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Útdráttur 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Meginviðfangsefni hennar er að skoða helstu einkenni gerenda 

kynferðisofbeldis og þau úrræði sem eru í boði. Gerendur eru misjafnir einstaklingar og 

því þykir vert að skoða hvernig hægt er að flokka þá. Bæði verður skoðað úrræði sem í 

boði eru hér á landi og einnig verður farið yfir þau úrræði sem í boði eru utan 

landsteinanna. Í ritgerðinni verður einnig farið yfir helstu skilgreiningar kynferðisofbeldis 

og tíðni kynferðisbrota. Flestar rannsóknir og greinar sem var notast við beindust að 

karlmönnum en mikilvægt er þó að hafa í huga að konur eru einnig gerendur í 

kynferðisbrotum. Niðurstöður rannsókna sýndu að þeir gerendur sem fengu 

einhverskonar meðferð eða gátu leitað til úrræða eftir brot sín voru mun ólíklegri til að 

brjóta aftur af sér. Í lok ritgerðarinnar verða niðurstöður teknar saman og umræða 

höfundar. 
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Formáli 

Ég vil byrja á að þakka Freydísi Jónu Freysteinsdóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir góð ráð 

á skrifum ritgerðarinnar. Bæði fyrir góð og gagnleg ráð og fyrir að halda mér rólegri í 

gegnum allt ferlið. Besta vini mínum Halldóri Marteinssyni fyrir að hafa fulla trú á mér í 

gegnum allt námið mitt. Fyrir alla hjálpina, alltaf, þegar ég þurfti á henni að halda og 

fyrir að lesa yfir ritgerðina mína og koma með gagnlega punkta. Ég vil þakka 

fjölskyldunni minni fyrir ómetanlegan stuðning. Bestu þakkir fá foreldrar mínir, Ásta og 

Magnús. Þau höfðu trú á mér allan tímann, meira að segja þegar ég hafði hana ekki sjálf. 

Án þeirra hefði þessi ritgerð og námið aldrei orðið að veruleika. Ég hef engin orð til að 

þakka þeim nægilega vel fyrir. Að lokum fær sonur minn, Óðinn Hrafn, sérstaklega mikið 

þakklæti fyrir að sýna mömmu sinni þolinmæði í gegnum árin í lærdómi og fyrir að sýna 

mér tilganginn í lífinu og þessu öllu saman.  
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1 Inngangur 

Umfjöllunin um kynferðisofbeldi hefur aukist mikið í samfélaginu síðustu árin. Áður fyrr var 

umræðan um kynferðisofbeldi algjört tabú, þá sérstaklega þegar kom að kynferðisbrotum 

gegn börnum. Á síðustu árum hafa þó sprottið upp margar byltingar þegar kemur að 

kynferðisofbeldi og umræðunni í kringum það. Þolendur hafa verið að stíga fram í auknum 

mæli og segja sögur sínar og skilað þannig skömminni aftur til gerenda. Með komu 

Druslugöngunnar, sem er haldin einu sinni á ári, hafa margir þolendur fundið fyrir styrk til að 

brjóta múrinn og sagt frá ofbeldinu sem þeir hafa orðið fyrir. Á síðasta ári varð bylting í 

Hollywood þar sem frægir einstaklingar komu fram hver á fætur öðrum og sögðu frá 

kynferðisofbeldi sem þau höfðu orðið fyrir af hendi annarra frægra einstaklinga. Í kjölfarið 

fóru þolendur um allan heim að láta í sér heyra á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu 

#metoo til að sýna samhug og standa saman. Árið 2005 kom út bókin Myndin af pabba: Saga 

Thelmu, en í bókinni segir Thelma Ásdísardóttir frá því hvernig hún og fjórar systur hennar 

voru beittar grófu kynferðisofbeldi af föður sínum og öðrum karlmönnum. Meðal annars 

seldi faðir hennar þær systur til annarra manna til að ná sér í pening fyrir áfengi og 

eiturlyfjum. Þessir atburðir áttu sér stað í kringum 1970 á heimili þeirra í Hafnarfirði og það 

sem merkilegt er að lesa í bók þessari, er að sumir nágrannar virtust hafa vitað hvað átti sér 

stað en enginn gerði neitt í málinu (Gerður Kristný, 2005).  

Hér á landi hefur umfjöllunin að mestu snúið um þolendur þegar kemur að 

kynferðisofbeldi. Til dæmis hvert þolendur geta leitað og hvaða hjálp þeir geta fengið. Í 

febrúar 2017 opnaði ný miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, Bjarkarhlíð. Þangað geta allir þeir 

sem hafa orðið fyrir ofbeldi leitað og fengið öll svör og þá þjónustu sem þeir þurfa, meðal 

annars með einstaklingsráðgjöf og fengið hjálp frá lögreglu til að leggja fram kæru ef þess 

þarf. Þótt þessu beri auðvitað að fagna þá virðist eins og gerendur týnist í umræðunni. Þó 

margir séu kannski á þeirri skoðun að gerendur ættu að dúsa sem lengst í fangelsi eða að 

samfélagið ætti helst að gleyma þessum einstaklingum, þá er staðreyndin sú að langflestir 

gerendur sem eru dæmdir og hljóta dóm öðlast aftur frelsi og koma út í samfélagið.  

Í þessari heimildaritgerð átti upprunalega einungis að skoða þau úrræði sem í boði eru 

fyrir gerendur kynferðisofbeldis þar sem höfundi fannst vanta umfjöllunina um slíkt. Hins 

vegar kom í ljós að slík úrræði hér á landi eru ekki mjög aðgengileg og þegar leitað er út fyrir 
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landsteinana kemur í ljós að úrræðin þar eru svipuð og hérlendis þó auðveldara sé fyrir 

gerendur að nálgast úrræðin erlendis. Höfundur er sjálfur þolandi kynferðisofbeldis sem barn 

og finnst að umræðan um gerendur kynferðisofbeldis þurfi að vera meiri. Þetta eru 

einstaklingar sem ættu að geta leitað sér hjálpar og fengið svör en ekki einungis vera 

útskúfaðir úr samfélaginu. Ef úrræðin væru aðgengilegri og gerendur gætu leitað sér hjálpar, 

jafnvel áður en brot ætti sér stað, væri möguleiki á því að brotum gæti fækkað og að 

ítrekunarbrot væru færri. Höfundur á marga vini og fjölskyldumeðlimi, bæði karla og konur, 

sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Nánast allir þolendurnir eru sammála um að gerendur 

kynferðisofbeldis séu veikir einstaklingar sem ættu að geta leitað sér hjálpar.  

 Í þessari ritgerð verður farið yfir skilgreiningar á kynferðisofbeldi, ásamt tíðni hjá bæði 

þolendum og gerendum. Fjallað verður um helstu kenningar sem við kemur kynferðisofbeldi 

og hvernig þær tengjast gerendum. Lýst verður helstu atriðum, gerendum kynferðisofbeldis 

og rannsóknum þeim tengdum. Meðal annars verður fjallað um hverjir það eru sem beita 

kynferðisofbeldi. Í lokin verður fjallað um þau úrræði sem eru í boði fyrir gerendur hér á 

landi auk úrræði sem er í boði erlendis. Þær spurningar sem leitast er við að svara eru meðal 

annars hverjir það eru sem beita kynferðisofbeldi og hvaða úrræði standa þeim til boða.  

2 Kynferðisofbeldi 

Kynferðisofbeldi á sér ýmsar birtingarmyndir. Kynferðisofbeldi getur meðal annars birst 

sem nauðgun, sifjaspell, kynferðisleg áreitni og vændi (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi og Lozano, 

2002). Hugtakið nauðgun hefur breyst mjög í gegnum árin, en áður fyrr taldist samræði gegn 

vilja einstaklings ekki vera nauðgun nema ofbeldi eða hótunum væri beitt á meðan brotið 

átti sér stað (Ragnheiður Bragadóttir, 2011). Einnig er það kynferðisofbeldi þegar gerandi 

stundar kynlífsathafnir með einstaklingum eins og börnum eða fötluðum, sem hafa ekki 

þroska eða getu til að taka réttar ákvarðanir um þátttöku í kynlífsathöfnum (Krug, o.fl., 

2002). Konur og börn verða oftast fyrir kynferðisofbeldi (Guðrún Jónsdóttir, 2012) og stelpur 

eru í meiri hættu en strákar á að verða beittar kynferðislegu ofbeldi (Butchart, Furniss, 

Harvey og Mian, 2006). Gerandinn í kynferðisofbeldi er hins vegar oftast karlmaður (Guðrún 

Jónsdóttir, 2012).  
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Kafli XXII í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 varðar kynferðisofbeldi. Lögin um 

kynferðisbrot spanna greinar 194-210. Samkvæmt 194.-199. greinum hegningarlaganna er 

fjallað um nauðgun og önnur brot er tengjast kynfrelsi fólks. Greinar 200 - 202 í lögunum 

fjalla um kynferðisbrot gegn börnum og 206. grein laganna er um vændi. Grein 210 í 

hegningarlögunum fjallar um vörslu og dreifingu kláms. Í almennum hegningarlögum nr. 

19/1940 er kveðið á um að hver sá sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við 

einstakling með því að beita ofbeldi, hótunum eða annarri nauðung gerist sekur um nauðgun 

og skal sæta fangelsi ekki skemur en eitt ár og allt að 16 árum.  

Talið er að eðli kynferðisafbrota gegn börnum sé af tvennum toga. Annars vegar er um 

að ræða þá sem sýna kynferðislega hegðun gagnvart börnum sem telst eðlileg meðal 

fullorðinna einstaklinga. Börn eru óþroskaðir einstaklingar og oftast nær eru þau háð 

fullorðnum og því er óeðlilegt þegar einstaklingar misnota aðstöðu sína gagnvart barni, til 

dæmis með því að plata það til kynferðislegra athafna. Hins vegar eru þeir sem sýna 

kynferðislega hegðun í garð barna sem felur einnig í sér líkamlegt ofbeldi og/eða þvingun, 

eins og hvers konar þvingaðar kynferðisathafnir (Finkelhor og Leatherman, 1994). 

 

2.1 Skilgreiningar  

Það eru til mismunandi skilgreiningar á kynferðisofbeldi og nokkrar flokkanir á hvers 

konar athafnir, sem beinast að öðrum, teljist vera kynferðisofbeldi. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni er kynferðisofbeldi skilgreint sem öll óvelkomin kynferðisleg 

athöfn, tilraunir til þess að koma á kynferðislegri athöfn og allar óvelkomnar athugasemdir 

eða nálganir í þá veru. Ofbeldi getur verið beitt af hverjum sem er í hvaða aðstæðum sem er, 

sama hvernig tengslin eru á milli geranda og þolanda. Til að nefna dæmi um mismunandi 

staðsetningar getur ofbeldið átt sér stað inn á heimi þolandans eða gerandans, eða jafnvel á 

vinnustað (Krug, o.fl., 2002). 

Velferðarráðuneytið skilgreinir kynferðisofbeldi á eftirfarandi hátt: 

Allt kynferðislegt samneyti frá káfi yfir í samfarir hvort sem um er að ræða 

kynfæramök, munnmök eða í endaþarm - allt frá því að gerast einu sinni yfir í að 

standa í mörg ár - allt frá því að vera leyndarmál milli geranda og þolenda yfir í 

klámiðnað. Gerandi getur verið á öllum aldri, af báðum kynjum og allt frá því að 
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vera nátengdur þolandanum yfir í að vera alls ókunnugur. Þolandi getur verið á 

öllum aldri og af báðum kynjum (Velferðarráðuneytið, e.d.a).  

Á Íslandi skrá barnaverndaryfirvöld öll mál sín eftir skilgreininga- og flokkunarkerfi (SOF). 

Mikilvægt er að hafa gott flokkunarkerfi til að auðvelda barnaverndarstarfsmönnum vinnu 

sína og til að bæta málsmeðferð mála. Flokkunarkerfið sem er notað hér á landi skiptist í tvo 

flokka. Fyrri flokkurinn varðar börn sem þolendur og seinni flokkurinn varðar áhættuhegðun 

barna. Flokkarnir hafa svo aðra undirflokka sem útskýra nánar tegundir hverra mála. Allir 

undirflokkar eru vel skilgreindir í SOF kerfinu og eru dæmi um tilvik sem falla undir hvern 

flokk. Flokkunarkerfið er ítarlegt og er skipulega uppsett. Helstu flokkar innan SOF eru 

vanræksla, ofbeldi, að heilsu eða lífi ófædds barns stefnt í hættu svo og áhættuhegðun 

barna. Kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni felur tvennt í sér. Í fyrra lagi er talað um 

kynferðislega athöfn gegn eða með barni sem ekki hefur náð 15 ára aldri, með eða án vilja 

barnsins. Í seinna lagi er það kynferðisleg athöfn gegn eða með barni sem hefur náð 15 ára 

aldri án samþykki barnsins. Þessi brot eru flokkuð í þrjá flokka eftir SOF. Fyrsti flokkurinn er 

samfarir og/eða munnmök en dæmi um það er samfarir forsjáraðila við barn í leggöng eða 

endaþarm. Í öðru lagi er það þukl innan klæða á kynfærum og í þriðja lagi eru brotin vægari 

þar sem er til dæmis horft á kynfæri, horft á kynferðislegar athafnir eða klámefni. Undir 

þriðja flokkinn fellur einnig munnlegt ofbeldi. Svo sem klúrir eða klámfegnir brandarar eða 

þegar barn fær send klúr SMS skilaboð (Freydís Jóna Freysteinsdóttir 2012).   

Drekaslóð, fræðslu- og þjónustumiðstöð fyrir þolendur allskyns ofbeldis og aðstandendur 

þeirra, hefur gefið út helstu skilgreiningar á kynferðisofbeldi. Þar má nefna kynferðisofbeldi 

gagnvart börnum, nauðgun, sambands-/paranauðgun og kynferðislega áreitni. 

Kynferðisofbeldi gagnvart börnum er hugtak sem notað er um kynferðislegt atferli eldri 

einstaklinga gagnvart börnum. Undir þetta hugtak falla sifjaspell, kynferðislegt ofbeldi 

ókunnugra gagnvart börnum, barnavændi og barnaklám (Drekaslóð, e.d.).  

Nauðgun á sér stað þegar aðili þrengir sér eða gerir tilraun til þess að þrengja sér inn í, 

eða á líkama annars einstaklings gegn vilja hans og/eða neyðir þolanda til kynferðislegra 

athafna gegn vilja hans. Það getur verið erfitt að skilgreina kynferðislega áreitni. Einn þolandi 

gæti upplifað tiltekið atvik sem kynferðislega áreitni á meðan annar gæti séð það sem 

eðlilegan hlut (Drekaslóð, e.d.). Samkvæmt almennum hegningarlögum nr. 19/1940 telst 

kynferðisleg áreitni meðal annars að strjúka, þukla eða káfa á kynfærum eða brjóstum 
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annars einstaklings, bæði innan sem utan klæða. Enn fremur getur kynferðisleg áreitni komið 

fram í táknrænni hegðun eða orðbragði sem er mjög meiðandi, ítrekað eða til þess valdið að 

vekja ótta.  

 

2.2 Tíðni  

Rannsóknir hafa sýnt að meirihluti gerenda í kynferðisofbeldi barna eru fullorðnir karlmenn 

sem annað hvort tilheyra fjölskyldu viðkomandi barns eða þekkja barnið á annan hátt. 

Rannsóknir hafa þó einnig sýnt að konum sem gerendum hefur fjölgað og eru þessar konur 

oftar en ekki í hópi ungra gerenda (Hrefna Ólafsdóttir, 2011).  

Árið 1992 gerði Finkelhor samantekt á rannsóknum frá 21 landi um hvort 

kynferðisofbeldi hafi átt sér stað í viðkomandi löndum og skoðaði tíðni þess. Þó niðurstöður 

og aðferðafræði væru mismunandi, þá kom í ljós að kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum 

var að finna í öllum rannsóknarniðurstöðunum. Samkvæmt rannsókn sem var gerð í Svíþjóð 

þá voru niðurstöður þær að 9% kvenna og 3% karla höfðu verið misnotuð kynferðislega fyrir 

18 ára aldur. Í Noregi voru það 19% kvenna og 14% karla sem höfðu verið misnotuð 

kynferðislega fyrir 18 ára aldur (Finkelhor, 1994). Árið 2000 var gerð rannsókn hér á landi og 

voru niðurstöður nokkuð frábrugðnar fyrrum rannsóknum á öðrum Norðurlöndum. Í 

rannsókninni voru fimm spurningar um hvort einstaklingurinn hefði orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi fyrir 18 ára aldur. Rúmlega þriðjungur (eða 35,7%) kvenna svöruðu játandi við einni 

eða fleiri spurningum um kynferðislegt ofbeldi á móti 17,8% karla (Hrefna Ólafsdóttir, 2011).   

Um aldamótin síðustu var gerð rannsókn sem skoðaði einkenni kynferðisbrota gegn 

börnum. Í þessari rannsókn tóku 3.220 konur þátt, sem allar voru þolendur. Meðalaldur 

kvennanna var 10,9 ár þegar fyrst var brotið á þeim og í 55% tilfella var um stakt brot að 

ræða. 45% kvennanna höfðu orðið fyrir ofbeldi til lengri tíma af sama geranda. Rannsóknin 

leiddi í ljós að í langflestum tilfellum þekktu konurnar gerendur sína. Í 22,4% tilfella kom í ljós 

að gerandi væri kærasti eða vinur þolanda og í 22,1% tilfella var gerandinn einhver sem var 

skyldur þolanda, en á annan hátt en bróðir eða faðir/stjúpfaðir. Í 22% tilfella var gerandinn 

kunningi þolandans, í 15,4% tilfella var gerandinn faðir eða stjúpfaðir og í 5,6% tilfella var 

gerandinn bróðir þolandans. Í aðeins 10,1% tilfella var gerandinn einhver sem þolandi þekkti 

ekki neitt til. Lítill hluti úrtaksins eða 2,4% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni vildu ekki segja 

til um tengslin við geranda sinn (Smith, Letourneau, Saunders, Kilpatrick, Resnick og Best, 
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2000). Þegar litið er á eldri rannsóknir er hægt að sjá mjög svipaðar niðurstöður. Rannsókn 

Fleming  (1997)  sýndi að í flestum tilfellum þegar um kynferðisbrot var að ræða voru 

gerendur kunnugir þolendum sínum  og þar af voru 41% þeirra skyldmenni þolandans.  

Árið 2016 var heildarfjöldi kynferðisbrota hér á landi sem tilkynnt voru til lögreglu 498 

talsins. Kynferðisbrotum gegn börnum fækkaði úr 131 í 106 frá árinu áður. Kynferðisleg 

áreitni var sú sama á árunum 2015-2016, eða 45. Heildarfjöldi kynferðisbrota hækkaði úr 442 

í 498 á milli áranna (Ríkislögreglustjórinn, 2017a). Kærðir einstaklingar eru þeir sem hafa 

verið á einhverjum tímapunkti grunaðir um brot, óháð því hvort þeir voru svo seinna ákærðir 

eða ekki. Árið 2014 voru 295 karlmenn kærðir fyrir kynferðisbrot og 15 konur. Árið 2015 voru 

karlmennirnir 305 talsins sem voru kærðir og 11 konur voru jafnframt kærðar fyrir 

kynferðisbrot (Ríkislögreglustjórinn, 2017b).  

Á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 fjölgaði tilkynningum til barnaverndarnefnda um 

16.7% miðað við sama tímabil árið á undan. Á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði tilkynningum um 

15,1% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2017 en á landsbyggðinni var fjölgun um 20,6% 

miðað við sama tímabil árið á undan. Ef grunur leikur á að barn sé þolandi kynferðisofbeldis 

er vísað til Barnahúss í viðtal (Barnaverndarstofa, e.d.b). Rannsóknarviðtöl í Barnahúsi 

skiptast í skýrslutökur fyrir dómi og í könnunarviðtöl fyrir barnaverndarnefndir. Alls fjölgaði 

rannsóknarviðtölum úr 59 á fyrstu þremur mánuðum árins 2016 í 67 viðtöl fyrir sama tímabil 

árið 2017. Skýrslutökur fyrir dómi voru þær sömu fyrstu þrjá mánuðina á árunum 2016-2017, 

eða 25 talsins. Skýrslutökur vegna kynferðisofbeldis voru átta árið 2016, en voru 15 á fyrstu 

þremur mánuðunum árið 2017 (Barnaverndarstofa, 2017).  

3 Kenningar 

Í þessum kafla verður fjallað um félagsnámskenningar, tengslakenningar og kenningu 

Finkelhors um einkenni gerenda kynferðislegs ofbeldis.  

Félagsnámskenningin er skilgreind sem svo að öll afbrotahegðun sé lært atferli í gegnum 

náin samskipti við jafningjahópinn (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Samkvæmt 

félagsnámskenningunni er nauðgun þannig lærð hegðun, rétt eins og öll önnur hegðun 

einstaklingsins (Siegel, 2009). Þá snýst kenningin einnig um að einstaklingur finnur ýmsar 

aðferðir til þess að brjóta af sér og gerandinn réttlætir svo brotið fyrir sér og reynir þannig að 
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eyða sektarkenndinni um verknaðinn sem hann framdi gagnvart sjálfum sér og öðrum. 

Samkvæmt frumkvöðlunum Sykes og Matza þá leggja gerendur áherslu á að þekkja og virða 

viðurkennd viðmið og gildi í samfélaginu, en þeir læra svo að afneita þeim þegar þeir telja að 

þess þurfi. Með þessu er átt við að gerendur eru hvorki frjálsir einstaklingar né þvingaðir til 

athafna, heldur geta þeir flakkað á milli löglegra og ólöglegra leiða eftir aðstæðum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008).  

Sálfræðingurinn John Bowlby setti fram kenningu um tengsl. Hann hélt því fram að 

hæfileikinn til að mynda tengsl, það er að segja tilfinningaleg tengsl, væri eitthvað sem 

byrjaði að þróast hjá einstaklingi frá unga aldri og fylgdi honum yfir allt lífið. Þessi tengsl 

byrja að myndast strax við fæðingu barns, þegar ungabarn myndar tengsl við móður sína 

(Siegel, 2009). Hann sagði að tengslamyndun snemma á lífsleiðinni væri mikilvæg fyrir 

langtíma andlega heilsu. Bowlby taldi móðurástina vera jafn mikilvæga og næringu í bernsku 

(Beckett og Taylor 2010). Þetta samband milli umönnunaraðila og barns væri 

grundvallaratriði til að mæta tilfinningalegum þörfum barnsins, rétt eins og næring væri til 

að mæta líkamlegri þörf. Bowlby hélt því fram að til þess að einstaklingur gæti alist upp 

andlega heilbrigður þyrfti hann á hlýju að halda og nánu áframhaldandi sambandi við móður 

sína, eða þann einstakling sem sæi um uppeldi hans. Einstaklingurinn þyrfti þannig að upplifa 

bæði ástúð og kærleik í uppvextinum. Þegar barn fengi ekki að alast upp við þessi 

tilfinningalegu tengsl gæti það leitt til sálrænnar röskunar samkvæmt kenningu hans. 

Sálfræðingar vilja meina að þessir einstaklingar eigi erfitt með að treysta og bera virðingu 

fyrir öðrum (Siegel, 2009).  

Bowlby taldi að þau tengsl sem við þróum í æsku hefðu áhrif á þroska heila okkar og á 

vitsmuna- og tilfinningavirkni okkar. Bowlby trúði því að tengslahegðun væri okkur eðlislæg 

og að hún þróist af sérstökum ástæðum. Samkvæmt honum getur barn kannað umhverfi sitt 

en heldur sig þó í nálægð við móður. Tengslahegðun snýst um jafnvægi. Nauðsynlegt er fyrir 

barnið að vita að öryggið sé til staðar þegar það þarf á því að halda, en öryggið er hins vegar 

ekki alltaf til staðar og umönnunaraðilinn getur verið þarna fyrir barnið líkamlega en ekki 

andlega til að hughreysta barnið. Mismunandi er hvernig börn aðlagast þessu ferli, en þetta 

ferli er kallað kerfi tengslahegðunar. Tengslakenningarsinnar rökræða um að mörg vandamál 

einstaklings megi í raun rekja aftur til tengslasambanda frá yngri árum og að þau sambönd 

eigi sér sterkar stoðir í andlegri heilsu fullorðinna. Má þar nefna hæfileikann til að mynda 
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tengsl, hæfni til að vera foreldri og hæfnina til að takast á við missi. Einnig hafa þróanir í 

taugavísindum varpað ljósi á sambandið milli tengsla og vitsmunaþroska (Beckett og Taylor, 

2010). 

 Mary Ainsworth var samstarfsfélagi Bowlby og setti hún fram flokkunarkerfi sem 

byggt var á hennar eigin rannsóknum um samskipti mæðra við börn sín. Í byrjun voru þrír 

flokkar tengslamyndunar. Þeir fólu í sér eftirfarandi: a) Barn sem sýnir öryggi til 

umönnunaraðila síns, b) barn sem sniðgengur umönnunaraðila sinn á öruggan hátt og c) 

barn sem er kvíðið og á sama tíma óöruggt gagnvart umönnunaraðila sínum. Þessi börn sýna 

gjarnan trufluð viðbrögð gagnvart mæðrum sínum. Fjórði flokkurinn bættist seinna við en 

hann felur í sér börn sem eru með óskipulögð tengsl gagnvart umönnunaraðila sínum vegna 

þess að þau upplifa ógn eða jafnvel ótta. Breytingar hafa orðið á áherslum í 

tengslakenningum þar sem horft er frá mikilvægi þess að aðgreina milli öryggis- og 

óöryggistengsla eða skipulagðra og óskipulagðra tengsla. Að lifa við óskipulag í tengslum er 

sú flokkun sem mun helst leiða til hegðunar- og/eða geðtruflana þegar litið er til lengri tíma. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þau börn sem sýna óskipulögð tengsl eru líklegri til að hafa átt 

foreldra sem voru ófærir um að hugsa um þau eða áttu erfitt með að leysa úr erfiðri reynslu 

frá sinni eigin bernsku. Þessi börn geta átt í hættu að þróa með sér hegðunarvandamál, þar 

sem þau reyna að hafa stjórn á heimi þeirra sem virðist vera stjórnlaus. Þessi hegðun getur 

komið út sem árátta þar sem þau reiða sig ekki á neinn nema sjálf sig. Þau geta verið haldin 

þeirri áráttu að hafa alla hluti í samræmi, verið með stöðugan yfirgang yfir aðra eða jafnvel 

verið með áráttu um að veita öðrum stöðuga umönnun (Beckett  og Taylor, 2010). 

 Þegar þeir einstaklingar sem ekki hafa myndað örugg tengsl ná fullorðinsaldri eiga 

þeir erfitt með að hefja sambönd við aðra og viðhalda þeim, þá sérstaklega í rómantískum 

samböndum. Afbrotafræðingar hafa tengt einstaklinga með tengslaröskun við andfélagslega 

hegðun, þar á meðal við kynferðisofbeldi og ofbeldi gegn börnum (Siegel, 2009). Þeir 

einstaklingar sem hafa orðið fyrir einhvers konar missi eða aðskilnaði í lífinu eru líklegri til 

þess að missa stjórn á hegðun sinni og sýna þannig ofbeldishegðun (Corvo, 2006).  

Finkelhor gerði margar rannsóknir sem snéru að einkennum gerenda gegn börnum og 

hvað það væri sem veldur því að fullorðinn einstaklingur laðast kynferðislega að börnum. 

Hann kom fram með svokallað fjórþátta líkan sem var ein af fyrstu kenningunum sem snéri 
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að kynferðisofbeldi gegn börnum (Beech og Ward, 2004; Burn og Brown, 2006). Líkanið 

skiptist upp í þætti á eftirfarandi hátt (Finkelhor og Araji, 1986):  

1. Tilfinningalegt samræmi (e. emotional congruence). Þessi þáttur útskýrði hvers vegna 

fullorðnum einstaklingi þykir það tilfinningalega fullnægjandi að vera með barni.  

2. Kynferðisleg örvun tengd börnum (e. sexual arousal to children). Hérna er útskýrt 

hvers vegna einstaklingur örvast kynferðislega í kringum börn og af hverju hann 

girnist börn.   

3. Fyrirstaða (e. blockage). Í þessum þætti er útskýrt hvað það er sem kemur í veg fyrir 

að einstaklingur uppfyllir tilfinningalegar og kynferðislegar langanir sínar með öðrum 

fullorðnum einstaklingi, ásamt því að útskýra hver orsökin er fyrir því að einstaklingur 

þrói frekar með sér kynferðislega löngun gagnvart barni (Finkelhor og Araji, 1986).  

4. Vöntun á hömlun (e. disinhibition). Fjórði þátturinn útskýrir hvers vegna fullorðinn 

einstaklingur ákveður að brjóta gegn barni og þannig horfa framhjá þeim 

siðferðislegum gildum sem eru í samfélaginu.  

 

Líkan Finkelhors er eitt það besta sem sett hefur verið fram til að útskýra af hverju 

einstaklingur brýtur kynferðislega gegn barni, þó það nái ekki að útskýra hegðun gerenda til 

fulls.  En rannsóknir á kynferðisofbeldi gegn börnum hafa einnig sýnt að það eru líffræðilegir 

þættir sem hafa áhrif á þessar langanir kynferðisafbrotamanna til barna. Má þar helst nefna 

líffræðilega þætti eins og hormónamagn gerenda og litningasamsetningu  (Finkelhor og Araji, 

1986).  

4 Gerendur kynferðisofbeldis 

Gerendur kynferðisofbeldis koma úr öllum stéttum þjóðfélagsins og ekki er hægt að sjá fyrir 

fram hver ætlar sér að fremja kynferðislegt ofbeldi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006). Áður fyrr var því haldið fram að afbrotamenn hefðu ákveðið útlit, en 

staðreyndin er sú að ekki er hægt að sjá það utan á þeim (Siegel, 2009). Gerendur í 

kynferðisofbeldi eru ólíkir einstaklingar, en allir hafa þeir fengið mismunandi uppeldi og sýna 

mismunandi félagslega hegðun (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). 
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Rannsóknir hafa sýnt að gerendur kynferðisofbeldis yngri en 18 ára eru mun fleiri en talið er. 

Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að afbrigðileg kynhegðun einstaklinga byrjar snemma, 

eða fyrir 18 ára aldur (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011).   

Kynferðisbrot eru mismunandi og á sama tíma er ekki hægt að fjalla um að gerendur séu 

bara einn flokkur einstaklinga. Fyrir ekki mörgum árum bættist við nýr hópur geranda hér á 

landi, þeir einstaklingar sem kaupa kynlífsþjónustu. Þeir gerendur sem dæmdir eru fyrir 

barnaníð hafa á síðustu árum verið vistaðir á sérstakri deild á Litla-Hrauni. Ástæðan fyrir því 

er að þeir eru lagðir í einelti af samföngum sínum og verða jafnvel fyrir ofbeldi. Þetta sýnir að 

gerendur kynferðisofbeldis verða ekki einungis fyrir útskúfun í samfélaginu heldur einnig 

innan veggja fangelsisins (Helgi Gunnlaugsson, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að gerendur fá vilja sínum framgengt í meirihluta tilvika þegar þeir 

fá þolandann í samvinnu við sig án þess að beita líkamlegu ofbeldi eða þvingunum. Í 

rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur frá árunum 2000/2001 sögðu þátttakendur, sem voru allir 

þolendur kynferðisofbeldis, að viðmót geranda hafi í 54% tilvika verið vinalegt og glaðlegt. 

Hins vegar upplifðu stúlkur geranda sem pirraðan, ógnandi eða reiðan í 18% tilvika og 

upplifðu drengir það sama í 1% tilvika (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Margir einstaklingar vilja 

meina að brot sem þessi endurtaki sig, samanber máltækið: „eitt sinn nauðgari, ávallt 

nauðgari“. Þetta þýðir að fólk heldur því fram að sá sem brýtur á einstaklingi kynferðislega 

muni halda því áfram í framtíðinni, en staðreyndin er hins vegar sú að endurtekin brot hjá 

kynferðisafbrotamanni eru ekki endilega hærri en hjá þeim sem fremja önnur brot. Þetta á 

við bæði fullorðna og yngri gerendur.  Líklegra er að kynferðisafbrotamaður brjóti af sér á 

annan hátt en með kynferðisbroti (Doob og Gartner, 2013). Tengsl hafa þó fundist milli þess 

að þegar gerendur og þolandi eru tengdir fjölskylduböndum þá eru brotin líklega endurtekin 

í garð þolenda. Þegar fjölskyldubönd eru til staðar er líklegra að brotin eigi sér stað yfir lengri 

tíma og oftar, en ólíklegra ef fjölskylduböndin eru ekki til staðar (Erickson, Walbek og Seely, 

1988; Fischer og McDonald, 1998). 

Það að sumir fullorðnir einstaklingar skuli sýna börnum kynferðislegan áhuga truflar 

okkur flest, en til að koma í veg fyrir að fleiri þolendur verði til í framtíðinni gæti verið gott 

fyrir okkur að skilja viðfangsefnið betur. Má þar nefna vitsmuni gerenda, hvernig þeir hegða 

sér og félagsleg tengsl þeirra. Kenningar hafa verið settar fram um að skekkja í 

vitsmunaþroska gerenda sé til staðar, þannig að þeir geri þeir sé ekki grein fyrir réttri 
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kynferðislegri örvun (Abel, Becker, Cunningham-Rathner og Mittelman, 1988). Gerendur 

kynferðisofbeldis hafa gefið til kynna að þeir verða oft einangraðir frá fjölskyldum sínum og 

jafnöldrum (Gilgun og Connor, 1990) og þannig skortir þá gjarnan væntumþykju sem aðrir fá 

frá fjölskyldu sinni og vinum (Ivey & Simpson, 1998).  

Rannsóknir hafa sýnt að í um 80% tilfella kynferðisbrota er gerandi fullorðinn karlmaður 

á miðjum aldri. Brotið er á karlmönnum í 20% tilvika og á konum í 70%. Í 10% tilfella er brotið 

gegn báðum kynjum. Í langflestum tilvikum, eða í 75% tilvika, er gerandinn einstaklingur sem 

þolandinn þekkir eða sem er jafnvel meðlimur í sömu fjölskyldu (Anna Kristín Newton og 

Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011).  Í apríl árið 2013 var gefin út samantekt yfir helstu 

niðurstöður rannsóknar um einkenni og meðferð nauðgunarmála sem bárust til lögreglu á 

árunum 2008 og 2009 sem unnið var af EDDU-öndvegissetri við Háskóla Íslands í samstarfi 

við innanríkisráðuneytið. Á þessum árum voru 189 mál til meðferðar hjá lögreglu. Í öllum 

málunum nema einu voru gerendur karlar eða drengir. Í 71% málanna voru gerendur 

íslenskir. Í 23% tilfella var um erlendan geranda að ræða og voru þeir flestir evrópskir, eða í 

alls 14% málanna (Edda: Center of Excellence, 2013).  

Gerendur telja almennt sínar þarfir vera mikilvægari en þolandans og þannig auðmýkja 

þeir og gera lítið úr tilfinningum og réttindum einstaklingsins. Gerendur reyna gjarnan að ná 

yfirráðum yfir þolanda sínum á meðan þolandinn getur upplifað sársauka, hræðslu, 

niðurlægingu, skömm, sekt og einmanaleika ásamt því að upplifa algjört valda- og varnarleysi 

(Lovísa Arnardóttir, 2011).  

Fyrir nokkru fór fram athyglisverð rannsókn. Markmið rannsóknarinnar var að fá 

upplýsingar hjá dæmdum kynferðisafbrotamönnum um hvernig þeir nálguðust þolendur sína 

og upplýsingar um brotin sjálf. Til að fá þessar upplýsingar fóru fram nákvæm viðtöl við 

afbrotamennina. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 58% þeirra sem tóku þátt brutu 

einungis gegn stúlkum og 14% aðeins gegn drengjum. Rúmlega fjórðungur þeirra eða 28% 

þátttakenda braut á einstaklingi óháð kyni. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að í flestum 

tilfellum áttu brotin sér stað á heimili gerenda eða í 61% tilfella og þar af voru 49% sem 

einnig brutu af sér á heimili þolanda. Næstum helmingur eða 44% þeirra sem tóku þátt í 

rannsókninni sögðust þá hafa brotið á þolanda utandyra. Rannsakendur fengu einnig 

upplýsingar um það hvernig gerendurnir komust í nálægð við börnin til að brjóta á þeim 

kynferðislega. Algengasta aðferðin var að þeir þóttust vera í leik við börnin eða voru að 
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kenna þeim á líkamann. Sumir fengu að passa börnin, á meðan aðrir notuðu mútur eða 

buðust til að skutla börnunum. Einhverjir gerendur nýttu sér traust fjölskyldna barnanna og 

aðrir notuðu sögur, lygar eða fengu börnin til að hjálpa sér á einhvern hátt. Stór hluti 

gerandanna eða  84%  í rannsókninni notuðu eina til tvær af þessum aðferðum til að fremja 

brot sín (Elliott, Browne, og Kilcoyne, 1995). 

Konur sem beita kynferðisofbeldi bera með sér mismunandi einkenni. Talið er að stór 

hluti kvenna eru vitorðsmenn með körlum. Þær eru gjarnan einmana, einangraðar einstæðar 

mæður eða konur sem hafa þróað ástarsamband við unglingsstráka. Líklegt þykir að í 

mörgum tilfellum komist ekki upp um sambönd kvenna við karlkyns þolendur. Konur sem 

beita börn kynferðislegu ofbeldi eru líklegri til að vera umsjónarmenn barna. Kvenkyns 

gerendur eru líklegri til að hafa átt erfiða æsku og sjálfar verið misnotaðar kynferðislega. Þær 

eiga jafnvel við geðræn vandamál að stríða eða lyfjaneyslu (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 

2011).   

Sálfræðingurinn Nicholas Groth flokkaði gerendur í þrjá flokka: a) þá sem eru reiðir og 

beita því ofbeldi, b) þeir sem beita valdi og c) þeir sem eru hlynntir sadisma. Þegar hann vann 

að meðferð fyrir gerendur komst hann að þeirri niðurstöðu að 55% þeirra voru að beita valdi 

í verknaði sínum, 40% upplifðu reiði en einungis 5% þeirra höfðu hvatir sadisma (Siegel, 

2009).  Þeir gerendur sem beita kynferðisofbeldi eru gjarnan hvatvísir og oftast nær eru þeir 

taldir óreyndir, en það sést á vali þeirra á fórnarlömbum þar sem verknaðurinn virðist ekki 

vera hugsaður út. Þessir einstaklingar eiga flestir langa afbrotasögu og hafa beitt aðra 

líkamlegu ofbeldi. Hvatvísir gerendur eru þannig algeng tegund af kynferðisafbrotamönnum, 

en þeir hafa sýnt minnstan árangur í að fela auðkenni sín við verknaðinn (USlegal, e.d.). 

4.1 Gerendur sem hlutgera  

Að mati MacKinnon og Dworkin er manneskjan hlutgerð þegar hún er lítilsvirt á þann hátt að 

henni er breytt í hlut sem getur gengið kaupum og sölum. Þannig verður manneskjan 

ópersónugerð (MacKinnon og Dworkin, 1990). Kona er kynferðislega hlutgerð þegar kynfæri 

hennar eða annar líkamspartur er skilinn frá henni sem persóna, og litið á hana sem 

líkamlegan hlut en ekki einstakling. Þannig er hún frekar eins og tæki til notkunar fyrir aðra. 

Þær konur sem hafa upplifað þetta áður skammast sín gjarnan fyrir líkama sinn. Samkvæmt 

kenningum um menn með karlaveldishugmyndir, þá líta þeir gjarnan á konur sem 

kynferðislegar og í ákveðnu hlutverki, eins og til dæmis kynlífshlutverki. Þeir telja konurnar 
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yfirleitt vera óæðri þeim sjálfum og jafnvel óhæfar. Konan gæti því verið séð sem  líkami sem 

þjónar einungis kynferðislegum þörfum fyrir karlmenn. Þegar konur eru hlutgerðar, upplifa 

þær sig sem óvirkt verkfæri sem er notað af karlmönnum þar sem sjálfstæði þeirra og 

tilfinningar eru að mestu vanræktar. Þeir héldu því einnig fram að þegar konur eru 

hlutgerðar þá fer hluti þeirra að sjá sjálfa sig á sama hátt (Teng, Chen, Poon og Zhang, 2015).  

Simon Baron-Cohen skilgreinir samkennd sem hæfileika til að geta borið kennsl á 

tilfinningar og hugsanir annarra og þannig getur einstaklingur brugðist við þeim með 

viðeigandi tilfinningum. Þeir einstaklingar sem eru með skort á samkennd líta því gjarnan á 

fólk sem hlut en ekki manneskju og geta því ekki sett sig í spor annarra. Baron-Cohen telur 

einnig að líffræðilegir þættir geti skýrt skort á samkennd einstaklinga, en rannsóknir hafa 

sýnt ólíka starfsemi ákveðinna heilasvæða sem eru tengd samkennd. Hann telur þó einnig að 

skortur á samkennd geti verið í genasamsetningu einstaklinga. Í þriðja lagi telur hann að 

umhverfisþættir geti haft áhrif á skort á samkennd. Meðal annars ef einstaklingur upplifði 

skort á umhyggju í uppeldi sínu, varð fyrir afskiptaleysi eða ofbeldi. Líklegast þykir að bæði 

erfðir og umhverfi einstaklings stjórni því hvort hann hafi samkennd eða ekki með öðru fólki 

(Baron-Cohen, S. 2011).  

 

4.2 Barnagirnd 

Ekki allir gerendur sem brjóta kynferðislega gegn barni eru skilgreindir með barnagirnd 

(Seto, 1999). Kynferðislegt ofbeldi gegn barni er þegar barnið er þátttakandi í kynferðislegu 

athæfi eða leik með einstaklingi sem hefur vald yfir barninu eða er hærra settur en barnið 

(Lovísa Arnardóttir, 2011). Gerendur sem haldnir eru barnagirnd teljast vera með geðræna 

röskun samkvæmt flokkunarkerfi DSM-IV. Þessir einstaklingar eru í meiri áhættu á að þurfa 

lifa með því allt sitt líf að girnast börn (Harvard Medical School, 2010). Það sem gerir 

kynferðisafbrotamenn  með barnagirnd frábrugðna öðrum sem brotið hafa kynferðislega á 

börnum er að þeir eru líklegri til að brjóta á fleiri og yngri börnum. Þeir gerendur sem brjóta 

á drengjum brjóta almennt á fleiri þolendum en þeir gerendur sem brjóta á stúlkum 

(Levenson, Becker og Morin, 2008). Michael Seto taldi menn með barnagirnd vera með lakari 

félagshæfni en aðra einstaklinga. Þessir einstaklingar eiga yfirleitt í erfiðleikum með að 

nálgast fullorðna og því leiti þeir frekar til barna. Þeir hafi gjarnan þá ranghugmynd um að 

ekkert sé rangt við kynlíf með börnum og að þau njóti þess jafnvel. Einstaklingar með 
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barnagirnd eiga oft erfitt með skap sitt sem kemur fram meðal annars í tilfinningasveiflum, 

kvíða, stressi og þunglyndi. Þetta getur einnig haft áhrif á samskipti þeirra við jafningja (Seto, 

2008).  

Seto (2012) varpaði einnig fram þeirri hugmynd að þeir karlmenn sem væru með 

barnagirnd gætu ekkert að því gert heldur væri barnagirnd kynhneigð rétt eins og 

gagnkynhneigð eða samkynhneigð. Sannleikurinn er hinsvegar sá að það að samþykkja 

barnagirnd sem kynhneigð frekar en val einstaklings, eða að hún sé á einhvern hátt lærð 

hegðun er eitthvað sem mun aldrei gerast. Það er frekar talið að þetta sé hegðunarvandamál 

einstaklings sem felur í sér kynferðislega misnotkun barna. Seto talaði einungis um karlmenn 

með barnagirnd þar sem barnagirnd er afar sjaldgæf meðal kvenna. Rannsóknir hafa sýnt að 

það eru þættir sem gerast fyrir fæðingu einstaklings sem hafa áhrif á hvaða kynhneigð 

einstaklingur flokkast undir, svo sem taugar í heila og aðrir líffræðilegir þættir (Mustanski, 

Chivers og Bailey, 2002; Wilson og Rahman, 2005). Nýlegar rannsóknir benda til þess að 

einnig sé hægt að finna þessar taugar í heila hjá þeim einstaklingum sem eru með 

barnagirnd. Kynhneigð einstaklings er meðfædd, en samt sem áður hefur verið reynt að „af-

homma“ samkynhneigða karlmenn með ýmsum meðferðum. Það ef til vill breytir því hvernig 

þeir haga sér og jafnvel fær þá til að laðast að hinu kyninu, en rétta kynhneigð þeirra er þó 

talin vera alltaf undirliggjandi (Drescher og Zucker, 2006). Sú hugmynd um að breyta 

kynhneigð einstaklings hefur stöðugt mistekist, þó tímabundnar breytingar gætu átt sér stað 

á því hverjum einstaklingur laðast að eftir ákveðna meðferð. Þeir gætu lært að stjórna 

kynferðislegri hegðun sinni en ekkert bendir til þess að kynferðislegar hugsanir, hvatir, örvun 

eða hegðun breytist þegar til lengri tíma er litið. Sumir einstaklingar viðurkenna snemma 

kynferðislegan áhuga sinn á börnum og jafnvel viðurkenna að vera með barnagirnd, þrátt 

fyrir að hafa ekki brotið af sér. Rannsóknir á einstaklingum með greinda barnagirnd hafa sýnt 

að meirihluti þeirra viðurkennir ekki kynferðislega áhugann fyrir börnum fyrr en á 

fullorðinsárum. Niðurstöður rannsókn Dandescu og Wolfe frá árinu 2003 um dæmda 

kynferðisafbrotamenn gegn börnum sýndi að tveir þriðju þeirra höfðu átt einhverskonar 

afbrigðilega kynferðislega fantasíu um börn áður en þeir frömdu fyrsta brot sitt. Sumir 

einstaklingar með barnagirnd leitast ekki einungis eftir kynferðislegum samskiptum við börn 

heldur leitast einnig eftir því að eiga í rómantískum samböndum við börnin. Fyrir suma 

einstaklinga er áhugi þeirra á börnum uppgötvaður þegar þeir eru á unglingsárum (Seto, 

2012).  
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Þeir gerendur sem upplifa barnagirnd hafa hugsanlega sjálfir orðið vitni að kynferðislegri 

athöfn þar sem barn kemur við sögu, þá annað hvort með því að horfa á svonefnt barnaklám 

eða séð barn verða misnotað kynferðislega af fullorðnum einstaklingi. Þá getur einnig verið 

að þessir gerendur hafi sjálfir orðið fyrir kynferðisofbeldi af hálfu fullorðins einstaklings sem 

barn, en afleiðingar þess eru þá lærð kynferðisleg hegðun. Þetta á þó ekki við um alla 

gerendur þar sem meirihluti geranda eru karlmenn og meirihluti þolanda eru konur (Ward og 

Beech, 2006). Barnagirnd er eina hugtakið sem lýsir kynferðislegum áhuga gerandans á 

börnum sama hvort brot sé framið eða ekki (Finkelhor og Araji, 1986). Mikilvægur munur er 

hinsvegar á þeim sem haldnir eru barnagirnd sem brjóta á barni annarsvegar og svo hinum 

sem einnig eru haldnir barnagirnd en brjóta ekki á barni. Þeir fyrrnefndu hafa brotið á barni 

eða gagnvart börnum en laðast ekki endilega að þeim, á meðan sá sem er með greinda 

barnagirnd laðast að börnum kynferðislega en brýtur ekki endilega á barni (Lanning, 2010). 

4.3 Konur sem gerendur  

Í gegnum tíðina hefur umræðan verið sú að það séu einungis karlmenn sem beiti 

kynferðisofbeldi. Staðreyndin er hins vegar sú að konur geta einnig verið gerendur í 

kynferðisafbrotum. Umfjöllun um konur sem gerendur er þó mun viðaminni, enda er mun 

fátíðara að þær séu gerendur kynferðislegs ofbeldis. Rannsóknir hafa þó sýnt að það hefur 

aukist að konur séu gerendur og eru þær oftast í hópi ungra gerenda (Sætre, Holter og 

Jebsen, 1986; Finkelhor, Hotaling, Lewis og Smith, 1990; Holms og Slap, 1998; Ferguson og 

Mullen, 1999). Rannsóknir hafa þó einnig sýnt að kvenkyns gerendur eru allt frá því að vera 

nálægt þolendum í aldri upp í að vera mikið eldri (Ferguson og Mullen, 1999). Í rannsókn 

Hrefnu Ólafsdóttur á kynferðislegri misnotkun á börnum sem gerð var árið 2000 kom í ljós að 

í 3% tilfella voru það konur sem voru tengdar fjölskyldu þolandans sem voru gerendur. 

Þessar konur voru ömmur, frænkur eða nágrannakonur. Í 2% tilfella var gerandinn kona sem 

tengdist ekki fjölskyldunni. Kvenkyns þolendur í rannsókninni sem höfðu orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi af hálfu konu, sögðu að konur sem gegndu foreldrahlutverki hafi 

misnotað sig í 2% tilfella en karlkyns þolendurnir höfðu ekki sömu reynslu. Konur sem voru 

tengdar fjölskyldunni á annan hátt en við umönnun þolenda höfðu misnotað karlkyns 

þolendur í 21% tilfella. Ókunnugar konur höfðu misnotað karlkyns þolendur  í 11% tilfella og í 

1% tilfella höfðu aðrar konur misnotað þá (Hrefna Ólafsdóttir, 2011).  
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Rannsóknir sem beinast að konum sem beita kynferðisofbeldi hafa sýnt að þær koma 

yfirleitt úr fátækum fjölskyldum. Þær eru meðal annars líklegri til að hafa upplifað matarskort 

í bernsku og  mjög takmarkaðan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Þær hafa flestar sjálfar verið 

þolendur kynferðisofbeldis og hafa þjáðst fyrir það bæði tilfinningalega og líkamlega (Elliott, 

Eldrigde, Ashfield og Beech, 2010). Samkvæmt rannsókn Strickland (2008) höfðu kvenkyns 

gerendur orðið fyrir sálrænum áföllum í æsku sem raskaði eðlilegum þroska þeirra til að geta 

þróað viðeigandi hæfileika til sjálfsbjargarviðleitni. Konurnar vanræktu heilsu sína og 

umhirðan þeirra var ekki góð. Konurnar skorti samskiptahæfileika ásamt því að félagsleg 

tengsl þeirra voru ekki mikil og sjálfsmat var mjög lágt. Fjölskyldumynstur þessara kvenna er 

oft í óreglu og ofbeldi er til staðar, en það kom í veg fyrir að börn þeirra upplifðu öryggi og 

skjól. Einnig var um að ræða skort á félagslegum stuðningi. Strickland (2008) taldi konurnar 

ekki hafa lært að stofna til jákvæðra sambanda við aðra fullorðna einstaklinga sökum 

atburða úr æsku þeirra. Þær konur sem upplifðu ofbeldi á heimilinu í æsku áttu í vandræðum 

með að eiga heilbrigt einkalíf á fullorðinsárum, en þær sýndu frekar merki um félagslega 

einangrun og vanmátt. Vegna þessa áttu konurnar erfitt með að finna sér maka og stofna 

með þeim eðlilegt samband. Konurnar leituðu því frekar til barna til að fullnægja 

kynferðislegum þörfum sínum. Konurnar upplifðu vald og að þær hefðu stjórn á aðstæðum 

þegar þær beittu börn kynferðislegu ofbeldi og sáu ekki fram á að hegðun þeirra myndi 

breytast.   

5 Úrræði og aðstæður sem taka við eftir fangelsisvist 

Fólk vill oft meina að ekkert sé hægt að gera fyrir þá einstaklinga sem brjóta af sér 

kynferðislega. Mikilvægt er þó að hafa í huga að þessi brot eru mismunandi og því er erfitt að 

alhæfa á þessu sviði, bæði um brotin sjálf en einnig um áhrif meðferðar á ítrekunartíðni. Það 

er þó hægt að fullyrða að þegar meðferð er veitt samhliða afplánunarúrræðum, þá dregur 

hún úr ítrekunartíðni. Eftir afplánun verður ítrekunartíðni því lægri meðal þeirra sem fá 

meðferð miðað við þann hóp sem situr í afplánun og fær enga meðferð. Meðferðir eru ólíkar 

og ofbeldismennirnir geta verið mishættulegir ásamt því að brotin geta vissulega verið 

misalvarleg. Oft á tíðum virðist almenningur vera á þeirri skoðun að þyngja þurfi dóma og að 

jafnvel ætti að taka kynferðisafbrotamenn úr umferð. Það er að segja að þeir ættu ekki að fá 
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tækifæri til að taka þátt í samfélaginu og ættu helst að sitja sem lengst í fangelsi (Helgi 

Gunnlaugsson, 2011). 

Samfélög vilja gjarnan hafa lausnir við vandamálum sem auðveldust. Í mörgum 

samfélögum eru íbúar sammála um þá skoðun að kynferðisafbrotamenn brjóti endurtekið af 

sér. Til að kljást við það eru dæmi um að samfélög hafi tekið sig saman og reynt að fylgjast 

með hvar afbrotamennirnir halda sig. Þannig hafi fólk upplýst hvort annað um hvar þá er að 

finna. Ein vinsæl nálgun samfélaga til kynferðisafbrotamanna er að takmarka svæðið þar sem 

þeir mega vera á eða búa. Þessi leið er þó ekki í samræmi við það sem vitað er um 

kynferðisofbeldi. Það er að segja að margir sem fremja brotin eru tengdir þolendum á 

einhvern hátt. Þessi leið gerir auk þess geranda erfitt fyrir að aðlagast samfélaginu á nýjan 

leik. Þeir geta til dæmis átt í erfiðleikum með að finna stað til að búa á. Til dæmis voru 3.244 

einstaklingar árið 2010 fundnir sekir um kynferðisafbrot í Kanada. Innan nokkurra ára bjuggu 

allir í stærri borgum landsins í nálægð við skráðan eða vaktaðan kynferðisofbeldismann 

(Doob og Gartner, 2013).   

Rannsóknir hafa sýnt að meðferð notuð sem úrræði fyrir kynferðisafbrotamenn getur 

hjálpað þeim að verða betri menn, og þeir sem fara í meðferð upplifa gjarnan meiri 

lífsánægju (Witt, Greenfield og Hiscox, 2008). Síðustu ár hefur hugræn atferlismeðferð mikið 

verið rannsökuð og hefur sýnt fram á góðan árangur þegar kemur að geðrænum kvillum 

(Department of Health, 2001).  Margir þolendur kynferðisofbeldis hafa náð að endurheimta 

sjálfsvirðingu sína með réttum stuðningi og úrræðum. Sama má segja um gerendur 

kynferðisofbeldis sem leita sér hjálpar. Þannig hafa þeir möguleika á að snúa við blaðinu og 

halda sig frá frekari kynferðisbrotum (Helgi Gunnlaugsson, 2011). 

 

5.1 Úrræði á Íslandi 

Hér á landi er dæmdum kynferðisbrotamönnum boðið upp á hugræna atferlismeðferð hjá 

sálfræðingi og er sú meðferð sniðin að þörfum hvers og eins (Þingskjal 1058, 2003-2004). 

Boðið er upp á einstaklingsmeðferð og þá innan fangelsis á meðan afplánun geranda stendur 

yfir. Ekki er áhuginn fyrir slíkri meðferð alltaf til staðar hjá gerendum en þá er reynt að ýta 

undir áhuga þeirra meðal annars með hvatningarviðtali. Meðferðin miðar að því að beina 

kynferðislegum áhuga einstaklings á nýjar brautir annars vegar og að koma í veg fyrir að 
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hann brjóti aftur af sér hins vegar. Slík meðferð hefur þó ekki verið metin með skipulögðum 

hætti, það er hvort hún beri árangur (Þingskjal 1058, 2003-2004).  

Samkvæmt 62. gr. almennra hegningarlaga er heimild fyrir því að kveða í dómi á um að 

gerandi sem hefur verið sýknaður á grundvelli 15. gr. laganna eða sem hlaut ekki refsingu 

samkvæmt 16. gr. laganna, verði þá komið fyrir á viðeigandi hæli til að fá þá hjálp sem hann 

þarf. Í 2. málsgrein 16. gr. er einnig að finna heimild fyrir því að þeir sem eru andlega miður 

sín verði vistaðir á sérstakri stofnun. Hér er átt við þá gerendur sem eru vanþroska, með 

einhverja hrörnun, eru kynferðislega misþroska eða með annarskonar truflanir þegar þeir 

brutu af sér. Í ákvæðinu stendur að til að hægt sé að beita þessum úrræðum verði slík 

stofnun að vera til. Á Íslandi er slík stofnun ekki í boði (Þingskjal nr. 1058/2003-2004). 

Úrræði fyrir gerendur sem hafa ekki náð 18 ára aldri er hins vegar á vegum 

barnaverndaryfirvalda. Þeir gerendur sem beita kynferðislegu ofbeldi og hafa ekki náð 18 ára 

aldri er boðið langtímameðferðarúrræði á meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu 

(Þingskal nr. 1058/2003-2004). Meðferðin sem er á vegum Barnaverndarstofu felur meðal 

annars í sér aðferðir á borð við hugræna atferlismeðferð. Tekin eru viðtöl við geranda og eru 

niðurstöður úr þeim og úr sálfræðilegum prófum sem og úr öðru mati sem gæti hugsanlega 

sýnt áhættuþætti sett saman til að finna út rétta meðferð. Einnig er stuðst við skýrslur frá 

barnaverndarnefnd, frá lögreglu eða geðheilbrigðis- eða þroskamat. Þar sem einstaklingar 

sem hér um ræðir hafa ekki náð 18 ára aldri þá þarf samþykki frá forsjáraðilum að liggja fyrir 

svo hægt sé að veita þjónustuna. Mikilvægt er að samvinna og stuðningur við forsjáraðila 

barnsins sé til staðar frá byrjun. Meðferðin sem er í boði leggur áherslu á að draga úr 

óviðeigandi kynferðislegri hegðun og að barnið læri frekar að sýna viðeigandi og félagsvæna 

hegðun. Í meðferð fyrir börn sem eru gerendur kynferðisofbeldis er meðal annars boðið upp 

á fræðslu um kynferðisleg mörk, áhrif og afleiðingar óviðeigandi kynhegðunar og einnig fer 

fram fræðsla til forsjáraðila um viðeigandi og óviðeigandi kynhegðun barna. Þá er unnið að 

því að leitast eftir styrkleika barnsins sem mögulega gæti dregið úr óviðeigandi eða skaðlegri 

kynhegðun þess, og á sama tíma er dregið úr þeim áhættuþáttum sem koma fram í 

matsferlinu. Meðferðartíminn fyrir börnin er mismunandi en hann fer eftir umfangi, aldri og 

þroska barnsins (Barnaverndarstofa, e.d.a). 

 Árið 1999 var tekið í notkun meðferðarheimilið Berg sem staðsett var á Norðurlandi 

og  tók á móti drengjum sem höfðu framið kynferðisbrot gegn öðrum börnum. Starfsfólk 
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heimilisins studdist við faglega handleiðslu sérfræðings á þessu sviði ásamt því að drengirnir 

fengu einstaklingsmeðferð frá sama sérfræðingi. Frá árinu 2000 höfðu alls níu drengir dvalið 

á meðferðarheimilinu en þeir höfðu allir brotið kynferðislega á öðru barni 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b). Áhersla var lögð á að meðferðin væri sniðin að hverjum og 

einum og gætu þeir sinnt skólanámi með fram henni. Drengirnir höfðu einnig tækifæri til að 

stunda vinnu á Bergi með því að taka þátt í búskapnum á svæðinu eins og að sinna umönnun 

einstakra dýra. Drengirnir tóku einnig virkan þátt í heimilsstörfum og stunduðu sínar eigin 

tómstundir. Meðferðarheimilið lokaði árið 2008 vegna of mikils álags á starfsmenn þess 

(Barnaverndarstofa, e.d.b).  

Í bókinni Hinn Launhelgi glæpur varpaði Helgi Gunnlaugsson (2011) fram spurningunni 

hvort bjóða ætti upp á sáttamiðlun í sumum kynferðisbrotamálum. Í grunninn snýst 

sáttamiðlun um þarfir þolandans og viðleitni samfélagsins til að draga úr þjáningu hans og fá 

geranda til að opna augun fyrir ábyrgðinni á brotinu sem hann framdi ásamt því að fá 

geranda til að gera sér grein fyrir hvaða afleiðingar þetta hefur haft á þolanda. Í meðferð hjá 

yngri brotamönnum hefur þetta verið reynt þegar um minniháttar brot er að ræða. Hafa 

bera í huga að sáttamiðlun kemur ekki í stað refsingar en hugsanlega mætti nota hana með 

refsiúrræðum. Mörg kynferðisbrot eiga sér stað innan fjölskyldna þar sem gerandi og þolandi 

þekkjast og eru dæmi um að slík brot hafi tvístrað fjölskyldum og að sárin grói jafnvel aldrei. 

Ef sáttamiðlun væri notuð á þessu sviði þar sem sérhæfður milligönguaðili væri geranda og 

þolanda til handar, væri mögulega hægt að draga úr sársaukanum sem brotið ylli 

þolandanum. Gerandinn þarf þá að taka fulla ábyrgð á broti sínu og viðurkenna verknaðinn 

ásamt því að gera sér grein fyrir afleiðingunum sem brotið hafði á þolandann. Sáttamiðlun á 

þó ekki alltaf við en gæti verið hentugt úrræði þegar gerendur eru ekki taldir mjög hættulegir 

eða síafbrotamenn.   

5.1.1 Hugræn atferlismeðferð 

Eins og þegar hefur komið fram er nokkuð um að hugræn atferlismeðferð sé notuð gagnvart 

gerendum kynferðisofbeldis. Notkun hugrænnar atferlismeðferðar hefur aukist síðustu ár, 

bæði hjá læknum og sálfræðingum. Hugræn atferlismeðferð fylgir í grunninn sömu reglum 

og aðrar meðferðir. Mikilvægt er að sjúklingurinn sé virkur þátttakandi í samstarfinu við 

meðferðaraðila. Þegar meðferðarleg tengsl hafa myndast er mikilvægt að nýta þau 

sjúklingnum til hagsbóta. Í samvinnu við sjúkling er samband hugsana hans og líðanar 
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skoðað. Þær hugsanir sem tengjast saman og hugsanlega valda vanlíðan eru greindar, þær 

metnar, áhrif þeirra eru vegin, reynt er að finna svör við þeim og rök á móti og í lokin eru svo 

áhrif þeirra aftur metin. Atferli er einnig metið og skráð, meðal annars hvernig atferlið 

tengist hugsunum og tilfinningum. Í meðferðinni er notast við hjálpartæki eins og  virknitöflu, 

hugsanadálka, fimm þátta líkan og mælikvarða. Lögð er áhersla á að sjúklingur vinni alltaf 

heimavinnu og haldi áfram með notkun nýlærða aðferða (Pétur Hauksson, 2000). Markmið 

meðferðarinnar er að sjúklingurinn nái tökum á vanda sínum með hjálp fagfólks og með 

verkefnavinnu á meðan meðferð stendur (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2007). Þegar vinna 

þarf á langvinnum röskunum er mikilvægt að greina og meðhöndla hugkerfi (e. schemas) þar 

sem þau stuðla að endurteknum veikindum, eins og til dæmis geðlægðartímabilum. Notast 

er við ýmsar aðferðir til að breyta hugkerfum.  Meðal annars eru skoðaðar sjálfvirkar 

hugsanir, og kostir og ókostir þeirra eru skráðir niður. Tekist er á við skaðleg viðhorf, 

félagslega vanhæfni, erfiðleika sem fylgja því að stunda ánægjulega virkni og tilhneiginguna 

til sjálfskaðandi atferlis. Margir þeirra sjúklinga sem eru haldnir langvinnandi sjúkdómum eru 

haldnir fleiri en einni röskun. Sérstakar aðferðir innan hugrænnar atferlismeðferðar eru 

notaðar til að draga úr hættu á afturkippum. Sjúklingar geta lært leiðir til að greina og 

bregðast við fyrirboðum og þannig geta þeir bætt langtíma árangur (Pétur Hauksson, 2000).  

5.2 Úrræði erlendis 

Í stórum dráttum fara meðferðir fyrir kynferðisafbrotamenn í Bandaríkjunum eftir þremur 

leiðum. Í fyrsta lagi er notast við lyf í meðferð með það markmiði að draga úr kynferðislegri 

örvun og afbrigðilegri, kynferðislegri hegðun, svo sem fantasíum. Í öðru lagi er notast við 

geðmeðferð þar sem gerandi lærir að hafa samúð með þolendum sínum og bera ábyrgð á 

kynferðislegum gjörðum sínum. Í þriðja lagi er notast við hugræna atferlismeðferð en það er 

sú aðferð sem er notuð mest á Íslandi (Quinsey, 1996). Líkt og hér á landi hefur hugræn 

atferlismeðferð verið vinsæl aðferð í Bandaríkjunum og er hún í flestum tilfellum notuð 

þegar kemur að því að vinna með gerendur sem eru börn eða unglingar. Rannsókn var gerð 

þar sem bornir voru saman tveir hópar. Annar hópurinn fékk meðferð hugrænnar 

atferlismeðferðar en ekki sá seinni. Rannsóknin sýndi að þeir gerendur sem fengu hugræna 

atferlismeðferð voru mun ólíklegri til að brjóta aftur af sér (Calley, 2007). Meðferð fyrir 

gerendur kynferðisofbeldis ber að taka alvarlega og ætti að vera hvetjandi ferli fyrir gerendur 

sem leggur áherslu á að læra sérstakar aðferðir um það hvernig skuli hætta ofbeldishegðun, 
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vera ábyrgur og taka ábyrgð á skaðanum sem þeir hafa valdið. Fyrir meirihluta þessa 

einstaklinga, þá dregur viðeigandi meðferð verulega úr líkum á að þeir fremji kynferðisbrot 

gegn barni í framtíðinni. Meðferð býður ekki upp á sakaruppgjöf eða afsakar 

ofbeldishegðunina, né er henni ætlað að niðurlægja eða refsa geranda. Áhersla er lögð á að 

einstaklingur búi til betra líf fyrir sjálfan sig með því að þróa jákvæðan styrk sinn. 

Meðferðinni er stjórnað af sérfræðingum sem sérhæfa sig í vinnu með fullorðnum og 

unglingum með kynferðisleg hegðunarvandamál (Stop it now, e.d.). 

Í öllum 50 ríkjum Bandaríkjanna eru kynferðisafbrotamenn, sem hafa hlotið dóm, lögum 

samkvæmt skyldaðir til að skrá heimilisfang sitt svo almenningur geti vitað hvar þeir eiga 

aðsetur. Rannsóknir hafa sýnt að gerendur kynferðisofbeldis brjóta sjaldnast af sér aftur eftir 

að hafa fengið dóm, en undir 10% brjóta aftur af sér á næstu 3-5 árum eftir afplánun (Sample 

og Timothy, 2003). Árið 1980 var haldið því fram í Bandaríkjunum að gerendur 

kynferðisbrota væru ekki veikir einstaklingar, heldur einfaldlega slæmir. Sum ríki vildu þó 

bjóða upp á meðferð fyrir gerendur, en ekki var mikil von um að slíkt gæti virkað. Hins vegar 

er nú til dags mun meiri jákvæðni gagnvart því að þerapistar geti meðhöndlað gerendur. Það 

hefur þó komið fyrir að erfitt er að sannfæra yfirvöld um að þessar meðferðir séu 

nauðsynlegar þar sem margir halda því fram að gerendur kynferðisofbeldis breytist ekki 

(Kersting, 2003).  

Tölur úr einni rannsókn sýndu að ítrekunartíðni kynferðisafbrotamanna sem höfðu farið í 

meðferð, sem var sérhæfð fyrir kynferðisafbrotamenn, virtist hafa skilað einhverjum árangri. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 460 kynferðisafbrotamenn sem allir höfðu lokið afplánun á 

meðferðarstofnun í New Jersey á árunum 1990-1995, og 25 aðrir kynferðisafbrotamenn sem 

höfðu lokið afplánun í öðrum fangelsum. Meðferðin sem var rannsökuð samanstóð af lyfja- 

og viðtalsmeðferð á meðferðarstofnuninni. Í byrjun meðferðar voru þátttakendur undirbúnir 

með því að upplýsa þá um meðferðina sjálfa og undirbúa þá fyrir þátttöku. Því næst fóru 

þátttakendur í verkefnavinnu tengda kynferðisbrotum svo þeir fengju sýn á samhengi brota 

sinna. Meðferðin lagði áherslu á að þátttakendurnir lærðu að hafa samúð með þolendum 

sínum og þannig taka ábyrgð á brotunum sem þeir höfðu framið. Meðferðin lagði einnig 

áherslu á forvarnir til að koma í veg fyrir ítrekun brota í framtíðinni. Loks voru þátttakendur 

þá einnig undirbúnir fyrir lífið utan fangelsis eftir afplánun en með því eru þeir fengnir  til að 

taka þátt í ýmsum verkum innan fangelsisins og fengnir þannig til að taka ábyrgð. Við 



29 

eftirfylgnirannsókn kom í ljós að 8,6% þeirra sem luku meðferð frömdu aftur kynferðisbrot 

svo vitað væri til á meðan hlutfallið var 12,7% hjá þeim sem tóku út afplánun sína í öðru 

fangelsi og fengu ekki meðferð (Zgoba, Sager og Witt, 2003). 

Í Flórída fylki í Bandaríkjunum eru afmörkuð svæði sem dæmdir kynferðisafbrotamenn 

verða að halda sig frá ef þeir hafa brotið á einstaklingi undir 18 ára aldri. Þetta þýðir að 

gerendur mega ekki búa innan við 1.000 fetum frá skólum, barnagæslu, útileiksvæðum og 

stoppistöðvum ætluðum fyrir skólabörn (Cotter og Levenson, 2005). Í Pinellasýslu í Flórída er 

hjólhýsagarður sem ber nafnið Palace Mobile Home Park. Þessi garður hefur þó einnig verið 

kallaður Pervert park, eða Perragarðurinn og hafa ráðgjafar í garðinum og aðrir sem við 

koma starfinu þar reynslu af því að hýsa dæmda kynferðisafbrotamenn (Palace mobile home 

park, e.d.; O´hehir, 2016). Það að hjálpa ættingjum, ástvinum eða vini að lifa aftur eðlilegu lífi 

eftir að hafa setið í fangelsi getur tekið á aðstandendur þeirra. Dæmdir gerendur óttast oftar 

en ekki eigin gjörðir og fá ráðgjöf (Palace mobile home park, e.d.). Næstum 50% af þeim 200 

íbúum sem búa í hjólahýsagarðinum eru dæmdir kynferðisafbrotamenn. Þarna, eins og 

annars staðar í Flórída, gilda einnig lögin um að halda sig 1.000 fetum frá skólum og 

leikskólum, en garðurinn er 2.100 fet frá næsta skóla. Því hefur þessi staðsetning orðið 

vinsæl meðal dæmdra kynferðisafbrotamanna þar sem oftar en ekki er laust pláss og leigan 

er hagkvæm (Grubesic, 2010). Í Perragarðinum starfar ráðgjafi sem ofbeldismennirnir hitta 

reglulega. Þegar hann byrjaði að starfa með gerendunum í garðinum kom fljótlega í ljós að 

flestir þeirra voru að leita eftir að ná sáttum við þolendur sína, en ríkið hafði ekki unnið 

þannig með gerendur áður. Ráðgjafinn taldi að kynferðisafbrotamönnunum vantaði réttu 

tólin til að vinna með hugsanir sínar og til að breyta hegðun sinni. Hann taldi að það þyrfti að 

leggja öll spil á borðin til að ná sáttum í fjölskyldunum sem gerendur höfðu haft mjög slæm 

áhrif á og einnig til að koma í veg fyrir frekari misnotkun seinna meir (O´hehir, 2016). Af þeim 

kynferðisafbrotamönnum sem hafa búið í garðinum, þá hefur enginn þeirra hlotið annan 

dóm fyrir kynferðisofbeldi. Lögð er áhersla að þeir fái að búa í öruggu umhverfi, eigi góð 

heimili og að hjálpa þeim til að koma sér aftur fyrir í samfélaginu. Flestir sem búa þar deila 

heimili með öðrum en hafa sitt eigið herbergi (Palace mobile home park, e.d.). 
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6 Umræða 

Kynferðislegt ofbeldi er víðtækt vandamál og er Ísland engin undantekning þegar kemur að 

kynferðisofbeldi. Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða hverjir það eru sem beita 

kynferðislegu ofbeldi og hvaða úrræði væru í boði fyrir gerendur. Við ritgerðarsmíðina 

brutust fram ýmsar tilfinningar. Ekki eru allir gerendur sem leita sér hjálpar vegna brota 

sinna heldur halda áfram með líf sitt eins og ekkert hafi í skorist, og brjóta jafnvel aftur af sér. 

Samtök eins og Alcoholic Anonymous virka vel fyrir alkóhólista þar sem allir þeir sem sækja 

fundi þar hafa sama vandamál og svipaðar sögur að segja. Því þykir mér áhugavert að velta 

fyrir mér hvort að svipaðir fundir gætu virkað sem úrræði fyrir gerendur kynferðisofbeldis. 

Þar gætu þeir rætt sín á milli á lokuðum fundi án þess að finna fyrir því að vera dæmdir af 

samfélaginu. Þar sem rannsóknir sýna að þeir gerendur sem þyggja meðferð eru ólíklegri til 

að brjóta aftur af sér er ekki ólíklegt að slíkir fundir meðal gerenda gætu hjálpað þeim enn 

frekar. Það vakti mikla athygli að sjá hversu lítið af úrræðum eru í raun í boði hérlendis. Hér á 

landi höfum við nokkra sálfræðinga sem taka gerendur að sér í meðferð og vinna með þá út 

frá hugrænni atferlismeðferð. Þó auðveldara sé fyrir gerendur kynferðisofbeldis  til dæmis í 

Bandaríkjunum að leita sér hjálpar eftir afplánun, þá virðast úrræðin vera á sömu nótum og 

hér á landi. Vissulega liggur munur í búsetuúrræðum þar sem gerendur í Bandaríkjunum 

halda sig saman eða lög eins og 1000 fet eru í gildi, meðan það væri kannski erfiðara að fara 

eftir slíku hér á landi þar sem Ísland er smáríki.  

Félagsráðgjafar læra meðal annars að þekkja einkenni ýmissa kvilla eins og 

áfallastreituröskun sem margir þolendur upplifa eftir kynferðisofbeldi. Við skrif 

ritgerðarinnar fann ég ekkert um að félagsráðgjafar starfi hér á landi við að hjálpa gerendum 

kynferðisofbeldis. Við lærum um hinar ýmsu kenningar og hugtök sem vel gætu nýst í að 

hjálpa þeim, en svo virðist sem einungis örfáir sálfræðingar starfi á slíkum vettvangi. 

Áhugavert væri að vita af hverju það stafar.  

Þegar fólk spurði út í umfjöllunarefni ritgerðarinnar voru viðbrögðin nánast alltaf þau 

sömu, fólk varð hissa eða jafnvel hafði ekkert að segja. Að hafa úrræði fyrir gerendur 

kynferðisofbeldis hljómaði einfaldlega furðulega fyrir flest alla. Ég skil viðbrögð fólks vel. Fyrir 

ekki löngu var ég á þeirri skoðun að gerendur kynferðisofbeldis væru ófreskjur sem tækju 

bara pláss í samfélaginu. Hins vegar eftir að ég fór að vinna í sjálfri mér og hóf nám í 

félagsráðgjöf hafa skoðanir mínir breyst að öllu leyti. Þó ég gæti aldrei fyrirgefið einstaklingi 
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sem brýtur kynferðislega á einhverjum þá er ég á þeirri skoðun að þolendur geti lifað áfram 

með réttri hjálp og það ættu gerendur líka að geta gert. Með réttum úrræðum gætum við 

jafnvel dregið úr fjölda kynferðisbrota og mögulega öðlast dýpri skilning á því með frekari 

rannsóknum af hverju einstaklingur ákveður að brjóta af sér á þennan hátt.  
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