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Djúp og viðvarandi þjáning: 

Reynsla íslenskra karla af áhrifum 
kynferðislegs ofbeldis í æsku 

Sigrún Sigurðardóttir 

Sigríður Halldórsdóttir 

Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að kynferðislegt ofbeldi í æsku getur haft víðtæk, 

alvarleg og langvinn áhrif á heilsufar og líðan þolenda. Markmið rannsóknarinnar var að 

auka þekkingu og dýpka skilning á áhrifum kynferðislegs ofbeldis í æsku á íslenska karla. 

Rannsóknaraðferðin var fyrirbærafræði og voru tvö viðtöl tekin við sjö karla á aldrinum 

30-65 ára, samtals 14 viðtöl. Meginniðurstaðan er að líf karlanna hefur verið mikil 

þrautaganga og þjáning þeirra ristir enn djúpt. Í flestum tilfellum virðast þeir beina 

tilfinningum sínum talsvert út á við (externalization) sem birtist í því að þeir leiðast í 

miklum mæli út í áfengis- og fíkniefnamisnotkun, afbrot og áhættuhegðun. Ásamt því 

að vera með einkenni ofvirkni eru þeir með einkenni flókinnar áfallastreituröskunar. 

Þeim leið mjög illa á æsku- og fullorðinsárum og notuðu ýmis bjargráð til að lifa af, 

einkum tilfinningalega aftengingu og flótta frá aðstæðum. Þeir telja mikilvægt að vinna 

með áföllin til að fá frelsi frá þjáningunni, komast í tengsl við tilfinningar sínar og mynda 

dýpri tengsl við aðra og læra að lifa með þessari skelfilegu reynslu. Mikilvægt er að 

fagfólk þekki áhrif kynferðislegs ofbeldis í æsku til að geta veitt einstaklingum með slíka 

reynslu viðeigandi stuðning. Þá þarf að þróa skilvirkari meðferðarúrræði til að minnka 

þjáningu þeirra og efla forvarnir til að fyrirbyggja að börn þurfi að þola slíkt. 

INNGANGUR 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er ekki vitað hversu algengt 

kynferðislegt ofbeldi í bernsku (KOB) er, þar sem það er enn dulið vandamál. 

Einstaklingar sem fyrir því verða halda því oft leyndu, segja ekki frá, upplifa skömm 

eftir slíka reynslu, eða vilja ekki bera þann stimpil að vera þolendur ofbeldis. KOB er 

alvarlegt og útbreitt vandamál á heimsvísu sem hefur áhrif á líf milljóna barna og eru 

heilbrigðis-, menntamála-, félagsmála- og lagayfirvöld hvött til þessa að taka ábyrgð 

gagnvart því (WHO, 2014).  

Kynferðislegt ofbeldi gegn drengjum er betur falið og minna rannsakað en 

kynferðislegt ofbeldi gegn stúlkum og eru tíðnitölur mjög mismunandi. Rannsóknir í 22 

löndum sýndu að 7,9% drengja höfðu upplifað einhverskonar KOB fyrir 18 ára aldur 

(Pereda o.fl., 2009). Íslensk rannsókn meðal framhaldsskólanema sýndi að 17,8% 

drengir höfðu upplifað KOB fyrir 18 ára aldur (Asgeirsdottir, Sigfusdottir, Gudjonsson, 

& Sigurdsson, 2011). Í niðurstöðum rannsókna í norrænum löndum höfðu 3-23% 

drengja upplifað KOB (Kloppen o.fl., 2016), og meðal 6787 svissneskra unglinga 

tilkynntu 17,2% drengja KOB (Mohler-Kuo o.fl., 2014). Bandarísk rannsókn meðal 

7970 karla sýndi að 16% þeirra höfðu orðið fyrir KOB (Dube o.fl., 2005). 

Karlar með sögu um KOB upplifðu fordóma frá samfélaginu og fannst þeir vera 

einhvers konar jaðarhópur (O'Leary & Barber, 2008). Drengir segja sjaldan frá ofbeldi 

á þeim tíma sem það á sér stað, og það tekur þá langan tíma að deila þeirri reynslu, ef 
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þeir gera það á annað borð. Að segja frá ofbeldi er mjög mikilvægt fyrir heilsufar og 

líðan og getur því haft mikil áhrif á bataferlið. Bældar tilfinningar og minningar tengdar 

ofbeldisreynslunni, og þjáningin sem því fylgir, geta brotið niður sjálfsmynd 

einstaklingsins og heilsuna. Karlar sem höfðu reynslu af því að segja frá fundu fyrir bæði 

jákvæðum og neikvæðum viðbrögðum, en það getur verið flókið ferli fyrir karlmenn og 

geta karllæg gildi, karlmennskuímynd eða staðalímyndir, haft áhrif þar á (Gagnier & 

Collin-Vézina, 2016). Þrátt fyrir meiri þekkingu á afleiðingum KOB, virðast karlmenn 

almennt ekki leita sér hjálpar vegna reynslu sinnar (O'Leary & Barber, 2008; Easton, 

2014). 

Langvarandi áfallastreituröskun (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) getur 

þróast eftir KOB eða þegar hvert áfallið rekur annað. Karlmenn sem hafa reynslu af 

KOB eru tíu sinnum líklegri til að greinast með sjúkdóma, geðvefræn einkenni og PTSD 

en þeir sem hafa ekki slíka reynslu (O'Leary, 2009). Drengir sem verða fyrir KOB eiga 

á hættu að eiga í auknum vandamálum á fullorðinsárum (Easton, 2012) og þeir eru í 

aukinni áhættu fyrir sjálfsvígshugsunum og sjálfsvígum (Easton, Renner, & O‘Leary, 

2013). Rannsókn á langtímaafleiðingum meðal 7970 karla sýndi að sjálfsvígstilraunir 

voru tvisvar sinnum algengari meðal þeirra sem voru með sögu um KOB en meðal 

þeirra sem höfðu ekki slíka reynslu (Dube o.fl., 2005). Meðal 2108 unglinga í 93 skólum 

í Svíþjóð kom í ljós að 33,3% drengja með sögu um KOB höfðu reynt að taka líf sitt 

eða sýnt sjálfseyðandi hegðun á móti 5,1% drengja án slíkrar sögu (Edgard & Ormstad, 

2000). Geðræn einkenni sem komið hafa fram eftir ofbeldi af ýmsu tagi eru þunglyndi, 

kvíði, fælni, sjálfsvígstilraunir, lélegt sjálfsmat, skömm, sektarkennd, sjálfskaðandi 

hegðun og áfengis- og vímuefnamisnotkun (WHO, 2002).  

Í rannsókn Lisak (1994) voru tekin viðtöl við 26 karlmenn sem höfðu orðið fyrir 

KOB. Lýstu þeir einkennum eftir það eins og reiði, svikum, ótta, hjálparleysi, hugsunum 

um samkynhneigð, flótta, einangrun, missi, efasemdum um karlmennsku, litlu sambandi 

við æskufélaga, neikvæðni gagnvart sjálfum sér og öðru fólki, kynlífsvandamálum, 

sjálfsásökunum, sektarkennd, skömm og niðurlægingu.  

Rannsóknir á líkamlegum vandamálum meðal karla eftir KOB skortir verulega, meiri 

áhersla hefur verið á að skoða sálrænar og félagslegar hliðar þess. Í rannsókn Coxwell, 

King, Mezey og Kell (2000) meðal 224 karla eldri en 18 ára, á þvagfæra- og 

kynsjúkdómadeild í London, höfðu 12% orðið fyrir KOB fyrir 16 ára aldur og 18% á 

fullorðinsárum. Þeir sem þjást eftir KOB voru líklegri til að tilkynna kynferðislega 

misnotkun á fullorðinsárum og vera með vandamál tengd þvag- og kynfærum. Líkamleg 

einkenni sem komið hafa fram eftir alls kyns ofbeldi eru meltingarfærasjúkdómar, 

öndunarfærasjúkdómar, sjúkdómar í og á kynfærum og ófrjósemi, útbreiddir og 

langvinnir verkir, svefnörðugleikar, skjálfti, dofi og PTSD (WHO, 2002).  

Karlmenn sem hafa upplifað KOB efast oftar um kynhneigð sína en þeir sem ekki 

hafa orðið fyrir slíkri reynslu, eiga oftar í erfiðleikum með sjálfsmynd sína, og upplifa 

oftar vandmál tengd kynferði og brotinni karlímynd (O‘Leary, Easton, & Gould, 2015). 

Karlar með slíka sögu voru líklegri til að taka of mikla ábyrgð í samböndum og áttu 

erfitt með að vera trúir mökum sínum (Whiffen & MacIntosh, 2005). Þeir upplifðu 

einnig að endurminningar tengdar ofbeldinu hefðu truflandi áhrif á kynlíf þeirra 

(Andersen, 2008). Þeir tóku frekar þátt í að taka áhættu tengda kynlífi (Schraufnagel o.fl., 

2010), áttu við vandamál að stríða í hjónabandi, og voru í aukinni hættu á áfengis- og 

vímuefnavanda og hegðunarvanda (Dube o.fl., 2005). Karlmenn sem voru að glíma við 

afleiðingar KOB notuðu vinnufíkn, áfengissýki eða átröskun sem leiðir út úr vanlíðan 

sinni (Alaggia & Millington, 2008).  

Til að bæta þjónustu fyrir karla með reynslu af KOB er mikilvægt fyrir fagfólk að 

vera upplýst um hugsanlegar afleiðingar og taka tillit til sérstöðu karlmanna í áætlun og 

meðferð (Easton, Coohey, Rhodes & Moorthy, 2013). Einnig er mikilvægt að meta 

karlmenn sérstaklega með tilliti til aukinnar hættu á sjálfsvígum eftir KOB (Pérez-

Fuentes o.fl., 2013).  
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Reynsla íslenskra kvenna af áhrifum KOB hefur verið rannsökuð (Sigrún 

Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009), en fáar íslenskar rannsóknir eru til þar 

sem rannsökuð hefur verið reynsla íslenskra karla. Þörf er á að auka þekkingu meðal 

fagfólks um alvarleika kynferðislegs ofbeldis gegn körlum og efla rannsóknir á því sviði 

því ætla má að reynsla karla sé önnur en kvenna.  

Markmið þessarar rannsóknar er að auka þekkingu og dýpka skilning á reynslu 

íslenskra karlmanna af áhrifum kynferðislegs ofbeldis í bernsku. Rannsóknarspurningin 

er: Hver er reynsla íslenskra karla af kynferðislegu ofbeldi í bernsku og af áhrifum þess 

á líðan þeirra og heilsu? 

AÐFERÐ 

Aðferðin sem notuð var til að svara rannsóknarspurningunni var Vancouver-skólinn í 

fyrirbærafræði. Eitt af helstu einkennum Vancouver-skólans er rannsóknarferlið sem 

sett er fram í 12 meginþrepum (sjá töflu 1) og að á meðan rannsóknin er unnin er farið í 

gegnum ákveðið sjö þrepa vitrænt ferli aftur og aftur í hverju hinnar 12 þrepa: Að vera 

kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman, og að sannreyna (sjá 

mynd 1) (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

[Tafla 1] [Mynd 1] 

 

Tafla 1. Rannsóknarferill Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 286) 
Rannsóknarþáttur Hvað gert var í þessari rannsókn 
Þrep 1. Velja samræðufélaga (úrtakið).  Valdir voru 7 karlmenn með tilgangsúrtaki sem höfðu orðið fyrir 

sálrænu áfalli vegna kynferðislegs ofbeldis í bernsku.  
Þrep 2. Vera kyrr. Áður en byrjað var á samræðum var staldrað við til að átta sig á 

fyrirframmótuðum hugmyndum um fyrirbærið og reynt að leggja þær 
til hliðar. 

Þrep 3. Taka þátt í samræðum. Gagnasöfnun. Tvö viðtöl við hvern karlmann, samtals 14 viðtöl. Viðtölin voru á 
formi samræðna. 

Þrep 4. Hefja gagnagreiningu. Skerpt vitund 
varðandi orð.  

Unnið var samhliða að gagnasöfnun og gagnagreiningu.  

Þrep 5. Hefja greiningu á þemum.  Vélritaður texti var lesinn yfir nokkrum sinnum til að svara 
spurningunni: Hver er kjarninn í því sem karlmaðurinn er að segja? 

Þrep 6. Átta sig á heildarmynd af reynslu hvers 
einstaklings.  

Mikilvægustu atriðunum raðað upp í eina heildarmynd og fundinn 
rauði þráðurinn í frásögn hvers karlmanns. 

Þrep 7. Staðfesta heildarmynd af reynslu hvers 
einstaklings með honum sjálfum. 

Hvert einstakt hugtakalíkan var kynnt fyrir hverjum karlmanni.   

Þrep 8. Átta sig á heildarmyndinni – 
meginniðurstöður.  

Lokaúrvinnsla krafðist lýsingar og túlkunar rannsakenda og þurfti að 
vera að öllu leyti byggð á rannsóknargögnunum.  

Þrep 9. Bera saman niðurstöðurnar við 
rannsóknargögnin eða rituðu samræðurnar til 
að sjá hvort þær séu í samræmi.  

Öll viðtölin voru lesin yfir aftur til að tryggja þetta. 

Þrep 10. Velja rannsókninni heiti sem lýsir 
niðurstöðum hennar. 

Djúp og viðvarandi þjáning: Reynsla íslenskra karla af áhrifum 
kynferðislegs ofbeldis í æsku. 

Þrep 11. Sannreyna niðurstöður með með 
rannsakendum.   

Niðurstöðurnar voru bornar undir nokkra af körlunum.  

Þrep 12. Skrifa upp niðurstöður 
rannsóknarinnar.  

Það krafðist þess að rödd karlanna fengi að heyrast. Vitnað var í það 
sem þeir sögðu til að segja frá fyrirbærinu á eins trúverðugan hátt og 
hægt er. 
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Mynd 1. Vitrænn vinnuferill Vancouver-skólans í fyrirbærafræði (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013 bls. 285). 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö karlar sem höfðu verið beittir kynferðislegu ofbeldi 

í æsku. Þeir voru valdir með tilgangsúrtaki, en þá eru valdir einstaklingar sem hafa bæði 

dæmigerða og ódæmigerða reynslu af því sem verið er að rannsaka og reynt er þannig 

að koma í veg fyrir að úrtakið sé einsleitt (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsakendur nutu aðstoðar fagaðila á sviðinu við val þátttakenda sem voru á 

aldrinum 30–65 ára þegar viðtölin voru tekin. Flestir voru fyrst beittir ofbeldi um 4–5 

ára aldur, svo þeir muni, sumir fyrr, og allir fyrir 12 ára aldur. Allir höfðu leitað faglegrar 

aðstoðar en ekki fengið viðeigandi aðstoð að eigin mati. 

Gagnasöfnun og gagnagreining 

Tekin voru tvö viðtöl við hvern þátttakanda, samtals 14 viðtöl. Viðtölin voru að 

meðaltali klukkustundar löng. Tíminn milli fyrsta og annars viðtals var einn til sex 

mánuðir. Viðmælendur réðu hvar viðtölin voru tekin og höfðu þeir bakstuðning á 

meðan á rannsókninni stóð, m.a. frá sálfræðingi, fjölskylduráðgjafa og/eða 

sjálfhjálparhópi. Fyrri höfundur tók öll viðtölin og notaðist við rannsóknarspurninguna 

sem megin viðtalsspurningu, þ.e. fyrsta spurningin var: getur þú sagt mér frá reynslu 

þinni af kynferðislegu ofbeldi í bernsku? Síðan fóru spurningarnar eftir því hverju 

þátttakendurnir svöruðu og hvernig samtalið þróaðist. Báðir höfundar unnu að 

gagnagreiningunni. 

Réttmæti  

Áhersla var lögð á að sannreyna niðurstöður jafnóðum. Spyrjandi var vakandi gagnvart 

eigin túlkunum og var hvert ritað samtal unnið ofan í kjölinn í gagnagreiningunni, og 

áhersla lögð á að meta stöðugt á gagnrýninn hátt gæði gagnasöfnunar, gagnagreiningar 

og framsetningu niðurstaðna. Þrep 7, 9, og 11 í Vancouver-skólanum eru sérstaklega til 

þess fallin að auka réttmæti rannsóknar. Að lokum má nefna að gagnasöfnun var haldið 

1. Að 
vera kyrr

2. Að 
ígrunda

3. Að 
koma 
auga á

4. Að 
velja

5. Að 
túlka

6. Að 
raða 

saman

7. Að 
sannreyna
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áfram þar til rannsakendur fundu að heildarmynd var komin á niðurstöðurnar (saturation) 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Siðfræði 

Tilskilin leyfi voru fengin fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd 

(VSNb2009100019/03.7) og rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (S4791/2010). 

Þar sem um auðsæranlegan hóp fólks er að ræða veltu rannsakendur því gaumgæfilega 

fyrir sér hvernig best væri að standa að rannsókninni út frá siðfræðilegu sjónarmiði. 

Rannsóknin var kynnt ítarlega fyrir öllum þátttakendum og þeir veittu allir samþykki sitt 

af fúsum og frjálsum vilja. Til að vernda nafnleynd voru engin nöfn á fólki eða stöðum 

vélrituð upp og öll viðtöl voru þurrkuð út um leið og viðtölin höfðu verið ritunnin. 

Rannsóknargögnum var eytt eftir að rannsókn var lokið.  

NIÐURSTÖÐUR 

Karlarnir voru allir beittir endurteknu kynferðislegu ofbeldi frá unga aldri og sumir af 

fleiri en einum aðila, og þeir hafa gengið í gegnum mikla erfiðleika í kjölfarið. Þjáning 

þeirra ristir enn djúpt og snertir allt líf þeirra og hefur einnig mikil áhrif á líf ástvina 

þeirra. Þeir urðu fyrir miklu áfalli þegar ofbeldið átti sér stað og áttu erfiða æsku, bjuggu 

við mikla vanlíðan, námsörðugleika og hegðunarvandamál. Á fullorðinsárum hafa þeir 

verið þjakaðir af margs konar líkamlegum, geðrænum og félagslegum vandamálum. Þeir 

hafa átt við áfengisvanda að stríða og/eða átt maka með slík vandamál. Þeir hafa allir 

þjáðst af kvíða eða þunglyndi, og átt í erfiðleikum með að mynda náin tengsl við maka 

og börn. Í flestum tilfellum virðast þeir beina tilfinningum sínum út á við (externalization) 

og hafa farið í gegnum lífið á hnefanum. Þeir hafa flestir leitað sér faglegrar aðstoðar en 

ekki fengið fullnægjandi meðferð.  

Áhrifin af áfallinu þegar það átti sér stað 

Áhrifin af kynferðislega ofbeldinu einkenndist af gífurlegri hræðslu og stjarfa, 

aðgreiningu líkama og sálar, tilfinningalegri aftengingu, sjálfsásökun, skömm og 

sektarkennd. Þeir upplifðu mikla þöggun sem reyndist eins konar sálrænt fangelsi þegar 

fram liðu stundir. 

„Hann hélt mér í svona sálrænu fangelsi til 17 ára aldurs, jafnvel lengur sko, segir 
að ég megi aldrei segja frá þessu ... hann lét mig hafa peninga og sagði að ef ég 
myndi kjafta frá myndu foreldrar mínir þurfa að borga skuldina ... og sagði svo: 
„Og hver ætti svo sem að trúa svona krakkagemlingi sem hefur slæmt orð á sér í 
staðinn fyrir virtum manni eins og mér“ … og ég meina barn trúir þessu.“ 

Slæm líðan á æskuárum 

Þeim leið öllum mjög illa á æskuárum, höfðu lélega sjálfsmynd, urðu flestir fyrir einelti, 

áttu við námsörðugleika að stríða og áttu erfiða skólagöngu. Þeir sýndu slæma hegðun 

og leiddust út í afbrot. Þeir voru ofvirkir og notuðu áfengi og önnur deyfiefni til að 

deyfa innri þjáningu sína. 

 

„Ég fúnkeraði aldrei í skólakerfinu, hafði engan áhuga á að læra og var bara sama um allt 

og alla, var bara til vandræða alls staðar. Þegar ég var 13 var ég að bara að brjótast inn og 

stela. Ég var bara unglingur þegar ég stal bíl sem mamma vinar míns átti og löggan tók 

mig ... það var bara ekkert hægt að gera ... ég var bara að kalla á hjálp.“  
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Á unglingsárunum komu fram hugsanir um tilgangsleysi, að vilja ekki lifa. 

Sjálfsvígshugsanir, leiðir til að binda enda á lífið, sumir gerðu tilraunir til sjálfsvígs. Þeir 

þekktu til drengja sem höfðu tekið líf sitt eftir svipaða reynslu, engin aðstoð var sýnileg.  

„Ég er 13 ára gamall þegar ég sturtaði í mig pilluglasi sem ég fann heima og var 
fluttur á sjúkrahúsið og dælt upp úr mér og ég var vikutíma á spítala og þar fékk 
ég enga meðferð, bara sendur heim og þetta var aldrei rætt neitt, bara talað um 
hvað væri í matinn.“ 

Þeir höfðu mismunandi bjargráð til að lifa af. Að fara út í andleg málefni hjálpaði sumum 

en nokkrir fóru út í áhættuhegðun eða áhættuíþróttir. Sumir eignuðust ákveðna 

fyrirmynd eða verndara sem hjálpaði þeim mikið ásamt trú og tengingu við æðri mátt. 

Flestir notuðu þó tilfinningalega aftengingu og flótta frá aðstæðum. 

„Þegar maður verður fyrir svona skelfilegri reynslu sem ofbeldið er þá bregst 
maður við með því að fara út úr sjálfum sér, að kúpla sig frá tilfinningum sínum 
til að finna ekki þennan sársauka og enn í dag er maður að reyna að ná tengslum 
við tilfinningar sínar aftur því þetta er aðferð sem maður hefur notað alla tíð til 
að díla við sársauka.“ 

Slæm líðan á fullorðinsárum 

Þeir glímdu allir við mikla vanlíðan á fullorðinsárum, tilfinningalegan doða eða 

ofurárvekni. Þeir höfðu litla sjálfsvirðingu og lítið sjálfstraust. Þeir upplifðu allir reiði á 

einhverjum tímapunkti og jafnvel gífurlega bræði. Starfsgetan var mismunandi, allt frá 

því að geta varla unnið yfir í að vera vinnualkar. Allir höfðu glímt við sjálfsvígshugsanir 

og sumir gert tilraunir til sjálfsvígs. 

„Ég hugsaði oft um að drepa mig, hef oft beint haglabyssunni að höfðinu á mér 
og ég hef líka verið með haglabyssu 10 sentímetra frá hausnum á manninum sem 
misnotaði mig á meðan hann svaf. Ég var með stanslausar sjálfsvígshugsanir hér 
áður fyrr, en mig vantaði bara kjark til að taka í gikkinn, oftar en einu sinni og 
oftar en tvisvar miðaði ég á hausinn á mér.“ 

Flestir áttu í erfiðleikum með samskipti við maka, áttu í erfiðleikum með tilfinningar 

sínar og það að setja persónuleg mörk. Þeir áttu erfitt með að treysta og áttu við 

erfiðleika að glíma í kynlífi. Þeir urðu margir fyrir andlegu ofbeldi af hálfu kvenna og 

upplifðu oft höfnun og einangrun. Endurlit gat komið hvenær sem var – sem gat verið 

erfitt. 

„Ég fæ stundum flashback … þá fæ ég bara svona minningar sem koma fram. 
Það kemur stundum þegar ég er með konunni minni og þá kemur eitthvað tengt 
þessu … þá oftast reyni ég að loka bara á það og hugsa um eitthvað annað. 
Stundum þarf ég bara að stoppa og fá að vera í friði og hún bara skilur það.“  

Þeir upplifðu mikla ábyrgðartilfinningu í tengslum við börnin sín og tengslin við börnin 

voru þeim nánast eins og líflínur. Þær jákvæðu tilfinningar sem tengdust börnunum voru 

þeim mikilvægar. 

 

„Það var ekki fyrr en ég varð sjálfur faðir að ég fann að ég þurfti að standa mig ... gagnvart 

barninu ... ég varð að vera til staðar fyrir það eins og pabbi minn hafði verið til staðar 

fyrir mig ... þrátt fyrir að ég hafi ekki kunnað að meta það á sínum tíma.“  
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Þeir áttu allir við heilsuvanda að glíma. Sumir þjáðust vegna kvíða, þunglyndis og 

svefnörðugleika, aðrir vegna vöðvabólgu og verkja, og enn aðrir vegna 

meltingarfæravandamála og ýmissa langvinnra sjúkdóma.  

 

„Ég hef verið með króníska verki ... magaveiki, magakrampa og ristilkrampa frá  

unglingsárum … 24 ár af minni ævi hafa farið í króníska sjúkdóma ... þegar ég var yngri ... 

um 10 eða 11 ára missti ég oft hægðir ... sem má líklega rekja til misnotkunar ... og varð 

lagður í einelti vegna þess ... var strítt fyrir að kúka á mig á þessum aldri.“ 

  

Sumir karlanna höfðu átt við áfengis- og eða vímuefnavanda að stríða á yngri árum. 

Þeir notuðu áfengi, fíkninefni og lyf til þess að deyfa sig tilfinningalega. Það byrjaði 

með áfengi sem leiddi þá út í fíkninefaneyslu. Aðrir notuðu lyf, oft sterk lyfseðilsskyld 

verkjalyf, til að deyfa tilfinningalegan sársauka.  

„Þegar ég var unglingur byrjaði ég að drekka áfengi og við fyrsta fylleríið fann ég að 

þetta var það sem ég vildi og ætlaði að gera mikið af ... og ég gerði mikið af því og fór 

mjög hratt í harðari efni og undir áhrifum leið mér vel og var laus við sársaukann í 

sálinni og mér var bara svo skítsama um allt og alla ... ég notaði læknadóp og mikið af 

því og drakk ofan í það.“   

 

Þeir leituðu allir í einhvers konar úrræði eða meðferð en stundum án þess að segja frá 

misnotkuninni enda aldrei spurðir. Þeir leituðu í áfengis- og vímuefnameðferð, í 

geðlæknismeðferð, sálfræðimeðferð, endurhæfingu, starfsendurhæfingu og til 

heimilislækna. Í flestum tilfellum án árangurs. 

„Ég vissi ekki um neinn sem ég gat treyst og það að fara til læknis það er kannski 
20 mínútur sem maður hefur til að segja frá þessu öllu, maður fer ekkert af stað 
með það. Það var fyrir 5 árum síðan að ég fór að sjá hengingarólar hér og þar og 
fá svona hugsanir að vilja losna úr þessu lífi og ég fór bara til míns heimilislæknis 
og sagði honum hvernig mér leið. Þá sagði læknirinn að ég væri líklega kominn á 
jaðarinn á þessu. Hann kom með spurningalista í sambandi við sjálfsvíg og 
þunglyndi og ég sagði já við öllu og ég fékk þunglyndislyf... [en] sagði ekki frá 
misnotkuninni.“ 

Úrræði og úrvinnsla, fordómar og fáfræði 

Þeir hafa leitað ýmissa leiða, beinna og óbeinna, til að vinna sig út úr þessari erfiðu 

reynslu, s.s. óhefðbundnar meðferðir, hafa leitað til Stígamóta, í 12 sporin, t.d. SASA, 

AA, AlAnon, og CODA. Sumir hafa reynt að vinna sig út úr þessu í gegnum ákveðið 

sorgarferli. Aðrir upplifðu ákveðinn vendipunkt sem hjálpaði þeim til að hefja úrvinnlu. 

„Ég var að sponsa á fullu, fer á fimm fundi í viku en samt að deyja sko. Þetta 
afgreiddi ekki misnotkunina sem slíka, öll þessi vinna gerði það ekki, hún hélt í 
mér lífi en kláraði hana ekki. Síðan fann ég að ég var tilbúinn og segi félaga mínum 
frá þessu, þessari hlið, sko, misnotkuninni.“ 

Þeir upplifðu mikla fordóma og fáfræði í gegnum umfjöllun fjölmiðla, og þá helst þann 

misskilning að ekki sé hægt að nauðga karlmönnum og að konur séu aldrei gerendur, og 

að þolendur verði allir gerendur. Þeir fengu sumir að reyna það að fjölskyldan klofnaði 

þegar þeir reyndu að segja frá og þurftu að glíma við fordóma almennings og eigin 

fordóma. 

„Þegar ég sagði frá því í fjölskyldunni að ég hefði orðið fyrir þessu ofbeldi var mér bannað 

að umgangast börnin í fjölskyldunni eins og allir væru vissir um að ég myndi misnota 

börn því ég var með þessa reynslu ... þetta var ótrúlega sárt og mikill dómur og örugglega 
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ástæðan fyrir að menn segja ekki frá ... fyrr myndi ég drepa mig en fá þennan stimpil að 

vera ofbeldismaður.“  

 

Þeir segja að það besta sem þeir gátu gert hafi verið að segja frá kynferðislega ofbeldinu, 

einhverju sem þeir höfðu borið inni í sálrænu fangelsi. Það hafi verið mikill léttir. Við 

að missa „grímuna“ og losna frá lyginni fundu þeir áður óþekkt frelsi. Sumir kærðu en 

aðrir ekki. Í flestum tilvikum var brotið fyrnt. 

 

„Það var ekki fyrr en ég var lagður inn að ég missti það út úr mér að ég hefði orðið fyrir 

þessari reynslu, ég ætlaði aldrei að segja frá ... þarna var ég bara komin á botninn og gat 

ekki meir, hrundi gjörsamlega saman, líklega taugaáfall og ég sagði frá ... og þvíllíkt frelsi, 

ég hefði ekki trúað því.“  

 

Staðan í dag 

Þeir tala um mikilvægi þess að vera heiðarlegur í einu og öllu, gagnvart sjálfum sér og 

öðrum. Þeir telja mikilvægt að vinna með áföllin til að frá frelsi frá þjáningunni, setja sér 

skýr mörk og fara eftir þeim, komast í tengsl við tilfinningar sínar og mynda dýpri tengsl 

við aðra, taka nýja stefnu í lífinu, læra að lifa með þessari skelfilegu reynslu og trúa á að 

hið góða sigri að lokum. 

 

„Við sem erum með þessa reynslu erum oft svo markalausir, eigum svo erfitt með að 

missa tökin á lífinu, það skiptir svo miklu máli fyrir okkur að hafa þennan ramma, eða 

rútínu, að gera þessa hluti sem eru okkar grunnþarfir, sofa, borða og hreyfa sig. Ef við 

missum tökin hrynur lífið og það er svo erfitt að ná festu aftur, við erum ofurviðkvæmir  

en það er hægt að ná bata, aðalmálið er þó að segja frá, að fá hjálp ... og finna frelsið“  

UMRÆÐA 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að KOB getur haft alvarlegar og langvinnar 

líkamlegar, sálrænar og félagslegar afleiðingar fyrir íslenska karla. Hjá þátttakendum 

komu einkenni ýmist fram strax eftir áfallið eða mörgum árum seinna og þróuðust hjá 

flestum yfir í einkenni PTSD með margþættum vandamálum. Þetta samræmist 

erlendum rannsóknum sem hafa sýnt að börn verða fyrir sálrænu áfalli þegar þau eru 

beitt KOB og geta afleiðingar þess verið alvarlegar og langvinnar (Golier o.fl., 2003). 

Mikil hætta er á því að fólk sem hefur verið beitt kynferðislegu ofbeldi þjáist af PTSD, 

sérstaklega ef það hefur orðið fyrir þeirri reynslu í æsku (O'Leary, 2009).   

KOB hafði mjög niðurbrjótandi áhrif á þátttakendur. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við margar erlendar rannsóknir sem sýna að KOB hefur neikvæð áhrif á 

persónuleika barna. Þau fyllast sjálfsásökunum, finna til smánar, finnst þau ekki 

viðurkennd af félögunum og eiga í miklum erfiðleikum með að mynda náin tengsl og 

viðhalda eðlilegum samböndum, takist þeim yfirleitt að mynda þau (Lisak, 1994). Einnig 

eru þau haldin sjálfsvígshugsunum, stunda sjálfskaðandi hegðun og gera 

sjálfsvígstilraunir (Easton o.fl., 2013; Martin o.fl., 2004; Ystgaard, Hestetun, Loeb, & 

Mehlum, 2004) eins og þátttakendurnir í okkar rannsókn. Meðal þeirra 17 ára unglinga 

í Svíþjóð sem Edgardh og Ormstad (2000) rannsökuðu, kom fram að drengir sem voru 

í skóla og höfðu verið misnotaðir kynferðislega, höfðu í 33,3% tilfella gert tilraun til 

sjálfsvígs eða stundað sjálfskaðandi hegðun í samanburði við 5,1% þeirra sem ekki 

höfðu verið kynferðislega misnotaðir.  

Okkar þátttakendur fundu allir fyrir miklu tilfinningalegu álagi, þjáningu og kvöl, og 

einkennum þunglyndis, kvíða og tilfinningalegrar aftengingar. Þetta samræmist 

heimildarannsókn Whiffen og MacIntosh (2005) og Dube o.fl., (2005) sem fundu sömu 
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áhrif sem svo reyndust sterklega tengd skömm, sjálfsásökun, samskiptaörðugleikum og 

því að nota það að flýja aðstæður sem bjargráð. Ljóst er að allir þátttakendurnir í okkar 

rannsókn hafa lifað við gífurlega streitu sem er mjög ónæmisbælandi, en langvarandi 

streita eykur líkurnar á ýmsum sjúkdómum og vitað er að þunglyndi, sem allir 

þátttakendurnir þjáðust einhvern tíma af í lífinu, hefur margþætt neikvæð áhrif á 

ónæmiskerfið. Neikvæðar tilfinningar, eins og allir þátttakendur upplifðu, eru ógn við 

heilsu viðkomandi og stuðla að langvarandi sýkingum (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robels, 

& Glaser, 2002). Allir þátttakendur áttu við heilsuvanda að glíma, sem samræmist 

erlendum rannsóknum (WHO, 2002).  

Þátttakendur hafa farið á hnefanum í gegnum lífið og barið frá sér en brotnað á 

endanum. Þeir tala um að hafa alltaf verið að sanna sig sem karlmenn til að fela þjáningu 

sína; líta út fyrir að vera sterkir, skaffa vel og vera í björgunarhlutverkinu. Þetta er 

hegðun sem þeir hafa notað til að fela þjáningu sína, brotna sjálfsmynd og skömm; að 

setja upp grímu. Þetta samrýmist rannsóknum O'Leary og Barber (2008) og Gagnier og 

Collin-Vézina (2016), sem sýna hvernig hefðbundin karlmennskuímynd kemur í veg 

fyrir að karlmenn leiti sér hjálpar tímanlega þegar eitthvað er að, og heimildarannsókn 

Galdas, Cheater, & Marshall (2005), sem leiddi í ljós hvernig karlmenn bíða með að leita 

sér hjálpar þar til allt er jafnvel komið í óefni. Leið sumra til að flýja raunveruleikann var 

að leiðast út í alls kyns fíkn, sem samræmist niðurstöðum rannsóknar Alaggia og 

Millington (2008). Af þeim sjö sem tóku þátt í okkar rannsókn hafa fimm karlar unnið 

í sínum málum með stuðningi fagaðila. Þeir eru því ekki endilega dæmigerðir fyrir 

íslenska karlmenn sem hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Varast ber því að 

alhæfa út frá rannsókninni.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur hvatt þjóðir heims til þess að taka ábyrgð 

gagnvart KOB og beina því til heilbrigðis-, menntamála-, félagsmála- og lagayfirvalda  

(WHO, 2014). Því er þessi rannsókn mikilvægt innlegg inn í þá umræðu og mikilvægt 

að efla enn frekar íslenskar rannsóknir á því sviði.   

SAMANTEKT OG LOKAORÐ 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar, og niðurstöðum erlendra rannsókna, má sjá hvernig 

andleg og líkamleg heilsa fórnarlamba kynferðislegs ofbeldis í æsku er brotin niður. 

Þátttakendum ber öllum saman um að þeir beri varanlegan skaða, og að lífið hafi verið 

þeim ein samfelld barátta og þjáning. Vandamálið er þó ekki síst að það sem í boði er 

innan heilbrigðiskerfisins fyrir þá er ekki í takt við þarfir þeirra. Eðli niðurbrotsins er 

ólíkt öllu öðru. Þátttakendurnir höfðu allir liðið miklar þjáningar, og þjáning þeirra ristir 

enn djúpt. Alvarlegt er að heilbrigðis- og félagsþjónustan virðist ekki búa yfir 

meðferðarúrræðum fyrir karla sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku, en 

þátttakendur leituðu aðstoðar án þess að tekið væri á grundvallarvandamálinu, ef til vill 

vegna þess að rannsóknir hafa ekki verið fyrir hendi hvernig best er að veita 

karlmönnum sérmeðferð eins og reynt hefur verið með góðum árangri með konum. 

Þetta verður að breytast. Viðurkenna þarf að karlar geti líka orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi, þróa þarf skilvirk meðferðarúrræði fyrir karla sem fórnarlömb kynferðislegs 

ofbeldis í æsku, og mikilvægt er að sérhver einstaklingur sem beittur hefur verið slíku 

ofbeldi mæti umhyggju og stuðningi og að hlustað sé af athygli á það sem sagt er. Aukin 

hætta á sjálfsvígstilraunum eykur þörfina á kerfisbundnu mati á sjálfsvígshættu hjá þeim 

sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Síðast en ekki síst þarf að efla forvarnir 

til að fyrirbyggja að börn séu beitt kynferðislegu ofbeldi. 
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