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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að finna út hverjar afleiðingar nauðgana og hópnauðgana 

eru, hvort munur væri á afleiðingum eftir kyni þolenda og hvar nauðganir og 

hópnauðganir eiga sér stað. Rannsóknin var megindleg, unnið var úr fyrirliggjandi 

gögnum frá Stígamótum frá árunum 2010-2014. Helstu afleiðingar sem þolendur 

nauðgunar upplifðu voru: a) reiði, b) depurð, c) léleg sjálfsmynd, d) kvíði og e) félagsleg 

einangrun. Helstu afleiðingar sem þolendur hópnauðgunar upplifðu voru: a) léleg 

sjálfsmynd, b) depurð, c) kvíði, d) reiði, e) einbeitingarerfiðleikar, f) skömm og g) 

erfiðleikar í tengslum við maka og vini. Neysla á áfengi, öðrum vímuefnum eða mat og 

athafnir sem geta skert lífsgæði eða haft áhrif á daglegt líf voru skoðaðar. Fæstir 

þolendur nauðgana fundu fyrir löngun til neyslu eða annarra athafna sem geta skert 

lífsgæði þeirra. Þeir sem fundu þó fyrir löngun til neyslu leituðu helst í mat, áfengi og 

önnur vímuefni. Þolendur hópnauðgana leituðu einnig í mat, áfengi og önnur vímuefni 

en karlar sóttu auk þess í klám og kynlíf í kjölfar hópnauðgunar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að nauðgun auki líkurnar á hegðunarerfiðleikum hjá 

konum sem þær skilgreina sjálfar að þær upplifi og kynlífsiðkun eða kynlífsfíknar hjá 

körlum. Einnig er hægt að álykta út frá niðurstöðum að hópnauðgun geti aukið 

klámáhorf og kynlífsiðkun og þar með líkurnar á klám- og kynlífsfíkn hjá körlum. Auk 

þess virðist sem hópnauðgun auki líkurnar á a) lélegri sjálfsmynd, b) 

einbeitingarerfiðleikum, c) erfiðleikum með kynlíf, d) erfiðleikum í tengslum við maka og 

vini, e) ótta, f) sjálfssköðun, g) sjálfsvígshugsunum, h) sjálfsvígstilraunum, i) matarfíkn, j) 

áfengis- og vímuefnafíkn hjá konum. Algengast var að konum og körlum væri nauðgað 

og hópnauðgað á heimili geranda. 

 

Lykilorð: nauðgun, hópnauðgun, afleiðingar nauðgana, Stígamót, staðsetning nauðgana. 
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Abstract 

The purpose of the study was to find out what the consequences are of rape and gang 

rape, whether there was gender differences between the victims of such rapes and 

where rape and gang rape occur. The study was quantitative, secondary analysis was 

performed from available data from Stígamót from the years 2010-2014. The main 

consequences that rape victims experienced were: a) anger, b) depression, c) poor self-

esteem, d) anxiety and e) social isolation. The main consequences that gang rape 

victims experienced were: a) poor self-esteem, b) depression, c) anxiety, d) anger, e) 

difficulty concentrating, f) shame and g) difficulties associated with spouses and friends. 

Consumption of alchohol, other drugs or food and activities that may impair the quality 

of life or affect daily life were examined. Most rape victims felt no disere for 

consumption or activities that may impair their quality of life. The ones that did have a 

desire for consumption mostly used food, alcohol and other drugs. Gang rape victims 

also used food, alchohol and other drugs but men also used porn and sex following a 

gang rape. Results of the study indicate that rape increases the chances of behavioral 

problems among women as they define themselves to experience and having of sex or 

sexaddiction among men. It is also possible to conclude from the results that gang rape 

can increase viewing porn and having sex and therefore increase the odds of porn- and 

sexaddiction among men. In addition, it seems that a gang rape increases the chances of 

a) poor self-esteem, b) difficulty concentrating, c) difficulties with sex, d) difficulties 

associated with spouses and friends, e) fear, f) self-destructive behaviour g) suicidal 

thoughts, h) suicide attempts, i ) food addiction, j) alcohol and drug addiction among 

women. The most common location that men and women were raped and gang raped 

at was the home of the perpetrator. 

 

Keywords: rape, gang rape, consequences, Stígamót, rape location. 
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Formáli 

Þetta verkefni er 30 ECTS-eininga lokaritgerð í meistaranámi í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við félagsráðgjafardeild háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir 

leiðsögn dr. Freydísar Jónu Freysteinsdóttur, dósent við félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands. Henni vil ég þakka faglega leiðsögn, ábendingar og gott samstarf. Starfsfólk 

Stígamóta fær einnig þakkir fyrir að gefa mér leyfi til að vinna þessa rannsókn og fyrir 

þægilegt viðmót á meðan rannsókninni stóð. Þá vil ég þakka sérstaklega Halldóri 

Frímannsyni, lögfræðingi og tengdaföður fyrir yfirlestur á helstu köflum ritgerðarinnar 

og aðstoð við orðalag. Loks vil ég þakka foreldrum mínum, vinkonum og maka fyrir 

hvatningu, þolinmæði og stuðning. 
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1 Inngangur  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er afleiðingar og áhrif nauðgana og hópnauðgana. 

Nauðgun er ein birtingarmynd kynferðisofbeldis. Flestir þekkja hugtakið nauðgun og 

sumir hafa orðið fyrir nauðgun. Algengast er að konum sé nauðgað af körlum en bæði 

kynin geta verið þolendur og gerendur (Turchik og Edwards, 2012). Tengsl milli þolenda 

og gerenda eru misjöfn en nauðgun getur átt sér stað af hálfu ókunnugra, kunningja, 

vina, fjölskyldumeðlima, maka, systkina eða samstarfsfélaga (Stígamót, 2015). Ekki er 

langt síðan að talið var að karlmenn ættu rétt á kynlífi í hjónabandi og því var ekki 

viðurkennt að konum gæti verið nauðgað í hjónabandi. Þvingun til kynlífs er 

kynferðisofbeldi hvort sem þolandi og gerandi eru í hjónabandi eða þekkjast ekkert 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Árið 2015 fór af stað íslenskt átak þar sem konur sögðu frá reynslu sinni af 

kynferðisofbeldi á samfélagsmiðlum. Markmiðið var að koma af stað vitundarvakningu 

meðal almennings sem leiða myndi til þess að koma ábyrgðinni frá þolendum yfir á 

gerendur. Slagorðin þöggun, konur tala og skilum skömmunni voru megináherslan í 

átakinu, með það að leiðarljósi að fórnarlömbin gætu losað sig við skömmina sem þau 

upplifðu í kjölfar þess ofbeldis sem þau höfðu orðið fyrir. Átakið vakti mikla athygli og 

var fjallað um það í breskum fjölmiðlum (Bjarki Ármannsson, 2015; Jóhann Óli Eiðsson, 

2015). Margar kvennanna sem komu fram á samfélagsmiðlum voru að segja sína sögu í 

fyrsta sinn og leitaði fjöldi kvenna til Stígamóta í kjölfarið af vitundarvakningunni (Sunna 

Karen Sigurþórsdóttir, 2015). Stígamót eru samtök sem hafa það að markmiði að veita 

konum og körlum, sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi, stuðning og aðstoð við að vinna 

úr sinni reynslu. Þar að auki vinna þau að bættu samfélagi án kynferðisofbeldis 

(Stígamót, e.d.).  

1.1 Tilgangur og markmið 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að skoða muninn á áhrifum nauðgana og 

hópnauðgana á þolendur, ásamt því að skoða hvortm munur sé á afleiðingum eftir kyni 

þolenda og hvar brotin eru framin. Markmiðið með rannsókninni var að búa til þekkingu 

sem geti nýst starfsfólki Stígamóta og öðru fagfólki sem vinnur með þolendum 
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nauðgana. Þá er það von rannsakanda að niðurstöður geti aukið skilning almennings á 

afleiðingum nauðgana og hópnauðgana sem þannig geti komið í veg fyrir slík 

kynferðisbrot. Rannsóknarspurningar rannsóknarinnar voru fjórar. Þær eru eftirfarandi:  

1. Hver eru áhrif og afleiðingar nauðgana á þolendur? 

2. Hver eru áhrif og afleiðingar hópnauðgana á þolendur?  

3. Er munur á afleiðingum eftir kyni þolenda í kjölfar slíkra brota? 

4. Hvar eiga nauðganir og hópnauðganir sér helst stað? 

 

1.2 Val á viðfangsefni 

Nauðgun er eitt mesta mannréttindabrot sem einstaklingur getur orðið fyrir að mati 

rannsakanda. Fyrir nokkrum árum var vinkonu rannsakanda nauðgað en hún fór aldrei 

til lögreglu. Ein ástæða þess var viðhorf sem enn virðist gæta í samfélaginu, að ábyrgðin 

liggi hjá fórnarlambinu en ekki geranda. Þetta vakti áhuga rannsakanda á að rannsaka 

þetta viðfangsefni. Haustið 2014 fór rannsakandi á kynningu um starfssemi Stígamóta. 

Sú kynning var haldin fyrir nemendur á fyrsta ári í meistaranámi í félagsráðgjöf. 

Kynningin vakti áhuga á starfseminni og þeim viðfangsefnum sem þar er fengist við. Í 

samráði við Stígamót ákvað rannsakandi að rannsaka áhrif nauðgana annars vegar og 

hópnauðgna hins vegar á þolendur. Einnig að rannsaka hvar þessar nauðganir ættu sér 

stað og þá sérstaklega hópnauðganir. Þess má geta að rannsakandi hefur ekki orðið fyrir 

kynferðisofbeldi. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Á eftir inngangi er fræðileg umfjöllun. Þar er gerð 

grein fyrir skilgreiningum á nauðgun og hópnauðgun, bæði í lagalegum skilningi og 

öðrum skilningi. Fjallað er um tíðni þessara kynferðisbrota, hvar þau eiga sér helst stað 

og hver tengslin eru á milli þolenda og gerenda í slíkum málum. Greint er frá kenningum 

í kjölfarið af þeirri umfjöllun, þar sem leitast er við að útskýra hvers vegna einstaklingar 

nauðga. Annars vegar er fjallað um femínískar kenningar og hins vegar 

félagsnámskenningar. Síðan er skoðað hvað bæði íslenskar og erlendar rannsóknir sýna 
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að séu helstu afleiðingar nauðgana og hópnauðgana. Í þriðja meginkafla er gerð grein 

fyrir rannsóknininni með tilliti til þeirrar rannsóknaraðferðar sem unnið var eftir og 

hvernig unnið var úr gögnunum. Einnig er umfjöllun um siðferðileg álitamál og hverjar 

takmarkanir á rannsókninni gætu verið. Í fjórða kafla eru niðurstöður settar fram á 

skýran hátt. Í fimmta kafla er umfjöllun rannsakanda um niðurstöðurnar og tenging 

þeirra við fræðilegu umfjöllunina og rannsóknarspurningum er svarað. Í sjötta 

meginkafla er að finna lokaorð þar sem gerð er grein fyrir veikleikum og styrkleikum 

rannsóknarinnar, ásamt öðru sem rannsakandi vill að komi fram í lokin.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Þessi kafli skiptist í fimm undirkafla. Sá fyrsti fjallar um lagalega skilgreiningu á nauðgun 

hér á landi og skilgreiningu hópnauðgun. Í öðrum undirkafla er fjallað um tíðni nauðgana 

og hópnauðgana hérlendis sem og erlendis. Umfjöllun um hvar þessi kynferðisbrot eiga 

sér helst stað og tengsl brotaþola við gerendur er að finna í þriðja undirkafla. Í fjórða 

undirkafla er umfjöllun um kenningar sem útskýra hvers vegna nauðganir eiga sér stað. 

Loks verður fjallað um fyrri rannsóknir um afleiðingar í þeim fimmta.  

2.1 Skilgreining á nauðgun og hópnauðgun 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization) hefur skilgreint 

kynferðisofbeldi og inniheldur sú skilgreining a) allar kynferðislegar athafnir, b) tilraunir 

til að fá aðra til að stunda kynferðislega athöfn og c) óæskilegar kynferðislegar 

athugasemdir eða þreifingar. Skilgreiningin inniheldur einnig athafnir sem fela í sér 

ólögleg viðskipti með kynlíf eða annað sem beinist að kynhneigð einstaklings með 

þvingunum. Þolandi þarf ekki að þekkja þann sem brýtur á sér og getur ofbeldið átt sér 

stað í alls kyns aðstæðum (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2012). Stígamót skilgreina 

nauðgun sem kynferðisofbeldi þar sem einhver þrengir sér eða reynir að þrengja sér inn 

í líkama annarrar manneskju gegn vilja hennar. Hópnauðgun felur í sér tvo eða fleiri 

ofbeldismenn (Stígamót, 2015). Algengast er að þeir séu tveir saman þegar um 

hópnauðgun er að ræða (Silva, Woodhams og Harkins, 2014). Í XXII kafla almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 eru ákvæði um kynferðisbrot. Samkvæmt 194. gr. felst 

refsiverð nauðgun í eftirfarandi brotalýsingu þar sem refsirammin getur verið 1 ár og allt 

að 16 árum:  

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita 
ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um 
nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Til 
ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum 
sambærilegum hætti. Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og 
mælt er fyrir um í 1. mgr. að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra andlega 
fötlun manns til þess að hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök, 
eða þannig er ástatt um hann að öðru leyti að hann getur ekki spornað við 
verknaðinum eða skilið þýðingu hans (bls. 18). 
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Í greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 

19/1940, sem lagt var fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006-2007, er fullframið 

samræði í réttarframkvæmd skýrt þannig að nægilegt væri „að getnaðarlimur karlmanns 

sé kominn inn í fæðingarveg konu að nokkru leyti eða öllu. Sáðlát þarf ekki að hafa átt 

sér stað og meyjarhaft þarf ekki að rofna ef því er að skipta.“ (Þingskjal 20, 2006-2007, 

bls. 16). Einnig er í greinargerðinni skýring á hvað felist í öðrum kynferðismökum: 

Kynferðisleg misnotkun á líkama annarrar manneskju sem komi í stað 
hefðbundins samræðis eða hafi gildi sem slíkt (surrogat). Þetta séu athafnir 
sem veiti geranda kynferðislega fullnægingu eða séu almennt til slíks 
fallnar... má draga þá ályktun að undir hugtakið „önnur kynferðismök“ í 
íslenskum rétti falli munnmök og endaþarmsmök. Sama gildir um háttsemi 
að setja hluti eða fingur í leggöng eða endaþarm og sleikja og sjúga 
kynfæri... væri einnig eðlilegt að undir önnur kynferðismök félli sú háttsemi 
geranda að láta þolanda fróa sér og nudda sér í samræðishreyfingum milli 
læra þolanda, á bakhluta hans eða maga (Þingskjal 20, 2006-2007, bls. 16). 

Með lögum nr. 61/2007 um breytingu á almennum hegningarlögum, var ákvæðið um 

nauðgun rýmkað verulega. Áður hafði ofbeldi eða hótun um ofbeldi verið skilyrði fyrir 

því að brot yrði skilgreint sem nauðgun. Rýmkunin felur meðal annars í sér að 

orðalaginu „eða annars konar ólögmætri nauðung“ hefur nú verið bætt við í 1. mgr. 194. 

gr. laganna. Þetta felur í sér að hótanir aðrar en ofbeldishótanir eru nú viðurkenndar 

sem verknaðaraðferðir í nauðgunarmálum. Auk þess felur rýmkunin á hugtakinu einnig í 

sér, að það er einnig talin nauðgun, að notfæra sér bágt ástand manneskju til samfara 

(Ragnheiður Bragadóttir, 2011). 

2.2 Tíðni  

Neyðarmóttakan var stofnuð árið 1993 og er staðsett á Landspítalanum í Fossvogi. 

Þangað geta þolendur kynferðisofbeldis leitað sér hjálpar og fengið þverfaglega aðstoð 

frá hjúkrunarfræðingum, læknum, sálfræðingum, lögfræðingum og rannsóknarlögreglu. 

Þjónustan er opin alla daga ársins, allan sólarhringinn og er gjaldfrjáls (Guðrún 

Agnarsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 2011). Allt til ársins 2004 voru hjúkrunarfræðingur, 

læknir, félagsráðgjafi og lögmaður sem mættu í venjulegt útkall. Í dag mætir einungis 

hjúkrunarfræðingur í útkall, sem síðar kallar til lögmann og lækni ef þess þarf. Ráðgjöf, 

stuðningur og eftirmeðferð er veitt af hálfu sálfræðings (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). 
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Jafnréttisstofa gaf út skýrslu árið 2013 þar sem sjá má fjölda karla og kvenna sem 

leituðu til Neyðarmóttöku vegna nauðgana frá árinu 1993 til 2012. Karlar eru í 

minnihluta og var fjöldi þeirra á bilinu einn til tíu þessi ár, en árið 2012 voru þeir tíu. 

Fjöldi kvenna hefur aukist mikið frá árinu 1993 þegar 42 konur komu á 

Neyðarmóttökuna, en árið 2012 voru þær 129 (Jafnréttistofa, 2013).  

Með tilkomu Neyðarmóttökunnar hefur verið hægt að safna saman upplýsingum 

um tíðni og eðli kynferðisbrota hér á landi. Frá árinu 1993 til 2012 voru 2185 brotaþolar 

sem leituðu sér hjálpar hjá Neyðarmóttökunni, þar sem sá yngsti var tíu ára og sá elsti 

78 ára. Þriðjungur þeirra var undir 18 ára og voru 38% þeirra á bilinu 18 til 25 ára 

(Guðrún Agnarsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 2011; Jafnréttisstofa, 2013). Þegar 

rannsókn var gerð á fjölda hópnauðgana var grunur starfsfólks Neyðarmóttökunar 

staðfestur um að aukning hefði orðið þar á. Á fimm ára tímibili frá 1998 til 2002 komu 

394 brotaþolar á Neyðarmóttökuna vegna nauðgana og þar af 54 vegna hópnauðgana. 

Á árunum 2003 til 2007 þegar brotaþolar voru 433 höfðu 80 af þeim orðið fyrir 

hópnauðgunum (Agnes Gísladóttir, o.fl., 2011).  

Í ársskýrslum Stígamóta (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) má sjá fjölda þeirra sem 

þangað leituðu vegna nauðgana síðastliðin fimm ár (Tafla 1):  

Tafla 1. Fjöldi karla og kvenna hjá Stígamótum vegna nauðgunar og hópnauðgunar 

 Nauðgun Hópnauðgun Alls 

2014 140 19 159 

2013 175 17 192 

2012 125 24 149 

2011 122 18 140 

2010 86 13 99 

Alls 648 91 739 

 

Ef litið er út í heim má sjá að í Bretlandi eru hópnauðganir 11-19% af tilkynntum 

kynferðisbrotum, í Bandaríkjunum er hlutfallið á bilinu 10-33%, í Suður-Afríku 8,9% og 

hlutfallið í Ástralíu er í kringum 23% (Silva, Woodhams og Harkins, 2014). Hér á landi er 
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það 12%, miðað við tölur frá Stígamótum, ef fjöldi hópnauðgana er borinn saman við 

heildarfjölda nauðgana og hópnauðgana. 

Í skýrslu frá árinu 2013 er að finna rannsókn á einkennum og meðferð 

nauðgunarmála sem bárust lögreglu á árunum 2008 og 2009. Á þessum árum bárust 

lögreglu um land allt 189 tilkynningar um nauðganir. Brotaþolar voru kvenkyns í öllum 

málum nema fjórum en sakborningar voru allir karlkyns. Yfirleitt leituðu brotaþolar 

sjálfir til lögreglu en í 29% tilvika voru það foreldrar brotaþola eða félagsmálayfirvöld 

sem tilkynntu. Flest brotin áttu sér stað á laugardegi eða sunnudegi eða 61% brota og þá 

helst milli miðnættis og níu að morgni (Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður 

Gunnlaugsdóttir, 2013). Þetta kemur heim og saman við gögn frá Neyðarmóttökunni en 

þangað leita flestir um nætur og um helgar og er nauðgun algengasta ástæða komu 

(Guðrún Agnarsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 2011).   

Flest brotin sem voru tilkynnt lögreglu árin 2008 og 2009 innihéldu einn geranda en 

fjórar hópnauðganir voru tilkynntar lögreglu á þessum árum. Í þeim voru samanlagt níu 

gerendur sem þýðir að tveir til þrír gerendur voru að meðaltali í hverju máli. Aldur 

brotaþola var á bilinu þriggja ára til 61 árs, en meðalaldur þeirra var 22 ár. Brotaþolar 14 

ára og yngri voru 30 talsins eða 16% af heildinni, 69 voru á aldrinum 15-19 ára eða 

36,5% og 38 brotaþolar voru á bilinu 20-24 ára eða 20% af heildinni. Gerendur voru 

flestir á aldrinum 18-29 ára. Af þessum 189 tilkynningum sem bárust lögreglu voru 57 

mál (30%) felld niður en 88 málum (47%) vísað til ríkissaksóknara. Af þeim voru gefnar 

út ákærur í 31 máli (35%) þar sem sakfellt var í 20 málum fyrir a) nauðgun, b) tilraun til 

nauðgunar í einu máli og c) vegna annarra kynferðisbrota í tveimur málum (Hildur Fjóla 

Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013). Vert er að hafa í huga að ekki 

tilkynna allir brotaþolar til lögreglu þegar þeim hefur verið nauðgað. Samkvæmt 

gögnum Neyðarmóttökunnar kærir einungis um helmingur brotaþola, sem leitar 

þangað, til lögreglu þegar brotið hefur verið á þeim. Sem dæmi um þetta er hægt að 

nefna að árið 2009, þegar 130 brotaþolar voru meðhöndlaðir á Neyðarmóttökunni 

kærðu einungis 58 mál sitt til lögreglu (Guðrún Agnarsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 

2011). 

Í íslenskri rannsókn sem fór fram í öllum framhaldsskólum landsins árið 2004 var 

athugað hversu stór hluti hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur. 
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Nemendur voru á aldrinum 16 til 19 ára og tóku í heildina 9113 þátt. Í ljós kom að alls 

höfðu 123 (1,5%) nemendur orðið fyrir kynferðisofbeldi þegar þeir voru 12 ára eða 

yngri, þar af 82 (67%) stúlkur og 41 drengur (33%). Þá höfðu 329 nemendur (3,6%) orðið 

fyrir kynferðisofbeldi þegar þeir voru 13 til 17 ára og voru stúlkur í meirihluta, en þær 

voru 258 talsins (78%) og fjöldi drengja 71 (22%) (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). 

Mason og Lodrick (2013) halda því fram að samkvæmt rannsóknum séu 20% líkur á að 

konu sé nauðgað eða tilraun sé gerð til þess á meðan líkurnar séu 4% hjá körlum. Þá 

telja þeir að rannsóknir bendi til þess að einungis 5-25% nauðgana komi á borð lögreglu. 

2.3 Staðsetning nauðgana og tengsl við afbrotamann 

Nauðganir eiga sér stað á ýmsum stöðum og misjafnt er hvort tengsl séu á milli 

brotaþola og sakbornings. Þegar 176 hópnauðgunarmál voru borin saman við 807 

nauðgunarmál í Bandaríkjunum kom í ljós að fjórðungur hópnauðgana átti sér stað við 

eða á skemmtistöðum eða í samkvæmum. Fáar áttu sér stað á stefnumóti eða á heimili 

þolanda, sem var hins vegar algengara hjá þeim konum sem hafði verið nauðgað af 

einum manni. Í helmingi hópnauðgunarmálanna var um að ræða ókunnuga menn en 

það hlutfall var einungis 14% í nauðgunarmálunum (Ullman, 2007).  

Nýlega fór fram svipuð rannsókn í Bretlandi þar sem niðurstöður sýndu að 

hópnauðgarar voru líklegri til að nota bifreið og svokallaða svindlaðferð (e. con 

approach) til að lokka til sín fórnarlömb. Sú aðferð felur í sér að þeir reyna að tala við 

fórnarlambið áður en hópnauðgunin á sér stað og reyna að vingast við það. Jafnframt 

reyna þeir að fá aðstoð frá því eða villa á sér heimildir. Aðrir nauðgarar voru líklegri til 

að nota óvænta aðferð (e. surprise approach) án nokkurs aðdraganda og yfirleitt talaði 

gerandinn ekki við fórnarlambið áður. Líkt og í rannsókn Ullman frá 2007 voru 

hópnauðganir líklegri til að eiga sér stað innandyra en aðrar nauðganir utandyra (Silva, 

Woodhams og Harkins, 2014).  

Í 189 tilkynningum um nauðgun sem lögreglan fékk á sitt borð árin 2008 og 2009 

hittust málsaðilar inn á heimilum í 38% tilvika áður en brotið átti sér stað. Ýmist á heimili 

geranda (16%), heimili brotaþola (9%), heimili þriðja aðila (11%) eða á heimili beggja 

aðila (3%). Næst algengast var að aðilar hittust á eða fyrir utan skemmtistað sem var 

tilfellið í 26% tilkynninga. Þegar skoðuð voru tengsl milli brotaþola og sakbornings var 

algengast að málsaðilar þekktust ekki eða hefðu kynnst á innan við 24 klukkustundum 
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áður en meint brot átti sér stað. Sú var raunin í 74 málum (39%) samanlagt og höfðu 

málsaðilar þá kynnst á skemmtistað eða í samkvæmi. Næst algengast var að 

sakborningur væri vinur eða kunningi brotaþolans eða í 70 málum (37%). Í nokkrum 

málum voru konur dregnar afsíðis og þeim nauðgað án nokkurra undanfarandi 

samskipta milli þeirra og árásarmanns. Varðandi staðsetningu nauðgunar, hvar 

nauðgunin sjálf átti sér stað, má sjá að algengasta staðsetningin var á heimili 

sakbornings eða í 30% mála (Tafla 2) (Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður 

Gunnlaugsdóttir, 2013). 

Tafla 2. Staðsetning nauðgunar 

Staðsetning Fjöldi brotaþola Hlutfall 

Heimili sakbornings 58 31% 

Heimili brotaþola 29 15% 

Heimili þriðja aðila 23 12% 

Í bíl  20 11% 

Á eða fyrir utan skemmtistað 14 7,5% 

Hótelherbergi 13 7% 

Utandyra í þéttbýli 9 5% 

 

Aðrar staðsetningar sem brotaþolar nefndu voru sameiginlegt heimili brotaþola og 

geranda (3%), útihátið (2%) og heimavist eða meðferðferðarstofnun (1,5%). 

Sambærilegur fjöldi nauðgana átti sér stað á heimili brotaþola (15%), heimili þriðja aðila 

(12%) og í bíl (11%). Þessi greining er í takt við upplýsingar frá Neyðarmóttökunni, um að 

heimahús sé algengasti staður nauðgana hjá þeim sem leita þangað. Aðrir staðir sem 

brotaþolar nefna eru: a) húsasund, b) bifreiðar, c) á eða fyrir utan skemmtistaði, d) á 

útihátíðum og e) úti á víðavangi (Guðrún Agnarsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 2011). 

Í rannsókn frá árinu 2005 þar sem brotaþolar voru allir karlkyns var algengast að 

nauðgunin ætti sér stað heima hjá geranda (45%), á heimili þolanda (20%), á götunni 

(10%), í bíl (5%) eða á öðrum stað (20%). Brotaþolar voru 40 talsins og hafði 

hópnauðgun átt sér stað í 15 tilvikum. Brotið var á tíu karlmönnum þar sem gerendur 

voru tveir og fimm mönnum var nauðgað af þremur eða fleiri gerendum (Walker, Archer 

og Davies, 2005). Sigrún Júlíusdóttir (2011) tók viðtöl við 24 konur sem hafði verið 
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nauðgað en rannsóknin kom út árið 1988. Algengast var að nauðgunin ætti sér stað á 

víðavangi og var sú raunin hjá tíu konum. Hinum 14 konunum var nauðgað a) fyrir utan 

skemmtistað, b) á heimili gerandans c) á sínu eigin heimili eða d) á heimili þriðja aðila. 

Algengast var að konurnar hefðu ekki séð nauðgarann áður eða hefðu kynnst honum 

sama kvöld og nauðgunin átti sér stað. Sjö kvennanna þekktu til afbrotamannsins áður 

en brotið var á þeim (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). 

Í Bretlandi á árunum 2005 til 2009 voru 136 hópnauðganir bornar saman við 139 

nauðganir. Þegar skoðað var hvar meint brot áttu sér stað, kemur fram að helmingur 

þolenda hópnauðgunar hitti gerendur úti, en sjálf hópnauðgunin átti sér stað inni í 

29,4% mála. Þetta gefur til kynna að gerendur hópnauðgana lokki fórnarlömb sín í 

sumum tilfellum inn, eða taki þau með valdi inn, eftir að hafa hitt þau úti. Tengsl milli 

þolenda og gerenda voru engin fyrir árásina í þriðjungi hópnauðgunarmála. Fjórðungur 

brotaþola sem nauðgað var af einum geranda þekktu árásarmanninn á meðan hlutfallið 

var talsvert lægra í hópnauðgunarmálunum eða 3,7%. Þetta gæti útskýrt hvers vegna 

einungis 4,4% hópnauðgana áttu sér stað á heimili þolenda. Sú tala var aftur á móti 32% 

hjá þeim sem brotið var gegn af einum árásarmanni (Morgan, Brittain og Welch, 2012). 

2.4 Kenningar 

Í þessum kafla er fjallað um kenningar þar sem leitast er við að útskýra hvað valdi því að 

einstaklingar nauðga. Annars vegar er fjallað um femínískar kenningar og feðraveldi og 

hins vegar um félagsnámskenningar.  

2.4.1 Femínískar kenningar og feðraveldi 

Samkvæmt femínískum kenningum eru karlar með meiri völd en konur og það valdi 

valdamisræmi á milli kynjanna. Þetta misræmi komi fram víðsvegar í samfélögum, svo 

sem í stjórnmálum og í efnahagslífinu. Í femínískum kenningum er gengið út frá því að 

það séu karlar sem nauðgi konum en ekki öfugt. Ástæðan fyrir þessu er talin vera sú, að 

þeir séu að sýna vald sitt og jafnvel kúga konur (Thio, 2010).  

Vald er mikilvægt hugtak þegar fjallað er um nauðganir. Það getur komið ofan frá en 

verður einnig til á milli fólks í þeirra samskiptum. Flestir hafa eitthvert vald yfir öðrum 

auk þess að vera undir valdi annarra. Hversu mikið er mismunandi á meðal fólks og 
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hversu margvíslegt það er. Út frá þessum margvíslegu valdatengslum skilgreinum við 

hver við sjálf erum (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). 

Félagslegt taumhald á konum getur birst í kynbundnu ofbeldi sem getur gefið 

körlum vald yfir þeim (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Hægt er að líta á nauðgun og 

annað kynferðisofbeldi sem afleiðingu af þessu valdaójafnvægi sem ríkir á milli 

kynjanna. Samfélagið styrkir svo þetta ójafnvægi sem verður til þess að það er álitið 

réttlætanlegt og eðlilegt (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Þorgerður Einarsdóttir (2006) komst 

svo að orði: „nauðgunum hefur verið lýst sem ýktustu birtingarmyndinni á 

menningarbundinni karlmennsku“ (bls. 452). Femínistar neita því að fórnarlömb eigi að 

bera ábyrgð á því ofbeldi sem þau verða fyrir og telja að ábyrgðin eigi að liggja hjá 

gerandunum (Gilmore, 2008). 

Femínískar kenningar innihalda fjóra meginflokka: róttækan femínísma, sósíalískan 

femínísma, marxískan femínísma og frjálslyndan femínísma. Frjálslyndir femínístar líta á 

undirokun kvenna sem gamaldags viðhorf sem þurfi að losna við, marxískir femínístar 

líta á undirokun kvenna sem afleiðingu stéttakúgunar og róttækir femínistar telja að 

undirokun kvenna sé sjálfstæð og ekki afleiðing af neinu öðru en feðraveldi. Sósíalískur 

femínismi byggir á hinum marxíska en notar ekki sömu hugtök og greiningartæki hins 

síðarnefnda (Þorgerður Einarsdóttir, 2004).  

Kynjamismunun er hægt að rekja til þróunar á einkabúslóðum og einkaréttar karla á 

arði. Þetta varð til þess að karlar stjórnuðu eignum og valdi í samfélögum. Út frá þessu 

þróaðist feðraveldið sem felur í sér að karlar eru taldir æðri konum. Vinna kvenna var 

talin minna virði en vinna karla. Jafnvel þegar konur fengu rétt til launa fengu þær mikið 

lægri laun en karlar. Þetta kerfi er tengt kapítalisma og kúgar konur bæði á heimili og á 

vinnumarkaði samkvæmt róttækum femínistum (Siegel, 2009).  

Sylvia Walby er breskur félagsfræðingur sem hefur fjallað mikið um feðraveldi (e. 

partiarchy) eða kynjakerfi eins og hún kýs að kalla það og hvernig það hefur áhrif á vald 

milli kynjanna. Kynjakerfinu er skipt í sex meginsvið: a) atvinnulíf, b) fjölskyldu eða 

heimili, c) menningu, d) kynferði, e) ofbeldi og f) ríkisvald. Walby telur hugsanlegt að 

þegar konur eflist á einhverjum þessara sex meginsviða minnki vald þeirra á öðrum. 

Þetta leiði til fjölgunar nauðgana svo karlmenn geti sýnt fram á vald sitt á þeim sviðum 

þar sem konur hafa eflst (Walby, 1997). 
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Í atvinnulífinu má sjá valdaójafnvægi ef litið er til launa og kynjaskiptingar 

atvinnumarkaðarins. Á heimilinu höfðu karlar áður fyrr meira vald og konur urðu að 

treysta á þá vegna fjárhagslegs öryggis. Í dag bera konur enn meiri ábyrgð á 

heimilisverkum en karlar og kynbundin verkaskipting er ennþá við lýði á mörgum 

heimilum. Menning okkar verður fyrir áhrifum hugmynda okkar um hvað sé 

karlmennska og kvenleiki. Áður fyrr var kvenímyndin sú að konur áttu að vera mæður og 

húsmæður á meðan karlar voru fyrirvinnur heimilisins. Í dag er algengt að konur eigi að 

vera undirgefnar, kynþokkafullar og aðgengilegar karlmönnum þar sem þeir hafi völdin, 

en dæmi um slíkt má sjá í mörgum tónlistarmyndböndum. Kynferði kvenna, sem áður 

fyrr var takmarkað við hjónaband, er nú frjálslegra sem hefur haft áhrif á klámiðnaðinn 

þar sem kvenfyrirlitning, hlutgerfing kvenna, ofbeldi og nauðgunarþemu spila stórt 

hlutverk (Þorgerður Einarsdóttir, 2006).  

Samkvæmt femínískum kenningum myndu konur verða sjaldnar fórnarlömb í 

samfélaginu ef þær hefðu betri stöðu almennt á heimili sínu, á vinnustað sem og annars 

staðar. Rannsókn sem styður þetta sjónarhorn frá árinu 2004 leiddi í ljós að í 

samfélögum þar sem konur stóðu vel varðandi nám og atvinnu, var minna um 

kynferðisofbeldi. Konur eru ólíklegri til að verða fórnarlömb kynferðisofbeldis þegar þær 

eru valdefldar félagslega, efnahagslega og lagalega (Titterington, 2006). 

2.4.2 Félagsnámskenningar 

Félagsnámskenningar (e. social learning theories) telja að hegðun sé lærð í gegnum 

samskipti við aðra. Hegðunin lærist með því að horfa á og herma eftir öðrum og 

hegðunin helst við með jákvæðum afleiðingum. Sem dæmi getur kynferðisleg 

árásargirni verið lærð hegðun í gegnum jafningja sem telja kynferðisofbeldi eðlilegt. 

Samkvæmt þessum kenningum læra einstaklingar að nauðga líkt og þeir læra aðra 

hegðun. Klám og annað myndefni sem sýnir konur verða fyrir nauðgun, ofbeldi eða 

pyntingum getur aukið kynferðislega árásargirni karla. Þá sýna rannsóknir að þeir sem 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku séu líklegri til að beita því þegar þeir komast á 

fullorðinsaldur. Albert Bandura var höfundur hinnar félagslegu námskenningar, en í dag 

eru til fleiri útgáfur af slíkum kenningum frá öðrum kennismiðum. Þrjár helstu 

félagsnámskenningar, sem skýra afbrotahegðun einstaklinga, eru kenningin um 

mismunandi félagsskap (e. differential association theory), kenningin um mismunandi 
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styrkingu (e. differential reinforcement theory) og kenningin um hlutleysi (e. 

neutralization theory) (Siegel, 2009). Næst verður fjallað er um þessar þrjár kenningar. 

Kenningin um mismunandi félagsskap (e. differential association theory) 

Sutherland, sem var bandarískur afbrotafræðingur, setti fram þessa kenningu fyrst árið 

1939 og er þetta ein algengasta kenningin sem notuð er til að útskýra glæpsamlegt 

atferli í dag. Samkvæmt kenningunni er glæpsamleg hegðun lærð af öðrum og á sér stað 

þegar einstaklingur er í tengslum við aðra sem hafa gildi, viðhorf og skilgreiningar sem 

eru jákvæð gagnvart glæpum. Hver sem er í hvaða samfélagi sem er, getur lært slíka 

hegðun (Siegel, 2009).  

Kenning Sutherland‘s felur í sér átta grundvallaratriði. Í fyrsta lagi að glæpsamleg 

hegðun er lærð hegðun eins og komið hefur fram. Í öðru lagi að hegðun lærist í gegnum 

samskipti við aðra og því sé ekki nóg að búa í hverfi með mörgum glæpamönnum svo 

dæmi sé tekið. Í þriðja lagi þá lærum við hegðun af þeim sem við erum náin, svo sem 

fjölskyldu, vinum og jafningjum. Ef þessir aðilar taka þátt í eða líta jákvæðum augum til 

glæpsamlegrar hegðunar eru meiri líkur á að sú hegðun verði lærð (Haynie, Giordano, 

Manning og Longmore, 2005). Í fjórða lagi þá þarf að læra réttu tæknina við glæpina frá 

öðrum, eitt dæmi um slíkt er að vefja jónu úr marjúana. Í fimmta lagi getur fólk lent í 

menningarlegum ágreiningi (e. culture conflict), sem á sér stað þegar einstaklingur er í 

kringum fólk sem horfir öðrum augum á lögin og skilgreinir á annan hátt hvað sé rétt og 

hvað sé rangt. Fólk sem fer ekki eftir lögum og reglum sér oft meiri kosti við að brjóta 

þau en galla (Siegel, 2009). Í sjötta lagi skiptir tíðni, lengd, forgangur og styrkur máli í 

tengslum við félagana sem lært er af. Tíðni felur í sér að því oftar sem við umgöngumst 

aðra, því meiri líkur eru á að við lærum af þeim og það sama á við, ef við erum lengi með 

þeim í senn. Sutherland dó áður en hann útskýrði nákvæmlega hvað hann átti við með 

forgangi en lærlingar hans hafa skilgreint að það feli í sér hversu ungur einstaklingur er 

þegar hann byrjar að umgangast þá sem hann lærir af. Styrkur sambandsins gefur til 

kynna hversu vel okkur líkar við og þekkjum þá sem við lærum af. Sem dæmi um slíkt þá 

gæti faðir haft meiri áhrif á hegðun okkar en kunningjar. Í sjöunda lagi taldi Sutherland 

að glæpsamleg hegðun væri lærð á sama hátt og önnur hegðun (Morselli, Tremblay og 

McCarthy, 2006). Loks í áttunda lagi felur kenningin í sér að glæpsamleg hegðun sé leið 

til að ná fram einhverju sem okkar vantar eða langar í, til dæmis peningar. Það þýðir þó 
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ekki að fólk sem vill eignast peninga verði að fara ólöglega leið til að ná sínu fram og þar 

af leiðandi er löngun í peninga ekki raunveruleg ástæða þess, af hverju fólk brýtur af sér 

í þessu dæmi (Siegel, 2009).  

Kenningin um mismunandi styrkingu (e. differential reinforcement theory) 

Kenningin um mismunandi styrkingu var sett fram af Robert Burgess og Ronalt Akers 

árið 1966. Samkvæmt kenningunni getur styrking verið neikvæð og jákvæð sem hefur 

áhrif á hegðun einstaklinga. Ef einstaklingur fær umbun fyrir hegðun eða hegðun er 

jákvætt styrkt er líklegt að hann muni halda henni áfram. Aftur á móti ef viðkomandi 

hlýtur refsingu fyrir ákveðna hegðun eru meiri líkur á að hann muni hætta henni (Akers, 

Krohn, Lanza-Kaduce og Radosevich, 1979). Akers telur að við lærum að meta hegðun 

okkar í gegnum samskipti við þá sem við lítum mest upp til eða skipta okkur máli. Því 

meira sem við skilgreinum hegðun okkar sem jákvæða, því meira getum við réttlætt 

hana og því meiri líkur eru á að við endurtökum hana. Þeir hópar sem stjórna helstu 

uppsprettu jákvæðra og neikvæðra styrkinga okkar, hafa hvað mest áhrif á hegðun 

okkar. Einstaklingar sem eru mikið í kringum hóp sem styrkir eða réttlætir óæskilega 

hegðun eru þar með líklegri til að brjóta af sér (Akers, Krohn, Lanza-Kaduce og 

Radosevich, 1979). Með því að skoða fyrri reynslu getur hver og einn ákveðið fyrir sig 

hvaða glæpsamleg atferli skili af sér ávinningi og hver þeirra séu of hættuleg og ætti að 

forðast (Siegel, 2009). 

 Kenningin um hlutleysi (e. neutralization theory) 

David Matza og samstarfsmaður hans Gresham Sykes eru höfundar 

félagsnámskenningar um hlutleysi. Með henni er átt við að einstaklingar læri ákveðna 

tækni til að draga úr áhrifum hefðbundinna gilda samfélagsins og að þeir flakki á milli 

ólöglegrar og löglegrar hegðunar (Matza, 1964). Þetta tengist því að í samfélaginu eru 

athæfi sem fólk stundar, sem eru álitin slæm en þó samfélagslega viðurkennd. Dæmi um 

slík atferli er að horfa á klám, drekka of mikið áfengi eða þátttaka í fjárhættuspilum 

(Siegel, 2009). Fólk er yfirleitt ekki talið algjörlega gott eða algjörlega slæmt heldur er 

hægt að hafa ákveðið jafnvægi þar á milli. Þannig getur manneskja sem er álitin góð af 

öðrum, gert slæma og ólöglega hluti inn á milli og þeir sem brjóta oft af sér geta 

stundað skóla, atvinnu og annað sem aðrir löghlýðnir borgarar gera (Matza, 1964).  
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Matza talaði um að það væru fimm tegundir af tækni til að réttlæta fyrir sér afbrot: a) 

afneitun ábyrgðar, b) afneitun á tjóni, c) afneitun á fórnarlambinu, d) að telja samfélagið 

spillt og e) vísan til hærra valds. Með afneitun ábyrgðar er gefið í skyn að afbrot hafi ekki 

verið viðkomandi að kenna og hugsanlega hafi hann verið neyddur til þess að brjóta af 

sér. Þessi réttlæting getur sést hjá þeim sem nauðga ef þeir varpa ábyrgðinni yfir á 

fórnarlambið. Afneitun á tjóni getur komið fram í hugsunarhætti. Til dæmis geta þeir 

sem stela talið sig vera að fá eitthvað lánað, eða sagt sjálfum sér að sá sem stolið var frá 

hafi verið mjög ríkur og því sé þetta í lagi. Með afneitun á fórnarlambinu telur sá sem 

brýtur af sér að ekkert fórnarlamb hafi verið til staðar eða það hafi átt verknaðinn skilið. 

Þeir sem telja samfélagið vera spillt, eru oft með það hugarfar að það sé í lagi að brjóta 

af sér því aðrir geri það hvort sem er. Vísan í hærra vald getur verið vinahópur þar sem 

viðkomandi tekur gildi vinahópsins fram yfir lög samfélagins og réttlætir þannig fyrir sér 

afbrot sín (Siegel, 2009). 

Hér hefur nú verið gerð grein fyrir kenningum sem útskýra hvers vegna einstaklingar 

brjóta af sér. Í síðasta undirkafla þessarar fræðilegu umfjöllunar verður fjallað um fyrri 

rannsóknir um áhrif og afleiðingar nauðgana og hópnauðgana. 

2.5 Fyrri rannsóknir um áhrif og afleiðingar nauðgana og hópnauðgana 

Nauðgun getur leitt til óöryggis þeirra sem fyrir henni verða og minnkað traust þeirra 

gagnvart umhverfi sínu. Þolendur kynferðislegs ofbeldis eru í aukinni hættu á að þróa 

með sér geðræn vandkvæði og félagslega erfiðleika meðal annars vegna sektarkenndar, 

skammar, lítillar sjálfsvirðingar og vanmáttarkenndar. Vanmáttarkennd getur haft slæm 

áhrif á getu til að kljást við lífið (e. coping) og dregið úr hæfni þeirra til að verja sig gegn 

frekara ofbeldi (Khan og Suri, 2015). Þolendur kynferðisofbeldis geta fundið fyrir reiði, 

kvíða, svefntruflunum, þunglyndi og áfallastreituröskun í kjölfar ofbeldisins (Krug, 

Dahlberg, Mercy, Zwi og Lozano, 2002). Einnig eru auknar líkur á misnotkun áfengis 

og/eða annarra vímuefna (Kilpatrick, o.fl., 2003; Krug, o.fl., 2002). 

Árið 2013 kom út langtímarannsókn sem fór fram á 23 árum og voru þátttakendur 

kvenkyns þolendur kynferðisofbeldis. Tekin voru viðtöl við þátttakendur í sex skipti og 

var meðalaldur 11 ára í fyrsta skiptið en 25 ára í sjötta skiptið. Niðurstöður sýndu fram 

auknar líkur á þunglyndi, streitu, offitu, áhættusömu kynlífi, viðvarandi 

áfallastreituröskun, sjálfsskaðandi hegðun og áfengis- og vímuefnamisnotkun í kjölfar 
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kynferðisofbeldisins. Þar að auki voru auknar líkur á að konurnar væru með að minnsta 

kosti eina greiningu úr DSM greiningarkerfinu (Trickett, Noll og Putman, 2013). 

Í viðtalsrannsókn Önnu Bentínu Hermansen (2010) sögðu 18 konur frá þeim 

afleiðingum sem þær upplifaðu í kjölfar nauðgunar. Þær fundu allar fyrir a) skömm, b) 

sektarkennd, c) voru með sjálfsásakanir og d) lélega sjálfsmynd. Aðrar afleiðingar sem 

komu fram voru a) erfiðleikar með að treysta og tengjast öðru fólki, b) félagsleg 

einangrun af ótta við annað fólk, c) áfengis- og vímuefnamisnotkun, d) fíkn í mat eða 

svelti. Sumar konur áttu í erfiðleikum með kynferðislega nánd á meðan aðrar sóttu í 

kynlíf til að fá fram nánd og viðurkenningu. 

Í ítalskri rannsókn var markmiðið að bera saman áfallið af því að verða fyrir nauðgun 

við önnur áföll. Bornar voru saman 40 konur sem hafði verið nauðgað og 32 konur sem 

höfðu lent í lífshættulegu áfalli. Rannsóknin leiddi í ljós að konum sem hafði verið 

nauðgað voru líklegri til að vera með áfallastreituröskun, átröskun, vandamál í tengslum 

við kynlíf (e. sexual disorder) og lyndisraskanir (Faravelli, Giugni, Salvatori og Ricca, 

2004). Konur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, líkamsárás eða öðru líkamlegu 

ofbeldi eru mun líklegri til að finna til reiði en konur sem ekki hafa orðið fyrir ofbeldi. 

Talið er að aukin reiði geti tengst þróun áfallastreituröskunar (Riggs, Dancu, Gershuny, 

Greenberg og Foa, 1992) 

Þegar einstaklingur lendir í áfalli getur hann upplifað kreppuástand þar sem hann 

finnur fyrir ýmsum einkennum. Ef kreppuástandið og einkennin verða langvarandi getur 

viðkomandi þróað með sér áfallastreituröskun. Helstu einkenni áfallastreituröskunnar 

eru: a) endurupplifun af viðburðinum ýmist í vöku eða svefni, b) ofurnæm viðbrögð, til 

dæmis mikil hræðsla og c) forðun og doði, þar sem viðkomandi forðast ákveðnar 

aðstæður eða upplifir doða við atburði (Maikovich, Koenen og Jaffe, 2009; Tolin og Foa, 

2006). Forðun getur ýmist komið fram í því að þolandi forðast ákveðnar tilfinningar, 

hugsanir eða að gera ákveðna hluti. Sumir þolendur reyna að forðast minningar um 

nauðgunina með því að vinna mikið, drekka áfengi eða nota vímuefni (Eastel og 

McOrmond-Plummer, 2006). Til eru fræðimenn sem telja að konur séu líklegri til að 

upplifa áfallastreituröskun en karlar. Einnig er talið af sumum fræðimönnum að konur 

séu í aukinni hættu á að lenda í áfalli á lífsleiðinni. Ekki eru til margar rannsóknir sem 
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hafa skoðað hvort kynjamunur sé á einkennum áfallastreituröskunar en nokkrar benda 

til að svo sé ekki (Maikovich, Koenen og Jaffe, 2009; Tolin og Foa, 2006).  

Áfallastreituröskun þarf ekki að vera eins hjá hverjum og einum og getur innihaldið 

fleiri einkenni en þegar hefur verið fjallað um: a) kveikjur (e. triggers), b), tilfinning um 

skerta framtíð, c) viðbrögðin að berjast, flýja eða frjósa, d) kvíði og kvíðaköst, e) 

einbeitingarerfiðleikar, f) svefntruflanir, g) þunglyndi, h) pirringur og árásargirni, i) 

aftenging og j) sjálfskaðandi hegðun. Til að lýsa þessum einkennum nánar þá eru 

kveikjur eitthvað sem getur minnt þolanda á nauðgunina. Dæmi um kveikjur eru lykt, 

fréttir, litir, ákveðin orð eða frasar eða jafnvel árstími. Martraðir geta átt sér stað upp úr 

þurru eða vegna einhverskonar kveikju að nauðguninni. Tilfinning um skerta framtíð 

felst í því að þolandi hefur misst vonina um að líf hans verði betra og telur að einungis 

slæmir hlutir muni eiga sér stað. Þegar við stöndum frammi fyrir hættu eru viðbrögð 

okkar ýmist að berjast, flýja eða að frjósa. Mismunandi er eftir þolendum hvers konar 

viðbrögð þeir sýndu þegar brotið var á þeim og geta kveikjur vakið upp þessi einkenni. 

Sumir þolendur upplifa kvíða og jafnvel kvíðaköst, geta fundið fyrir 

einbeitingarerfiðleikum, eiga erfitt með svefn og finna fyrir miklu þunglyndi í kjölfar 

kynferðisofbeldis. Að finna fyrir reiði í kjölfar nauðgunar er mjög algengt en með pirring 

og árásargirni er átt við að lítið þurfi til að þolandi missi stjórn á skapi sínu og verði mjög 

reiður. Viðkomandi jafnvel beinir reiði sinni að einhverjum sem eiga hana ekki skilið. Þeir 

þolendur sem upplifa aftengingu eiga erfitt með að finna fyrir ást, virðingu og öryggi og 

líður jafnvel eins og þeir séu einir í heiminum. Þeim gæti jafnvel liðið eins og þeir séu 

nær því að vera dauðir en á lífi. Löngun til að skaða sjálfan sig getur komið fram ef 

þolandi upplifir sig óverðugan og að hann eigi skilið refsingu fyrir að hafa orðið fyrir 

nauðgun. Sjálfsskaðandi hegðun er algengari hjá þeim sem hafa orðið fyrir meira en einu 

áfalli (Easteal og McOrmond-Plummer, 2006). 

Afleiðingar nauðgana geta verið mismiklar. Þegar 24 íslenskar konur voru beðnar 

um að lýsa afleiðingum nauðgunar, voru þær allt frá því að vera engar og til þess að vera 

mjög slæmar. Þær sem lýstu slæmum einkennum töldu upp a) svefntruflanir, b) 

geðsveiflur, c) grátköst og d) einangrun frá öðru fólki. Sumar þorðu ekki út úr húsi, aðrar 

einungis á daginn og þá í fylgd með öðrum. Mjög slæm einkenni sem komu fram voru a) 
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tíð grátköst, b) þunglyndi og c) sjálfsásakanir. Einnig voru þær niðurbrotnar, fengu 

hræðsluköst og upplifðu mikla niðurlægingu (Sigrún Júlíusdóttir, 2011).  

Í nýlegri indverskri rannsókn voru áhrif nauðgana skoðuð. Rannsóknin fór fram í 

Delhi á Indlandi, en ein af hverjum fjórum nauðgunum á Indlandi á sér stað í þeirri borg. 

Þátttakendur voru 100 einstaklingar sem höfðu orðið fyrir nauðgun. Helmingur þeirra 

var á aldrinum 11-20 ára og hinn helmingurinn 21-30 ára. Markmið rannsóknarinnar var 

að skoða áhrif nauðgunar á geðheilsu, hæfni til að takast á við lífið (e. coping) og 

sjálfsvirðingu (e. self-esteem). Hæfni til að takast á við lífið var skipt í tvennt í 

rannsókninni. Annars vegar var átt við að takast á við lífið eftir nauðgunina á jákvæðan 

hátt, með því að vinna sjálfur í sínum bata (e. approach coping). Hins vegar var átt við að 

takast á við lífið eftir nauðgunina á neikvæðan hátt: með því að forðast að takast á við 

afleiðingarnar og þar með hindra að viðkomandi næði bata (e. avoidance coping). Í yngri 

hópnum (11-20 ára) fannst jákvætt samband milli sjálfsvirðingar og að takast jákvætt á 

við lífið. Það gefur til kynna að þeir sem höfðu meiri sjálfsvirðingu væru líklegri til að 

vinna í sínum bata. Í eldri hópnum (21-30 ára) fannst neikvætt samband milli geðheilsu 

og sjálfsvirðingar sem gefur vísbendingu um að eftir því sem geðheilsan var verri 

minnkaði sjálfsvirðingin. Í ljós kom að yngri þátttakendur rannsóknarinnar höfðu verri 

geðheilsu, lakari sjálfsvirðingu og gekk verr að takast á við lífið en eldri þátttakendurnir 

(Khan og Suri, 2015).  

Afleiðingar nauðgana geta bæði verið tilfinningalegar og líkamlegar. Sumir 

brotaþolar hafa sjáanlega líkamlega áverka eftir að þeim hefur verið nauðgað. Í þeim 

málum sem tilkynnt voru lögreglu á árunum 2008-2009 voru algengustu áverkar á 

brotaþolum marblettir, skrámur, bólgur, rispur og eymsli á líkama auk ákverka á og við 

kynfæri og endaþarm (Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 

2013). Árið 2004 var tíðni kynferðislegs ofbeldis athuguð meðal framhaldsskólanema á 

Íslandi og afleiðingar þess. Nemendur sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi voru 

mun líklegri til að upplifa þunglyndi, kvíða og reiði en þeir sem höfðu ekki orðið fyrir 

slíku. Þeir voru einnig líklegri til að drekka áfengi, nota önnur vímuefni, fremja afbrot og 

sýna sjálfsskaðandi hegðun (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011).  

Nauðgun er mikið áfall fyrir þann sem fyrir henni verður. Í íslenskri viðtalsrannsókn 

voru 24 konur beðnar um að áætla hversu langan tíma það tók þær, að læra að lifa með 
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áfallinu sem þær höfðu orðið fyrir. Til að meta þetta voru konurnar spurðar hvort 

svefninn væri eins og fyrir nauðgunina, hvort þær létu minninguna um áfallið trufla sig 

og hvort andlegt jafnvægi væri eins og fyrir nauðgunina. Fimm konur sögðu að það hafi 

tekið þær eina til fjórar vikur að koma þessum atriðum í lag, sex konur voru í fjórar til 

sex vikur, fimm konur voru í sex til átta vikur og sex konur voru í rúmlega ár að koma 

þessum atriðum í lag. Tvær konur sögðu að þær hefðu enn ekki náð eðlilegum svefni, 

minningin um áfallið truflaði þær ennþá og andlegt jafnvægi væri ekki orðið eins gott og 

fyrir nauðgunina. Þegar viðtölin voru tekin voru tvö ár liðin frá því að þeim hafði verið 

nauðgað (Sigrún Júlíusdóttir, 2011).  

Það eru ekki til margar rannsóknir þar sem þolendur nauðgana og hópnauðgana eru 

bornir saman og ennþá færri rannsóknir sem bera saman hópnauðganir eftir fjölda 

gerenda (Silva, Woodhams og Harkins, 2014). Misjafnt er eftir rannsóknum hvers konar 

úrtök eru skoðuð. Þau geta innihaldið háskólanema í Bandaríkjunum (Gidycz og Koss, 

1990) eða lögreglutilkynningar (Ullman, 1999; Woodhams, Gillet og Grant, 2007) svo 

dæmi séu tekin. Ullman (1999) greindi frá því í sínum niðurstöðum að gerendur 

hópnauðgana hefðu yfirleitt verið ungir, líklegri til að vera atvinnulausir og vera undir 

áhrifum vímuefna þegar árásin átti sér stað og að árásirnar gerðust yfirleitt að nóttu til. 

Þolendur voru ólíklegri til að sýna mótspyrnu ef gerendur voru fleiri en einn. 

Niðurstöður Gidycz og Koss (1990) sýndu aftur á móti meiri mótspyrnu hjá þolendum 

hópnauðgana, meira ofbeldi hjá gerendum, en engan mun á vímuefnanotkun eftir því 

hvort um nauðgun eða hópnauðgun var að ræða. Þolendur hópnauðgana í þeirri 

rannsókn voru líklegri til að leita til lögreglu og leita ráðgjafar eftir árásina en þeir sem 

höfðu orðið fyrir árás af hálfu eins manns. Sjálfsvígshugsanir voru líklegri hjá þolendum 

hópnauðgana í kjölfar þeirra heldur en nauðgana (Gidycz og Koss, 1990).  

Árið 2007 fór fram rannsókn í Chicago í Bandaríkjunum þar sem nauðganir og 

hópnauðganir voru bornar saman. Þátttakendur voru konur á aldrinum 18 ára og eldri. 

Fram kemur í rannsókninni að konur sem höfðu orðið fyrir hópnauðgun voru líklegri til 

að vera atvinnulausar og lítið menntaðar. Vímuefnaneysla var algengari meðal þolenda 

og gerenda þegar um hópnauðganir var að ræða á meðan á verknaðinum stóð. Í þeim 

málum var töluvert meira um vopnaburð og munnlegar hótanir hjá gerendum auk 

hærra hlutfalls endaþarmsmaka, munnmaka og líkamlegra áverka. Konum sem var 
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nauðgað af einum manni voru ólíklegri til að fara til lögreglunnar og leita sér 

læknisfræðilegrar hjálpar og ráðgjafar. Einnig kemur fram að þolendur hópnauðgana 

voru líklegri til að hafa reynt að fremja sjálfsvíg. Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar gáfu 

til kynna að konum sem er hópnauðgað, séu líklegri til að a) glíma við áfengis- og 

vímuefnavanda, b) upplifa áfallastreituröskun, c) hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

sem börn og d) hafi lakara stuðningsnet í kringum sig að þeirra mati (Ullman, 2007). 

Í rannsókn sem fór fram árið 2014 var markmiðið að bera saman nauðganir eftir 

fjölda gerenda. Nauðgunum var skipt í þrjá flokka: einn gerandi, tveir gerendur og þrír 

eða fleiri gerendur. Allir gerendur voru karlkyns og allir brotaþolar kvenkyns. Fram 

kemur í rannsókninni, að eftir því sem fjöldi gerenda var meiri, voru þeir yngri og árásin 

varaði í lengri tíma. Meðalaldur árásarmanna var 29 ár þegar þeir voru einir að verki en 

lækkaði niður í 24 ár þegar þeir voru þrír eða fleiri. Tíminn sem árásirnar stóðu yfir var 

að meðaltali tveir og hálfur tími (einn gerandi), þrír og hálfur tími (tveir gerendur) og 

fimm og hálfur tími (þrír eða fleiri gerendur). Gerendur voru líklegri til að kyssa 

fórnarlömbin þegar þeir nauðguðu einir og til að fróa sér á meðan á nauðgunarferlinu 

stóð. Munnmök voru líklegri þegar gerendur voru þrír eða fleiri. Auk þess voru 

hópnauðgarar líklegri til að nota smokk (Silva, Woodhams og Harkins, 2014). 

Í Bretlandi er staður sem tekur á móti einstaklingum sem orðið hafa fyrir 

kynferðisofbeldi sem heitir Haven og gegnir svipuðu hlutverki og Neyðarmóttakan á 

Íslandi. Gerð var rannsókn úr gögnum sem safnað var 2005-2009 frá einstaklingum sem 

þangað leituðu. Borin voru saman 136 mál vegna hópnauðgana við 139 nauðgunarmál. 

Fram kemur í rannsókninni að þegar þolendur voru bornir saman, kemur fram að 

meðalaldur var lægri hjá þeim sem höfðu orðið fyrir hópnauðgun heldur en nauðgun. En 

yngsti einstaklingurinn sem hafði orðið fyrir hópnauðgun var 13 ára. Þessir þolendur 

voru líklegri til að vera með líkamlega áverka eftir árásina og að hafa sýnt sjálfsskaðandi 

hegðun í kjölfarið. Ekki var munur á áfengisneyslu meðal hópanna en önnur 

vímuefnaneysla var algengari hjá fórnarlömbum hópnauðgunar á meðan á árásinni stóð. 

Einnig var meira um munnmök og endaþarmsmök þegar um fleiri gerendur var að ræða 

(Morgan, Brittain og Welch, 2012). 

Einn munur sem finna má á því hvort fjöldi gerenda er einn eða fleiri er sá, að þegar 

um hópnauðgun er að ræða er algengara að gerendur nái fram vilja sínum, en fleiri 
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tilraunir til nauðgunar eiga sér stað þegar um einn geranda er að ræða (Morgan, Brittain 

og Welch, 2012; Silva, Woodhams og Harkins, 2014; Ullman, 2007).  

Eins og fram hefur komið er líklegra að konum sé nauðgað en körlum og að karlar 

séu gerendur fremur en konur. Þrátt fyrir þetta geta bæði karlar og konur verið 

gerendur og þolendur. Algengast er að körlum sé nauðgað af öðrum körlum. Tölur frá 

Bretlandi og Bandaríkjunum sýna að karlar eru þolendur nauðgunar í 5-10% tilfella en 

þeir eru oft ólíklegri til að segja frá en konur (Turchik og Edwards, 2012). Af þeim 40 

karlmönnum sem tóku þátt í rannsókn árið 2005, höfðu aðeins 14 þeirra leitað sér 

læknisfræðilegrar aðstoðar í kjölfar naugðunar. Þar af sögðu einungis fimm frá því hver 

raunveruleg ástæða fyrir komu þeirra var (Walker, Archer og Davies, 2005). Lítill vilji 

karlmanna til að segja frá þegar þeim er nauðgað getur verið vegna þeirra mýta (e. 

myths) sem hafa fylgt nauðgunum. Þær viðgangast í mörgum samfélögum og gera lítið 

úr karlkyns þolendum og upplifun þeirra af verknaðinum. Þær ganga einnig út á að koma 

ábyrgðinni á verknaðinum yfir á fórnarlömbin. Þessar mýtur hafa þau áhrif að draga úr 

alvarleika brotanna, sem getur haft eyðileggjandi áhrif á karlkyns fórnarlömb 

nauðgunar. Dæmi um slíkar mýtur eru eftirfarandi: a) það er ekki hægt að nauðga 

karlmönnum, b) alvöru karlmenn geta varið sig gegn árásarmönnum, c) einungis 

samkynhneigðir karlmenn eru gerendur eða þolendur nauðgunar, d) nauðgun hefur ekki 

eins slæm áhrif á karla og konur, e) konur geta ekki nauðgað karlmönnum og f) körlum 

er bara nauðgað í fangelsi (Turchik og Edwards, 2012).  

Mýtur sem þessar geta komið fram hjá almenningi sem og lögreglu, hjá læknum, 

ráðgjöfum, lögfræðingum og öðrum stéttum sem koma að málum þolenda og því 

mikilvægt að vera vakandi gagnvart þeim (Turchik og Edwards, 2012). Þegar viðhorf 

læknanema í Bretlandi til fórnarlamba nauðgana voru skoðuð, kom í ljós að nemarnir 

voru líklegri til að hafa neikvæðari viðhorf gagnvart körlum sem hafa orðið fyrir nauðgun 

en konum. Einnig sýndu niðurstöðurnar að karlkyns nemar höfðu neikvæðari viðhorf 

gagnvart fórnarlömbum nauðgunar af báðum kynjum en kvenkyns nemar (Anderson og 

Quinn, 2009). 

Þrátt fyrir mýtu sem segir að karlar verði ekki fyrir eins slæmum áhrifum og konur af 

naugunum, sýna rannsóknir fram á að karlar geta orðið fyrir miklum áhrifum af 

nauðgunum ekki síður en konur. Karlar sem hafa verið þvingaðir til kynlífs eru líklegri til 
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að hafa ýmis sálræn vandkvæði en karlar sem hafa ekki lent í slíku áfalli. Dæmi um slík 

vandkvæði eru a) lágt sjálfsmat, b) þunglyndiseinkenni, c) sjálfsvígshugleiðingar og 

sjálfsskaðandi hegðun, d) kvíði, e) áfallastreituröskun og f) vandamál í tengslum við 

kynlíf (e. sexual dysfunctions). Þá eru þeir líklegri til að glíma við félagsleg vandamál (e. 

social difficulties) og áfengis- og vímuefnamisnotkun (Turchik og Edwards, 2012). Einnig 

geta langtímaafleiðingar falið í sér a) aukna reiði, b) varnarleysi, c) tilfinningalega 

fjarlægð, d) sjálfsásökun og e) léleg sjálfsmynd (Walker, Archer og Davies, 2005).  

Gagnkynhneigðir karlmenn sem verða fyrir nauðgun geta upplifað óvissu með eigin 

kynhneigð, sérstaklega ef líkami þeirra svarar á kynferðislegan máta við nauðguninni, til 

að mynda með standpínu. Vegna þess að gagnkynhneigð er oft tengd karlmennsku geta 

þeir verið álitnir samkynhneigðir af öðrum, þrátt fyrir að vera það ekki. 

Samkynhneigðum karlmönnum sem er nauðgað fá hins vegar minni samkennd, þar sem 

talið er að þeir hljóti að hafa notið þess að vera nauðgað af karlmanni (Turchik og 

Edwards, 2012). Í flestum samfélögum er einnig að finna mýtur um konur sem er 

nauðgað. Tvær helstu mýturnar eru eftirfarandi: a) að konur meðvitað eða ómeðvitað 

bjóði upp á nauðgun með klæðaburði sínum eða öðru hátterni og b) að konur vilji láta 

tæla sig til kynferðislegra athafna og njóti þess að leyfa karlmanni að ná valdi yfir sér. 

Þar með séu konur að ljúga um að þeim hafi verið nauðgað enda hafi þær innst inni 

notið þess að hafa verið þvingaðar til kynlífs (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). 
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Í þessari fræðilegu umfjöllun hefur nú verið fjallað um skilgreiningar á nauðgun og 

hópnauðgun, fjallað um tíðni þeirra, helstu staðsetningar þeirra og tengsl þolenda við 

gerendur. Auk þess hefur verið gerð grein fyrir kenningum sem leitast við að útskýra 

hvers vegna einstaklingar nauðga og hverjar helstu afleiðingar nauðgana og 

hópnauðgana eru. Markmið rannsóknarinnar er að skoða áhrif nauðgana og 

hópnauðgana á þolendur, ásamt því að skoða hvort kynjamunur er á áhrifum brotanna 

og hvar þau eiga sé helst stað. Rannsóknarspurningar í þessari rannsókn eru eftirfarandi: 

1. Hver eru áhrif nauðgana á þolendur? 

2. Hver eru áhrif hópnauðgana á þolendur?  

3. Er munur á afleiðingum eftir kyni þolenda í kjölfar slíkra brota?  

4. Hvar eiga nauðganir og hópnauðganir sér helst stað? 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið ítarlega í hvernig rannsóknin fór fram. Aðferðin sem var 

notuð er megindleg og var notast við fyrirliggjandi gögn. Nánar verður farið í það í fyrsta 

undirkaflanum. Í öðrum undirkafla verður gerð grein fyrir hvernig úrvinnsla gagna fór 

fram. Í þriðja undirkafla verður gerð grein fyrir siðferðilegum álitamálum og hvort sækja 

þurfti um leyfi fyrir rannsókninni. Í fjórða undirkafla verður fjallað hverjar takmarkanir  á 

rannsókninni gætu verið.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknum í félagsvísindum er hægt að skipta niður í þrjá flokka eftir því hvert 

markmið þeirra er: a) leitandi (e. explorative), b) lýsandi (e. descriptive) eða c) skýrandi 

(e. explanatory). Leitandi rannsóknir eru framkvæmdar þegar rannsóknarefnið hefur 

lítið verið skoðað áður og skýrandi rannsóknir þegar skoðað er hvers vegna ákveðnir 

hlutir eiga sér stað. Lýsandi rannsókn er framkvæmd þegar viðfangsefnið hefur verið 

skoðað áður en rannsakandi vill lýsa því enn frekar. Hann vill skilja í hve miklum mæli 

hlutir eiga sér stað, hver gerir hvað eða hvenær eitthvað á sér stað (Neuman, 2005). 

Markmið rannsóknarinnar var að lýsa því hverjar afleiðingar nauðgana og hópnauðgana 

geta verið ásamt því hvar þær eiga sér stað. Því er þessi rannsókn lýsandi. 

Rannsóknaraðferðir félagsvísinda skiptast í eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Megindleg aðferð notast við tölfræði og er hægt að telja eða mæla 

niðurstöðurnar. Þegar skoða á upplifun þeirra sem verið er að rannsaka er eigindleg 

aðferð notuð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Megindlegar rannsóknir horfa á stóran hóp 

staka, fólks eða eininga og mæla ákveðinn fjölda einkenna. Gögnum er safnað í formi 

talna og eru komin frá nákvæmum mælingum. Auk þess er ákveðið fyrirfram hvað eigi 

að rannsaka (Neuman, 2005). Rannsakandi vissi hvað hann vildi skoða og vildi setja 

niðurstöður fram á hlutlausan og nákvæman hátt. Því var ákveðið að nota megindlega 

aðferð.  

Breytur eru hvert það fyrirbæri sem rannsakað er í megindlegum rannsóknum og 

geta verið breytilegar á milli einstaklinga. Hægt er að mæla breytur á fjórum kvörðum 

eða nafnkvarða, raðkvarða, jafnbilakvarða eða hlutfallskvarða. Nafnbreytur segja til um 
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hvaða flokki viðkomandi tilheyrir en einungis er hægt að vera í einum flokki. Dæmi um 

slíka breytu er hárlitur þar sem einstaklingur er með einn hárlit og flokkast því í einn 

flokk eftir því. Raðbreytur segja til um röð gildanna á breytunni þar sem raðað er frá 

hæsta gildi til lægsta gildis. Jafnbilabreytur raða einnig frá hæsta gildi til lægsta gildis en 

jafn mikið bil er á milli gildanna. Dæmi um slíka breytu er hitastig. Hlutfallsbreytur mæla 

eins og jafnbilabreytur fyrir utan að raunverulegur núllpunktur er til staðar (Amalía 

Björnsdóttir, 2003). Allar breytur þessarar rannsóknar voru nafnbreytur. Þær breytur 

sem voru skoðaðar voru kyn, tegund nauðgunar, staðsetning nauðgunar, afleiðingar 

nauðgunar og hvort viðkomandi hafði reynt að fremja sjálfsvíg. Ekki er hægt að raða 

þessum breytum í neina sérstaka röð, heldur er um að ræða ákveðna flokka sem 

viðkomandi fellur inn í.  

Hægt er að skoða samband á milli breyta þar sem önnur breytan hefur áhrif á hina. 

Breytan sem hefur áhrif er nefnd óháð breyta (e. independent variable) og breytan sem 

verður fyrir áhrifum er nefnd háð breyta (e. dependent variable). Talað er um orsök og 

afleiðingu og samband breytanna er því nefnt orsakasamband (Neuman, 2005). Einnig 

eru til stjórnunarbreytur (e. control variables). Það er þriðja breytan í orsakasambandinu 

sem getur framkallað samband milli óháðu breytunnar og háðu breytunnar. Þá er gott 

að stjórna fyrir henni til að sjá hvaða áhrif hún hefur (Healey, 2012). Rannsakandi vildi 

skoða áhrif tegundar nauðgunar á afleiðingar og staðsetningu með tillit til kyns. Tegund 

nauðgunar var því óháð breyta, kyn var stjórnunarbreyta en afleiðingar, 

sjálfsvígsstilraunir og staðsetning voru háðar breytur.  

Í megindlegum rannsóknum er notuð afleiðsla þar sem tilgáta er dregin af fyrirfram 

mótaðri kenningu. Tilgáta er fullyrðing um tengsl milli breyta og er prófanleg. 

Rannsóknin felst svo í því að prófa tilgátuna (Neuman, 2005). Megindlegur rannsakandi 

byrjar á að skoða fyrri rannsóknir og kenningar á sviðinu. Út frá því myndar hann sér 

skoðun á, hvað hann heldur að verði niðurstaða hjá sér. Hann setur fram tilgátu og 

hvaða kenningar hann hyggst nota (Sigurlína Davíðsdóttir).  

3.2 Gögn 

Gögnin fólu í sér upplýsingar um karla og konur sem höfðu það sameiginlegt að hafa 

leitað til Stígamóta á árunum 2010-2014 vegna nauðgunar eða hópnauðgunar. Þar sem 

notuð voru fyrirliggjandi gögn vissu þátttakendur ekki af rannsókninni sem um ræðir. 
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Með þýði er átt við hóp einstaklinga sem er fyrirfram skilgreindur og er oft mjög stór svo 

að erfitt er að rannsaka hann allan. Til að geta dregið einhverja ályktun um þýðið er 

tekið úrtak úr því en það er ákveðinn fjöldi einstaklinga sem er valinn handahófskennt úr 

þýðinu. Almenna reglan um stærð úrtaks er sú, að því stærra sem það er því betra, fyrir 

utan þau skipti þegar þýðið er það lítið að nægilega stórt úrtak inniheldur mest allt 

þýðið. Í þeim tilvikum er best að hafa allt þýðið í úrtakinu (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Í rannsókninni var úrtakið það sama og þýðið eða allir þeir sem 

leituðu sér hjálpar hjá Stígamótum vegna hópnauðgunar eða nauðgunar á árunum 

2010-2014.  

3.3 Framkvæmd 

Gögnin sem notuð voru í rannsókninni höfðu áður komið fram í ársskýrslum Stígamóta 

en ekki hafði verið greint nákvæmlega hvaða helstu afleiðingar komu fram hjá 

þolendum nauðgunar í samanburði við þolendur hópnauðgunar. Sömuleiðis hafði ekki 

verið athugað hvort kynjamunur væri á þessum afleiðingum. Upplýsingar um hvar 

kynferðisbrotin áttu sér stað er að finna í ársskýrslum Stígamóta en þá eru nauðganir og 

hópnauðganir ekki aðskildar. Gögnin voru tilbúin í SPSS (e. statistical package for the 

social sciences) forritinu vegna notkunar þeirra áður í tengslum við ársskýrslur og var 

það forrit notað við gerð rannsóknarinnar. Vinnsla gagnanna fór fram hjá Stígamótum í 

október og nóvember 2015 þar sem rannsakandi fékk aðgang að tölvu. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Greining gagna í megindlegum rannsóknum er framkvæmd með tölfræði, töflum eða 

gröfum ásamt umfjöllun um hvernig útkoman tengist tilgátunni (Neuman, 2005). Þannig 

felst úrvinnsla gagna í því að styðja tilgátu sem rannsakandi setur fram eða hrekja hana 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Megindlegar aðferðir skiptast í tilraunir, 

spurningakannanir og innihaldsgreiningu gagna. Að vinna með fyrirliggjandi gögn (e. 

secondary analysis) felur í sér að nota gögn sem liggja fyrir og að rannsaka þau á nýjan 

hátt eða endurskoða þau. Slík aðferð hentar ekki alltaf afleiðslu þar sem gögnin koma í 

raun á undan kenningu og rannsóknarspurningu. Til að leysa þetta endurraðar 

rannsakandi gögnunum á fjölbreyttan hátt svo þau henti breytum 

rannsóknarspurningarinnar (Neuman, 2005). 



 

36 

Þegar einstaklingar koma til Stígamóta vegna kynferðislegs ofbeldis fylla þeir út 

komublað þar sem þeir svara spurningum um sig og ofbeldið sem þeir urðu fyrir. Í 

viðauka eitt má sjá komublaðið í heild sinni sem var notað árin 2013 og 2014. Í viðauka 

tvö má sjá komublaðið eins og það leit út árin 2010-2012. Breytingar verða stundum á 

milli ára á komublaðinu og því eru tvö komublöð í viðauka verkefnisins. Takmarkanir 

rannsóknar í tengslum við breytingar í komublaði er að finna í fimmta undirkafla. 

Notaðar voru fjórar spurningar úr komublaði Stígamóta til að fá svör við 

rannsóknarspurningum rannsakanda.  

Spurning 20 á komublaðinu spyr um afleiðingar sem viðkomandi hefur þótt erfitt að 

glíma við. Þær afleiðingar sem taldar upp eru 21 talsins til að mynda a) ótti, b) reiði, c) 

kvíði og d) skömm svo dæmi séu tekin. Auk þess eru valmöguleikarnir a) ekki viss, b) 

engar afleiðingar og c) annað sem er opin spurning. Í spurningu 19 er athugað hvort að 

neysla eða þátttaka í einhverju af eftirfarandi hafi skert lífsgæði viðkomandi og truflað 

daglegt líf. Svarmöguleikarnir eru a) áfengi, b) önnur vímuefni, c) matur, d) klám, e) 

kynlíf, f) fjárhættuspil og/eða tölvuleikir, g) ekki viss, h) ekkert af þessu og i) annað, sem 

er opin spurning. Í spurningu 17 er spurt hvort viðkomandi hafi gert tilraun til sjálfsvígs.  

Spurning 12 var notuð til að skoða hvar ofbeldið átti sér stað og svarmöguleikarnir 

sem eru 13 eru eftirfarandi: a) á sameiginlegu heimili, b) á heimili ofbeldismannsins, c) á 

heimili mínu, d) í heimahúsi, e) á vinnustað, f) á eða við skemmtistað, g) á útihátið, h) í 

tómstundum eða íþróttastarfi, i) utandyra, j) á opinberri stofnun, k) á internetinu, l) 

annað og m) ekki viss. Ef nauðgunin átti sér stað á opinberri stofnun eða hakað er við 

annað getur viðkomandi skrifað útskýringu. Valmöguleikinn á internetinu á ekki við 

nauðganir og var því ekki notaður í rannsókninni.  

Þar sem rannsakandi var með fimm mismunandi gagnasöfn, eitt fyrir hvert ár sem 

átti að rannsaka, þurfti hann að byrja á að setja þau saman í eitt gagnasafn. Það var gert 

með því að ýta á data í SPSS forritinu, merge files og svo add cases. Við úrvinnslu 

gagnanna var notast við lýsandi tölfræði, krosstöflur, kí-kvaðratpróf og Cramers V 

fylgnistuðul. Lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) er notuð til að lýsa gögnum og er 

hægt að gera gagnakönnun, mæla miðsækni eða mæla dreifingu. Við gagnakönnun er 

hægt að kalla fram myndir, töflur, stöplarit eða tíðnitöflur til að lýsa gögnunum og 

kynnast þeim betur. Algengustu mælingar á miðsækni eru meðaltal, miðgildi og tíðasta 
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gildi. Til að mæla dreifingu er hægt að nota spönn, dreifitölu eða staðalfrávik (Amalía 

Björnsdóttir, 2003).  

Við gagnakönnun var kölluð fram tíðnitafla í SPSS fyrir hverja breytu svo 

rannsakandi gæti gert sér betur grein fyrir þeim. Einungis var skoðað tíðasta gildi til að 

skoða miðsækni en mæling á dreifingu átti ekki við þær breytur sem notaðar voru. 

Krosstöflur og tvöfaldar krosstöflur voru síðan kallaðar fram til að athuga hvort 

samband væri á milli breytanna. Því næst var kí-kvaðrat marktektarpróf reiknað og 

Cramer‘s v fylgnistuðull reiknaður.  

Krosstöflur eru mjög algengar þegar tvíbreytugreining á sér stað sem felst í að skoða 

samband milli tveggja breyta. Þegar rannsakandi vill skoða áhrif tveggja óháðra breyta á 

eina háða breytu notar hann tvöfalda krosstöflu (Kjartan Ólafsson, 2003). Kí-kvaðrat 

fylgnistuðull er notaður til að sjá hvort sambönd sem finnast á milli tveggja nafnbreyta 

séu marktæk (Amalía Björnsdóttir, 2003). Cramers V er fylgnistuðull sem mælir hversu 

sterk tengsl eru á milli breyta. Veik tengsl mælast á bilinu 0 og 0,1, miðlungs sterk tengsl 

á bilinu 0,1 og 0,3 og tengsl sem mælast meira en 0,3 eru talin sterk. Cramer‘s V er 

notaður þegar krosstöflur eru stærri en 2x2 (Healey, 2012).  

3.5 Siðferðileg álitamál  

Sú almenna regla gildir að ef rannsakandi vinnur með viðkvæmar upplýsingar um fólk 

þurfi hann að sækja um leyfi fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd samkvæmt lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Í 8.gr. sömu laga segir í lið d) 

að viðkvæmar persónuupplýsingar feli í sér upplýsingar um kynlíf manneskja og 

kynhegðun. Samkvæmt þessari skilgreiningu voru gögnin sem unnið var með í 

rannsókninni viðkvæmar upplýsingar. Hins vegar voru gögnin ekki persónurekjanleg og 

unnið var upp úr fyrirliggjandi gögnum og því engir beinir þátttakendur í rannsókninni. Í 

siðareglum fyrir rannsóknir í félagsvísindadeild Háskóla Íslands má finna reglur um 

notkun fyrirliggjandi gagna en þar segir að ef slík gögn eru persónugreinanleg ætti 

rannsakandi að fá samþykki frá þátttakendum fyrir notkun gagnanna (Háskóli Íslands, 

e.d.). Þar sem ekki komu fram nöfn, kennitölur eða annað persónurekjanlegt í 

gögnunum, voru þau ekki persónugreinanleg og þurfti rannsakandi ekki að sækja um 

leyfi til Persónuverndar fyrir rannsókninni né frá þátttakendum.  
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Rannsakendur sem vinna úr fyrirliggjandi gögnum þurfa yfirleitt ekki að hafa áhyggjur af 

siðferði þar sem fólkið sem verið er að rannsaka veit ekki af rannsókninni. Rannsakandi 

þarf þó að gæta trúnaðar við notkun gagnanna og hafa í huga að um mikilvæg gögn er 

að ræða, annars hefði stofnunin eflaust ekki verið að safna þeim til að byrja með 

(Neuman, 2005).  

3.6 Takmarkanir rannsóknar 

Að vinna með fyrirliggjandi gögn getur falið í sér ýmsar takmarkanir. Gögnunum er 

safnað af öðrum enda er áhersla rannsakanda á að greina gögnin á nýjan hátt en að 

safna þeim (Neuman, 2005). Neuman (2005) telur upp hverjar helstu takmarkanir geta 

komið fram við úrvinnslu fyrirliggjandi gagna og verður þeim sem áttu við þessa 

rannsókn gerð skil í þessum kafla. Sú fyrsta er hættan á því að rannsakandi skilji gögnin 

ekki nægilega vel og túlki þau á rangan hátt sem gefur af sér falskar niðurstöður. Í öðru 

lagi getur vantað ákveðin gögn, hvort sem ástæðan er sú að þeim hafi ekki verið safnað 

eða þau hafi týnst. Í þriðja lagi getur verið erfitt að nota fyrirliggjandi gögn til að álykta 

eitthvað um tiltekna hópa enda getur rannsakandi ekki spurt þátttakendur nánar út í 

það sem hann vill rannsaka (Neuman, 2005). Rannsakandi kynnti sér gögnin vel áður en 

hann hófst handa og kom lýsandi tölfræði þar til hjálpar. Svarhlutfall var ekki alltaf 100% 

í þeim spurningum sem rannsakandi notaði. Í niðurstöðukafla er tekið fram svarhlutfall 

við hverja spurningu sem hann notaði. Þar sem um fyrirliggjandi gögn var að ræða gat 

rannsakandi ekki spurt þolendur nánar út í viss atriði. Þolendur sem leita til Stígamóta 

merkja við þær afleiðingar sem þeim finnst eiga við. Þeir skilgreina sjálfir hvað felist í 

þeim afleiðingum og því erfitt fyrir rannsakanda að vita hvað felist nákvæmlega í þeim. 

Dæmi um slíkar afleiðingar eru hegðunarerfiðleikar og kynferðisleg hegðun. Einnig er 

ekki hægt að vita hvers konar erfiðleikar það eru sem þolendur upplifa í tengslum við 

maka, vini, kynlíf eða aðra þætti. Takmörkun rannsóknarinnar felst einnig í því að 

rannsakandi getur ekki varpað niðurstöðum sínum yfir á alla þolendur nauðgunar og 

hópnauðgunar heldur segja niðurstöðurnar til um þá einstaklinga sem leita sér aðstoðar 

hjá Stígamótum í kjölfar slíkra atburða. 

Auk þessara takmarkana geta vandamál tengd réttmæti og áreiðanleika haft áhrif á 

rannsóknina og niðurstöður hennar. Réttmætisvandamál eru þrenns konar. Í fyrsta lagi 

getur skilgreining gagnanna stangast á við skilgreiningu rannsakanda, það er að 
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skilgreining hugtaka er ekki sú sama og þar með mæla gögnin ekki rétt. Í öðru lagi getur 

verið að gögnin séu staðgengill raunverulegra gagna sem rannsakandi vill nota. Í þriðja 

lagi getur réttmæti verið ógnað vegna þess að rannsakandi safnar ekki gögnunum 

sjálfur. Hann verður að treysta á að þeir sem söfnuðu þeim upphaflega hafi náð að koma 

í veg fyrir kerfisbundnar villur við skráningu þeirra eða villur við skráningu og 

framsetningu þeirra (Neuman, 2005). Rannsakandi hafði þessi atriði í huga við gerð 

rannsóknarinnar og gætti réttmætis þar sem hann gat en þar sem rannsakandi safnaði 

ekki gögnunum sjálfur gat hann ekki stjórnað fyrir réttmætisvandamál í skráningu 

þeirra. 

Vandamál tengd áreiðanleika geta einnig verið þrenns konar og tengjast 

stöðugleikaáreiðanleika, jafngildisáreiðanleika eða millihópaáreiðanleika. 

Stöðugleikaáreiðanleiki (e. stability reliability) verður fyrir röskun ef að söfnun eða 

skráning gagna breytist á milli ára (Neuman, 2005). Vandamál tengd 

stöðugleikaáreiðanleika voru einu áreiðanleika-vandamálin sem gátu haft áhrif á 

rannsóknina. Þau fólust í því hvernig spurningar á komublaði breyttust á árunum 2010-

2014. Árin 2010,2011 og 2012 voru komublöðin eins og árin 2013 og 2014 voru þau 

eins. Árið 2013 var nokkrum spurningum breytt á komublaðinu sem rannsakandi notaði. 

Í spurningu 20 þar sem spurt er um afleiðingar var þremur afleiðingum bætt við eða a) 

líkamlegir verkir, b) erfiðleikar í öðrum félagslegum samskiptum og c) vændi. Því eru 

þessar afleiðingar ekki í niðurstöðum árin 2010-2012. Önnur breyting sem varð á 

komublaðinu árið 2013 var á spurningu 12 sem spyr um staðsetningu kynferðisofbeldis 

sem viðkomandi hefur orðið fyrir. Þá var valmöguleikanum annað breytt í opna 

spurningu svo að þolendur gætu skilgreint nánar hvar nauðgunin eða hópnauðgunin fór 

fram. Loks var spurningu 19 breytt en sú spurning spyr nú um neyslu eða athafnir sem 

geta skert lífsgæði eða trufla daglegt líf. Sú spurning var á árunum 2010-2012 orðuð á 

annað hátt. Þá var spurt um hvort að viðkomandi væri með fíkn í eitthvað af 

valmöguleikunum sem þar standa til boða. Þar að auki var valmöguleikanum spilafíkn 

breytt í fjárhættuspil og/eða tölvuleikir. Möguleg skekkja er því á svörum við þessari 

spurningu þar sem einstaklingur gæti litið á sem svo að neysla áfengis hefði áhrif á líf sitt 

en að viðkomandi væri ekki með áfengisfíkn svo dæmi sé tekið. 
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Innra og ytra réttmæti, áreiðanleiki og hlutlægni eru þau atriði sem verða að vera í lagi 

til að megindleg rannsókn teljist vel unnin. Innra réttmæti segir til um hvort réttu 

hlutirnir hafi verið mældir en ytra réttmæti er mjög gott ef hægt er að varpa 

niðurstöðum rannsóknarinnar yfir á aðrar aðstæður. Mælitæki verða að vera áreiðanleg 

að því leiti að sömu niðurstöður fengjust ef rannsóknin yrði endurtekin. Hlutlægni 

tengist því hversu mikil áhrif rannsakandi hefur á rannsóknina sjálfa (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í fimm undirköflum. 

Í fyrsta undirkafla er gerð grein fyrir einstaklingum sem leituðu sér aðstoðar hjá 

Stígamótum vegna nauðgunar eða hópnauðgunar á árunum 2010-2014. Í öðrum 

undirkafla er fjallað um afleiðingar nauðgana og í þeim þriðja um afleiðingar 

hópnauðgana. Í fjórða undirkafla er sagt frá hvort að neysla áfengis, annarra vímuefna 

eða matar  eða þátttaka í kynlífi, klámi, fjárhættuspili eða tölvuleikjum hafi skert lífsgæði 

þessarra einstaklinga og hvort þeir hafi gert tilraun til sjálfsvígs. Í fimmta undirkafla er 

fjallað um hvar þessum einstaklingum var nauðgað eða hópnauðgað. 

4.1 Einstaklingar sem leituðu til Stígamóta á árunum 2010-2014 

Á fimm ára tímabili leituðu 170 karlar og 1222 konur til Stígamóta vegna 

kynferðisofbeldis. Þar af voru 44 karlar (26%) sem komu vegna nauðgunar og sex karlar 

(3,5%) vegna hópnauðgunar. Fjöldi kvenna sem leitaði til Stígamóta á þessum árum 

vegna nauðgunar var 603 (49%) og 85 (7%) vegna hópnauðgunar. Upplýsingar vantaði 

um kyn hjá einum einstaklingi á þessum árum í gögnum Stígamóta. Í töflu þrjú má sjá 

aldur þolenda þegar þeir komu í viðtal hjá Stígamótum. Upplýsingar um aldur vantaði 

hjá tveimur hópnauðungarþolendum og níu nauðgunarþolendum. 

Tafla 3. Aldur þolenda sem kom til Stígamóta á árunum 2010-2014 

 Nauðgun Hópnauðgun 

Undir 18 ára 40 (6%) 3 (3,5%) 

18-29 ára 352 (55%) 47 (53%) 

30-39 ára 111 (17%) 20 (22,5%) 

40-49 ára 75 (12%) 10 (11%) 

50-59 ára 49 (8%) 8 (9%) 

60 ára og eldri 12 (2%) 1 (1%) 

Alls 639 (100%) 89 (100%) 
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Algengast var hjá báðum tegundum nauðgana að þolendur sem komu í viðtal hjá 

Stígamótum væru á aldrinum 18 til 29 ára. Því næst var algengast að þolendur beggja 

tegunda nauðgana væru á aldrinum 30 til 39 ára þegar þeir komu í viðtal. Í töflu fjögur 

má sjá fjölda nauðgana og hópnauðgana frá árinu 2010 til 2014 og kyn þolenda.  

Tafla 4. Fjöldi nauðgana og hópnauðgana árin 2010-2014 

 Nauðgun Hópnauðgun 

 Konur Karlar Konur Karlar 

2014 132 8 18 1 

2013 159 16 16 1 

2012 116 9 23 1 

2011 115 7 17 1 

2010 81 4 11 2 

Alls 603 44 85 6 

 

Fjöldi hópnauðgana var töluvert lægri en fjöldi nauðgana á þessum árum. Í töflu fimm 

má sjá fjölda ofbeldismanna í hópnauðgunarmálum en algengast var að þeir væru tveir 

talsins.  

Tafla 5. Fjöldi ofbeldismanna í hópnauðgunum. 

Ár Tveir Þrír Fjórir eða fleiri Vantar upplýsingar Alls 

2014 7 4 2 6 19 

2013 7 3 4 3 17 

2012 11 7 2 4 24 

2011 6 2 3 7 18 

2010 4 2 1 6 13 

Alls 35 18 12 26 91 
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4.2 Afleiðingar nauðgana  

Í töflu sex má sjá allar afleiðingar sem taldar eru upp á komublaði Stígamóta og var þeim 

raðað eftir algengi þeirra afleiðinga sem merkt hafði verið við. 

Tafla 6. Afleiðingar nauðgana 

 Konur Karlar 

Reiði 465 (79%) 32 (73%) 

Depurð 458 (78%) 32 (73%) 

Léleg sjálfsmynd 422 (72%) 32 (73%) 

Einangrun 412 (70%) 33 (75%) 

Kvíði  428 (73%) 30 (68%) 

Tilfinningalegur doði 378 (64%) 30 (68%) 

Skömm 335 (57%) 27 (61%) 

Sektarkennd 400 (68%) 26 (59%) 

Kynferðisleg hegðun 317 (54%) 26 (59%) 

Sjálfsvígshugleiðingar 310 (53%) 26 (59%) 

Átröskun 327 (56%) 25 (57%) 

Hegðunarerfiðleikar 306 (52%) 23 (52%) 

Erfiðleikar með kynlíf 288 (49%) 21 (48%) 

Erfiðleikar í tengslum við maka/vini 288 (49%) 20 (45%) 

Einbeitinginarerfiðleikar 374 (34%) 22 (50%) 

Erfiðar endurupplifanir eða myndir af 

atburðinum 

293 (49%) 18 (41%) 

Sjálfssköðun 184 (31%) 15 (34%) 

Ótti 213 (36%) 11 (25%) 

Annað* 184 (31%) 11 (25%) 

Engar afleiðingar 69 (12%) 6 (14%) 

Ekki viss 6 (1%) 2 (4,5%) 

Breytur sem bættust við 2013:   

Líkamlegir verkir 74 (26%) 6 (25%) 

Erfiðleikar í öðrum félagslegum samskiptum 165 (57%) 16 (67%) 

Vændi 12 (4%) 0 (0%) 
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Niðurstöður í töflu sex fékk rannsakandi með krosstöflum í SPSS forritinu. Af þeim 603 

konum sem leituðu til Stígamóta vegna nauðgunar á árunum 2010-2014 svöruðu 588 

þeirra (97,5%) spurningu um afleiðingar. Svarhlutfall karla var 100% og voru það 44 

karlar sem svöruðu þeirri spurningu. Árið 2013 bættust við þrjár afleiðingar eða a) 

líkamlegir verkir, b) erfiðleikar í öðrum félagslegum samskiptum og c) vændi og eru þær 

neðst í töflunni. Því er annað svarhlutfall fyrir þessar afleiðingar. Alls komu 291 kona 

árin 2013-2014 til Stígamóta vegna nauðgunar og svöruðu 289 þeirra (99%) spurningu 

um afleiðingar. Karlar sem leituðu til Stígamóta á þessum árum vegna nauðgunar voru 

24 og svöruðu allir (100%) spurningu um afleiðingar. 

Konur merktu við samtals 12 mismunandi afleiðingar nauðgunar í helmingi tilfella 

eða oftar. Algengast var að konur merktu við reiði (79%). Depurð var afleiðing hjá 458 

konum (78%) og léleg sjálfsmynd hjá 422 konum (72%). Fjöldi kvenna sem fann fyrir 

kvíða var 428 (72%) og 412 konur (70%) sögðust hafa einangrað sig í kjölfar nauðgunar. 

Konur sem upplifðu sektarkennd voru 400 (68%) og tilfinningalegan doða 378 (64%). Þá 

mældist skömm hjá 355 konum (57%), kynferðisleg hegðun hjá 317 konum (54%) og 

sjálfsvígshugleiðingar hjá 310 konum (54%). Fjöldi kvenna sem sagðist hafa þróað með 

sér átröskun í kjölfar nauðgunar var 327 (56%) og 306 konur sögðust glíma við með 

hegðunarerfiðleika (52%). Á árunum 2013 og 2014 sögðust 12 konur hafa leiðst út í 

vændi (4%). 

Fram kemur að algengasta afleiðing nauðgunar hjá körlum var félagsleg einangrun í 

33 tilfellum (75%). Því næst var algengast að karlar upplifðu reiði, depurð og lélega 

sjálfsmynd en þessar afleiðingar komu fram hjá 32 körlum (73%). Einnig fundu 30 karlar 

fyrir bæði kvíða og tilfinningalegum doða (68%). Fjöldi karla sem upplifði skömm var var 

27 (61%) og 26 karlar fundu fyrir sektarkennd, voru með sjálfsvígshugleiðingar og 

kynferðislega hegðun (59%). Átröskun var afleiðing hjá 25 körlum (57%) og 

hegðunarerfiðleikar hjá 23 körlum (52%). Svarmöguleikinn annað er opin spurning þar 

sem þolendur geta skýrt nánar hvað þeir eiga við. Áfallastreituröskun, erfiðleikar með 

svefn, áhugaleysi, sorg og vonleysi eru dæmi um afleiðingar sem komu fram þar. 

Með kí-kvaðratprófi var athugað hvort marktækur munur væri á milli þeirra 

einstaklinga sem urðu fyrir nauðgun og einstaklinga sem komu til Stígamóta vegna 
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annars kynferðisofbeldis. Klám, vændi, sifjaspell, kynferðisleg áreitni, nauðgunartilraun, 

grunur um nauðgun, lyfjanauðgun og hópnauðgun voru ástæður einstaklinga fyrir komu 

til Stígamóta í samanburðarhópnum. Marktækur munur var á hópunum varðandi 

afleiðinguna hegðunarerfiðleikar X2 (1, N = 588) = 4,803, p = 0,028 hjá konum og ekki 

viss X2 (1, N = 588) = 4,954, p = 0,026 hjá konum. Þessar niðurstöður er hægt að túlka 

sem svo að konur sem verða fyrir nauðgun séu líklegri til að upplifa þessar afleiðingar en 

konur sem lenda í annars konar kynferðisofbeldi. Til að meta hversu sterk tengsl voru á 

milli breytanna var fylgnistuðullinn Cramer‘s V notaður. Hann mældist 0,083 varðandi 

hegðunarerfiðleika og 0,085 varðandi ekki viss og voru því tengsl milli breytanna veik. 

Þetta gefur til kynna að konur sem verða fyrir nauðgun sé aðeins líklegri en konur sem 

verða fyrir annars konar kynferðisofbeldi til að upplifa hegðunarerfiðleika og að vera 

ekki vissar með afleiðingar. Ekki fannst marktækur munur á milli hópanna varðandi 

afleiðingar hjá körlum (tafla 6). 
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4.4 Afleiðingar hópnauðgana 

Tafla sjö, sem fengin var með krosstöflu, sýnir afleiðingar hópnauðgana. Þeim hefur 

verið raðað eftir algengi hjá konum en ekki körlum þar sem samsvörun var ekki mikil hjá 

kynjunum. 

Tafla 7. Afleiðingar hópnauðgana. 

 Konur Karlar 

Léleg sjálfsmynd 74 (87%) 6 (100%) 

Depurð 71 (83,5%) 6 (100%) 

Kvíði 70 (82%) 5 (83%) 

Reiði  69 (81%) 5 (83%) 

Einbeitingarerfiðleikar 66 (78%) 4 (67%) 

Sektarkennd 64 (75%) 3 (50%) 

Einangrun 62 (73%) 4 (67%) 

Tilfinningalegur doði 61 (72%) 6 (100%) 

Erfiðleikar með kynlíf 57 (67%) 3 (50%) 

Skömm 56 (66%) 6 (100%) 

Erfiðleikar í tengslum við maka/vini 55 (65%) 5 (83%) 

Sjálfsvígshugleiðingar 54 (63,5%) 3 (50%) 

Átröskun 47 (55%) 2 (33%) 

Erfiðar endurupplifanir eða myndir af atburðinum 45 (53%) 4 (67%) 

Kynferðisleg hegðun 44 (52%) 3 (50%) 

Hegðunarerfiðleikar 44 (52%) 4 (67%) 

Ótti 40 (47%) 3 (50%) 

Sjálfssköðun 36 (42%) 3 (50%) 

Annað* 23 (27%) 2 (33%) 

Engar afleiðingar 13 (15%) 1 (17%) 

Ekki viss 3 (3,5%) 1 (17%) 

Breytur sem bættust við 2013:   

Líkamlegir verkir 15 (44%) 1 (50%) 

Erfiðleikar í öðrum félagslegum samskiptum 26 (76%) 2 (100%) 

Vændi  1 (3%) 0 (0%) 
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Svarhlutfall var 100% í þessari spurningu hjá bæði konum og körlum sem hafði verið 

hópnauðgað, 85 konur og sex karlmenn. Líkt og í töflu sex eru þrjár afleiðingar neðst í 

töflunni sem komu nýjar inn á komublað Stígamóta árið 2013. Árin 2013-2014 leituðu 34 

konur og tveir karlar til Stígamóta vegna hópnauðgunar og var svarhlutfall þeirra um 

afleiðingar 100%. Líkt og í töflu sex er svarmöguleikinn annað opin spurning. Erfiðleikar 

með svefn, ótti við karlmenn og afneitun eru dæmi um svör frá einstaklingum sem hafði 

verið hópnauðgað.  

Sú afleiðing sem konur (87%) merktu oftast við var léleg sjálfsmynd. Fjöldi kvenna 

sem upplifði depurð var 71 (83.5%), 70 konur nefndu kvíða (82%), 69 nefndu reiði (81%), 

66 konur nefndu einbeitingarerfiðleika (78%) og sektarkennd nefndu 64 konur (75%). 

Einnig var einangrun afleiðing hópnauðgana hjá 62 konum (73%), tilfinningalegur doði 

hjá 61 konu (72%), erfiðleikar með kynlíf hjá 57 konum (67%), skömm hjá 56 konum 

(66%), erfiðleikar í tengslum við maka og/eða vini hjá 55 konum (65%) og 

sjálfsvígshugleiðingar hjá 54 konum (63,5%). Ein kona hafði leiðst út í vændi í kjölfar 

hópnauðgunar (3%). Allir karlanna sem urðu fyrir hópnauðgun á þessum árum sögðust 

finna til depurðar, lélegrar sjálfsmyndar, skammar og tilfinningalegs doða (100%). Einnig 

merktu fimm þeirra við kvíða, reiði og erfiðleika í tengslum við maka og vini (83%) og 

fjórir þeirra upplifðu einbeitingarerfiðleika, einangrun, erfiðar endurupplifanir eða 

myndir af atburðinum og hegðunarerfiðleika (67%). 

Samkvæmt kí-kvaðratprófi fannst marktækur munur á milli einstaklinga sem höfðu 

orðið fyrir hópnauðgun og einstaklinga sem höfðu orðið fyrir annars konar 

kynferðisofbeldi. Þessi munur á hópunum var varðandi sjö afleiðingar hjá konum en ekki 

hjá körlum. Þetta voru eftirfarandi afleiðingar: erfiðleikar í tengslum við vini X2 = (1, N = 

85) = 7,977, p = 0,005, sjálfsvígshugleiðingar X2 = (1, N = 85) = 5,868, p = 0,015, 

einbeitingarerfiðleikar X2 = (1, N = 85) = 7,125, p = 0,008, léleg sjálfsmynd X2 = (1, N = 85) 

= 10,3, p = 0,001, sjálfssköðun X2 = (1, N = 85) = 6,21, p = 0,013, og erfiðleikar með kynlíf 

X2 = (1, N = 85) = 10,997, p = 0,001 og ótti X2 = (1, N = 85) = 4,556, p = 0,03. Það mætti 

ætla út frá þessum niðurstöðum, að konur sem verða fyrir hópnauðgun séu líklegri til að 

upplifa þessar afleiðingar en konur sem verða fyrir annars konar kynferðisofbeldi, þar á 

meðal nauðgun.  
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Cramer‘s V fylgnistuðull var notaður til að meta hversu sterk þessi tengsl voru. Fimm 

þeirra voru veik og tvö þeirra voru miðlungs sterk. Veiku samböndin voru á milli 

kvennanna sem höfðu orðið fyrir hópnauðgun og afleiðingunni erfiðleikar í tengslum við 

vini (0,107), sjálfsvígshugleiðingar (0,092), einbeitingarerfiðleikar (0,102), sjálfssköðun 

(0,095) og ótti (0,081). Miðlungs sterku samböndin voru á milli kvennanna og 

afleiðingunni léleg sjálfsmynd (0,122) og erfiðleikar með kynlíf (0,126). Þessar 

niðurstöður segja til um hversu miklar líkur eru á að konur sem hafa orðið fyrir 

hópnauðgun upplifi þessar afleiðingar miðað við konur sem hafa ekki orðið fyrir 

hópnauðgun. Eftir því sem samböndin eru sterkari þeim mun meiri líkur eru á að konur 

sem hafa orðið fyrir hópnauðgun upplifi þessar afleiðingar. Þar með eru miðlungs 

sterkar líkur á að konur sem verða fyrir hópnauðgun eigi erfitt með að stunda kynlíf og 

upplifi lélega sjálfsmynd. Marktækur munur á milli hópanna varðandi afleiðingar hjá 

körlum var ekki til staðar (tafla 7). 

4.5 Neysla og sjálfsvígstilraunir 

Á komublaði er spurt hvort viðkomandi hafi gert tilraun til sjálfsvígs og skal varast að 

rugla því saman við sjálfsvígshugleiðingar sem komu fram í töflum sex og sjö um 

afleiðingar nauðgana og hópnauðgana. Svarhlutfall kvenna og karla sem var nauðgað á 

árunum 2010-2014 var 86% hjá báðum kynjun eða 38 karlar og 520 konur í spurningunni 

um tilraun til sjálfsvígs. Fjöldi kvenna sem hafði verið hópnauðgað og svaraði spurningu 

um sjálfsvígstilraunir var 77 (90%) og fjöldi karla var þrír (50%). Niðurstöður má sjá í 

töflu átta. 

Tafla 8. Tilraun til sjálfsvígs 

 Nauðgun Hópnauðgun 

Konur 150 (29%) 36 (47%) 

Karlar 14 (37%) 1 (33%) 

 

Tæplega helmingur kvennanna sem hafði orðið fyrir hópnauðgun hafði gert tilraun til 

sjálfsvígs eða 47%. Niðurstöður kí-kvaðratsprófs sýndu að marktækur munur var á milli 

sjálfsvígstilrauna og kvenna sem hafði verið hópnauðgað, samanborið við konur sem 

höfðu orðið fyrir annars konar kynferðisofbeldi X2 = (1, N = 77) = 14,929, p = 0,0. Auk 

þess voru tengslin miðlungs sterk samkvæmt Cramer‘s V fylgnistuðli (0,156). Þessar 
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niðurstöður gefa vísbendingu um að hópnauðgun auki líkurnar á tilraun til sjálfsvígs hja 

konum. Marktækur munur á körlum sem hafði orðið fyrir hópnauðgun samanborið við 

karla sem höfðu orðið fyrir annars konar ofbeldi varðandi sjálfsvígstilraunir var ekki til 

staðar. Marktækur munur á konum og körlum sem hafði verið nauðgað samanborið við 

karla og konur sem höfðu orðið fyrir annars konar kynferðisofbeldi varðandi 

sjálfsvígstilraunir var ekki til staðar.  

Tafla 9. Neysla og aðrar athafnir sem skerða lífsgæði og trufla daglegt líf. 

 Nauðgun Hópnauðgun 

 Konur Karlar Konur Karlar 

Matur 100 (18%) 8 (20%)  30 (37%) 2 (33%)  

Áfengi 75 (13%) 8 (20%)  19 (23,5%) 2 (33%)  

Önnur vímuefni 103 (18%) 7 (17,5%)  28 (35%) 2 (33%)  

Fjárhættuspil 

og/eða tölvuleikir 

68 (12%) 5 (12,5%)  10 (12%) 1 (17%)  

Klám 17 (3%) 3 (7,5%)  4 (5%) 2 (33%)  

Kynlíf 28 (5%) 1 (2,5%)  6 (7,5%) 2 (33%)  

Ekki viss 117 (21%) 7 (17,5%) 10 (12,3%) 1 (17%) 

Ekkert af þessu 230 (41%) 17 (43%)  29 (36%) 1 (17%)  

Annað 42 (7,5%) 3 (7,5%) 6 (7,4%) 0 (0%) 

 

Þegar spurt var um neyslu eða athafnir sem skerða lífsgæði eða trufla daglegt líf svöruðu 

40 karlmenn (90%) sem hafði verið nauðgað og 562 konur (93%). Svarhlutfall þeirra sem 

hafði verið hópnauðgað var 100% hjá karlmönnum sem voru sex talsins og 95% hjá 

konum eða 81 kona. Þeir einstaklingar sem merktu við valmöguleikann annað gátu 

skráð niður hvað þeir áttu við. Algengt var að fólk nefndi nikótínfíkn, meðvirkni kom 

nokkuð oft fram auk þess sem lyfseðilskyld lyf og að vinna mikið var nefnt undir þessum 

lið. 

Til að meta marktækni var kí-kvaðratpróf reiknað og Cramer‘s V fylgnistuðull var 

notaður til að meta hversu sterk tengslin voru. Fyrst var byrjað á að bera saman 
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þolendur nauðgunar við þolendur annars konar kynferðisofbeldis. Í ljós kom að 

marktækur munur var milli karla sem hafði verið nauðgað og karla sem urðu fyrir annars 

konar kynferðisofbeldi á einni breytu. Það var kynlíf eða kynlífsfíkn X2 = (1, N = 40) = 

4,344, p = 0,037. Samkvæmt Cramer‘s V voru tengslin þó veik (0,016). Karlkyns þolendur 

nauðgunar eru því örlítið líklegri til að sækja í kynlíf og jafnvel þróa með sér kynlífsfíkn 

en karlar sem verða fyrir annars konar kynferðisofbeldi. Ekki var marktækur munur á 

þolendum nauðgunar og þolendum annars konar kynferðisofbeldis varðandi neyslu eða 

athafnir sem skerða lífsgæði hjá konum. 

Því næst var marktækni athuguð á milli þolenda hópnauðgunar og þolenda annars 

konar kynferðisofbeldis og fannst marktækur munur meðal þeirra á sex breytum. Líkt og 

hjá körlum sem hafði verið nauðgað var marktækur munur á breytunni kynlíf eða 

kynlífsfíkn hjá körlum sem hafði verið hópnauðgað, samanborið við karla sem höfðu 

orðið fyrir annars konar kynferðisofbeldi X2 = (1, N = 6) = 9,032, p = 0,003. Þar að auki 

voru sterk tengsl milli breytanna samkvæmt Cramer‘s V fylgnistuðli (0,425). Líkurnar á 

því að karlar sem verða fyrir hópnauðgun eigi við slíkan vanda í kjölfarið eru því miklar 

samkvæmt niðurstöðum. Einnig fannst marktækur munur á körlum sem urðu fyrir 

hópnauðgun og körlum sem urðu fyrir annars konar kynferðisofbeldi á breytunni klám 

eða klámfíkn X2 = (1, N = 6) = 5,945, p = 0,015. Tengslin milli breytanna reyndust einnig 

sterk (0,345) samkvæmt Cramer‘s V. Karkyns þolendur hópnauðgunar eru því einnig 

líklegir til að þróa með sér klámfíkn samanborið við karla sem verða fyrir annars konar 

kynferðisofbeldi.  

Marktækur munur fannst á konum sem urðu fyrir hópnauðgun og konum sem urðu 

fyrir annars konar kynferðisofbeldi á fjórum breytum. Þetta voru eftirfarandi breytur: 

áfengi eða áfengisfíkn X2 = (1, N = 81) = 7,087, p = 0,008, matur eða matarfíkn X2 = (1, N 

= 81) = 21,342, p = 0,0, önnur vímuefni eða önnur vímuefnafíkn X2 = (1, N = 81) = 16,062, 

p = 0,0 og ekki viss X2 = (1, N = 81) = 3,894, p = 0,048. Styrkur tengsla á þessum breytum 

var athugaður með Cramer‘s V fylgnistuðli og voru tvö þeirra veik eða áfengi (0,103) og 

valmöguleikinn ekki viss (0,0777). Líkurnar á því að kvenkyns þolendur hópnauðgunar 

séu ekki vissar um hvort neysla eða athafnir sé að hafa áhrif á líf þeirra og að þær sæki í 

áfengi í kjölfarið eru aðeins meiri en hjá konum sem lenda í annars konar 

kynferðisofbeldi. Miðlungs sterk tengsl voru á breytunum matur eða matarfíkn (0,179) 
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og önnur vímuefni (0,156). Þetta er hægt að túlka sem svo að nokkuð miklar líkur séu á 

að konur sem verða fyrir hópnauðgun sæki í mat eða önnur vímuefni og jafnvel þrói 

með sér matar- eða vímuefnafíkn í kjölfarið samanborið við konur sem verða fyrir 

annars konar kynferðisofbeldi.  

4.6 Staðsetning nauðgana og hópnauðgana 

Í töflu tíu, sem fengin var með krosstöflu, má sjá hvar konum og körlum var nauðgað 

eða hópnauðgað. Svarhlutfall var 100% hjá körlum sem hafði verið nauðgað (44 karlar) 

og einnig hjá þeim sem hafði verið hópnauðgað (6 karlar). Af 603 konum sem leituðu til 

Stígamóta vegna nauðgunar á árunum 2010-2014 svöruðu 592 konur (98%) spurningu 

um staðsetningu og 84 konur (99%) sem hafði verið hópnauðgað. 

Tafla 10. Staðsetning nauðgana og hópnauðgana. 

 Nauðgun Hópnauðgun 

 Konur Karlar Konur Karlar 

Á heimili ofbeldismanns 253 (43%) 22 (50%) 35 (42%) 3 (50%)  

Á heimili brotaþola 157 (27%) 5 (11%) 16 (19%) 1 (17%)  

Í heimahúsi (t.d í partý) 126 (21%) 7 (16%) 27 (32%) 2 (33%) 

Á sameiginlega heimili 129 (22%) 3 (7%) 19 (23%) 1 (17%)  

Utandyra 78 (13%) 8 (18%) 20 (24%) 0 (0%)  

Á vinnustað 15 (2,5%) 3 (7%) 3 (4%) 1 (17%)  

Á eða við skemmtistað 30 (5%) 0 (0%) 7 (8%) 0 (0%) 

Á útihátíð 30 (5%) 1 (2%) 4 (5%) 1 (17%)  

Á opinberri stofnun* 18 (3%) 7 (16%) 7 (8%) 0 (0%)  

Í tómstundum eða 

íþróttastarfi 

5 (0,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Ekki viss 6 (1%) 1 (2 %) 2 (2%) 1 (17%) 

Annað* 44 (7%) 6 (14%) 9 (11%) 1 (17%)  
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Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að algengast væri að konum og körlum væri 

nauðgað á heimili geranda. Sú var raunin í 43% tilvika hjá konum og 50% tilvika hjá 

körlum. Aðrir staðir þar sem algengt var að konum væri nauðgað voru: a) eigin heimili 

(27%), b) á sameiginlegu heimili (22%), c) í heimahúsi (t.d partý) (21%) og d) utandyra 

(13%). Aðrir staðir þar sem algengt var að körlum væri nauðgað voru þessir: a) utandyra 

(18%), b) í heimahúsi (t.d partý) (16%), c) annað (14%) og d) á sínu eigin heimili (11%). 

Varðandi staðsetningu hópnauðgana var einnig algengast að konum og körlum væri 

hópnauðgað á heimili geranda eða í 42% tilvika hjá konum og 50% tilvika hjá körlum. 

Aðrar algengar staðsetningar þar sem konum var hópnauðgað voru eftirfarandi: a) í 

heimahúsi (t.d í partý) (32%), b) utandyra (24%) og á c) sameiginlegu heimili (23%). 

Aðrar staðsetningar sem karlar nefndu voru: a) í heimahúsi (33%), b) á heimili brotaþola 

(17%), c) á sameiginlegu heimili (17%), d) á vinnustað (17%), e) á útihátíð (17%), f) 

annað (17%) og g) ekki viss (17%).  

Árið 2013 var valmöguleikanum annað breytt í opna spurningu þar sem þolendur 

gátu skilgreint nánar hvar nauðgunin eða hópnauðgunin átti sér stað. Þeim sem hafði 

verið nauðgað nefndu hótel, sumarbústað og í útlöndum. Þeim sem hafði verið 

hópnauðgað nefndu í bíl svo dæmi séu tekin. Valmöguleikinn opinber stofnun var opin 

spurning öll árin sem þessi rannsókn miðar við. Bæði þeir einstaklingar sem leituðu til 

Stígamóta vegna nauðgunar og hópnauðgunar sögðu að brotið hefði verið á sér í skóla, 

á spítala eða í áfengis- og vímuefnameðferð undir þessum lið. Auk þess var nefnt 

áfangaheimili og kirkja hjá nauðgunarþolendum og í fangelsi hjá 

hópnauðgunarþolendum. 

Niðurstöður kí-kvaðratprófs sýndu að marktækur munur var á 

hópnauðgunarþolendum og þolendum annars kynferðisofbeldis á fjórum breytum. Ein 

þeirra var valmöguleikinn ekki viss X2 = (2, N = 6) = 8,501, p = 0,014 hjá körlum en 

sambandið var veikt samkvæmt fylgnistuðlinum Cramer‘s V (0,03). Þetta gefur til kynna 

að einhverjar líkur séu á því að karlar sem verða fyrir hópnauðgun séu líklegri en karlar 

sem verða fyrir annars konar kynferðisofbeldi að vera ekki vissir um hvað brotið hafi 

verið á þeim. Marktækur munur var á hópunum varðandi þrjár staðsetningar hjá 

konum. Þetta voru staðsetningarnar í heimahúsi X2 = (2, N = 84) = 7,195, p = 0,027, 

utandyra X2 = (2, N = 84) = 9,346, p = 0,009 og á opinberri stofnun X2 = (2, N = 84) = 
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6,849, p = 0,033. Tengsl milli breytanna voru athuguð með Cramer‘s V og voru veik 

tengsl hjá tveimur þeirra eða í heimahúsi (0,102) og á opinberri stofnun (0,099). Styrkur 

tengslanna hjá breytunni utandyra voru miðlungs sterkt (0,116). Þessar niðurstöður gefa 

til kynna að konur sem verða fyrir hópnauðgun sé örlítið líklegri til að vera hópnauðgað í 

heimahúsi og á opinberri stofnun en konur sem verða fyrir annars konar 

kynferðisofbeldi. Þá eru nokkuð miklar líkur á að konum sé hópnauðgað utandyra 

samanborið við annað kynferðisofbeldi, þar á meðal nauðgun. 

Þegar kom að skoða mun milli þolenda nauðgunar og annars kynferðisofbeldis var 

marktæktur munur á tveimur staðsetningum hjá körlum. Þetta var annars vegar 

staðsetningin á heimili ofbeldismanns X2 = (2, N = 44) = 6.522, p = 0,038 og á eða við 

skemmtistað X2 = (2, N = 44) = 9,718, p = 0,008 hins vegar. Tengsl milli breytanna 

reyndust sterk, á heimili ofbeldismanns (0,344) og á eða við skemmtistað (0,42) 

samkvæmt Cramer‘s V. Því má ætla að miklar líkur séu á að körlum sé nauðgað á heimili 

ofbeldismanns eða á skemmtistað samanborið við karla sem verða fyrir öðru 

kynferðisofbeldi. Marktækur munur var á kvenkyns þolendum nauðgunar og kvenkyns 

þolendum annars kynferðisofbeldis varðandi allar staðsetningar á komublaði Stígamóta. 

Niðurstöður kí-kvaðratprófs og Cramer‘s V fylgnistuðuls fyrir þessar staðsetningar hafa 

verið settar upp í töflu 11 til að auðvelda yfirlestur. Eins og sjá má í töflunni voru tengsl 

milli breyta öll miðlungs sterk samkvæmt Cramer‘s V. 
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Tafla 11. Marktækur munur á staðsetningu nauðgana og annars kynferðisofbeldis hjá konum. 

Staðsetning Kí-kvaðratpróf Cramer‘s V 

Á sameiginlegu heimili X2 = (2, N = 592) = 21,202, p = 0,0 

 

0,175 

Á heimili ofbeldismanns X2 = (2, N = 592) = 18,233, p = 0,0 

 

0,162 

Á heimili brotaþola X2 = (2, N = 592) = 23,972, p = 0,0 

 

0,186 

Í heimahúsi X2 = (2, N = 592) = 17,882, p = 0,0 

 

0,160 

Á vinnustað X2 = (2, N = 592) = 19,826, p = 0,0 

 

0,169 

Á eða við skemmtistað X2 = (2, N = 592) = 18,01, p = 0,0 

 

0,161 

Á útihátíð X2 = (2, N = 592) = 19,460, p = 0,0 

 

0,167 

Í 

tómstundum/íþróttastarfi 

X2 = (2, N = 592) = 19,048, p = 0,0 

 

0,165 

Á opinberri stofnun X2 = (2, N = 592) = 20,232, p = 0,0 

 

0,170 

Utandyra X2 = (2, N = 592) = 17,99, p = 0,0 

 

0,161 

Annað  X2 = (2, N = 592) = 17,952, p = 0,0 

 

0,161 

Ekki viss X2 = (2, N = 592) = 23,262, p = 0,0 

 

0,183 
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5 Umræða 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af fræðilegri 

umfjöllun ritgerðarinnar í öðrum kafla. Eins og þegar hefur komið fram var tilgangur og 

markmið rannsóknarinnar að skoða afleiðingar og staðsetningar nauðgana og hópnauðgana. 

Einnig var markmiðið að skoða hvort munur væri á afleiðingum eftir kyni þolenda. Settar 

voru fram fjórar rannsóknarspurningar og er þeim svarað í þessum kafla.  

5.1 Sameiginlegar afleiðingar meðal þolenda nauðgana og hópnauðgana 

Mikil samsvörun var á nokkrum afleiðingum sem komu fram á meðal þolenda nauðgana 

annars vegar og hins vegar þolenda hópnauðgana. Fram kemur að konur og karlar, hvort sem 

þau höfðu orðið fyrir nauðgun eða hópnauðgun, upplifðu flest reiði, depurð og kvíða í 

miklum mæli. Þetta gæti gefið vísbendingu um að þessir einstaklingar séu með 

áfallastreituröskun en reiði, þunglyndi og kvíði geta öll verið einkenni áfallastreituröskunar 

(Easteal og McOrmund-Plummer, 2006). Einnig upplifðu flestir þolendur nauðgana og 

hópnauðgana lélega sjálfsmynd en allir viðmælendur Önnu Bentínu Hermansen (2010) 

sögðust hafa lélega sjálfsmynd í kjölfar nauðgunar.  

Þegar neysla í kjölfar nauðgunar og hópnauðgunar var skoðuð var algengt að báðir hópar 

af báðum kynjum sæktu í áfengi og önnur vímuefni. Þetta tengist niðurstöðum Kilpatrick o.fl. 

(2003), Krug o.fl. (2002) og Trickett o.fl. (2013) sem öll benda á þá auknu hættu sem 

þolendur kynferðisofbeldis séu í að þróa með sér áfengis- og vímuefnafíkn. Þolendur 

kynferðisofbeldis nota sumir áfengi og vímuefni til að deyfa tilfinningar sínar og sársauka. 

Einnig var algengt í þessari rannsókn að þolendur nauðgunar og hópnauðgunar sæktu í mat 

en í rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur, Sigríðar Halldórsdóttur og Sóley S. Bender (2013) voru 

fjórar konur af sjö með matarfíkn og notuðu mat til að deyfa tilfinningar sínar. Nokkuð jafnt 

hlutfall var meðal kvenna og karla, sem urðu fyrir nauðgun og hópnauðgun, sem þróuðu með 

sér átröskun í þessari rannsókn en Gartner (1999) telur að karlar geti þróað með sér átröskun 

í kjölfar kynferðisofbeldis, þó það sé algengara meðal kvenna. 



 

56 

5.2 Ólíkar afleiðingar meðal þolenda nauðgana og hópnauðgana 

Þegar kom að sjálfsvígstilraunum mátti sjá einhvern mun á þolendum nauðgana og 

hópnauðgana. Hlutfall sjálfsvígstilrauna var töluvert hærra hjá konum sem höfðu orðið fyrir 

hópnauðgun (47%) samanborið við konur sem hafði verið nauðgað (29%). Þar að auki var um 

marktækan mun að ræða varðandi sjálfsvígstilraunir milli kvenkyns þolenda hópnauðgana 

samanborið við kvenkyns þolendur annars kynferðisofbeldis, þar á meðal nauðgana. Þetta er 

í samræmi við niðurstöður Ullman (2007) um að sjálfsvígstilraunir séu algengari hjá 

þolendum hópnauðgunar en nauðgunar. Við þetta má bæta að í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar má sjá að sjálfsvígshugleiðingar voru hærri hjá kvenkyns þolendum 

hópnauðgunar (63,5%) en kvenkyns þolendum nauðgunar (53%). Sambærilegar niðurstöður 

fengu Gidycz og Koss (1990) í sinni rannsókn þar sem sjálfsvígshugleiðingar voru algengari hjá 

þeim sem var hópnauðgað samanborið við þá sem var nauðgað. Þessu var hins vegar öfugt 

farið hjá körlunum í þessari rannsókn þar sem fram kom að sjálfsvígshugleiðingar og tilraunir 

til sjálfsvígs voru aðeins fleiri hjá körlum sem höfðu orðið fyrir nauðgun heldur en 

hópnauðgun. Mögulega hefur það áhrif, hversu fáir karlar höfðu orðið fyrir hópnauðgun, en 

þeir voru einungis sex talsins. 

Félagsleg einangrun var ein af helstu afleiðingum meðal þolenda nauðgunar í þessari 

rannsókn bæði hjá konum og körlum. Þetta samræmist því sem kom fram í rannsókn Önnu 

Bentínu Hermansen (2010) og Sigrúnar Júlíusdóttur (2011) en viðmælendur þeirra sögðust 

hafa einangrað sig frá öðru fólki í kjölfar nauðgunar. Gartner (1999) fjallaði einnig um 

einangrun og þá karla sérstaklega sem getur átt sér stað vegna hlédrægni sem er algeng 

meðal karla sem verða fyrir kynferðisofbeldi. Þolendur hópnauðgunar upplifðu frekar 

einbeitingarerfiðleika í þessari rannsókn en þolendur nauðgunar, sem geta verið einkenni 

áfallastreituröskunar samkvæmt Easteal og McOrmond-Plummer (2006). Einnig nefndu þeir 

frekar erfiðleika í tengslum við maka og vini en þolendur nauðgunar. Esteal og McOrmond-

Plummer (2006) benda á að það sé algengt að þolendur og þá sérstaklega konur eigi erfitt 

með að stunda kynlíf eftir að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Slíkt getur gert konum erfitt 

fyrir í tengslum við maka sinn. 

Þrátt fyrir að bæði þolendur nauðgunar og hópnauðgunar sæktu í áfengi, mat og önnur 

vímuefni var örlítið algengara að þolendur nauðgunar segðust ekki sækja í neina neyslu né 

stunda athafnir sem gætu haft áhrif á daglegt líf eða skert lífsgæði. En eins og fram kom hjá 
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bæði Morgan, Brittain og Welch (2012) og Ullman (2007) var áfengis- og vímuefnavandi 

algengari hjá þolendum hópnauðgunar en þolendum nauðgunar. Þar að auki var algengara 

að þeir þolendur væru undir áhrifum vímuefna annarra en áfengis á meðan hópnauðguninni 

stóð.  

5.3 Kynjamunur á þolendum nauðgana og hópnauðgana 

Ef helstu afleiðingar eru skoðaðar má sjá að konur nefndu í miklum mæli sektarkennd, hvort 

sem um var að ræða þolendur nauðgunar eða hópnauðgunar sem karlar nefndu ekki eins 

oft. Þessar niðurstöður koma þó ekki á óvart þar sem Khan og Suri (2015) og Krug o.fl (2002) 

hafa fjallað um líkur þess að þolendur kynferðisofbeldis finni til sektarkenndar. Einnig sögðu 

allir viðmælendur Önnu Bentínu Hermansen (2010) að þær finndu til sektarkenndar í kjölfar 

nauðgunar. Karlar í þessari rannsókn upplifðu frekar tilfinningalegan doða en konur hvort 

sem þeir höfðu orðið fyrir nauðgun eða hópnauðgun. Tilfinningalegur doði getur verið 

einkenni áfallastreituröskunar samkvæmt Easteal og McOrmond-Plummer (2006), 

Maikovich, Koenen og Jaffe (2009) og Tolin og Foa (2006).  

Þegar kom að vændi sem afleiðingu kom í ljós að 12 konur leiddust út í vændi í kjölfar 

nauðgunar og ein kona í kjölfar hópnauðgunar en eins og fram kemur í rannsókn Trickett o.fl. 

(2013) eykur kynferðisofbeldi líkurnar á áhættusömu kynlífi.  

Marktækur munur var á þolendum nauðgunar og þolendum annars kynferðisofbeldis hjá 

konum annars vegar og á þolendum hópnauðgunar og þolendum annars kynferðisofbeldis 

hjá konum hins vegar. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að nauðgun auki líkurnar á 

hegðunarerfiðleikum hjá konum sem þær skilgreina sjálfar að þær séu með, samanborið við 

konur sem verða fyrir annars konar kynferðisofbeldi. Þolendur skilgreina sjálfir hvað átt er 

við með hegðunarerfiðleikum og því erfitt að segja til um hvernig þeir komu fram. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að hópnauðgun auki líkur á lélegri sjálfsmynd, líkt og 

viðmælendur Önnu Bentínu Hermansen (2010) upplifðu, einbeitingarerfiðleikum og 

sjálfsskaðandi hegðun sem bæði getur verið einkenni áfallastreituröskunar (Easteal og Mc-

Ormond-Plummer, 2006) hjá konum samanborið við konur sem verða fyrir annars konar 

kynferðisofbeldi. Finni þolandi til löngunar til að skaða sjálfan sig, gæti verið að hann upplifi 

sig óverðugan og vilji refsa sjálfum sér fyrir að hafa orðið fyrir nauðgun (Easteal og 

McOrmond-Plummer, 2006). Einnig benda niðurstöður til þess að hópnauðgun auki líkurnar 

á erfiðleikum í tengslum við maka og vini, erfiðleikum með kynlíf og ótta hjá konum 
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samanborið við konur sem verða fyrir annars konar kynferðisofbeldi. Þetta tengist 

niðurstöðum Önnu Bentínu Hermansen (2010) þar sem sumar konurnar áttu erfitt með að 

treysta og tengjast öðru fólki og áttu í erfiðleikum með kynferðislega nánd. Ótti gæti tengst 

einkenni áfallastreituröskunar en ofurnæm viðbrögð, til dæmis mikil hræðsla er eitt af helstu 

einkennum hennar (Maikovich, Koenen og Jaffe, 2009; Tolin og Foa, 2006). 

Þegar marktektarpróf var framkvæmt á neyslu og athöfnum sem geta skert lífsgæði og 

daglegt líf kom fram marktækur munur á milli hópa. Annars vegar var munur á körlum sem 

er nauðgað samanborið við karla sem verða fyrir annars konar kynferðisofbeldi. Hins vegar 

var munur á körlum sem hafa orðið fyrir hópnauðgun og annars konar kynferðisofbeldi. 

Niðurstöðurnar benda til þess að bæði karlar sem verða fyrir nauðgun og hópnauðgun séu 

líklegri en karlar sem verða fyrir annars konar kynferðisofbeldi að sækja í kynlíf í kjölfarið og 

jafnvel þróa með sér kynlífsfíkn. Þetta gæti tengst niðurstöðum Sigrúnar Sigurðardóttur o.fl. 

(2013) þar sem fram kom að sumir karlmenn virðast nota kynlíf til að sanna karlmennsku 

sína í kjölfar kynferðisofbeldis. Aðrir virðast gera það til að gefa í skyn að ofbeldið hafi ekki 

haft áhrif á þá, þrátt fyrir að svo sé. Þetta getur orðið þess valdandi að þeir verði lauslátir, 

stundi óábyrgt kynlíf og óeðlileg kynferðisleg hegðun kemur fram (Sigrún Sigurðardóttir, 

Sigríður Halldórsdottir og Sóley S. Bender, 2013). Auk þess benda niðurstöður 

marktektarprófs til þess að karlar sem verða fyrir hópnauðgun séu líklegri en karlar sem 

verða fyrir öðru kynferðisofbeldi að sækja í klámáhorf sem geti þróast út í klámfíkn. Klám 

getur verið leið fyrir karla til að auka tilfinningar sínar um eigin karlmennsku, finnast þeir 

hafa vald yfir konum og veita þeim kynferðislega örvun án nándar við aðra manneskju 

(Szymanski og Stewart-Richardson, 2014). 

Konurnar í þessari rannsókn sögðu ekki í miklum mæli að þær leituðu í klám né kynlíf í 

kjölfar nauðgunar eða hópnauðgunar. Hins vegar fannst marktækur munur á milli kvenna 

sem urðu fyrir hópnauðgun varðandi áfengi, mat og önnur vímuefni samanborið við konur 

sem urðu fyrir annars konar kynferðisofbeldi. Því má ætla að hópnauðgun auki líkurnar á 

neyslu áfengis, matar og annarra vímuefna hjá konum samanborið við konur sem verða fyrir 

öðru kynferðisofbeldi. En þetta gæti tengst því eins og fram hefur komið að bæði Morgan, 

Brittain og Welch (2012) og Ullman (2007) telja að þolendur hópnauðgunar séu líklegri til að 

eiga við áfengis- og vímuefnavanda en þolendur nauðgunar. Varðandi tengsl kvennanna við 

mat er mögulegt að konur sæki frekar í mat en karlar en bæði í viðtalsrannsókn Önnu 



 

   59  

Bentínu Hermanssen (2010) og rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur o.fl. (2013) upplifðu konur 

fíkn í mat í kjölfar kynferðisofbeldis.  

5.4 Staðsetning nauðgana 

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að algengast var að konum og körlum væri 

nauðgað á heimili geranda. Sú var raunin í 43% tilvika hjá konum og 50% tilvika hjá körlum. 

Þessi niðurstaða er í samræmi við þau nauðgunarmál sem lögregla fékk á borð til sín árin 

2008 og 2009. Þar átti nauðgun sér stað á heimili geranda í 30% mála (Hildur Fjóla 

Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013). Samkvæmt tölum frá 

Neyðarmóttökunni er heimili geranda algengasti staður nauðgana á Íslandi (Guðrún 

Agnarsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 2011).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að konum væri nauðgað á eigin heimili í 27% 

tilvika og á eigin heimili karla í 11% tilvika. Hlutfall kvenna sem var nauðgað á eigin heimili í 

þessari rannsókn er í samræmi við niðurstöðu Morgan, Brittain og Welch (2012) þar sem 

32% nauðgunarmála átti sér stað á heimili þolenda. Hlutfall karla í þessari rannsókn er þó 

nær hlutfalli nauðgunarmála sem voru tilkynnt lögreglu árin 2008-2009 þegar 15% áttu sér 

stað á heimili brotaþola (Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 

2013). 

Hlutfall kvenna sem var nauðgað utandyra í þessari rannsókn var 13% og hlutfall karla 

var 18% sem verður að teljast nokkuð lágt hlutfall líkt og hjá lögreglu árin 2008-2009 þegar 

hlutfall nauðgana sem framkvæmdar voru utandyra var 5%. Þessi fjöldi ætti að vera hærri 

miðað við niðurstöður Ullman (2007) og Silva, Woodhams og Harkins (2012) sem fengu þær 

niðurstöður að hópnauðganir væru líklegri til að vera innandyra en aðrar nauðganir 

utandyra. Bæði nauðganir og hópnauðganir í þessari rannsókn voru líklegri til að eiga sér 

stað innandyra en utandyra.  

5.5 Staðsetning hópnauðgana 

Varðandi staðsetningu hópnauðgana þar sem konur eru þolendur, kom fram að algengast 

væri að brotið á þeim á heimili ofbeldismanns eða í 42% tilvika. Aðrar algengar staðsetningar 

þar sem konum var hópnauðgað voru eftirfarandi: a) í heimahúsi (t.d í partý) (32%), b) 

utandyra (24%) og á c) sameiginlegu heimili (23%). Af þeim 176 hópnauðgunarmálum sem 

voru skoðuð í rannsókn Ullman (2007) átti um 25% þeirra sér stað á eða við skemmtistaði 
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eða í samkvæmum. Hlutallið er sambærilegt og kemur fram í þessari rannsókn varðandi lið a) 

í heimahúsi (32%) og er þá miðað við að samkvæmi séu yfirleitt í heimahúsi. Hlutfall þeirra 

sem orðið höfðu fyrir hópnauðgun á eða við skemmtistaði í þessari rannsókn var hins vegar 

lágt eða sjö konur (8%) og engir karlar (0%).  

Hópnauðganir áttu sér stað á heimili brotaþola í þessari rannsókn hjá 16 konum (19%) og 

einum karlmanni (17%). Þetta er í samræmi við niðurstöður Ullman (2007) og Morgan, 

Brittain og Welch (2012) þar sem fram kom að tiltölulega fáar hópnauðganir áttu sér stað á 

heimili brotaþola. Alls var 20 konum hópnauðgað utandyra (24%) en engum karlmanni (0%). 

Þrátt fyrir að hópnauðganir ættu sér frekar stað innandyra en utandyra verður að teljast 

athyglisvert að fjórðungi kvenna hafi verið hópnauðgað utandyra.  

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að algengast var að karlar yrðu fyrir 

hópnauðgun á heimili ofbeldismanna eða í 50% tilfella. Þetta er svipað hátt hlutfall og kom 

fram í rannsókn Walker, Archer og Davies (2005) á karlkyns þolendum nauðgunar, þar sem 

algengast var að nauðgun ætti sér stað hjá gerandanum í 45% tilvika. Í þessari rannsókn voru 

sex karlmenn sem höfðu orðið fyrir hópnauðgun og var brotið á einum þeirra (17%) á eigin 

heimili. Samkvæmt niðurstöðum Walker, Archer og Davies (2005) var hlutfall nauðgana á 

heimili brotaþola mjög svipað eða 20%. 

5.6 Lokaorð 

Ljóst er að nauðgun og hópnauðgun getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Út frá 

þeim niðurstöðum sem koma fram í þessari rannsókn má ætla að nauðgun auki líkurnar á 

hegðunarerfiðleikum hjá konum og kynlífsiðkun eða kynlífsfíkn hjá körlum samanborið við þá 

sem verða fyrir öðru kynferðisofbeldi. Jafnframt kemur fram í þessari rannsókn að konur sem 

urðu fyrir hópnauðgun voru líklegri til að glíma við eftirfarandi afleiðingar heldur en konur 

sem höfðu orðið fyrir annars konar kynferðisofbeldi: a) léleg sjálfsmynd, b) 

einbeitingarerfiðleikar, c) erfiðleikar með kynlíf, d) erfiðleikar í tengslum við maka/vini, e) 

ótti, f) sjálfssköðun, g) sjálfsvígshugsanir, h) sjálfsvígstilraunir, i) matarfíkn og j) áfengis- og 

vímuefnafíkn. Út frá niðurstöðum má ætla að hópnauðgun auki tíðni klámáhorfs og kynlífs og 

þar með líkurnar á klám- og kynlífsfíkn hjá körlum. En eins og fram hefur komið er ekki hægt 

að yfirfæra þessar niðurstöður á alla þolendur nauðgana og hópnauðgana heldur einungis þá 

sem leita sér aðstoðar hjá Stígamótum.  
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Takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar. Svarhlutfall var ekki alltaf 100% við þeim 

spurningum sem rannsakandi notaði úr komublaði Stígamóta. Færri karlar verða fyrir 

nauðgun og leita sér hjálpar en konur en fjöldi karla sem hafði orðið fyrir hópnauðgun á 

þessum árum var einungis sex menn. Almenna reglan um úrtök er einmitt sú að því stærra 

úrtak því betra (Neuman, 2005). Vandamál tengd stöðugleikaáreiðanleika voru að einhverjar 

breytingar urðu á komublaðinu á árunum sem rannsóknin tók til. Spurning á komublaði 

Stígamóta þar sem spurt er um neyslu eða athafnir sem skerða lífsgæði eða hafa áhrif á 

daglegt líf var áður orðuð öðruvísi. Á árunum 2010-2012 var spurt um fíkn sem viðkomandi 

gæti hafa þróað með sér í kjölfar nauðgunar eða hópnauðgunar. Mögulegt er að orðaval 

spurningarinnar hafi haft áhrif á svör þátttakenda. Þá var bætt við þremur afleiðingum í 

spurningalistann árið 2013 og því miðast svör þolenda við þeim einungis við árin 2013 og 

2014. Vandamál tengd réttmæti gætu einnig verið til staðar. Eftir á að hyggja hefði verið 

hentugara ef rannsakandi hefði breytt gögnunum þannig að samanburðarhóparnir yrðu 

þolendur nauðgunar og þolendur hópnauðgunar en ekki þessir tveir hópar bornir saman við 

aðra þolendur kynferðisofbeldis. Þetta tengist því réttmætisvandamáli sem tengist notkun 

fyrirliggjandi gagna. Réttmæti getur verið ógnað ef gögnin eru staðgengill raunverulegra 

gagna sem rannsakandi vill nota. Einnig getur réttmæti verið ógnað því rannsakandi safnar 

gögnunum ekki sjálfur (Neuman, 2005).  

Styrkleikar rannsóknarinnar fólust meðal annars í góðu svarhlutfalli. Þrátt fyrir að 

svarhlutfall væri ekki alltaf 100% var það nokkuð gott í flestum spurningum. Þegar 

svarhlutfallið var sundurliðað eftir kyni og tegund nauðgunar mátti sjá að þær spurningar 

sem voru í rannsókninni voru með svarhlutfall á bilinu 86% til 100% fyrir utan eina spurningu 

en þar var svarhlutfallið lægra. Einungis þrír karlkyns þolendur hópnauðgunar svöruðu 

spurningu um sjálfsvígstilraun sem reyndist helmingur heildarfjölda þeirra og því var 

svarhlutfallið 50% við þeirri spurningu. Upplýsingar um kyn var ábótavant hjá einum 

einstaklingi árið 2010 af þeim 738 þolendum sem voru til athugunar í rannsókninni. 

Niðurstöður voru fengnar með tölfræðiforritinu SPSS þar sem hægt var að reikna marktekt 

niðurstaðna. Það kom rannsakanda á óvart hversu mikið af niðurstöðum reyndust 

marktækar hjá þolendum hópnauðgunar samanborið við aðra þolendur kynferðisofbeldis þar 

sem fjöldi hópnauðgunarþolenda var ekki mikill eða 85 konur og sex karlar. Í því samhengi 

fannst rannsakanda athyglisvert að þrátt fyrir fleiri þolendur nauðgunar, eða 603 konur og 44 

karla, var minna um marktækan mun milli hópa í þeim niðurstöðum.  
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Það er ekki að ástæðulausu að vitundarvakning hefur orðið í íslensku samfélagi. Það að vera 

nauðgað er mannréttindabrot sem getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér 

Almenningur er að gera sér grein fyrir því í ríkari mæli að ábyrgðin liggur hjá geranda en ekki 

fórnarlambinu. Í mikilli einlægni vonast rannsakandi eftir því að niðurstöður geti haft áhrif á 

viðhorf almennings. Aukin fræðsla um mörk, áhrif kláms og klámvæðingar á nauðganir og 

samskipti milli kynja um kynlíf væri æskileg. Það er einnig von rannsakanda að þessar 

niðurstöður gagnist starfsfólki Stígamóta og öðru fagsfólki sem vinnur með þolendum 

nauðgunar og hópnauðgunar. Jafnframt að þolendur leiti sér hjálpar og vinni úr sinni reynslu 

til að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar eins og sjálfsvígstilraunir.  
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