarsamt það er að vera þolandi og vill sjá meiri 

þátttöku ríkis og bæja við að koma þolendum kynferðisafbrota aftur út í samfélagið:  

... það sem að ég myndi vilja sjá er að ríkið myndi fá hreina tölu á hvað 
kostar að vera fórnarlamb ég er öryrki þannig að ég fæ framfærslutekjur, 
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ég er í félagslegu húsnæði það þarf að kosta það, börnin mín eru í 
fátæktargildru. Væri ekki ódýrara/ það er ekki bara að það þurfi að 
framfæra mér, það er tekjutap af mér ég er ekki virkur þjóðfélagsþegn að 
borga skattpeninga, væri ekki betra að kosta til mín einhverjar krónur á 
ári, leyfa mér að komast inn í vinnu sem að er svona hálfverndaður 
vinnustaður sem að tekur tillit til mín og styður mig og það sé eitthvað 
svoleiðis prógramm, ég geti þegið, fengið alla þá aðstoð sem ég er tilbúin 
til að nota, þau úrræði sem mér finnst virka og þau úrræði sem sýna 
árangur hjá mér, er ekki sniðugra að henda pening í það í staðin fyrir að 
vera bara með mig á framfærslu alla tíð.  

Hún vekur einnig athygli á því hvernig forvarnir eru að virka og hvernig samfélagið er 

að bregðast við þolendum: 

og svo náttúrlega fólk svo hrætt við forvarnirnar af því þetta er svo ljótt 
málefni, það er auðvelt að vara börnin við ljótu körlunum úti á götu en 
það er erfitt að vara börnin við ljótu köllunum í fjölskyldunni, afa, pabba, 
bróðir, frænda, frænku, mömmu, ömmu því að konur eru líka gerendur. 
Hvernig eigum við að hræða börnin frá þessu fólki? Það getur verið erfitt, 
þetta er mjög vandmeðfarið en það þarf að vinna í þessu [...] það að vera 
tekin með valdi, alveg sama hversu langt er gengið maður biður ekki um 
það, þannig þetta er rosalega djúpt brot sem myndast, þetta er ekkert 
svona lítið sár á sálinni sem að er bara hægt að plástra yfir.  

Því má segja að úrræði til þolenda kynferðisafbrota séu að þróast í rétta átt en 

æskilegt sé að rými til úrbóta og frekari þróunar verði aukið. Efla forvarnir og 

vekja athygli á að kynferðisbrot eiga ekki að vera feimnismál og að skömmin 

liggur ekki hjá þolandanum.  
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5 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það er ákveðið mynstur þegar kemur að 

kynferðisofbeldi gegn báðum kynjum. Þær gefa einnig vísbendingu um hvaða 

undirliggjandi þættir hafa áhrif á kynferðislegt ofbeldi gegn börnum að einhverju 

leyti. Í flestum tilfellum, er kynferðisleg misnotkun á börnum átti sér stað, var einhver 

óregla á heimili, t.d. áfengisneysla og ólögleg fíkniefnanotkun, sem og bæði andlegt 

og líkamlegt ofbeldi samhliða kynferðislegu ofbeldi. Allir viðmælendur sem urðu 

fyrir kynferðisofbeldi sem börn eiga það sameiginlegt að segja ekki frá strax og er 

þeir sögðu frá var þeim ekki trúað og var það í flestum tilfellum þeirra helsti ótti. 

Karlmennirnir áttu það til að upplifa sig fremur sem gerendur en þolendur og beindu 

þeir þá sjónum sínum að samfélagslegum viðmiðum þar sem álitið er að karlar eru 

gerendur en ekki þolendur. Þeir áttuðu sig ekki á hvaða afleiðingar þeir höfðu verið 

að kljást við fyrr en á fullorðinsárum og fóru að vinna í sínum málum. 

Flestir karlar sem tóku þátt í rannsókninni vísuðu að einhverju leyti í 

hugmyndir um karlmennskuna, þ.e. að bæla niður tilfinningar og láta ekkert á sjá. 

Karlar eigi að vera harðir og ekki sýna tilfinningar. Sumir telja slíkar skoðanir vera 

ástæður þess að þeir segi síður frá en flestir töldu frekar að ótrúverðugleiki og skömm 

eiga stærstan hluta í því að þegja yfir ofbeldinu. Viðmælendur voru flestir á því að 

tilkynna brot sín til lögreglunnar gerðu lítið gagn, þ.e. að sönnunarbyrði í slíkum 

málum er oft mjög erfið sem konurnar gerðu sér betur grein fyrir en karlar. Þeir leita 

síður til lögreglunnar því þeir vilja forðast það að opinbera sig og það ofbeldi sem 

þeir voru beittir og óttast að félagsleg staða þeirra breytist að einhverju leyti gagnvart 

fjölskyldu sinni og vinum.  

Samkvæmt lögreglunni er algengt að hún þurfi að leita til karlkyns þolenda og 

sannfæra þá um að tilkynna eða kæra brotið. Frásagnir þolenda sem hafa unnið úr 

sínum afleiðingum og aðstoðað aðra í að gera slíkt hið sama sýna að það er 

töluverður fjöldi þolenda af báðum kynjum sem hafa aldrei geta sagt frá eða leitað sér 

faglegar aðstoðar. Karlar áttu erfiðara með að sækja sér aðstoð vegna þeirrar 

þöggunar sem á sér stað og vegna þeirrar miklu skammatilfinningar sem þeir bera 

með sér í hljóði.  

Þegar við lítum á þá þolendur í rannsókninni sem höfðu gott bakland og gott 

sjálfstraust fyrir verknað og gátu sótt sér aðstoð í kjölfarið, sést að þau standa miklu 
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betur tilfinningalega. Er það í samræmi við hugmyndir Jonzon og Lindblad (2006) 

um að þolendur með sterka og jákvæða sjálfsímynd eiga auðveldara með að vinna úr 

slíku áfalli. Úrræði fyrir karla sem hafa orðið fyrir nauðgun og öðru kynferðisofbeldi 

eru í sjálfu sér svipuð og fyrir konur nema þeir nýta þau úrræði í minni mæli en þær. 

Ástæður þess eru bæði vegna þess að þeir hafa ekki sagt sínum nánustu frá og sum 

brotin áttu sér stað á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Kynferðisofbeldi var á þeim tíma 

almennt þaggað niður af samfélaginu og mjög takmörkuð aðstoð til þolenda var í 

boði.  

Það sem kom mest á óvart við úrvinnslu viðtalanna var hversu algengt var að 

viðmælendur væru að fást við líkamlega kvilla á við gigt, meltingarvandamál og 

stoðkerfisvandamál. Má þá líta á rannsóknir Tjaden og Thoennes (e.d.) og Nagel o.fl. 

(2005) sem gefa til kynna að andlegir kvillar á borð við þunglyndi, kvíða og streitu 

leita inn á við sem valdi oft líkamlegum afleiðingum í kjölfarið. 

Bæði lesefni og önnur fræði sem farið hefur verið í hér að ofan þá snerist 

skilgreining á nauðgun í lang flestum tilfella um karl að nauðga konu. Fræðilegar 

heimildir og rannsóknir tengdar kynferðisofbeldi eða nauðgun á karlmönnum eru 

fáar. Einstaka grein eða hluti í grein fjallaði um karlmenn en meirihluti greina og 

bóka fjalla um konur sem þolendur. Að sama skapi voru Stígamót stofnuð í þeim 

tilgangi að aðstoða konur og börn sem lenda í kynferðislegu ofbeldi en hvergi var 

minnst á aðstoð til karla fyrr en nýlega. Því er mikilvægt að bæta úrræði og aðstoð til 

karla sem verða fyrir kynferðisofbeldi og losa þá undan skömminni. Almennt séð 

gera einstaklingar, jafnvel samfélagið í heild sinni, ráð fyrir að ef karlmanni stendur 

þá er hann tilbúinn að stunda kynlíf, en slík viðhorf geta aukið niðurlægingu og 

skömm karla sem hafa þolað kynferðisofbeldi (Anna Bentina Hermansen, 2012).  

Upplifun þolenda á félagslegri stöðu sinni í samfélaginu hafði í flestum 

tilfellum breyst að einhverju leyti, sérstaklega þegar kom að samskiptum við aðra. 

Þeir njóta meiri skilnings og stuðnings þeirra sem hafa gengið í gegnum svipuð brot 

og eru að fást við svipaðar afleiðingar og þeir sjálfir, hvort sem brot átti sér stað á 

fullorðinsárum eða í æsku. Félagsleg einangrun fylgir skömminni sem þolendur bera 

með sér sem hefur haft þær afleiðingar að þeir finna sig illa innan samfélagslegra 

viðmiða. Þolendur eiga það til að forðast aðstæður sem boðið geta upp á 

kynferðislegt ofbeldi eða áreiti og koma sér hjá félagslegum samskiptum við 

fjölskyldu og vini, sér í lagi ef gerandi er skyldmenni. Enn fremur er það ljóst að það 
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þarf að huga betur að karlmönnum þegar kemur að þessum málaflokki og margt sem 

þarf að endurskoða til að bæta félagslega stöðu þeirra. 

 Niðurstöðurnar geta gagnast þeim sem vilja bæta aðstöðu þolenda í 

samfélaginu. Hjálparsamtök á borð við Stígamót, Drekaslóð og fleiri ásamt 

lögreglunni ættu að geta nýtt sér niðurstöðurnar til stefnumótunar og þróunarstarfs og 

með því komið betur til móts við þolendur. Karlar eiga undir högg að sækja vegna 

samfélagslegra viðmiða og viðhorfa þegar kemur að kynferðisofbeldi. Draga þarf úr 

þunga karlmennskuímyndarinnar þegar kemur að kynferðisofbeldi og þannig 

auðvelda þolendum að fást við afleiðingar þess. Álykta má að karlmenn, sem eru 

beittir kynferðisofbeldi, séu líklegri til að verða fyrir mun meiri missi hvað varðar 

félagslega stöðu heldur en konur. Skömmin er einhvern veginn meiri þegar kemur að 

körlum þar sem þessi brotaflokkur er töluvert nýlegur á opinberum vettvangi, líkt og 

kynferðisbrot gegn börnum. Samfélagið virðist vera að eflast í að sýna vilja og þor til 

að koma til móts við þolendur kynferðisofbeldis og sýna meiri skilning á aðstæðum 

þeirra. Lögreglan virðist að sama skapi vera í sífelldu þróunarstarfi þegar kemur að 

þessum brotaflokki. Það er því mikilvægt að opna umræðuna enn frekar um þolendur 

kynferðisofbeldis þar sem þeir eiga til að hverfa í umræðunni þegar áherslan liggur á 

brotamönnunum og verknaðinum sjálfum.  

Það sem ég tel vera mikilvægast í dag er að samfélagið í heild sinni beri jafna 

virðingu fyrir þolendum kynferðisofbeldis óháð kyni og sýni skilning á aðstæðum 

þeirra. Jafnframt tel ég mikilvægt að umræðan sé opin og hreinskilin og að þolendum 

sé trúað. Því er mikil þörf á að auka fræðilega umfjöllun og opinbera umræðu þegar 

kemur að karlmönnum. Færa þá úr myrkrinu í dagsljósið án þess að þeir finni fyrir 

skömm eða niðurlægingu.  
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Viðauki 1 

Spurningalistinn 
Rannsóknin fjallar um karla og ímynd þeirra í samfélaginu og hvernig staða þeirra 

var fyrir og eftir kynferðisafbrot. Ég leita sérstaklega eftir því að fjalla um hvernig 

lífið var fyrir atburð og hvort/hvaða breytingar áttu sér stað hvað varðar lífið og 

tilveruna. Hvað breyttist? Hvernig og hvað er verið að gera til að vinna í því. Hvernig 

hafðir þú hugsað þér lífið áður en atburðurinn átti sér stað? Hvernig hefur staðan 

breyst hvað varðar ímynd þína sem karlmaður í samfélaginu? Vinasambönd, 

fjölskyldusambönd, atvinna? 

Byrja á því að ræða um hugmyndir þínar um lífið fyrir verknaðinn.  

 

o Aldur 

o Fædd/ur, uppalin/n 

o Tengsl við foreldra og vini 

o Skólaganga 

o Sambönd/kynhneigð 

o Lífið fyrir verknaðinn 

-‐ Hvaða ár átti verknaðurinn sér stað? Á hvaða aldri? 

-‐ Átti brotið sér stað oftar en einu sinni? 

-‐ Veistu hvað gerðist eða átti sér stað? Áttir þú erfitt með að átta þig á hvað var 

að gerast og viðurkenna það fyrir öðrum og sjálfum þér að þú hafir orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi? 

-‐ Þekktir þú gerandann? 

-‐ Leitaðir þú þér aðstoðar? Ef ekki ... hverjar voru ástæður þess?  

o Ef ekki: 

§ Sérðu eftir því að hafa ekki leitað þér aðstoðar á sínum tíma.  

§ (Ef hann/hún hefur ekkert leitað sér aðstoðar): Ætlaru að leita 

ráðgjafar eða annarrar aðstoðar í framtíðinni? – Ef ekki, hvaða 

ástæður eru fyrir því? 
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§ Hvernig hefur þú tekist á við málið persónulega? Hefur þú 

leitað aðstoðar hjá ættingjum eða vinum? Hafa ættingar eða 

vinir boðið fram aðstoð sína? 

 

-‐ Leitaðir þú til Neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis? 

-‐ Tilkynntir þú brotið til lögreglu? 

-‐ Hver er þín upplifun á hvernig tekið var á þínum málum við tilkynningu á 

verknaðinum? – hvort sem það var beint til lögreglu eða til Neyðarmóttöku 

fyrir þolendur kynferðisofbeldis á Landspítala.  

-‐ Hvernig var þín upplifun á framkomu þeirra sem komu að máli til að byrja 

með? 

-‐ Hver var þín upplifun á vinnubrögðum lögreglu við skýrslutöku? 

-‐ Finnst þér þú hafa fengið sanngjarna meðferð af hálfu lögreglu við 

tilkynningu brots?  En dómstóla? (BARA EF ÞETTA Á VIÐ) 

-‐ Kærðir þú gerandann?  

o Ef nei... af hverju ekki?  

o Ef já hvað hvatti þig til þess að kæra? 

-‐ Hvert var þitt viðhorf til lögreglu og dómsvalds fyrir atburð? 

-‐ Er viðhorfið breytt eftir verknaðinn? (BARA EF LEITAÐ VAR TIL 

LÖGREGLU) 

-‐ Var þér boðin rágjöf eða aðstoð í kjölfarið af verknaðinum af fagaðilum eða 

öðrum?  

-‐ Leitaðir þú til Stígamóta eða annarra samtaka í leit að ráðgjöf og aðstoð til að 

vinna úr áfallinu?  

 

Nú hafa karlar ákveðna ímynd í samfélaginu sem hið sterkara kyn, þ.e. karlmenn eiga 

að geta varið sig gagnvart ofbeldi á við kynferðislega nauðung... finnst þér að slíkt 

viðhorf hafi haft áhrif á hvernig þú brást við og hvernig þú tókst á við áfallið? 

-‐ Upplifðir þú breytt viðhorf gagnavart sjálfum/sjálfri þér eftir verknaðinn? Þá 

frá vinum, kunningjum og fjölskyldu?  

o Ef já, hvernig þá? 

-‐ Hefur sjálfsmynd þín breyst að einhverju leyti? Sjálfsvirðing? 

(sjálfsásakanir)? Hvernig þá? 
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-‐ Óttaðist þú viðbrögð annarra í kringum þig og jafnvel viðbrögð samfélagsins 

að hafa orðið fyrir nauðgun? 

o Af hverju?  

-‐ Finnst þér að staða þín sem karlmaður í samfélaginu hafi breyst að einhverju 

leyti? (aðeins fyrir karla) (félagsleg staða) 

-‐ Hvernig hefur þér gengið að takast á við lífið eftir verknaðinn hvort sem það 

er með aðstoð fagaðila eða bara sjálf/ur? 

-‐ Finnst þér þú fjarlægst vini og fjölskyldu? (EINANGRUN)  

-‐ Finnst þér þú forðast aðstæður sem geta boðið upp á að brotið gerist aftur? 

-‐ Hvað finnst þér að mætti bæta varðandi aðstoð til karlmanna/kvenna sem 

verða fyrir nauðgun? 
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Viðauki 2 

Óska eftir viðmælendum í rannsókn 
 

Ég heiti Anna Lilja Karelsdóttir og er að nú hefja rannsókn mína í meistaranámi í 

félagsfræði við Háskóla Íslands. Rannsóknin beinist að málefnum þolenda 

kynferðislegrar nauðungar. Ég leita nú eftir viðmælendum sem eru tilbúnir að ræða 

við mig á næstu vikum og mánuðum.  Áhersla mín er á karla sem þolendur en ég 

óska einnig eftir konum með slíka reynslu. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða bæði viðhorf þolenda og upplifun þeirra af 

þeim úrræðum sem í boði eru í kjölfar brotsins. Að sama skapi er verið að skoða 

félagslega stöðu þeirra og viðmót í samfélaginu eftir áfallið, en ekki er verið að leitast 

eftir frásögn eða upprifjun af sjálfum atburðinum. Markmiðið er að niðurstöður 

rannsóknarinnar geti nýst til að fjölga úrræðum og lausnum og hafi áhrif á þau 

viðhorf sem ríkjandi eru í samfélaginu varðandi þennan brotaflokk, þá sér í lagi þegar 

þolandinn er karlmaður.  

Mikilvægt er að opna þessa umræðu á samfélagslegum nótum og vekja athygli á 

þessum málaflokki.  Viðtalið mun taka u.þ.b. 1 klst og ber viðmælendum ekki skylda 

að svara öllum spurningunum. Ekki verður hægt að rekja svörin til einstaka 

þátttakenda og verður öllum gögnum eytt að rannsókn lokinni. Þátttakendur geta 

dregið sig úr rannsókninni hvenær sem er. 

 

Ef þú hefur reynslu af þessu broti og ert reiðubúin(n) að ræða við mig, þá bið ég þig 

að hafa samband annað hvort á netfangið alk9@hi.is eða í síma 690 3443. Þar veiti ég 

allar nánari upplýsingar.  

 

Anna Lilja Karelsdóttir  
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Viðauki 3 

 

 
Yfirlýst samþykki 
Þolendur kynferðislegrar nauðungar 

 

Ég undirritaður hef lesið kynningarbréf og samþykki af fúsum og frjálsum vilja að 

taka þátt í rannsókn þessari. Ég treysti því að farið verði með öll gögn sem 

trúnaðarmál og nafnleynd virt hvívetna. Ég heimila einnig að niðurstöður 

rannsóknarinnar verði kynntar í rituðu máli sem og ræðu ef til þess kemur og að 

hagsmunir mínir verði hafðir að leiðarljósi. 

 

Ég geri mér grein fyrir að ég má neita að svara spurningum og að ég get hætt við 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem er. Mér er einnig ljóst að trúnaðar- og 

þagnarskylda þessi helst áfram að rannsókn lokinni.  

Ég hef lesið og skilið þessa yfirlýsingu og samþykki hana 
 

 

______________________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

______________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda (má setja upphafsstafi í stað nafns) 

 

 

______________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 


