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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A.-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Meginviðfangsefni hennar er að skoða konur sem gerendur í kynferðisafbrotum. Auk þess 

er munurinn á afleiðingum kynferðisofbeldis þar sem gerandinn er karlmaður og þar sem 

gerandinn er kvenmaður skoðaður. Mun fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á karlkyns 

gerendum en kvenkyns gerendum en mikilvægt er að hafa í huga að konur geta framið 

kynferðisafbrot líkt og karlmenn. Rannsóknir hafa sýnt að helstu ástæður fyrir því að færri 

rannsóknir beinist að kvenkyns gerendum í kynferðisafbrotamálum en karlkyns gerendum 

tengist því að það að konur brjóti af sér kynferðislega brjóti í bága við hina stöðluðu ímynd 

kvenna í samfélaginu. Önnur ástæða getur verið að karlkyns gerendur eru fleiri en 

kvenkyns gerendur. Þegar kynjamunur gerenda í kynferðisafbrotamálum var skoðaður 

kom í ljós að konur eru að meðaltali eldri en karlmenn þegar þær byrja að beita 

kynferðislegu ofbeldi. En meginmunurinn á konum og körlum er talinn vera sá að í 

mörgum tilfellum fremja konur kynferðisafbrot í félagi við karlmann. Það á hins vegar ekki 

við um karlmenn, en þeir eru oftar einir að verki. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis á 

þolendur þess geta verið mjög slæmar en rannsóknir hafa sýnt að meiri líkur séu á því að 

kynferðislegt ofbeldi hafi verri áhrif á þolanda ef að kona er gerandi en ef karlmaður er 

gerandi. Algengustu afleiðingar slíks ofbeldis hjá körlum sem verða fyrir kynferðislegu 

ofbeldi af hendi konu eru erfiðleikar í námi ásamt áhættuhegðun á unglingsárum. Konur, 

sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi konu, eru hins vegar líklegri til þess að sýna 

sjálfskaðandi hegðun og glíma við átraskanir.  
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1 Inngangur 

Kynferðisofbeldi er falinn glæpur en það er talið óalgengara og óeðlilegra að konur beiti 

kynferðislegu ofbeldi en karlar. Nokkrar ástæður eru taldar liggja fyrir því, meðal annars 

staðalímyndir samfélagsins. Rannsóknum um kvenkyns gerendur hefur fjölgað með 

árunum og upplýsingar um konur sem gerendur í kynferðisafbrotum eru að safnast upp 

smátt og smátt (Giguere og Bumby, 2007). Þetta viðfangsefni hefur ekki verið mikið í 

umræðunni og vakti það forvitni höfundar hversu lítið hefur verið fjallað um konur sem 

gerendur í kynferðisafbrotamálum.  

Í þessari ritgerð verður annars vegar fjallað um konur sem gerendur kynferðislegs 

ofbeldis og hins vegar hvort munur sé á afleiðingum ofbeldisins eftir því hvort kynið á í 

hlut. Fyrst verða settar fram skilgreiningar á kynferðislegu ofbeldi og fjallað um hversu 

algengt það er að kvenmenn séu gerendur í slíku ofbeldi. Þar á eftir eru dregnar fram þrjár 

kenningar sem byggðar eru á niðurstöðum rannsókna. Fyrst er fjallað um 

formgerðarflokkun Jane K. Matthews. Jane flokkaði kvenkyns gerendur í þrjá flokka sem 

hafa mikið verið notaðir í rannsóknum á konum og ofbeldi. Þar á eftir er fjallað um 

formgerðarflokkun Vandiver og Kercher. Þau skiptu kvenkyns gerendum í 

kynferðisafbrotamálum í sex flokka, en nokkrir þeirra líkjast flokkum Matthews. Þriðja 

kenningin, sem fjallað er um, beinir sjónum sínum að ferli kynferðisofbeldis þar sem 

gerandi er kona. Að því loknu verður fjallað um gerendur í kynferðisafbrotamálum og þá 

aðallega konur sem gerendur og helstu einkenni þeirra. Fjallað verður, meðal annars, um 

konur sem fremja kynferðisbrot á internetinu. Einnig verður kynjamunur gerenda 

skoðaður og fjallað verður um meðferð fyrir konur sem brjóta af sér kynferðislega. Auk 

þess verða meðferðarúrræði fyrir konur sem fremja kynferðisbrot í félagi við karlmann 

sérstaklega skoðuð. Að lokum verður fjallað um hvaða afleiðingar kynferðisofbeldi hefur 

í för með sér og hvort munur sé á afleiðingum kynferðisofbeldis eftir því hvort kvenmaður 

eða karlmaður fremur brotið. Leitast verður við að svara því hvað einkennir konur sem 

beita kynferðislegu ofbeldi og hver munurinn er á afleiðingum kynferðisofbeldis, annars 

vegar þegar kona er gerandi og hins vegar þegar karl er gerandi. 
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2 Skilgreiningar og tíðni 

Í þessum kafla verða settar fram skilgreiningar á kynferðisofbeldi og skilgreiningar á 

kynferðisofbeldi af hendi konu. Þar á eftir er tíðni kynferðisafbrota, þar sem að kvenmenn 

eru gerendur, skoðuð. Umfjöllunin byggir meðal annars á rannsóknum frá Íslandi, Kanada, 

Bandaríkjunum og Ástralíu. 

2.1 Kynferðislegt ofbeldi 

Tegundir ofbeldis eru nokkrar en talið er að kynferðisofbeldi sé ein af alvarlegustu 

tegundunum. Til kynferðisofbeldis telst þegar börn eru látin taka þátt í kynferðislegum 

leik með einstakling sem hefur vald yfir þeim. Einnig er talað um kynferðislegt ofbeldi 

þegar einstaklingur notfærir sér reynslu- og þroskaleysi barns undir 18 ára aldri til þess að 

taka þátt í kynferðislegum athöfnum (Umboðsmaður barna, e.d.). Þess má geta að 

kynferðisofbeldi er refsivert. Í 209. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 kemur fram 

að hver sá sem særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis skuli fara í 

fangelsi í allt að fjögur ár eða sæta sektum ef brot er smávægilegt. Einnig kemur fram í 

194. gr. almennra hegningarlaga að sá sem hefur kynmök eða samræði við einstakling 

með því að beita meðal annars hótunum og ofbeldi, sé sekur um nauðgun og þá skuli sá 

seki sæta fangelsi í að minnsta kosti eitt ár og í allt að 16 ár. Þyngja skal dóminn ef að 

ofbeldi geranda er stórfellt eða ef að brotið er framið á sérstaklega meiðandi eða 

sársaukafullan hátt (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). 

Kynferðislegt ofbeldi af hendi konu getur lýst sér á marga vegu. Það getur falið í sér 

káf, munnmök, endaþarmsmök, kynmök, klám og kynlífsleiki ásamt annarri kynferðislegri 

hegðun (Elliott, 1994b). Í rannsókn Faller (1987) kemur fram að algengasta tegund 

kynferðisofbeldis af hendi kvenna hafi verið hópkynlíf, þar sem fleiri en einn gerandi var 

viðstaddur. Annað algengasta brotið var káf og þriðja algengasta brotið voru munnmök.  

Samkvæmt Byers (1996) fela kvenlegir eiginleikar í sér ýmsa þætti. Það þykir kvenlegt 

að konur séu öruggar, umhyggjusamar og ekki kynferðislega árásargjarnar. Þegar 

einstaklingar sjá fyrir sér konur sem kynferðislega árásargjarnar eða sem 

kynferðisafbrotamenn er það í ósamræmi við samfélagslega viðurkenningu kvenmanns. 

Kynferðisbrot kvenna hafa ekki verið rannsökuð jafn mikið og kynferðisbrot karla og það 

að kona beiti kynferðislegu ofbeldi er oft talið vera verra heldur en ef að karlmaður gerir 

það. Ástæður þess geta verið margar, meðal annars þær að það brýtur í bága við 
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félagslegu normin, því að fólk lítur yfirleitt á konur í jákvæðum samskiptum við börn og 

þar af leiðandi þykir ekki eðlilegt að konur séu kynferðislega árásargjarnar. Langflestum 

finnst erfitt að ímynda sér að einhver geti misnotað barn en í mörgum tilfellum finnst 

þeim erfiðara að ímynda sér konu beita barn slíku ofbeldi (Byers, 1996; Elliott, 1994a). 

Flestar rannsóknir sýna að fullorðnar konur og unglingsstúlkur séu í minnihluta þegar 

kemur að gerendum í kynferðisafbrotum. Hugsanlegt er að þær séu í svona miklum 

minnihluta vegna þess eins að þeirra afbrot hafi ekki verið rannsökuð eins mikið og afbrot 

karlkyns gerenda (Bunting, 2007). 

Þó að tiltölulega fáar rannsóknir fjalli um kvenkyns gerendur í kynferðisafbrotamálum 

er mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir því að konur geti, líkt og karlmenn, verið gerendur 

í slíkum málum. Oft er það viðhorf samfélagsins sem gerir það að verkum að fólk gerir lítið 

úr þessum alvarlega glæp (Graham, 2006).  

Í rannsókn um viðhorf til kynferðislegs ofbeldis voru 180 kvenkyns nemendur og 180 

karlkyns nemendur spurðir um viðhorf sitt til fórnarlamba kynferðisofbeldis. 

Niðurstöðurnar sýndu að nemendurnir gerðu minna úr því þegar karlmenn voru 

fórnarlömb kvenkyns gerenda en þegar konur voru fórnarlömb karlkyns gerenda. Auk 

þess töldu þeir að karlkyns fórnarlömb bæru minni skaða af ofbeldinu en kvenkyns 

fórnarlömb. Samfélagsviðhorf líkt og þessi eru ein af ástæðum þess að erfitt er fyrir 

karlkyns fórnarlömb að tilkynna um að þeir hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (Elliott, 

1994b). Rannsóknir hafa sýnt að karlmönnum er oftast nauðgað af öðrum karlmönnum 

en það er þó nokkuð um að karlmönnum sé nauðgað af konum. Einnig er talið að 

karlmenn upplifi meiri skömm en kvenkyns þolendur vegna neikvæðs viðhorfs gagnvart 

kynferðisofbeldi karla og því séu minni líkur á að karlkyns þolendur kæri, hafi þeir orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi (Graham, 2006). Graham (2006) taldi skort á rannsóknum á 

þessu málefni ekki vera vegna þess að karlkyns þolendur væru færri en kvenkyns þolendur 

heldur taldi hún að algengi og atvik ofbeldisins væri ekki nægilega mikið rannsakað. Þrátt 

fyrir fáar rannsóknir á þessu sviði telur hún óhætt að gera ráð fyrir að lítill en þó 

mikilvægur hópur karlmanna upplifi nauðgun eða kynferðislegt ofbeldi af einhverju tagi 

einhvern tíman á lífsleiðinni. 

Í rannsóknum á kynferðislegu ofbeldi hefur verið mikil áhersla lögð á líkamlegt ofbeldi 

samhliða kynferðisofbeldinu. Ef meiri áhersla væri lögð á annars konar ofbeldi svo sem 
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munnlegt- og óbeint ofbeldi væri ekki einblínt jafn mikið á líkamlegt ofbeldi í sambandi 

við kynferðislegt ofbeldi. Ef meira væri talað um andlegt ofbeldi væri ef til vill auðveldara 

að gera sér í hugarlund að kona geti verið gerandi í kynferðisafbrotamáli (Krahé, 

Weizenhöfer og Möller, 2003). 

Þegar karlmenn verða fyrir kynferðisofbeldi af hendi annarra karlmanna er talað um 

nauðgun en þegar kona neyðir karlmann til kynlífs eða örvar hann kynferðislega, er talað 

um kynferðislega áreitni frekar en nauðgun. Ef þessu væri hins vegar öfugt farið, það er 

að karlmaður örvi konu og neyði hana til að stunda kynlíf með sér, er fremur talað um 

nauðgun þ.e. þegar karlmenn eru gerendur er talað um nauðgun en þegar konur eru 

gerendur þykir of sterkt til orða tekið að tala um nauðgun og er þá frekar talað um 

kynferðislega áreitni (Fisher og Pina, 2013). 

2.2 Tíðni 

Mikil skömm hefur hvílt yfir því að konur beiti kynferðislegu ofbeldi og þess vegna hafa 

brot af þessu tagi verið minna rannsökuð en önnur kynferðisafbrot. Með árunum hefur 

rannsóknum á þessu sviði þó fjölgað og sýna niðurstöður þeirra mikla aukningu á þess 

háttar brotum (Boroughs, 2004). 

Í Bandaríkjunum gerði stofnun að nafni National Center on Child Abuse and Neglect 

rannsókn á börnum sem höfðu orðið fyrir ofbeldi árið 1996. Kom þá í ljós að fjöldi barna 

sem tilkynnt hafði verið um kynferðislega misnotkun á hafði hækkað um 125% frá árinu 

1986 til ársins 1993. Árið 1986 voru 133.600 börn á skrá en árið 1993 var talan komin upp 

í 300.200 börn. Af 300.200 börnum urðu 36.000 þeirra, eða um 12%, fyrir misnotkun af 

hendi konu. Nýrri rannsóknir sýna hins vegar að um 25% barna verði fyrir kynferðislegu 

ofbeldi af hendi konu. Talið er að konur misnoti eina af hverjum hundrað stúlkum og einn 

af hverjum hundrað strákum (Boroughs, 2004). Nýrri rannsókn sýndi hins vegar að á 

meðal 390 þolenda kvenkyns gerenda voru 56,9% þolenda drengir og 34,4% þolenda 

stúlkur. Hlutföllin hafa því breyst töluvert frá fyrri rannsóknum. Í Bandaríkjunum var 

kynjamunur þolenda kvenna sem kærðar höfðu verið fyrir kynferðisafbrot, annars vegar 

á vegum barnaverndaryfirvalda og hins vegar í réttarkerfinu, rannsakaður. Í ljós kom að 

hjá barnaverndaryfirvöldum voru 14,5% þolenda karlkyns og 63,7% þolenda kvenkyns en 

í 21,8% tilfella höfðu konurnar áreitt bæði kyn. Í réttarkerfinu voru hins vegar 62,1% 

þolenda karlkyns en aðeins 31,9% fórnarlamba kvenkyns en í 5,9% tilfella höfðu konurnar 
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áreitt bæði kyn. Mikill munur er á þessum tölum sem getur skýrst af því að í mörgum 

löndum eru konur sem misnota börn frekar tilkynntar til barnaverndaryfirvalda en kærðar 

til lögreglu. Í rannsókninni kom í ljós að konur sem tilkynntar voru til 

barnaverndaryfirvalda voru að meðaltali eldri en þær sem kærðar voru til lögreglu og 

þolendurnir oft í yngra lagi. Þegar tíðni kynferðisafbrota af hendi kvenna árið 1970 í 

Bandaríkjunum, Bretlandi og Ástralíu var skoðuð voru þolendur að meðaltali í 90% tilfella 

stúlkur og aðeins í 10% tilfella drengir. Tíu árum seinna hafði hlutfall drengja hækkað upp 

í 25% í Ástralíu, upp í 23% í Bretlandi og í Bandaríkjunum hafði hlutfallið hækkað upp í 

40%, sem er veruleg hækkun (Bader, Scalora, Casady og Black, 2008; Tsopelas, Tsetou, 

Ntounas og Douzenis, 2012). 

Árið 1992 var haldin ráðstefna í Bandaríkjunum um konur sem gerendur í 

kynferðisafbrotamálum. Í kjölfarið var opnuð símalína þar sem fólk gat hringt og rætt um 

upplifun sína af því að verða fyrir kynferðisofbeldi af hendi konu. Á aðeins einum degi 

komu um eittþúsund símtöl. Meiri hluti þeirra sem hringdu voru konur og um 90% þeirra 

höfðu aldrei sagt áður frá ofbeldinu. Ástæða þess að færri karlmenn hringdu inn var talin 

vera sú að þeir skömmuðust sín. Rannsóknin sýndi að karlmenn segi síður frá því að þeir 

hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi konu vegna þess að þeir eru hræddir um að 

þeim verði ekki trúað og vegna þess að þeir skammast sín fyrir að hafa verið misnotaðir 

af konu (Elliott, 1994a).  

Árið 2007 voru símtöl sem borist höfðu til barnahjálparlínunnar (e. ChildLine) í 

Bretlandi rannsökuð. Í ljós kom að kynferðisbrot framin af konum væru mikið áhyggjuefni. 

Milli ársins 2005 og ársins 2006 sögðu 82% barna, sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi, frá því af hvaða kyni gerandi þeirra var. Þar af sögðu 5% stúlkna og 44% drengja 

að kona hefði beitt þau kynferðislegu ofbeldi (Gannon og Rose, 2008). 

Á Íslandi er ekki mikið til af upplýsingum um tíðni gerenda í kynferðisafbrotamálum 

en mörgum kynferðisbrotum gagnvart börnum er vísað til Barnahúss. Barnahús sinnir 

málum þar sem grunur leikur á að barn hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eða áreitni 

en í Barnahúsi geta börn og foreldrar þeirra nálgast alla þá þjónustu sem þau þurfa á að 

halda þeim að kostnaðarlausu en rekstur Barnahúss er á vegum Barnaverndarstofu. Frá 

stofnun Barnahúss árið 1998 til ársins 2013 hafa 1504 börn fengið greiningar- og 

meðferðarviðtöl, 2830 börn hafa verið tekin í rannsóknarviðtöl og 333 börn fengið 
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læknisskoðanir. Stærstur var hópurinn árið 2013 en þá voru 361 börn sem leituðu í 

Barnahús (Barnaverndarstofa, 2014). Á Íslandi, líkt og annars staðar, eru karlkyns 

gerendur í kynferðisafbrotamálum í meirihluta. Samkvæmt rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur 

(2011) hafa að meðaltali 17% barna orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur, 

einn strákur á móti hverjum þremur stelpum. Rannsóknin sýndi einnig að um 7% gerenda 

í kynferðisafbrotamálum á Íslandi voru konur. 
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3 Kenningar  

Í þessum kafla verður fjallað um formgerðarflokkun Jane K. Matthews ásamt 

formgerðarflokkun Vandiver og Kercher. Þessir fræðimenn eiga það sameiginlegt að hafa 

gert rannsóknir á konum sem beita kynferðisofbeldi og hannað flokka, út frá niðurstöðum 

þeirra. Í þessa flokka er hægt að flokka nær alla kvenkyns gerendur í 

kynferðisafbrotamálum. Þriðja kenningin, kenning þeirra Gannon, Rose og Ward, sem 

fjallað er um í þessum kafla felur í sér þrjú stig um ferli kynferðislegs ofbeldis af hálfu 

kvenkyns geranda. 

3.1 Flokkunarkenning Jane K. Matthews 

Matthews gerði rannsókn á kvenkyns gerendum kynferðisofbeldis og greindi þá í þrjá 

flokka í niðurstöðum rannsóknarinnar. Þessir flokkar voru a) kennari/elskandi (e. 

teacher/lover), b) ofbeldi í félagi við karlmann (e. male accompanied) og c) konur sem 

misnota ung börn og hafa greiðan aðgang að þeim (e. predisposed) (Robertiello og Terry, 

2007).  

Konur sem falla í flokk kennara eða elskanda eru þær sem misnota völd sem þær hafa, 

t.d. kennarar sem misnota aðstöðu sína til þess að komast nálægt unglingum. Þær 

réttlæta oft hegðun sína með því að þeim finnst þær vera að gera góðverk frekar en að 

þær séu að gera eitthvað rangt. Þær trúa því gjarnan að þær séu í ástarsambandi við 

fórnarlömbin sem í flestum tilfellum eru karlkyns. Konur sem falla í þennan flokk gerenda 

hafa oftar en ekki átt í ástarsamböndum við maka sem hafa beitt þær kynferðislegu 

ofbeldi. Auðvelt er fyrir þessar konur að ná bata með meðferð. Ofbeldi í félagi við 

karlmann er annar flokkurinn sem Matthews setti fram. Í þessum flokki eru konur sem 

verða fyrir áhrifum af maka sínum sem þær eru hræddar við. Líklegt er að makar þeirra 

hafi byrjað að misnota börn þeirra og að þær gangi til liðs við þá. Þessar konur eiga það 

oftast sameiginlegt að vera með lága greindarvísitölu, lítið sjálfstraust og vera valdalausar. 

Sú meðferð sem virkar best á þessar konur er að valdefla þær, svo að þær fái nægilega 

gott sjálfstraust til þess að aðgreina sig frá maka sínum. Auk þess virkar hópmeðferð oft 

á tíðum vel á þær. Í þriðja flokk Matthews falla þær konur sem misnota sín eigin börn eða 

börn sem þær hafa greiðan aðgang að án þess að karlmaður sé með í spilinu. Margar 

konur sem teljast í þennan flokk hafa sjálfar orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku og 

eiga þar af leiðandi erfitt með að vera í heilbrigðu kynferðislegu sambandi þegar komið 
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er á fullorðinsaldur. Matthews telur einnig að þær séu líklegar til að glíma við geðraskanir. 

Gerendur í þessum flokki kljást við mikla reiði og eru mjög líklegir til þess að beita 

fórnarlömb sín grófu ofbeldi sem skilur eftir sig líkamlega áverka. Algengast er að konur í 

þessum flokki beiti ung börn, sex ára eða yngri, ofbeldi. Það virðist vera erfitt fyrir þessar 

konur að ná bata. Þær þurfa langa og erfiða meðferð vegna þess að þær glíma við 

geðræna sjúkdóma sem flækja málin (Robertiello og Terry, 2007). 

Matthews hefur verið gagnrýnd fyrir að bæta ekki við einum flokki til viðbótar í 

flokkunarkerfi sitt en í hann áttu reiðar konur að flokkast. Þessar konur vinna einar og eru 

mjög ofbeldisfullar gagnvart fórnarlömbum sínum, sem oftast eru fullorðnir karlmenn. 

Þessar konur hafa einnig þörf fyrir völd og stjórn. Syed og Williams bættu þessum flokki 

við flokkunarkerfi Matthews þrátt fyrir að þeir hafi einungis fundið eina konu í rannsókn 

sinni sem tilheyrði þeim flokki. Flokknum var bætt við til þess eins að útskýra hegðun 

þeirrar konu. Meðferð sem þessar konur fá snýst um það að þær nái stjórn á reiði sinni 

og vinni úr ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir í æsku hafi það verið til staðar (Robertiello og 

Terry, 2007). 

3.2 Flokkunarkenning Vandiver og Kercher 

Árið 2004 gerðu Vandiver og Kercher rannsókn á 471 kvenkyns gerendum í 

kynferðisafbrotamálum sem skráð voru í Texas í Bandaríkjunum. Í þessari rannsókn 

flokkuðu þau kvenkyns gerendur í kynferðisafbrotum í sex flokka.  

Flestir gerendur í þessari rannsókn voru gagnkynhneigðir uppalendur (e. 

heterosexual nurturers). Gerendur í þessum flokki voru að meðaltali 30 ára og fórnarlömb 

þeirra um 12 ára strákar. Talið var að þessum konum skorti nánd og reyndu að bæta það 

upp og öðlast nánd með því að brjóta á unglingum en þessar konur voru í 

umönnunarstörfum með börnunum meðan á ofbeldinu stóð. Þær ímynduðu sér að um 

alvöru samband væri að ræða en ekki að þær væru að misnota viðkomandi börn. Næst 

flestir gerendur í rannsókninni voru samkynhneigðar konur sem höfðu ekki framið marga 

glæpi (e. non-criminal homosexual offender) og voru ekki á sakaskrá. Gerendur í þessum 

flokki voru að meðaltali 32 ára og líklegastir til að misnota 13 ára unglingsstúlkur. Í þriðja 

flokk Vandiver og Kercher töldust konur sem kynlífsrándýr (e. female sexual predators). 

Þessar konur voru að meðaltali 29 ára þegar brot þeirra voru skráð og sýndu þær áhuga 

á um 11 ára gömlum strákum. Þær höfðu svipuð persónueinkenni og flestar konur sem 



11 

stunda afbrot og þær voru mjög líklegar til þess að endurtaka brot sín seinna meir. Þá 

gerendur sem hægt var að flokka í fjórða flokk þeirra Vandiver og Kercher nefndu þeir 

hina yngri fullorðnu sem notfærðu sér börn (e. young adult child exploiters). Meðalaldur 

gerenda í þeim flokki var 28 ár. Í mörgum tilfellum höfðu konurnar aldrei eða sjaldan verið 

handteknar af lögreglu en þær voru líklegastar til þess að verða handteknar fyrir 

kynferðisofbeldi gegn ungum börnum, stelpum og strákum um sjö ára aldur. Konur í 

þessum flokki áttu það til að vera í tilfinningalegum tengslum við fórnarlömb sín. Vandiver 

og Kercher töldu að þetta gætu mögulega verið mæður sem beittu barnið sitt 

kynferðislegu ofbeldi. Konur í fimmta flokknum voru samkynhneigðir afbrotamenn (e. 

homosexual criminals). Þessar konur voru að meðaltali 30 ára gamlar og fórnarlömb 

þeirra voru oftast konur á svipuðum aldri og þær. Konur sem féllu undir þennan flokk 

höfðu oft verið handteknar. Þær voru einnig með persónuleikaraskanir, svo sem 

andfélagslegan persónuleika og áttu það til að neyða fórnarlömb sín út í vændi til þess að 

græða peninga. Í sjötta og síðasta flokk Vandiver og Kercher voru árásargjarnar 

samkynhneigðar konur (e. agressive homosexual women), þ.e. konur sem að beittu aðrar 

konur sem voru að meðaltali 31 árs kynferðislegu ofbeldi. Gerendur voru þá oft nokkuð 

eldri en þolendur ofbeldisins. Þolandi og gerandi höfðu oftast verið í ástarsambandi áður 

en ofbeldið hófst og það var gerandinn sem réði í sambandinu sem að lokum fór úr 

böndunum (Sandler og Freeman, 2007; Vandiver og Kercher, 2004).  

Rannsóknir hafa sýnt að í mörgum tilfellum brjóti konur af sér með mönnum sínum 

eða öðrum karlmönnum. Rannsókn Vandiver og Kercher hefur verið gagnrýnd fyrir að 

gefa ekki upp hvort konurnar í rannsókninni hafi brotið af sér einar og sér eða í félagi við 

einhvern annan (Gannon og Rose, 2008).  

3.3 Kenning um ferli kynferðisofbeldis þar sem gerandi er kona 

Fræðimennirnir Gannon, Rose og Ward (2008) gerðu rannsókn á 22 konum frá fimm 

kvennafangelsum sem höfðu verið kærðar fyrir kynferðisbrot. Aldur þessara kvenna var 

frá 21 árs upp í 78 ára. Samtals voru þolendur kvennanna 28 talsins, en þar af voru 27 

börn og níu fullorðnir einstaklingar. Meiri hluti þolenda var kvenkyns, 25 konur á móti 13 

körlum. Þessi kenning sýnir afbrotaferli kvenkyns gerenda í kynferðisafbrotum en því má 

skipta í þrjú stig. Fyrsta stig afbrotaferlisins eru bakgrunnsþættir, annað stig þess er 
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tímabilið sem gengur yfir áður en brotið á sér stað og þriðja stig þess er sjálft 

afbrotatímabilið.  

Fyrsta stigið, bakgrunnsþættir (e. background factors), inniheldur bakgrunn 

gerandans og hvernig persónuleiki hans og manngerð hefur þróast frá fæðingu fram að 

fullorðinsárum. Samkvæmt Gannon, Rose og Ward (2008) eru fimm áhrifaþættir í 

bakgrunni kvenkyns gerenda í kynferðisafbrotamálum. Í fyrsta lagi eru það 

fjölskylduaðstæður snemma í æsku, en þá er horft á það hverjir tóku mestan þátt í uppeldi 

gerandans. Fjölskylduaðstæður geta bæði verið neikvæðar, t.d. höfnun eða vanræksla 

foreldra og jákvæðar, t.d. gott samband við umönnunaraðila. Annar áhrifaþáttur er 

ofbeldisfull reynsla, en þá er horft til þess hvort gerandi hafi annað hvort verið vitni að 

ofbeldi eða verið sjálfur fórnarlamb ofbeldis í æsku, hvort sem er líkamlegs, andlegs eða 

kynferðislegs. Í þessari rannsókn kom í ljós að átta konur af þeim 22 sem rannsakaðar 

voru höfðu sjálfar orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi einhvern tímann á lífsleiðinni og meira 

en helmingur þeirra, eða 14 konur, höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi af hendi 

umönnunaraðila í æsku. Þriðji áhrifaþátturinn er útkoma lífsstíls, þar sem skoðað er 

hvernig gerandinn tekst á við aðstæður sem koma upp í lífinu og hvernig hann aðlagast 

þeim aðstæðum. Fjórði áhrifaþátturinn er varnarleysi en margar konur í þessari rannsókn 

sýndu varnarleysi í einhverjum af eftirfarandi þáttum; aðlögunarhæfni, félagslegum 

stuðningi og geðheilsu. Fimmti og síðasti áhrifaþátturinn eru streituvaldandi aðstæður 

snemma á fullorðinsaldri. Þessir streituvaldar snérust í flestum tilfellum að 

ofbeldissamböndum. Af öllum konunum í rannsókninni höfðu 20 þeirra, eða 91%, 

upplifað streituvaldandi aðstæður snemma á fullorðinsárunum. Margar af þessum konum 

hófu að misnota börn kynferðislega vegna áhrifa frá maka, þ.e. að makar þeirra fengu þær 

til að taka þátt í misnotkuninni (Gannon o.fl., 2008). 

Annað stigið í afbrotaferli kvenkyns gerenda í kynferðisafbrotamálum, sem Gannon 

o.fl. (2008) settu fram, var tímabilið sem gengur yfir áður en kynferðisbrotið á sér stað. 

Konum sem koma úr streituvaldandi aðstæðum, t.d. ofbeldisfullu sambandi, fylgja ýmsir 

áhættuþættir sem auka líkurnar á því að þær fremji kynferðisafbrot. Þessar 

streituvaldandi aðstæður koma oftast upp um sex mánuðum fyrir afbrotið og á þeim tíma 

byrja þær að skipuleggja og setja sér markmið með kynferðisafbrotinu. Rannsakendur 

fundu þrjú aðalmarkmið sem konurnar höfðu með afbrotunum. Fyrsta markmiðið er 
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kynferðisleg örvun, annað markmiðið er nánd og það þriðja eru fleiri þættir, t.d. hefnd. 

Markmiðið með kynferðislegri örvun þeirra var að beita ofbeldi sér til fullnægingar. Þessar 

konur frömdu glæpinn annað hvort einar eða með karlmann sér við hlið og fórnarlömb 

þeirra voru oftast komin af kynþroskaaldri, höfðu kynþokka og voru daðurgjörn. Fyrir 

nokkrar konur var markmið kynferðisofbeldisins að öðlast nánd og hlýju og voru þá oftar 

en ekki einhver tengsl á milli fórnarlambanna og gerendanna. Konur sem voru einar að 

verki leituðu eftir nánd með fórnarlömbum sínum og gerðu sér upp að þau væru þroskuð 

miðað við aldur eða að fórnarlömbin þyrftu á einhvern hátt á þeim að halda. Hins vegar 

réttlættu konur, sem frömdu brot gegn barni með karlmanni, hegðun sína til dæmis með 

því að segja að barnið væri of ungt til að muna eftir brotinu. Einnig töldu þær sér trú um 

að barnið bæri minni skaða af því að vera beitt kynferðislegu ofbeldi af konu en af 

karlmanni. Þriðja og síðasta markmiðið sem Gannon og félagar (2008) fundu með 

kvenkyns gerendum kynferðisafbrota var að sumar konur notuðu kynferðislegt ofbeldi í 

hefndarskyni eða til þess að niðurlægja fórnarlambið. Sumar kvennanna fengu til dæmis 

aðrar konur til að taka þátt í vændi með það að markmiði að græða á því fjárhagslega. 

Konurnar skipulögðu ofbeldið áður en ofbeldið átti sér stað. Rannsókn Gannon og 

félaga (2008) varpaði ljósi á það hvernig kvenkyns gerendur í kynferðisafbrotum 

skipuleggja afbrot sín en rannsakendur vildu meina að um þrjár gerðir af skipulagningu 

væri að ræða. Í fyrsta lagi var það skilyrðislaus skipulagning (e. implicit planning) en þá 

virðist konan ómeðvitað hagræða aðstæðum sínum þannig að meiri líkur séu á 

tilfinningalegri og líkamlegri nánd með fórnarlambinu. Í öðru lagi var það skýr 

skipulagning (e. explicit planning) en þá skipuleggur konan vel hvernig hún ætlar að 

misnota fórnarlamb sitt, hvort sem það er kynferðislega eða ekki. Í þriðja og síðasta lagi 

var það stýrt skipulag (e. directed planning) en þá skipuleggur og ræður makinn yfir 

konunni og hún hlýðir honum vegna þess að hún hræðist hann. Líklega hefur hún einnig 

búið við ofbeldi frá honum í langan tíma. 

Þriðja stig afbrotaferlis kvenkyns gerenda í kynferðisafbrotamálum er 

afbrotatímabilið sjálft og tímabilið eftir það. Þetta stig lýsir því hvaða aðferðum gerandinn 

beitir til að nálgast fórnarlamb sitt og hvernig það tengist markmiðum og skipulagningu 

af stigunum á undan. Í rannsókninni komu í ljós fjórar meginnálganir sem gerandi notar; 

a) móðurleg nálgun (e. maternal approach), b) móðurlegt fráhvarf (e. maternal avoidant), 
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c) ofbeldisfull nálgun (e. aggressive approach) og d) verkleg nálgun (e. operationalized 

approach) (Gannon o.fl, 2008).  

Gerendur sem nota móðurlega nálgun til að nálgast fórnarlömb sín nota ekki 

árásargjarna hegðun til þess. Slíkar konur eru ákveðnar og nálgast þolendur beint. Þessar 

konur beita oftast unglingsstráka kynferðislegu ofbeldi. Oftast eru þær einar að verki en 

þó kemur fyrir að þær brjóti af sér í félagi við aðra. Í nokkrum tilfellum voru konurnar í 

rannsókninni undir áhrifum áfengis. Móðurlegt fráhvarf vísar til kvenna sem, líkt og þær 

konur sem nota móðurlega nálgun, eru ekki árásargjarnar í nálgun sinni. Þær forðast að 

beita annars konar ofbeldi en gera það þó í einhverjum tilfellum vegna þess að 

ofbeldisfullur maki neyðir þær til þess. Þessar konur fá ekki kynferðislega örvun við 

misnotkunina, þeim líður illa og þær eru mjög neikvæðar. Ofbeldisfull nálgun á sér stað 

þegar gerendur eru mjög ofbeldisfullir gagnvart þolendum. Algengt er að konur, sem nota 

þessa nálgun, beiti frekar fullorðið fólk ofbeldi en börn. Auk þess brjóta þær oft af sér í 

hópum. Í rannsókninni kom fram að í flestum tilfellum fengu þessar konur ekki 

kynferðislega örvun af kynferðisofbeldinu því markmið þeirra var oftast að niðurlægja eða 

hefna sín á þolandanum. Ástæður þess að gerandi vildi hefna sín á þolanda gátu verið 

margvíslegar, t.d. að þolandi hafði haldið framhjá eða beitt einhvern annan kynferðislegu 

ofbeldi. Verkleg nálgun beinist að þeim gerendum sem beita kynferðislegu ofbeldi til að 

græða á því, t.d. með því að selja fórnarlamb sitt í vændi. Í fæstum tilfellum fengu 

gerendur sem notuðu verklega nálgun kynferðislega örvun af ofbeldinu (Gannon o.fl, 

2008). Gannon og félagar (2008) rannsökuðu einnig svörun þolendanna. Þolendur voru 

flokkaðir í þrjá flokka eftir því hvað einkenndi þá sem þolendur kynferðislegs ofbeldis. 

Gerð var grein fyrir þrenns konar þolendum; þolendum sem taka þátt í ofbeldinu (e. 

engaged), undirgefnum þolendum (e. submissive) og þolendum sem streitast á móti (e. 

resistant). Þolendur sem urðu fyrir því ofbeldi sem fjallað var um í rannsókn Gannon og 

félaga (2008) voru oftast mjög ung börn sem gerðu sér ekki grein fyrir að verið væri að 

brjóta á þeim. Undirgefnir þolendur voru þeir sem mótmæltu ekki á meðan ofbeldinu stóð 

og höfðu lítil sem engin samskipti við gerandann. Þolendur sem streittust á móti grétu, 

báðu gerandann um að hætta og sýndu mikinn mótþróa á meðan ofbeldið stóð yfir.  
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4 Gerendur í Kynferðisafbrotum 

Í þessum kafla verður fjallað um gerendur í kynferðisafbrotum en áhersla verður lögð á 

konur sem gerendur og hvað það er sem einkennir þær. Einnig verður fjallað um konur 

sem beita kynferðislegu ofbeldi á internetinu og gerð verður grein fyrir mun á karlkyns 

gerendum og kvenkyns gerendum.  

4.1 Konur sem gerendur og einkenni þeirra 

Í mörgum samfélögum er erfitt að horfast í augu við að til séu konur sem misnoti börn 

kynferðislega vegna þess að það er ekki í samræmi við hina stöðluðu ímynd kvenna í 

samfélaginu (Boroughs, 2004). Það að mæður beiti börn sín ofbeldi hefur verið 

sérstaklega viðkvæmt mál. Konur eru færar um að beita bæði menn sína og börn ofbeldi, 

en algengara er að þær beiti börnin ofbeldi. Í sumum tilfellum eru börnin svo ung að þau 

gera sér ekki grein fyrir því að verið sé að brjóta á þeim. Af einhverjum ástæðum bregst 

samfélagið verr við því þegar mæður beita börn sín ofbeldi en þegar feður gera það, 

líklega vegna þess að móðurímyndin er svo sterk, þ.e. að mæður eigi að elska börnin sín 

og ekki gera þeim mein (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 

Gunnlaugsson, 2004). Talið er að fólk eigi erfitt með að ímynda sér konur sem gerendur í 

kynferðisafbrotamálum og ástæðan fyrir því sé að í flestum samfélögum þyki óeðlilegra 

að konur beiti ofbeldi en karlmenn vegna þess að konur hafa, í gegnum árin, ekki verið 

þekktar fyrir að vera kynferðislega árasargjarnar. Hins vegar hefur það þótt eðlilegt að 

karlmenn hafi mikla kynhvöt og séu kynferðislega árásargjarnir. Talið er að þegar 

karlmenn hafa fest í huga sér kynferðislega hugsun eigi þeir erfitt með að losna við hana 

(Jackson, 1978). 

Ekki er hægt að alhæfa um persónuleika eða einkenni kvenna sem fremja 

kynferðisafbrot. Þær eru á öllum aldri og geta verið allt frá því að vera ómenntaðar til þess 

að vera vel menntaðar. Vitað er að þegar gerandi misnotar barn kynferðislega öðlast hann 

aukið vald og stjórn sem hann hefur líklega ekki fundið fyrir áður (Boroughs, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að meðalaldur kvenkyns gerenda í kynferðisafbrotamálum er 26 ára. 

Rannsóknir sýna einnig að tveir þriðju fórnarlamba kvenkyns gerenda eru konur og að 

einn þriðji fórnarlamba þeirra eru karlar. Kvenkyns gerendur geta annað hvort verið 

fullorðnir eða á unglingsaldri. Unglingsstúlkur eiga oft auðveldara með að finna 

fórnarlömb vegna þess að þær eru oft í þeirri stöðu að vera nálægt börnum, t.d. 
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barnapíur. Þau brot komast kannski síður upp vegna þess hve auðvelt er að fremja brotin. 

Önnur einkenni kvenna sem gerenda eru þau að þær eiga það til að vera annað hvort 

mjög háðar karlmönnum eða hafna þeim að öllu leyti. Jafnframt eiga flestar þeirra það 

sameiginlegt að eiga í vímuefnavanda eða glíma við geðraskanir (Elliott, 1994b). Rannsókn 

Lewis og Stanley (2000) sýndi að miklar líkur eru á því að konur sem beita einhvern 

kynferðislegu ofbeldi hafi sjálfar orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Um 80% af 

konunum, sem fjallað var um í rannsókninni, höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku 

og meirihluti þeirra hafði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi af hendi umönnunaraðila. Groth 

(1979) gerði rannsókn á stórum hópi gerenda í kynferðisafbrotum og kom þá í ljós að 60% 

þeirra hafði orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku og þar af hafði 20% þeirra orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi af hendi konu. Einnig gerði samstarfsmaður hans, Burgess (1987), 

rannsókn þar sem í ljós kom að 56% gerenda hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku 

og 40% þeirra höfðu verið misnotaðir af konu (Burgess, Groth, Holmstrom og Sgroi, 1987; 

Elliott, 1994b).  

Algengustu einkenni kvenna sem beita aðra kynferðislegu ofbeldi er að þær notast 

mikið við hótanir og meinyrði. Einnig er algengt að þær nýti sér tækifærið þegar 

fórnarlambið er undir áhrifum áfengis (Graham, 2006). Krahé, Waizenhöfer og Möller 

(2003) gerðu rannsókn á því hvaða aðferðir (e. strategy) konur nota við kynferðisbrot 

gegn karlmönnum. Rannsóknin náði til 248 kvenna sem allar áttu það sameiginlegt að 

hafa sjálfar gefið sig fram við lögreglu og játað sig sekar um kynferðislegt ofbeldi. 

Aðalaðferðin sem þessar konur notuðu var að þær nýttu sér það þegar fórnarlamb þeirra 

var undir áhrifum áfengis. Einnig notuðu þær munnlegt og líkamlegt ofbeldi til þess að fá 

fórnarlömbin til að stunda kynlíf án samþykkis þeirra. Þessa aðferð notuðu þær til þess 

að fá karlmenn í munnmök, káf og kynmök. Um 9,3% kvennanna notuðu ofbeldisfullar 

aðferðir en tæplega 6% þeirra nýttu sér það að karlmaðurinn var undir áhrifum áfengis. 

Rúmlega 3% kvennanna notuðu munnlegt ofbeldi og einungis 2% þeirra notuðu líkamlegt 

ofbeldi. Í rannsókninni kom fram að konur nota ekki oft líkamlegt ofbeldi og af þeim 

sökum getur verið erfitt að sjá og greina að karlmaður hafi orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. Þegar engir áverkar sjást á karlmanninum er oft talið að karlmaðurinn hafi verið 

samþykkur kynferðisofbeldinu. Engir ytri áverkar hafa oft áhrif á viðhorf fólks, t.d. gæti 

það haldið að maðurinn hafi séð eftir því að hafa sofið hjá konunni og þess vegna kært 

hana fyrir nauðgun. 
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4.2 Fimm flokkar kvenkyns gerenda samkvæmt Faller 

Faller (1987) gerði rannsókn þar sem hún skipti konum sem beita aðra kynferðislegu 

ofbeldi í fimm flokka. Í fyrsta flokknum eru gerendur sem beita kynferðislegu ofbeldi tveir 

og tveir saman (e. polyincestuous). Oftast eru gerendurnir tengdir fjölskylduböndum og 

fórnarlömbin tvö eða fleiri. Í einhverjum tilfellum tók utanaðkomandi aðili, þ.e. einhver 

sem var ekki hluti af fjölskyldunni, þátt í misnotkuninni. Talið er að karlmenn hafi haft 

yfirráð í þessum brotum, meðal annars feður, afar og stjúpfeður fórnarlambanna. Í annan 

flokkinn telst ofbeldi af hendi einstæðrar móður (e. single-parent abuse), en það er þegar 

móðir misnotar sitt eigið barn. Í þeim tilfellum sem kona átti fleiri en eitt barn varð elsta 

barnið oft fyrir mestu misnotkuninni. Í þriðja flokknum eru konur sem teljast geðveikir 

ofbeldismenn (e. psychotic abusers) en það eru gerendur sem kljást við geðveiki og hafa 

miklar kynhvatir. Unglingsgerandi (e. the adolescent perpetrator) er unglingsstúlka sem 

sækir í það að passa börn eða velur að vera vinkona yngri barna. Í síðasta flokknum sem 

Faller setti fram eru gerendur sem misst hafa forsjá yfir börnum sínum og nýta sér 

heimsóknartíma til að misnota barnið (e. the non-custodial abuser). Aðeins ein kona féll 

undir þennan flokk. Faller telur að hver og einn kvenkyns kynferðisafbrotamaður falli 

undir einhvern af þessum fimm flokkum. 

4.3 Kynferðisofbeldi á internetinu 

Kynferðisofbeldi á internetinu er heldur nýtt viðfangsefni en talið er að fleiri karlmenn en 

kvenmenn séu gerendur í slíkum málum. Rannsóknir sýna þó að konur nota internetið til 

að beita kynferðislegu ofbeldi í meira mæli en talið hefur verið. Rannsókn hefur verið gerð 

á því hvernig konur nýta internetið til að fremja kynferðisafbrot. Þar sem algengara er að 

litið sé á konur sem fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis en gerendur þess þykir það mjög 

samfélagslega rangt þegar konur safna til dæmis óviðeigandi myndum af börnum 

(Martellozzo, Nehring og Taylor, 2010). 

Nýi heimurinn, internetheimurinn, hefur opnað nýjar dyr fyrir afbrotamenn af báðum 

kynjum. Með notkun internetsins hafa einstaklingar tækifæri til að kanna myrku hliðar 

kynvitundar sinnar. Það telst vera kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum á internetinu 

þegar einstaklingar hlaða niður og deila myndum af börnum sem verið er að misnota 

líkamlega og kynferðislega. Einnig telst það vera kynferðislegt ofbeldi á internetinu þegar 

haft er samband við barn á internetinu með það að markmiði að þróa kynferðislegt 
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samband við það. Í dag er mjög auðvelt að nálgast börn í gegnum internetið og í raun er 

afar áhættusamt fyrir börn að vera á internetinu án eftirlits. Þar eru þau óvarin fyrir 

óviðeigandi samtölum og ljósmyndum og þau gætu ósjálfrátt orðið kynferðisleg ímynd. 

Oft reyna kynferðisafbrotamenn að hvetja börn til að sýna kynferðislega hegðun á 

internetinu (Martellozzo, o.fl., 2010). 

 Það er ekki eins algengt að konur séu gerendur í kynferðisafbrotamálum og karlar 

en talið er að með tilkomu internetsins muni tíðni kynferðislegs ofbeldis af hendi kvenna 

hækka verulega. Áður fyrr áttu kynferðisafbrot sér aðallega stað innan veggja heimilisins, 

innan fjölskyldna eða á stofnunum. Internetið skapar stærri vettvang fyrir 

kynferðisafbrot. Nú til dags á kynferðislegt ofbeldi sér oft stað í netheimum og talið er að 

afleiðingar slíks ofbeldis séu jafn slæmar og afleiðingar ofbeldis í raunverulega heiminum. 

Í mörgum tilfellum, þar sem konur brjóta af sér kynferðislega á internetinu, hafa þær verið 

þvingaðar til þess af maka sínum. Eitt dæmi um konu og maka hennar, sem kærð voru 

fyrir kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á netinu, voru meðlimir á heimasíðum þar sem 

þau voru í sambandi við foreldra sem leyfðu þeim að misnota börnin sín. Þegar 

gerendurnir voru yfirheyrðir sakaði konan manninn sinn um að hafa hlaðið niður 

óviðeigandi myndunum af börnunum og neytt hana til að beita þau kynferðislegu ofbeldi 

(Martellozzo, o.fl., 2010). 

4.4 Kynjamunur gerenda í kynferðisafbrotamálum 

Rannsóknir hafa sýnt að flestir sem beita kynferðislegu ofbeldi hafa svipuð 

persónueinkenni og koma úr svipuðum aðstæðum. Bæði kynin eru líkleg til að koma frá 

brotnum heimilum þar sem það þykir eðlilegt að beita andlegu, líkamlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi. Þessum einstaklingum hættir til að finnast þeir ekki passa inn 

félagslega og finnast þeir vera útundan. Talið er að einstaklingar sem beiti kynferðislegu 

ofbeldi eigi yfirleitt ekki marga vini og geri nánast allt til þess að fá athygli og 

viðurkenningu frá öðru fólki (Elliott, 1994b). Önnur einkenni kynferðisafbrotamanna geta 

verið andfélagslegur persónuleiki en þá hefur afbrotamaðurinn litla samkennd með 

öðrum einstaklingum sem gerir þeim kleift að brjóta á einstaklingi án þess að finnast það 

rangt. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem beita kynferðislegu ofbeldi séu oft á 

tíðum einmanna, með lítið sjálfstraust og upplifi varnarleysi. Auk þess glíma gerendur í 

kynferðisafbrotamálum oft við tengslaröskun (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011).  
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Þó að margt sé líkt með öllum þeim, konum jafnt sem körlum, sem fremja 

kynferðisafbrot eru ákveðnir þættir sem greina kvenkyns gerendur frá karlkyns 

gerendum. Konur byrja að meðaltali mun seinna að beita kynferðislegu ofbeldi en karlar. 

Þær eru því oftast mun eldri en karlar þegar þær byrja að brjóta af sér. Konur fá yfirleitt 

ekki annan aðila til að hlífa sér og vera meðsekan og auk þess nota þær ekki eins mikið 

líkamlegt ofbeldi. Í þeim tilfellum sem þær nota líkamlegt ofbeldi nota þær ekki eins mikla 

krafta og karlmenn. Einnig er talið að konur noti mun sjaldnar hótanir til að þagga niður í 

fórnarlömbum sínum en karlar. Þegar konur eru kærðar fyrir kynferðislega misnotkun eru 

þær líklegri til að viðurkenna brot sín og taka ábyrgð á gjörðum sínum heldur en karlar 

sem kærðir eru fyrir brot af sama tagi. Rannsóknir hafa auk þess sýnt að það eru meiri 

líkur á að konur refsi sjálfum sér með sjálfsskaðandi hegðun heldur en karlmenn 

(Boroughs, 2004). 

Rannsóknir sýna að algengt er að karlar sem beita kynferðislegu ofbeldi séu oftar 

undir áhrifum áfengis eða vímuefna þegar þeir fremja brotin en konur, sem eru sjaldnast 

undir áhrifum vímuefna þegar þær fremja sín brot. Rannsóknir hafa einnig sýnt að konur 

sem beita kynferðislegu ofbeldi séu ólíklegri til þess að eiga við áfengis- og/eða 

vímuefnavandamál að stríða en aðrir kvenkyns afbrotamenn. Einnig hafa rannsóknir leitt 

í ljós að kvenkyns gerendur í kynferðisafbrotamálum séu líklegri en karlkyns gerendur til 

þess að þekkja fórnarlömb sín eða vera náin þeim. Oft á tíðum er konan einhvers konar 

umönnunaraðili fórnarlambsins, t.d. móðir, barnapía eða ættingi. Í rannsókn Faller (1995) 

kom í ljós að meira en helmingur af konunum í rannsókninni voru mæður sem höfðu 

misnotað sín eigin börn og í einhverjum tilfellum börn annarra. Algengast er að kona sem 

kærð er fyrir kynferðislega misnotkun sé móðir eða stjúpmóðir þolandans en næst 

algengast er að hún sé nágranni þolandans og þar á eftir barnapía hans (Gannon og Rose, 

2008; Tsopelas, o.fl., 2012).  

Helsti munurinn á körlum og konum sem kynferðisafbrotamönnum er talinn vera sá 

að oft fremja konur kynferðisafbrot í félagi við annan einstakling, í flestum tilfellum 

karlmann, á meðan það er talið mjög óalgengt að karlmenn beiti kynferðislegu ofbeldi í 

félagi við aðra. Í flestum tilfellum er konan þvinguð af maka sínum til að beita 

kynferðisobeldi og oft vill hún ekki taka þátt í afbrotinu en gerir það vegna þess að hún 

hræðist maka sinn (Elliott, 2008b).  
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5 Meðferðarúrræði  

Í þessum kafla verður fjallað um meðferðarúrræði fyrir konur sem beita kynferðislegu 

ofbeldi, einar eða í félagi við karlmann. Í kaflanum verður meðal annars fjallað um 

meðferðarúrræði í Kanada og Bretlandi en einnig verður fjallað um markmið sem ættu að 

vera til staðar í meðferðum fyrir kvenkyns gerendur kynferðisofbeldis. 

5.1 Meðferð fyrir konur sem beita kynferðislegu ofbeldi 

Rannsóknir hafa sýnt að konur sem gerendur í kynferðisafbrotum séu, líkt og karlkyns 

gerendur, fjölbreyttur hópur afbrotamanna með mismunandi þarfir og þurfi því á 

mismunandi meðferðarúrræðum að halda. Margar rannsóknir á kvenkyns gerendum hafa 

lagt áherslu á lýðfræðileg einkenni kvennanna ásamt einkennum fórnarlamba þeirra en 

minni áherslu á hvaða meðferðarúrræði henta þessum konum. Margir matslistar hafa 

verið notaðir í meðferðarvinnu með karlkyns gerendum sem hafa aldrei verið prófaðir á 

kvenkyns gerendum vegna þess að það er algengara að karlmenn beiti ofbeldi en konur 

(Vandiver and Kercher, 2004). 

Þó svo að meira sé til af meðferðarúrræðum fyrir karlkyns gerendur eru einnig til 

meðferðarúrræði fyrir konur. Það fer þó eftir samfélagi og löndum hversu aðgengileg 

þessi meðferðarúrræði eru. Í Bretlandi er stofnun að nafni The Lucy Faithful Foundation 

en hún hefur unnið, í yfir 15 ár, með konum sem fremja kynferðisafbrot. Markmið 

stofnunarinnar er að minnka líkur á því að börn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þetta er 

sjálfstætt starfandi stofnun sem tekur að sér konur sem eru kærðar fyrir eða grunaðar um 

að hafa beitt börn kynferðislegu ofbeldi. Í boði eru einstaklingsviðtöl þar sem haft er að 

markmiði að stjórna og draga úr áhættu á einstaklingsgrundvelli. Í viðtölunum er lögð 

áhersla á vandamál svo sem kynferðislega örvun gerendanna en auk þess er unnið með 

viðhorf þeirra og tengslasambönd. Reynt er að koma til móts við þarfir kvennanna á 

jákvæðan hátt. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að meðferðin hjá The Lucy Faithful 

Foundation skili árangri en til þess að hægt sé að taka betur mark á niðurstöðunum þurfa 

rannsóknirnar að ná til fleiri kvenna sem koma í meðferð til þeirra (Gannon og Rose, 

2008b).  

Í Kanada er einnig boðið upp á sérstaka meðferð fyrir konur sem beita kynferðislegu 

ofbeldi en sú meðferð felur í sér þó nokkrar tegundir af úrræðum, í mörgum þrepum, til 

að koma til móts við þarfir hvers og eins geranda. Fyrsta stigið í meðferð kvenkyns 
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gerenda á sér stað í upphafi dómsmáls. Þá er meðal annars lögð áhersla á 

kynferðisafbrotið sjálft ásamt sjálfsstjórn, afbrigðilegum hugsunum, samböndum og 

nánd. Á þessu stigi er aðalatriðið að konan læri að hafa sjálfsstjórn. Þá áttar konan sig á 

afbrotahegðun sinni og sér hvaða aðstæður það eru í hennar persónulega lífi sem fá hana 

til að brjóta af sér. Á öðru stigi meðferðarinnar er sambandið á milli meðferðar vegna 

kynferðisafbrotsins og annarra meðferða, sem konan þarf á að halda, skoðað. Það er gert 

til að þróa færni í daglegu lífi. Konurnar geta til dæmis þurft vímuefnameðferð, aðlögun 

að samfélaginu, hjálp við foreldrahlutverk og að koma sér í nám og/eða vinnu. Þriðja stig 

meðferðarinnar gengur út á að konurnar læri að skipuleggja sig og á fjórða stigi 

meðferðarinnar er mat lagt á hvort gerandinn sé tilbúinn til að fara aftur út í samfélagið 

(Gannon og Rose, 2008). 

Þegar meðferðarúrræði fyrir gerendur í kynferðisafbrotamálum í Bandaríkjunum voru 

skoðuð árið 2003 kom í ljós að í aðeins einum þriðja af meðferðarúrræðum var boðið upp 

á sérstaka meðferð fyrir kvenkyns gerendur. Yfir 300 meðferðarúrræði voru í boði fyrir 

fullorðnar konur og 250 fyrir unglingsstúlkur. Í þessum meðferðarúrræðum voru um 3800 

fullorðnar konur og 2700 unglingsstúlkur, en það er minna en 10% af heildarfjölda 

gerenda í öllum meðferðarúrræðum sem í boði voru fyrir gerendur í kynferðisafbrotum. 

Þrátt fyrir það voru tvöfalt fleiri konur í meðferð heldur en tveimur árum áður (Giguere 

og Bumby, 2007). 

Giguere og Bumby (2007) hafa fjallað um meðferðir á konum sem fremja 

kynferðisafbrot. Þau leggja áherslu á það hvernig konan framdi afbrotið en einnig á 

hefðbundna þætti meðferðar þar sem áhersla er lögð á vitsmunalegar raskanir og samúð 

með fórnarlambinu. Einnig ætti meðferðarúrræðið, samkvæmt Giguere og Bumby, að 

finna út áhættuþætti kvennanna og að vinna í því að finna góðar aðferðir til þess að þær 

geti bjargað sér sjálfar (Gannon og Rose, 2008). 

Cortoni (2014) nefndi fimm atriði sem æskilegt er að séu til staðar í meðferð fyrir 

kvenkyns gerendur í kynferðisafbrotum. Þau varða a) vitsmunalegt ferli, b) tilfinningalegt 

ferli, c) nánd og sambandsvandamál, d) kynferðislega virkni og e) félagsfærni. Í þessari 

meðferð er skoðað hvernig þessir þættir tengjast. Þannig þróast sjálfsstjórn (e. self-

management) sem felur í sér markmið til að öðlast heilsusamlegt og afbrotalaust líf. Þessi 

tegund af meðferð einblínir ekki einungis á kynferðisafbrot kvennanna heldur er áhersla 
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lögð á líf þeirra allt. Einnig er áhersla lögð á að meðferðin sé sniðin að persónulegum 

þörfum kvennanna (Cortoni, 2014; Hart og Dumasia, 2012).  

Það eru ekki miklar líkur á að fagaðilar eða þerapistar hafi reynslu af að vinna með 

konum sem hafa framið kynferðisbrot. Þrátt fyrir að lítið sé um rannsóknir á þessum 

konum og lítið um meðferðir fyrir þær má nýta þær upplýsingar sem til eru í 

meðferðarvinnu með konum, en rannsóknir á þessu sviði verða sífellt fleiri (Hart og 

Dumasia, 2012).  

5.2 Meðferð fyrir konur sem fremja kynferðisbrot í félagi við karlmann 

Það virðist vera erfitt fyrir meðferðaraðila að finna góðar aðferðir til að veita kvenkyns 

kynferðisafbrotamönnum meðferð. Ástæðan fyrir því er að of lítið er vitað um þessa 

tegund gerenda. Hægt er að hafa meðferðarúrræði fyrir karlkyns gerendur til hliðsjónar 

en lítið er til af viðurkenndum meðferðarúrræðum sem eru sérstaklega ætluð kvenkyns 

gerendum. Það er talið mikilvægt að finna viðurkennda meðferð sem er sérstaklega sniðin 

að konum. Þó að karlmenn og konur hafi oft á tíðum sömu áhættuþættina eru þeir ekki 

alltaf þeir sömu. Þegar áhættuþættir karlmanna eru notaðir sem viðmið er hætt við að 

horft sé fram hjá ýmsum öðrum atriðum sem geta átt við kvenkyns gerendur. Eins og fram 

kom í rannsókn Jane Matthews er algengt að konur brjóti af sér í félagi við karlmann. 

Niðurstöður þessara rannsókna hjálpa til við að meta og finna meðferðarúrræði fyrir 

kvenkyns gerendur. Þegar bjóða á upp á meðferðarúrræði fyrir konur er lykilatriði að vita 

hvort konurnar hafi beitt kynferðislegu ofbeldi í félagi við karlmann og þá hvort þær voru 

neyddar í verkið. Auk þess er mikilvægt að vita hvort þær hafi fengið kynferðislega örvun 

við verknaðinn (Hart og Dumasia, 2012). 

Við rannsókn á kynferðisafbroti þar sem bæði kona og karl eru gerendur er byrjað á 

því að skoða þátttöku konunnar, val á fórnarlambi, mögulega kynferðislega örvun, 

markmiðið með afbrotinu, t.d. hefnd. Einnig er viðhorf konunnar til afbrotsins skoðað. 

Þegar kona fremur kynferðisbrot í félagi við karlmann eru taldar miklar líkur á að hún hafi 

áður verið handtekin fyrir brot af einhverju tagi, en ekki endilega fyrir kynferðisbrot. Það 

gefur ákveðnar hugmyndir um að kvenkyns gerendur eigi við andfélagslegan persónuleika 

að stríða sem birtist í neikvæðri hegðun og neikvæðum félagsskap (Hart og Dumasia, 

2012).  
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Þegar konur sem fremja kynferðisafbrot í félagi við karlmann eru í meðferð er talið 

mikilvægt að skoða allar hliðar málsins og hafa þarf í huga að í mörgum tilfellum eru konur 

ekki neyddar til að fremja glæpinn. Oft er erfitt fyrir konur að taka ábyrgð á gjörðum sínum 

þegar menn þeirra eru meðsekir. Mikilvægt er að meðferð sé einstaklingsmiðuð og sniðin 

eftir þörfum hvers og eins geranda með áherslu á markmið meðferðarinnar (Hart og 

Dumasia, 2012). 
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6 Þolendur kynferðislegs ofbeldis 

Í þessum kafla er fjallað um afleiðingar kynferðislegs ofbeldis á þolendur þegar kona er 

gerandi. Í fyrri hluta kaflans er talað almennt um afleiðingar kynferðisofbeldis ásamt 

muninum á áhrifum sem ofbeldið hefur á þolendur þess eftir því hvort að það sé framið 

af konu eða karli. Í fyrr hlutanum er einblínt á fullorðna þolendur en í þeim seinni er fjallað 

um afleiðingar kynferðislegs ofbeldis á börn og ungmenni.  

6.1 Afleiðingar kynferðisofbeldis þegar gerandi er kona 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að fórnarlömb kvenkyns gerenda í kynferðisafbrotamálum eru 

ekki ýkja mörg en samt sem áður hópur sem vert er að gefa gaum. Líkt og brot karlkyns 

gerenda geta brot kvenkyns gerenda verið verulega alvarleg og haft mjög slæmar og 

neikvæðar afleiðingar fyrir fórnarlambið (Bunting, 2007).  

Áhrif kynferðislegs ofbeldis á þann sem verður fyrir ofbeldinu eru oft mjög svipuð 

sama hvort gerandinn er kvenmaður eða karlmaður. Í báðum tilvikum má segja að lífi 

fórnarlambsins sé snúið á hvolf og slík reynsla hefur auðvitað mikil áhrif á einstaklinga. 

Einkenni þolenda kynferðislegs ofbeldis geta meðal annars verið sjálfsvígshugleiðingar, 

áfengis- og vímuefnavandi og jafnvel kynáttunarvandi Vitað er til þess að einn karlkyns 

þolandi kynferðisofbeldis hafi verið látinn ganga í nærfötum geranda síns þegar hann var 

barn og hefur hann haldið áfram að ganga í kvenmannsnærfötum á fullorðinsárum. Sá 

þolandi á einnig í erfiðleikum með að viðhalda ástarsamböndum. Langflestir karlmenn 

sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi konu upplifa mikið hatur og reiði gagnvart 

kvenmönnum. Margir þolendur kljást einnig við þunglyndi og kvíða ásamt sjálfsskaðandi 

hegðun. Nokkuð er um að þolendur þrói með sér átraskanir og áfallastreituröskun. Í 

sumum tilfellum hafa slíkir þolendur, seinna meir, beitt sín eigin börn kynferðislegu 

ofbeldi en afleiðingarnar geta einnig komið fram sem hræðsla við að snerta sín eigin börn 

(Elliott, 1994a). Ástæðan fyrir því getur verið að þolendurnir séu ekki vissir um sína eigin 

sjálfsmynd og þeim finnist þau líkjast geranda sínum og leiðast þar af leiðandi sjálfir út í 

að verða gerendur í kynferðislegu ofbeldi. (Tsopelas, o.fl., 2012). 

 Í rannsókn sem Chandy, Blum og Resnick (1996) gerðu kom fram að munur var á 

konum sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi og körlum sem verða fyrir sams konar 

ofbeldi. Í rannsókninni kom fram að karlmenn sem höfði orðið fyrir kynferðislegri 

misnotkun af hendi kvenna voru líklegri en konur til að standa sig illa í skóla, sýna 
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áhættuhegðun í kynlífi og vera til vandræða sem unglingar. Hins vegar voru konur í meiri 

hættu en karlar að sýna sjálfsskaðandi hegðun og þróa með sér átraskanir. Bæði konur og 

karlar eru líkleg til að sýna aukna neyslu áfengis og vímuefna í kjölfar þess að hafa orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi. Talið er að konur neyti áfengis oftar en karlmenn en að 

karlmenn neyti hins vegar meira magns af áfengi í einu og noti frekar marijúana en konur.  

Komið hefur í ljós að fórnarlömb, sem bæði hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af 

hendi konu og af hendi karlmanns, hafi orðið fyrir meira áfalli þegar kona beitti þá ofbeldi 

en þegar karlmaður gerði það. Þar sem konur eru tilfinningaríkari en karlar og eiga auðvelt 

með að öðlast traust barna sinna sýna börn oft meiri reiði og finnst þau vera meira svikin 

þegar kona beitir þau kynferðislegu ofbeldi en þegar karlmaður gerir það (Boroughs, 

2004).  

Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru mismunandi og er margt sem getur haft áhrif, 

t.d. alvarleiki og lengd misnotkunarinnar. Auk þess ráðast afleiðingar kynferðislegs 

ofbeldis af því hvernig gerandinn var, þ.e. hvort hann var árásargjarn eða ekki. Það er því 

misjafnt hversu lengi þolendur eru að jafna sig en fullyrða má að í nánast öllum tilvikum 

hefur kynferðisofbeldi neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn sama á hvaða aldri hann 

er (Tsopelas, o.fl., 2012). 

6.2 Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis á ungmenni 

Margir fræðimenn skipta afleiðingum kynferðisofbeldis upp eftir aldri þolenda eða 

aldursskeiði en afleiðingar ofbeldis eru oft mismunandi eftir því á hvaða aldri þolendur 

eru. Fórnarlömb í yngra lagi eru gjörn á að kenna sjálfum sér um. Þau skilja ekki að kona 

hafi getað beitt þau ofbeldi og halda jafnvel að þau hafi sjálf gert eitthvað rangt og eigi 

þess vegna ofbeldið skilið. Börn vilja gjarnan segja frá en þora því ekki alltaf. Þau halda ef 

til vill að þeim verði ekki trúað og gera sér jafnvel grein fyrir að konur eigi auðvelt með að 

fela sig á bakvið það að þær séu mæður eða umönnunaraðilar. Börn eiga líka stundum 

erfitt með að segja frá ofbeldinu vegna hræðslu við að missa móður sína. Börnin eru þá í 

þeirri stöðu að vilja ekki bregðast mæðrum sínum og halda í þá von að ofbeldið muni taka 

enda. Stúlkur sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi konu skammast sín oft fyrir 

kvenlegan líkama sinn og geta haft áhyggjur af kynhneigð sinni. Hugsanlega verða þær 

hræddar um að „smitast“ af samkynhneigð gerandans og halda þar af leiðandi að þær 

hljóti að vera samkynhneigðar. Auknar líkur er á því að unglingar sem verða fyrir 
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kynferðislegu ofbeldi strjúki að heiman til að forðast ofbeldið. Það getur verið eðlilegt, 

sérstaklega ef stúlkurnar hafa enga hjálp fengið (Tsopelas o.flr., 2012). 

Í einni rannsókn kom fram að ungir þolendur kvenkyns gerenda treysti sér oft ekki til 

að segja frá misnotkuninni sem þeir hafa orðið fyrir og í mörgum tilfellum viðurkenna 

þolendur ekki að þeir hafi verið misnotaðir. Oftast er það vegna þess að gerandinn er 

náinn ættingi. Í málum, þar sem gerendur voru mæður þolenda, var mun erfiðara fyrir 

þolendur að viðurkenna ofbeldið vegna þess að þolendurnir báru ákveðið traust til mæðra 

sinna og neituðu að trúa því að þær getu gert þeim eitthvað illt (Tsopelas, o.fl., 2012). 

Börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi móður vilja oft ekki kæra móður sína 

vegna þess að hún er móðir þeirra og hefur alið þau upp og þeim þykir þrátt fyrir allt vænt 

um hana (Elliott, 1994a). Unglingsstrákar eiga oft erfiðast með að segja frá því að þeir hafi 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi konu. Í mörgum tilvikum er ekki litið á kynlíf milli 

konu og unglingsstráks sem kynferðislegt ofbeldi. Oft er minna gert úr því þegar 

unglingsstrákur verður fyrir kynferðislegu ofbeldi af hendi konu en þegar unglingsstúlka 

er fórnarlamb karlmanns. Stundum er gefið í skyn að strákurinn eigi að vera ánægður með 

að fá kynlífsreynslu frá konunni. Þetta getur verið ein af ástæðunum fyrir því að kvenkyns 

gerendur eru sjaldan kærðir fyrir kynferðislegt ofbeldi gagnvart unglingsstrákum 

(Bunting, 2007). 
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7 Umræða  

Ljóst er að kynferðislegt ofbeldi er með alvarlegustu tegundum ofbeldis og óhætt er að 

fullyrða að það á sér stað alls staðar í heiminum. Bæði konur og karlmenn geta verið 

gerendur í kynferðislegu ofbeldi en mál kvenna hafa minna verið rannsökuð. Í flestum 

tilfellum er erfitt fyrir fólk að sjá konur fyrir sér beita ofbeldi vegna þess að litið er á konur 

sem móðurímynd og góðan umönnunaraðila, en í því felst að hugsa vel um börn. Fólk á 

erfitt með að sætta sig við þá staðreynd að konur geti misnotað börn líkt og karlar. Mikil 

skömm hefur hvílt yfir því að til séu konur sem beiti kynferðislegu ofbeldi og það er ein af 

ástæðunum fyrir því að þetta efni hefur lítið verið rannsakað. Það er þó mikilvægt að gera 

sér grein fyrir því að konur geta verið gerendur. 

Samkvæmt rannsóknum á þessu málefni virðast konur geta verið gerendur í 

kynferðisafbrotamálum oftar en talið hafði verið og ljóst er að þörf er á að skoða þessi 

mál betur. Lang flestar rannsóknir sýna þó að meirihluti gerenda í kynferðisafbrotamálum 

eru karlmenn, en hlutur kvenna virðist fara vaxandi. Talið er að konur beiti eina af hverri 

hundrað stúlkum og einn af hverjum hundrað drengjum kynferðislegu ofbeldi. Á Íslandi 

er því miður ekki mikið til af tölulegum upplýsingum um gerendur í 

kynferðisafbrotamálum en líkt og annars staðar eru fleiri karlmenn en konur gerendur í 

slíkum málum. Ein íslensk rannsókn sýndi fram á að á árunum 2006–2009 voru karlmenn 

gerendur í 92% tilfella en konur einungis í 7% tilfella.  

Eins og áður hefur komið fram hafa málefni kvenna sem fremja kynferðisafbrot lítið 

verið rannsökuð og þess vegna er ekki mikið til af kenningum um þessar konur. Út frá 

nokkrum rannsóknum sem gerðar hafa verið hafa verið hannaðir formgerðarflokkar sem 

hægt er að flokka kvenkyns gerendur í. Kona að nafni Jane K. Matthews kom fram með 

þrjá flokka sem hafa mikið verið notaðir í rannsóknum á kvenkyns gerendum í 

kynferðisafbrotum. Í fyrsta flokkinn hennar teljast konur sem eru kennarar eða elskendur 

en þá notfæra konur sér stöðu sína til þess að komast í nánd við unglingsstráka. Þær eiga 

það til að réttlæta hegðun sína með því að telja sér trú um að þær séu að gera strákunum 

greiða og séu bara góðar við þá. Algengt er að gerendur kynferðislegs ofbeldis falli í 

þennan flokk. Þessi brot eru í raun samfélagslega viðurkenndari en mörg önnur brot. Oft 

er litið á það sem svo að strákarnir séu bara heppnir að fá að sofa hjá kennurum sínum. 

Ofbeldi í félagi við karlmann er annar flokkur Matthews en í þann flokk falla konur sem 



28 

beita kynferðislegu ofbeldi vegna áhrifa frá maka, sem oftast er karlmaður. Oft taka þær 

þátt í ofbeldinu vegna þess að maki þeirra neyðir þær til þess. Stundum taka þær þó 

sjálfviljugar þátt í ofbeldinu. Margir kvenkyns gerendur falla undir þennan flokk. Í Þriðja 

flokkinn teljast konur sem misnota sín eigin börn eða börn sem þær hafa greiðan aðgang 

að án aðstoðar karlmanns. Matthews telur líklegt að þessar konur hafi sjálfar orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi í æsku. Vandiver og Kercher gerðu, líkt og Matthews, 

formgerðarflokkun út frá rannsókn sem þau gerðu en stærsti flokkurinn í þeirri rannsókn 

voru gagnkynhneigðir uppalendur. Konur sem falla í þann flokk skortir nánd og reyna að 

bæta það upp með því að brjóta á unglingum. Þær eru oft með ranghugmyndir um 

samband sitt og fórnarlambsins. Þessi flokkur líkist fyrsta flokki Matthews, 

kennari/elskandi að mörgu leyti. Vandiver og Kercher hafa verið gagnrýnd fyrir að fjalla 

ekki sérstaklega um konur sem fremja kynferðisbrot í félagi við karlmann en Matthews og 

fleiri rannsakendur lögðu áherslu á þann hóp kvenkyns gerenda.  

Viðhorf fólks til kvenkyns gerenda eru mjög mismunandi en rannsóknir hafa sýnt fram 

á að það þykir ekki jafn alvarlegt þegar karlar eru þolendur kynferðislegs ofbeldis eins og 

þegar konur eru það. Oft er lítið gert úr því þegar karlmenn verða fyrir kynferðislegu 

ofbeldi og þess vegna upplifa karlmenn, sem verða fyrir slíku ofbeldi, oft meiri skömm en 

konur sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru 

svipaðar hjá karlkyns þolendum og kvenkyns þolendum. Afleiðingarnar geta meðal annars 

verið sjálfsvígshugleiðingar og áfengis- og vímuefnaneysla en talið er að konur drekki oftar 

á meðan karlmenn drekki meira í einu. Þeir sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eiga 

oft erfitt þegar þeir eignast sín eigin börn. Sumir eiga erfitt með að snerta barnið sitt á 

meðan aðrir fara að beita sín eigin börn ofbeldi. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru þó 

ekki alltaf eins og má sjá nokkurn mun á körlum og konum í þeim efnum. Það eru til dæmis 

meiri líkur á að karlmenn, sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi, standi sig verr í skóla, 

sýni áhættuhegðun í kynlífi og verði til vandræða sem unglingar en hins vegar sýna konur, 

í sömu aðstæðum, oftar sjálfsskaðandi hegðun og þróa oftar með sér átraskanir. Misjafnt 

er hversu alvarlegar afleiðingar ofbeldis eru og hvaða áhrif það hefur á einstaklinga en 

það getur farið eftir lengd og gerð misnotkunarinnar ásamt því hversu árásargjarn 

gerandinn var.  
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Það er ekki hægt að sjá fyrir hvaða einkenni kvenkyns gerendur í kynferðisafbrotum 

hafa. Þær eru í raun á öllum aldri en meðalaldur þeirra er talinn vera 26 ára. Nokkur 

sameiginleg einkenni eru þó til staðar, t.d. áfengis- og vímuefnaneysla ásamt 

geðröskunum. Þó nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að miklar líkur séu á að konur sem 

beita kynferðislegu ofbeldi hafi sjálfar orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Helstu 

aðferðir sem kvenkyns gerendur notast við þegar um kynferðisofbeldi er að ræða, eru 

hótanir, meinyrði, andlegt og óbeint ofbeldi. Einnig er algengt að þær nýti sér það þegar 

karlmaður er undir áhrifum áfengis því þá er auðveldara fyrir þær að ráða við hann og 

stjórna honum. Persónueinkenni gerenda í kynferðisafbrotum eru oft svipuð og gerendur 

koma oftar en ekki úr svipuðum aðstæðum, t.d. frá brotnum heimilum. Einn 

aðalmunurinn á kynjunum er aldurinn, þ.e. konur byrja að meðaltali seinna en karlar að 

beita kynferðislegu ofbeldi. Þegar karlmenn beita ofbeldi nota þeir oft mikla krafta en 

konur gera það í minna mæli og eru ekki eins árásargjarnar. Auk þess eru minni líkur á að 

konur láti einhvern hlýfa sér og geri einhvern meðsekan. Konur eru líklegri en karlar til að 

játa sig sekar og taka við afleiðingunum. Kvenkyns gerendur eru oft nánari fórnarlömbum 

sínum en karlkyns gerendur. Þær eru oft á tíðum mæður, stjúpmæður eða barnapíur 

þolendanna. Einn helsti munurinn á konum og körlum sem gerendum í kynferðisafbrotum 

er sá að stór hluti kvenna fremur kynferðisbrot í félagi við annan einstakling eins og fram 

kemur hjá Matthews. Oftast er ástæðan sú að konan hræðist maka sinn og þorir ekki 

annað en að gera það sem henni er sagt að gera. 

Meðferðarúrræði fyrir konur sem hafa beitt kynferðislegu ofbeldi er af skornum 

skammti en það er þó misjafnt eftir löndum og menningu. Gerendur í 

kynferðisafbrotamálum mynda fjölbreyttan hóp. Sníða þarf meðferðaráætlun eftir því. 

Það er mikilvægt að finna úrræði sem eru sérstaklega sniðin fyrir konur vegna þess að 

konur og karlar hafa ólíkar þarfir. Sérstaklega þarf að finna meðferðarúrræði fyrir konur 

sem beita ofbeldi í félagi við karlmann vegna þess að það er algengt að ofbeldi kvenkyns 

gerenda eigi sér stað með þeim hætti. Þá er mikilvægt að horfa til þess hvort þær hafi 

sjálfviljugar tekið þátt í ofbeldinu eða hvort þær hafi verið neyddar til þess af manni 

sínum. Mikilvægt er að meðferðarvinnann sé einstaklingsmiðuð svo hægt sé að vinna eftir 

þörfum og vandamálum hverrar konu fyrir sig. Vegna þess að fleiri karlar fremja 

kynferðisafbrot en konur eru mun fleiri úrræði til staðar fyrir þá. Hægt er að hafa þessi 

meðferðarúrræði til hliðsjónar í meðferðarúrræðum fyrir konur en einnig þarf að skoða 
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niðurstöður rannsókna sem hafa beinst að kvenkyns gerendum og þeirra þörfum til að 

konur fái sem mest út úr meðferðarúrræðunum. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Berglind Þóra Haraldsdóttir 
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