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Ágrip 

Bakgrunnur: Stafrænt kynferðisofbeldi er vaxandi vandamál sem hefur verið áberandi í umræðunni 

síðustu ár og hefur ákveðin vitundarvakning átt sér stað í samfélaginu. Með vaxandi tækni eykst 

umfang stafræns kynferðisofbeldis, dreifing efnis á veraldarvefnum verður auðveldari og vettvangurinn 

umfangsmeiri.  

Tilgangur: Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða hvað felst í stafrænu kynferðisofbeldi, algengi 

þess og áhrif á þolendur.  

Aðferð: Verkefni þetta byggir á fræðilegri samantekt. Heimilda var aflað í gagnabönkunum PubMed, 

Cinahl, Science Direct og Scopus með ákveðnum leitarorðum. Leitarvélin Google var notuð við leit að 

íslenskum heimildum. Gagnaleit miðaðist við unglinga (10-19 ára) og ungmenni (15-24 ára). Miðað var 

við að nota heimildir frá síðustu 10 árum en ein eldri heimild var notuð. 

Niðurstöður: Stafrænt kynferðisofbeldi felur í sér dreifingu á ýmsu kynferðislegu efni í leyfisleysi. 

Birtingarmyndir þess eru ýmsar s.s. myndir, myndbönd og hljóðbrot. Það hefur reynst erfitt að 

samræma skilgreiningu þess í fræðigreinum. Samkvæmt þeim rannsóknum sem skoðaðar voru er 

algengi stafræns kynferðisofbeldis á bilinu 1,1-32%. Afleiðingar þess geta verið ýmsar og alvarlegar, 

má þar meðal annars nefna sálrænar afleiðingar, s.s. lágt sjálfsmat, sjálfsvígshugsanir, þunglyndi og 

kvíða. Einnig getur stafrænt kynferðisofbeldi haft neikvæðar afleiðingar á fjárhag, starfsframa, 

fjölskyldutengsl og valdið erfiðleikum með traust. Algengt er að þolendur upplifi þolendaskömm, þá 

sérstaklega konur.  

Ályktanir: Rannsóknir á stafrænu kynferðisofbeldi og breytingar á lögum eru mikilvægar til að hægt sé 

að ákvarða hversu stórt vandamálið er og til að minnka þá mótstöðu sem þolendur mæta í 

samfélaginu. Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa þekkingu á vandamálinu til að vera í stakk búnir til að 

aðstoða þennan hóp fólks. 

 

Lykilorð: Kynboð, stafrænt kynferðisofbeldi, afleiðing og samþykki. 
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Abstract 

Background: Digital sexual abuse is a growing problem that has been discussed increasingly in 

society over the last few years and has raised awareness within the society. The extent of digital 

sexual abuse has grown along with increased technology. Distribution on the internet has become 

easier and the platform grown bigger. 

Purpose: The purpose of this thesis was to explore digital sexual abuse, its prevalence and effects  

on its victims. 

Method: This project is based on a literature review. The databases of PubMed, Cinahl, Science 

Direct and Scopus were used to search the literature according to key terms. Google was used to find 

Icelandic data. The data search was focused on teenagers (10-19 years old) and young adults (15-24 

years old). Data published more than 10 years ago was eliminated, with the exception of one article. 

Results: Digital sexual abuse involves distribution of various sexual content without consent. It‘s 

manifestations are variable, like photos, videos and audioclips. It has been difficult to coordinate the 

definition of the concept in the literature. According to studies the prevalence of digital sexual abuse 

varied from 1,1-32%. The consequences of digital sexual abuse vary and may have serious effects on 

its victims, such as low self esteem, suicidal thoughts, depression and anxiety. Digital sexual abuse 

may also have negative effects on financial situations, careers, family relations and can cause 

difficulties with trusting others. It is common that victims experience shame, especially when the victim 

is female. 

Conclusion: Studies on digital sexual abuse and amendments to the law are an important part of 

defining the extent of the problem and to reduce the resistance that victims experience from the 

society. Nurses need to have knowledge of the problem in order to be able to help victims of digital 

sexual abuse. 

 

Key words: Sexting, digital sexual abuse, consequences, consent. 
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Þakkir 

Höfundar vilja þakka leiðbeinanda sínum, Dr. Sóleyju S. Bender, við hjúkrunarfræðideild Háskóla 

Íslands, fyrir framúrskarandi leiðsögn og gott samstarf. Sóley beindi okkur inn á rétta braut í skrifunum 

og fyllti okkur af eldmóð. Einnig viljum við þakka foreldrum okkar, fjölskyldu og vinum fyrir að hafa 

skilning og þolinmæði við skrif á ritgerðinni og fyrir að styðja við bakið á okkur í gegnum námið. 

Verkefnið viljum við tileinka öllum þeim sem hafa orðið fyrir stafrænu kynferðisofbeldi.  
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1 Inngangur 

Síðustu ár hefur orðið vitundarvakning hér á landi varðandi stafrænt kynferðisofbeldi. Stafrænt 

kynferðisofbeldi er samfélagsmein sem hefur tíðkast með vaxandi notkun snjallsímans. Með aukinni 

tækni hefur orðið auðveldara fyrir gerendur að taka myndir eða myndbönd af þolendum, ásamt því að 

mun auðveldara er fyrir þá að dreifa efninu, hvort sem það er undir nafni eða nafnlaust. Dreifing efnis 

til stórra hópa, um allan heim, hefur aldrei verið jafn einföld og nú. Ungt fólk í dag er í talsvert meiri 

hættu en fyrri kynslóðir á því að verða þolendur stafræns kynferðisofbeldis (Barrense-Dias, Berchtold, 

Surís og Akre, 2017). 

Stafrænt kynferðisofbeldi er margþætt og er hægt að skipta því í fjóra flokka; efni sem þolandi deilir 

með geranda í trúnaði sem síðar fer í dreifingu, efni sem er tekið af þolanda með samþykki hans, efni 

sem er tekið af þolanda án hans vitneskju, og falsað efni. Þessu efni er síðan dreift án samþykkis 

og/eða er notað til að kúga viðkomandi (Bates, 2017; Cecil, 2014). 

Afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis geta verið svipaðar og þær sem þolendur líkamlegs 

kynferðisofbeldis upplifa. Þær afleiðingar eru margvíslegar. Vert er að nefna þar lágt sjálfsmat, 

erfiðleika með traust, erfiðleika í samskiptum, kvíða, fíkn, þráhyggju, þunglyndi og sjálfsskaða. Annað 

sem getur komið fram eru einkenni áfallastreituröskunar (t.d. hræðsla, hryllingur, endurupplifun (e. 

flashbacks) og martraðir), sorg, einangrun og tilfinningar um vanmátt (Bates, 2017; Citron og Franks, 

2014). Í ritgerðinni verður fjallað fræðilega um efnið og hugtökin „stafrænt kynferðisofbeldi“ og  

„kynboð“ og þau tengd saman. Farið verður yfir þau form stafræns kynferðisofbeldis sem til eru, hvaða 

hópa það snertir aðallega ásamt því að fjalla almennt um stafrænt kynferðisofbeldi á Íslandi og þau 

úrræði sem í boði eru fyrir þolendur þess. Með ritgerð þessari vonast höfundar til að varpa betur ljósi á 

það hversu mikil og víðtæk áhrif stafrænt kynferðisofbeldi getur haft á þolendur, bæði skammvinn og 

langvinn.  

Tilgangurinn með þessari fræðilegu samantekt er að varpa ljósi á stafrænt kynferðisofbeldi, algengi 

þess og afleiðingar. Ritgerðin mun skýra hugtakið stafrænt kynferðisofbeldi ásamt því að setja það í 

samhengi við tvo aldurshópa: Unglinga (10-19 ára) og ungmenni (15-24 ára). Skoðað verður hvert 

algengi stafræns kynferðisofbeldis er ásamt því að skýrt verður frá afleiðingum þess.  Auk þess 

munum við skoða íslenskar aðstæður m.t.t. úrræða sem í boði eru og útskýra hvert hlutverk 

hjúkrunarfræðinga er í tengslum við stafrænt kynferðisofbeldi. Þar sem stafrænt kynferðisofbeldi er 

samfélagsmein snertir það okkur öll á einn eða annan hátt og er mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir 

tilvist þess. Til grundvallar þessari ritgerð er leitast við að svara þremur rannsóknarspurningum: „Hvað 

felst í stafrænu kynferðisofbeldi?”, „hversu algengt er stafrænt kynferðisofbeldi“ og „hvaða áhrif hefur 

stafrænt kynferðisofbeldi á þolendur?”. 

1.1 Skilgreiningar 

Hér kemur listi yfir þær skilgreiningar sem stuðst var við í ritgerðinni. 
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1.1.1 Stafrænt kynferðisofbeldi 

Reynst hefur vandasamt að skilgreina hugtakið stafrænt kynferðisofbeldi bæði á Íslandi og erlendis og 

hafa nokkur mismunandi hugtök (s.s. „revenge pornography“, „non-consensual pornography“, „digital 

abuse“, „cyber abuse“ og „digital sexual abuse“) og skilgreiningar komið fram í fræðiritum á sama 

fyrirbærinu. Misjafnt er hversu ítarlegar þessar skilgreiningar eru. Skiptar skoðanir eru á því hvaða efni 

það er sem fellur undir stafrænt kynferðisofbeldi. Telja sumir að einungis myndir og myndbönd falli þar 

undir á meðan aðrir telja að textaskilaboð og hljóðbrot ættu einnig að vera hluti af skilgreiningunni. Í 

þessari ritgerð verður stuðst við þá skilgreiningu á stafrænu kynferðisofbeldi sem notuð er í frumvarpi 

til breytinga á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 gegn stafrænu kynferðisofbeldi. Þ.e. stafrænt 

kynferðisofbeldi verður þegar „mynd- og hljóðefni sem inniheldur nekt eða kynlífsathafnir einstaklinga 

sé dreift á internetinu, án þess að hafa nokkurn tíma verið ætlað til dreifingar, án leyfis þeirra sem 

koma fram í efninu og jafnvel án þeirra vitundar“ (þingskjal 37, 2017-2018, 1. gr.). 

1.1.2 Kynboð 

Kynboð (e. sexting) eru rafræn skilaboð (e. texting) um kynlíf (e. sex) (Willard, 2010). Í rannsóknaskyni 

er þó nauðsynlegt að hafa skýrari skilgreiningar (Barrense-Dias o.fl., 2017). Skilgreiningar á kynboðum 

hafa oft verið settar fram á mismunandi hátt í fræðigreinum (Barrense-Dias o.fl., 2017). Barrense-Dias 

o.fl. (2017) töldu mikilvægt að í skilgreiningunni kæmi fram framkvæmdin (það að senda, taka á móti 

og áframsenda), tegund miðlunar (e. media type) sem er notuð (skilaboð, myndir og myndbönd), 

kynferðislegt efni (kynmök, nektarmynd eða nekt að hluta) og dreifingarmáti (send með farsíma eða 

öðru rafrænu tæki og á veraldarvefinn). Sú skilgreining sem miðað verður við í þessari ritgerð er að 

kynboð séu rafræn kynferðisleg skilaboð, myndir eða myndbönd sem einstaklingar senda af sér til 

annars aðila eða efni sem einstaklingar taka á móti og áframsenda (Bates, 2017; Boucek, 2009). 

Kynboðin geta því verið í þremur formum, þ.e. texta, mynd eða myndbandi (Barrense-Dias o.fl., 2017). 

Þarna þarf mynd eða myndband ekki að innihalda kynmök heldur er nægjanlegt að einstaklingur sjáist 

nakinn eða að hluta til nakinn (Boucek, 2009). Kynboð hafa komið upp í umræðunni um stafrænt 

kynferðisofbeldi vegna mögulegra afleiðinga þeirra s.s. þegar þeim er dreift án samþykkis. Þegar það 

er gert eru þau orðin að stafrænu kynferðisofbeldi (Döring, 2014). 

1.1.3 Samþykki 

Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000) er samþykki 

„sérstök, ótvíræð yfirlýsing sem einstaklingur gefur af fúsum og frjálsum vilja um að hann sé 

samþykkur vinnslu tiltekinna upplýsinga um sig og að honum sé kunnugt um tilgang hennar, hvernig 

hún fari fram, hvernig persónuvernd verði tryggð, um að honum sé heimilt að afturkalla samþykki sitt 

o.s.frv.“ (2. gr., 1. mgr., 7. liður). Þegar efni sem sýnir kynferðislega hegðun eða nekt einstaklings er 

dreift án samþykkis brýtur það gegn friðhelgi einstaklingsins. Ef einhver hefur í upphafi gefið leyfi fyrir 

myndatöku, eða jafnvel tekið sjálf/ur upp efnið og sent öðrum, þá verður viðtakandi efnisins að 

geranda ef hann dreifir efninu án samþykkis. Með því að dreifa efninu til þriðja aðila hefur nánum og 

samþykkum samskiptum tveggja aðila verið umbreytt í stafrænt kynferðisofbeldi. Þó svo að aðilinn 

sem er á myndunum eða myndbandinu samþykki að senda einni manneskju efnið þýðir það ekki að 

samþykki sé til staðar fyrir að dreifa því utan þess sambands. Þeir sem senda nektarmyndir eða 
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myndbönd af sér samþykkja oftast að gera það vegna þess að hinn aðilinn fullvissar þá um að 

myndirnar fari ekkert lengra. Gefið samþykki er því aðeins í ákveðnu samhengi, ekki í öðrum 

aðstæðum (Citron og Franks, 2014). 

1.1.4 Unglingar 

Unglingar (e. adolescents) eru einstaklingar á aldrinum 10-19 ára skv. skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunarinnar (WHO, 2014). 

1.1.5 Ungmenni 

Ungmenni (e. youth) eru einstaklingar á aldrinum 15-24 ára (United Nations, 2017) en það er sú 

skilgreining sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin miðar við (WHO, 2014). 

1.1.6 Ungt fólk 

Ungt fólk (e. young people) er notað af Alþjóðaheilbriðismálastofnuninni til að sameina hugtökin 

unglingar og ungmenni og nær því til aldurshópsins 10-24 ára (WHO, 2014). 

1.1.7 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar eru gerð af rafrænum samskiptum í gegnum vefsíður þar sem einstaklingar geta átt 

samskipti í gegnum veraldarvefinn. Einstaklingarnir geta þá deilt upplýsingum, hugmyndum, öðru efni 

s.s. myndum og myndböndum og sent persónuleg skilaboð (Social media, 2018). Dæmi um 

samfélagsmiðla eru Fésbók (e. Facebook), Twitter, Snapchat og Instagram. 

1.2 Gildi fyrir hjúkrun 

Efling geðheilsu er hluti af störfum allra hjúkrunarfræðinga og er það framkvæmt með faglegum 

stuðningi og fræðslu (Jóhanna Bernharðsdóttir, 2006). Geðhjúkrunarfræðingar eru þeir sem hafa 

sérstaka þekkingu á þessum málefnum og ættu því að gegna stóru hlutverki í hjúkrun þolenda 

stafræns kynferðisofbeldis. Í dag er raunin ekki sú þar sem úrræði skortir að miklu leyti fyrir þennan 

þolendahóp. Vert er þó að minnast á að Stígamót tekur á móti öllum kynferðisofbeldis málum, hvers 

eðlis sem þau eru, ásamt því að Barnahús annast þá sem eru yngri en 18 ára (Barnaverndarstofa, 

2008; Stígamót, e.d.). 

Helsta markmiðið með eflingu geðheilsu er að aðstoða þolanda að takast á við erfiða atburði. 

Jákvætt hugarfar skiptir hér miklu máli og að reyna að nýta reynsluna og upplifunina á uppbyggilegan 

hátt (Jóhanna Bernharðsdóttir, 2006). Bates (2017) komst að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni á 

þolendum stafræns kynferðisofbeldis, þ.e. að þolendur nýttu oft reynslu sína á uppbyggilegan hátt og 

til að aðstoða aðra í svipuðum aðstæðum. 

Skólahjúkrunarfræðingar gegna einnig hlutverki í þessum málum og eru þeir til að mynda í 

kjöraðstöðu til að veita börnum og unglingum forvarnarfræðslu um stafrænt kynferðisofbeldi, en 

forvarnarstarf er eitt helsta hlutverk þeirra (Embætti landlæknis, 2016). Í þeim tilfellum þar sem 

einstaklingar undir lögaldri eru þolendur stafræns kynferðisofbeldis hafa skólahjúkrunarfræðingar 

tækifæri til að bregðast við og veita aðstoð. Þeir eru helsti tengiliður barnsins við heilsugæsluna og 

geta leitast eftir því að barn fái viðeigandi aðstoð og eftirfylgni (Heilsugæslan, e.d.). Hjúkrunarfræðingi 
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ber að tilkynna atvik telji hann að brotið hafi verið á barninu (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). 

Séu afleiðingar miklar fyrir barn gæti verið þörf á inngripi geðhjúkrunarfræðings. Geðhjúkrunar-

fræðingar geta veitt viðeigandi meðferð eftir þörfum eða veitt skólahjúkrunarfræðingum lið með því að 

deila þekkingu sinni og reynslu (Aðalbjörg Finnbogadóttir, 2017). 
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2 Aðferð 

Ritgerðin byggir á fræðilegri samantekt. Heimilda var aflað í gagnagrunnunum PubMed, Cinahl, 

Science Direct og Scopus og með leitarvélinni Google. Helstu leitarorð sem notast var við voru: 

Kynboð („sexting“), stafrænt kynferðisofbeldi („sexting coercion“, „non-consensual pornography“, 

„digital sexual abuse“ og „revenge pornography“, afleiðing („consequences“) og samþykki („consent“). 

Notast var við leitarvélina Google í leit að íslensku efni. Formleg heimildaleit fór fram á tímabilinu 

september 2017 til apríl 2018. Fáar fræðilegar heimildir eru til um efnið og því voru heimildarskrár 

þeirra fræðigreina skoðaðar og fleiri heimilda aflað á þann hátt. Til að byrja með voru heimildir 

takmarkaðar við 5 ára tímabil en vegna takmarkaðs fjölda heimilda var ákveðið að sleppa þeirri 

takmörkun og miða við 10 ár. 

Engin fræðileg heimild fannst um stafrænt kynferðisofbeldi í íslensku samfélagi. Því var notast við 

greinar úr fjölmiðlum er snerta málefnið auk þess sem lagalegar heimildir voru notaðar. 
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3 Fræðileg samantekt 

3.1 Stafrænt kynferðisofbeldi 

3.1.1 Skilgreiningarvandi á hugtakinu stafrænt kynferðisofbeldi 

Stafrænt kynferðisofbeldi og hefndarklám eru tiltölulega ný hugtök sem hafa verið að koma meira inn á 

sjónarsviðið undanfarin ár (Bates, 2017). Á Íslandi í dag er hugtakið stafrænt kynferðisofbeldi notað til 

að vísa til nektarmynda og -myndbanda sem eru birt án samþykkis þess sem kemur fram á þeirri mynd 

eða myndbandi. Er það hugtak talið best lýsandi á fyrirbærinu sem það á að útskýra (þingskjal 37, 

2017-2018). Hugtakið hefndarklám var áður mikið notað í sama tilgangi og yfir sama fyrirbærið en það 

er bein þýðing á enska hugtakinu „revenge pornography“. Í sumum skilgreiningum er hefndarklám 

skilgreint þannig að hefnd sé ástæða dreifingar (þingskjal 668, 2014-2015) en ekki hefur verið 

samræmi á því í fræðigreinum. Önnur hugtök hafa einnig komið fram s.s. „hrelliklám“, „klám án 

samþykkis“ (e. non-consensual pornography), „myndrænt kynferðisofbeldi“ (e. image based sexual 

abuse) ásamt ýmsum öðrum (Bates, 2017; McGlynn, Rackley og Houghton, 2017; þingskjal 668, 

2014-2015). Þessi hugtök eru í raun öll að fjalla um sama fyrirbærið. 

Til að byrja með voru hugtökin hefndarklám og hrelliklám meira notuð hér á landi en þau hugtök eru 

ekki talin vera nægilega lýsandi fyrir þann verknað sem þeim er ætlað að skýra. Þessi verknaður, að 

dreifa kynferðislegum myndum af öðrum, er ekki alltaf í þeim tilgangi að hefna eða hrella og því er 

erfitt að halda því inni í heitinu. Einnig eru hugmyndir fólks til kláms og til þess hvað falli undir klám 

misjafnar. McGlynn o.fl. (2017) töldu hugtakið hefndarklám ekki eiga við þar sem orðið „klám“ felur í 

sér erótík og það eigi alls ekki við þegar kemur að slíku ofbeldisbroti. Því var farið út í það að nota 

hugtakið stafrænt kynferðisofbeldi en það þykir meira lýsandi fyrir þann verknað sem á sér stað 

(þingskjal 37, 2017-2018). Í frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 

(stafrænt kynferðisofbeldi) er því hugtakinu hefndarklám skipt út fyrir hugtakið stafrænt kynferðisofbeldi 

(þingskjal 37, 2017-2018). 

3.1.2 Dreifing efnisins 

Stafrænt kynferðisofbeldi felur í sér dreifingu á kynferðislegum myndum eða myndböndum án leyfis 

þeirra sem birtast á myndefninu (Walker og Sleath, 2017). Áður fyrr var vettvangur stafræns 

kynferðisofbeldis aðallega í tölvupósti en með örri tækniþróun hefur það dreifingarform að miklu leyti 

lagst af (Cecil, 2014). Dreifing efnisins getur verið af ýmsum gerðum, svo sem á samfélagsmiðlum, 

með spjallforritum, í smáskilaboðum, með birtingu á vefsíðu og með því að sýna öðrum efnið svo 

eitthvað sé nefnt (Henry og Powell, 2016; Kamal og Newman, 2016). Með aukinni tækni og tilkomu 

snjallsímans, samfélagsmiðla og samskiptaforrita hefur friðhelgi einkalífsins minnkað talsvert. 

Textaskilaboð, dreifingar mynda og notkun netmyndavéla (e. webcams) til samskipta er nú orðinn 

eðilegur hlutur, sérstaklega á meðal ungmenna (Walker og Sleath, 2017). 
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3.1.2.1 Uppruni efnisins 

Í dag er nektarmyndum oft á tíðum dreift á veraldarvefnum og nær dreifingin þar með til ótakmarkaðs 

fjölda fólks (Citron og Franks, 2014). Þeir sem dreifa slíkum myndum eða myndböndum hafa ýmsar 

leiðir til að ná í efnið. Hér verður greint frá nokkrum þessara leiða.  

Efnið getur komið beint frá þeim aðila sem sést á myndunum eða myndböndunum, oft í gegnum 

kynboð. Gerandinn getur hafa tekið myndir eða myndbönd með/án leyfis og með/án vitundar 

viðkomandi aðila (Drouin, Ross og Tobin, 2015). Einnig er þekkt að netþrjótar (e. hackers) brjótist inn 

á netþjóna (t.d. iCloud) eða inn í tölvur hjá öðrum og steli þaðan myndum eða myndböndum sem 

innihalda nekt. Lítið hefur verið skrifað um falsaðar myndir og myndbönd en vert er að nefna það, þar 

sem sum fórnarlömb hafa haldið því fram að myndir af þeim á veraldarvefnum, sem sýna nekt eða þau 

sjást stunda kynferðislegar athafnir, væru falsaðar. Í dag er auðvelt að eiga við myndir og breyta þeim 

vegna tilkomu ýmissa myndbreytiforrita (Kamal og Newman, 2016).  

Kynboð eiga sér oftast stað innan stöðugra rómantískra sambanda, sem eðlilegur hluti af 

kynferðislegu sambandi (Barrense-Dias o.fl., 2017) en það er þó ekki alltaf þannig og geta þau átt sér 

stað í neikvæðu samhengi (Englander, 2015). Móttakandi kynboða getur áframsent þau og þannig 

dreift þeim til annarra (Barrense-Dias o.fl., 2017). Þolendur stafræns kynferðisofbeldis hafa reglulega 

tjáð að sending mynda eða samþykki fyrir að sitja fyrir á mynd hafi orðið til með því loforði að myndin 

væri trúnaðarmál (Citron og Franks, 2014). Stelpur eru einnig oft þvingaðar, hótað eða mútað af 

strákum til að taka eða senda af sér kynferðislegar myndir (Drouin o.fl., 2015; Englander, 2015; 

Walker, Sanci og Temple-Smith, 2013). Choi, Van Ouytsel og Temple (2016) komust að því í 

rannsókn sinni á stúlkum (að meðaltali 19 ára) að þær sem upplifðu þrýsting til að senda myndir voru 

líklegri til að senda, vera beðnar um og fá sendar nektarmyndir án þeirra samþykkis heldur en þær 

sem ekki upplifðu þrýsting. Þessar myndir voru oft vistaðar og notaðar seinna til frekari kúgunar eða 

hefnda, eða þeim deilt á veraldarvefnum (Walker o.fl., 2013). 

3.1.2.2 Mögulegar ástæður fyrir dreifingu efnisins 

Erfitt getur verið að skilja ástæður gerandans fyrir dreifingu á efni. Þær geta verið margvíslegar og 

stundum virðist engin sérstök ástæða vera á bakvið verknaðinn (Kamal og Newman, 2016). 

Mögulegar ástæður fyrir dreifingu slíks efnis geta t.d. verið vegna hefndar sem gerandinn vill ná fram 

gagnvart þolandanum. Ýmsar ástæður geta verið á bakvið hefndina en algengt er að efni sé deilt af 

fyrrverandi mökum (Citron og Franks, 2014). Dreifing efnis vegna hefndar telst til hefndarkláms, sem 

er undirflokkur stafræns kynferðisofbeldis, þótt það hafi lengi verið notað jöfnum höndum með 

stafrænu kynferðisofbeldi. Þegar um hefndarklám er að ræða er gerandinn viljandi að reyna að valda 

þolandanum skaða. Ýmsar ástæður geta legið á bakvið hefndina og í einhverjum tilvikum hafa 

gerendur hótað að dreifa persónulegum myndum eða myndböndum af maka sínum ef þeir reyna að 

enda samband þeirra (Citron og Franks, 2014). Þegar hefnd er ekki hvatinn á bakvið dreifinguna geta 

ástæðurnar verið ýmsar og ekki er alltaf vitað hver ástæðan er. Sumir dreifa slíku efni sér til 

skemmtunar eða til að öðlast vinsældir (Kamal og Newman, 2016). Í rannsókn Ringrose og Harvey 

(2015) viðurkenndu ungir karlmenn að deila myndum hver með öðrum af stelpum, oft í þeim tilgangi 

að sanna fyrir öðrum að þeir geti náð í stelpur. Þeir tjá stundum þrýsting frá öðrum ungum mönnum til 
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að biðja stelpur um nektarmyndir og sýna þeim þær. Hafa þeir þá áhyggjur af því að neiti þeir að deila 

eða skoða mynd verði þeir sagðir vera samkynhneigðir í þeim tilgangi að niðurlægja þá (Ringrose og 

Harvey, 2015; Walker o.fl., 2013). Í rannsókn Eaton, Jacobs og Reuvalcaba (2017) kom í ljós að 79% 

þeirra sem höfðu sent mynd af annarri manneskju án þeirra samþykkis gerðu það til að deila 

myndunum með vinum sínum og ætluðu sér ekki að særa viðkomandi á myndinni. 

Stafrænt kynferðisofbeldi felur ekki einungis í sér að dreifa kynferðislegu efni af öðrum án þeirra 

leyfis. Það getur einnig átt við þegar að slíkt efni er notað til að kúga annan aðila. Gerandinn getur t.d. 

notað efnið til að hafa vald yfir hinum aðilanum, fá hann til að framkvæma kynferðislegar athafnir gegn 

því að deila efninu ekki eða til fjárkúgunar (Kamal og Newman, 2016). Einnig er þekkt að gerendur hóti 

að dreifa efni sem þeir hafa í fórum sínum, sendi þolandinn ekki fleiri nektarmyndir til geranda 

(McGlynn o.fl., 2017). Til eru dæmi um að sérstakar vefsíður hafi verið stofnaðar til þess að fremja 

stafræn kynferðisafbrot og til fjárkúgunar. Á slíkum vefsíðum tíðkast að stjórnendur síðunnar noti 

stafrænt innbrot í tölvur (e. hacking) eða á netþjóna til að nálgast nektarmyndir. Nota þeir svo 

myndirnar til þess að kúga fé út úr viðkomandi í skiptum fyrir að þær séu teknar af síðunni (Laird, 

2013). 

3.1.2.3 Samfélagsmiðlar 

Notkun samfélagsmiðla hefur farið vaxandi á síðustu árum og fara samskipti á milli aðila að miklu leyti 

fram á þeim vettvangi í dag. Ungt fólk nú til dags hefur alist upp við notkun farsíma og samfélagsmiðla. 

Vinsælt er meðal þeirra að nota þessa miðla til þess að deila myndum og eiga í samskiptum við 

jafningja sína (Smith o.fl., 2016). Talið er að yfir 90% unglinga á alþjóðavettvangi hafi aðgang að og 

noti veraldarvefinn daglega og að 70% unglinga noti samfélagsmiðla daglega (Lenhart, 2015; Romo 

o.fl., 2017). Dagleg samskipti þeirra fara nú að miklu leyti fram í gegnum spjallforrit og því hafa 

samfélagsmiðlar einnig orðið að vettvangi fyrir stafrænt kynferðisofbeldi. Með aukinni tækni hefur 

aukist hætta á stafrænu kynferðisobeldi (Henry og Powell, 2016). 

Snapchat er forrit fyrir snjallsíma þar sem hægt er að senda tímatakmarkandi skilaboð. Þegar 

Snapchat er notað er tekið upp myndband eða mynd í gegnum forritið og hægt er að velja hversu lengi 

viðtakandi efnisins getur horft á það. Hægt er að velja um hvort efnið sé aðgengilegt í eina til tíu 

sekúndur. Sendandinn getur valið hvort hægt sé að sjá efnið aftur að þeim tíma loknum eða spilist 

sífellt þar til viðtakandinn kýs að loka því. Einnig er hægt að deila myndum eða myndböndum á 

persónulegt söguborð sitt (e. my story) eða í söguborð hópa (e. group story). Einnig geta notendur 

forritsins tekið upp hljóðskilaboð sem hægt er að deila í einkaskilaboðum og hringt myndsímtal. Þó svo 

að efnið eigi að vera óaðgengilegt að loknum þeim tíma sem sendandinn ákvað hafa sumir notendur 

forritsins fundið leiðir til þess að vista myndirnar án vitundar sendandans. Ef notað er hið hefðbundna 

skjáskot (e. screen shot) sem er í boði í snjallsímum fær sendandinn tilkynningu um að viðtakandinn 

hafi tekið skjáskot af efninu. Til eru forrit sem eru sérstaklega hönnuð til að komast framhjá þessum 

tilkynningum og einnig er þekkt að teknar séu myndir af tilteknu efni á önnur tæki (s.s. spjaldtölvur eða 

á aðra snjallsíma) (Piwek og Joinson, 2016). 

Fésbók er vinsæll samfélagsmiðill sem hægt er að nota í tölvu, snjallsíma og spjaldtölvu. Notendur 

miðilsins deila stöðuuppfærslum, myndum og myndböndum með þeim vinum sem þeir hafa á sínum 
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vinalista. Hægt er að nota Fésbók til að senda skilaboð, bæði á milli einstaklinga eða hópa. Við 

skráningu á síðuna þarf að samþykkja skilmála. Þessir skilmálar banna birtingu klámefnis og mynda 

eða myndbanda sem innihelda nekt. Hægt er að tilkynna myndir eða myndbönd sem brjóta skilmála 

Fésbókarinnar og bregðast þá síðustjórnendur við með því að fjarlægja efnið. Erfitt er þó að fylgjast 

með því hvers konar myndir eða myndbönd eru send í einkaskilaboðum og er því auðvelt að deila þar 

efni sem inniheldur nekt (Facebook, 2015). 

3.1.2.4 Vefsíður 

Sérstakar vefsíður hafa verið gerðar í þeim tilgangi að dreifa kynferðislegu efni af öðrum. Fyrstu 

vefsíðurnar sem voru tileinkaðar stafrænu kynferðisofbeldi komu á sjónarsviðið árið 2008. Frá þeim 

tíma hefur orðið gríðarleg aukning á slíkum síðum. Þar er fólk hvatt til að deila kynferðislegum 

myndum af öðrum sem það gæti haft í fórum sínum (Cecil, 2014). Svipaðar vefsíður hafa einnig hvatt 

einstaklinga til að senda inn myndir af fyrrverandi maka sínum í hefndarskyni og flokkast það þá sem 

hefndarklám. Á íslensku síðunni „Chansluts.com“ er mikið af myndum deilt og eru þær aðallega af 

íslenskum stúlkum. Notendur síðunnar óska margir eftir myndum af ákveðnum manneskjum og einnig 

er vefsíðan notuð sem skiptimarkaður þar sem notendurnir skiptast á myndum. 

3.2 Algengi stafræns kynferðisofbeldis og kynboða 

Bæði eru stafrænt kynferðisofbeldi og kynboð nokkuð nýleg hugtök og hafa tiltölulega fáar fræðilegar 

rannsóknir verið framkvæmdar tengdar þessum hugtökum þó svo að síðustu ár hafi fjöldi greina farið 

vaxandi. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á kynboðum hafa verið framkvæmdar af óopin-

berum aðilum og fréttamiðlum og því leikur vafi á gæðum þeirra rannsókna (Yeung, Horyniak, Vella, 

Hellard og Lim, 2014). Niðurstöður viðurkenndra rannsókna á algengi kynboða hafa verið mismunandi 

(Bates, 2017). Í fræðilegri yfirlitsgrein Barrense-Dias o.fl. (2017) um kynboð hjá unglingum (18 ára og 

yngri) komust þeir að þeirri niðurstöðu að algengið væri allt frá 0,9% upp í 60%. Þessa miklu breidd í 

niðurstöðum rannsókna töldu Barrense-Dias o.fl. (2017) hægt að útskýra með mismunandi 

skilgreiningum í rannsóknum á hugtakinu kynboð. Í samantektargrein Klettke, Hallford og Mellor 

(2014) var einnig gefið í skyn að ástæðan fyrir ólíkum niðurstöðum á algengi kynboða væru 

mismunandi skilgreiningar á hugtakinu í rannsóknum og mismunandi aldur þátttakanda. Í fræðilegri 

yfirlitsgrein Walker og Sleath (2017) um algengi stafræns kynferðisofbeldis er tekið fram að við 

samanburð á algengi þurfi að horfa eftir því hvort munur sé á hugtökum sem notast er við, 

skilgreiningar séu mismunandi og mismunandi spurningar og viðmið séu notuð til að nálgast 

upplýsingar. 

Árið 2017 gerðu Eaton o.fl. (2017) landskönnun í Bandaríkjunum í samstarfi við samtökin Cyber 

Civil Rights Initiative (CCRI) m.a. til að meta algengi stafræns kynferðisofbeldis. Eaton og félagar 

(2017) notuðu spurningalista sem fólk gat svarað í gegnum samfélagsmiðilinn Fésbók. Samtals 

svöruðu 3044 manns, allir yfir 18 ára aldri. Niðurstaðan var sú að 8,8% fólks 18-25 ára höfðu orðið 

fyrir þeirri lífsreynslu að mynd af þeim var dreift án þeirra leyfis. 16,6% í sama aldursflokki höfðu orðið 

fyrir því að mynd af þeim væri dreift, eða þeim hótað að mynd af þeim yrði dreift, á einhverjum 

tímapunkti í lífi sínu. Af öllum sem urðu fyrir því að mynd af þeim var dreift án leyfis töldu 63% að það 
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hefði verið gert af fyrrverandi maka. Eaton og félagar (2017) komust einnig að því að algengi geranda 

(þeirra sem dreifa efni) væri hæst í aldurshópnum 18-25 ára, en 8,2% þátttakenda á því aldursbili 

sögðust hafa deilt kynferðislegri mynd af annarri manneskju, án leyfis þess sem á myndinni væri, 

einhvern tíma yfir ævina. 44,7% þeirra notuðust við skilaboð í gegnum síma til að dreifa myndunum. 

Gámez-Guadix, Almendros, Borrajo og Calvete (2015) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni 

á 18-60 ára einstaklingum að 1,1% þeirra höfðu einhvern tíma yfir ævina orðið fyrir því að 

kynferðislegu efni af þeim hafi verið dreift án þeirra leyfis. Marganski og Melander (2018) komust að 

því í svipaðri rannsókn á 18-25 ára einstaklingum að 6,3% þeirra höfðu orðið fyrir því sama síðustu 12 

mánuði. Komust Dick o.fl. (2014) að því í rannsókn sinni á 14-19 ára unglinum að 1,5% þeirra höfðu 

lent í því að kynlífsfélagi eða aðili sem þau voru í sambandi með, deildi af þeim nektarmynd á síðustu 

3 mánuðum. Wood, Barter, Stanley, Aghtaie og Larkins (2015), skoðuðu fimm gagnagrunna frá 

mismunandi löndum sem náðu til 14-17 ára unglinga og komust að því að í einum gagnagrunninum 

höfðu mest 32% lent í því að fyrrverandi eða núverandi kærasta/kærasti höfðu einhvern tíma deilt 

kynboði eða nektarmynd af þeim. 

Nokkrar rannsóknir hafa einnig skoðað algengi gerenda. Strassberg, Rullo og Mackaronis (2014) 

gerðu rannsókn í bandarískum skóla og komust að því að 7,8% þeirra höfðu áframsent mynd sem þeir 

fengu senda þar sem sæist í kynfæri upprunalega sendandans. Wood o.fl. (2015), komust að því að 

24% höfðu deilt mynd eða skilaboðum frá maka eða fyrrverandi maka með öðrum. 

Stafrænu kynferðisofbeldi var bætt inn sem komuástæðu hjá Stígamótum árið 2016. Árið 2016 

leituðu 24 einstaklingar (4,5% allra koma) til Stígamóta vegna þessa málaflokks. Árið eftir leituðu 52 

einstaklingar (7,2% allra koma) til þeirra vegna stafræns kynferðisofbeldis (Stígamót, 2016; Stígamót, 

2017). Fjöldi koma þangað veitir ákveðna vísbendingu um algengi stafræns kynferðisofbeldis hér á 

landi, þó svo að þær veiti ekki áreiðanlegar tölur um algengi. Tíðni þeirra sem leita til Stígamóta á 

aðeins við um komur hjá þeim, ekki heildar tíðni yfir þá sem hafa orðið fyrir stafrænu kynferðisofbeldi á 

Íslandi, þar sem ekki allir leita sér hjálpar hjá þeim.  

Ekki eru til tölur um algengi stafræns kynferðisofbeldis á Íslandi. Lögreglan skrásetur ekki tíðni 

stafrænna kynferðisafbrota sérstaklega og ekki hefur verið gerð fræðileg rannsókn á algengi stafræns 

kynferðisofbeldis hér á landi. Ástæða þess að lögreglan heldur ekki utan um og birtir þær tölur 

sérstaklega er sú að þau brot sem ættu í raun að flokkast sem stafrænt kynferðisofbeldi falla undir 

blygðunarsemisbrot. 

3.3 Afleiðingar 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða sérstaklega áhrif stafræns kynferðisofbeldis á 

einstaklinga (Bates, 2017). Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið benda þó til að þolendur þess verði 

fyrir skaða (e. harm) í kjölfarið (Walker og Sleath, 2017). Skaða er hægt að skipta í tvennt; í beinan (e. 

direct) og óbeinan (e. indirect) skaða (Nair, 2010). Beinn skaði er það tjón sem einstaklingurinn sjálfur, 

þolandinn, verður fyrir (Nair, 2010), í þessum tilfellum er það sá einstaklingur sem verður fyrir stafrænu 

kynferðisofbeldi. Þarna má nefna neikvæð áhrif á andlega líðan og þær afleiðingar sem verða á 

samfélagstöðu einstaklings svo sem neikvæð áhrif á mannorð þolanda og stöðu hans í samfélaginu. 

Sá skaði sem þolandi stafræns kynferðisofbeldis verður fyrir þegar myndir fara í dreifingu er ekki 
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einungis tengdur þeirri staðreynd að brotið er gegn einkalífi viðkomandi heldur eru afleiðingar fyrir 

þolandann víðtækari og geta haft áhrif á ýmsa þætti í lífi hans, ásamt því að geta verið langvarandi 

(Citron og Franks, 2014). Óbeinn skaði er sá skaði sem efnið veldur samfélaginu í heild, eða á 

einstaklinga sem ekki eru beint tengdir efninu (Nair, 2010). Í þessu samhengi er um að ræða konur 

almennt en stafrænt kynferðisofbeldi hefur mun meiri áhrif á konur og stelpur heldur en karlmenn og 

stráka og hefur talsvert alvarlegri afleiðingar fyrir þær heldur en þá (Citron og Franks, 2014). 

3.3.1 Kynjamunur tengdur stafrænu kynferðisofbeldi og kynboðum 

Margir unglingar telja kynboð vera hluta af rómantísku sambandi og eðlileg leið í dag til að daðra við 

aðra (Barrense-Dias o.fl., 2017). Að senda kynboð er oftast gert í þeim skilningi að sú mynd sem þar 

kemur fram sé einkamál og aðeins á milli þeirra tveggja aðila, þ.e. þess sem sendir myndina og þess 

sem tekur á móti henni (Citron og Franks, 2014). Strákar virðast yfirleitt líta á kynboð sem eðlilegan 

hlut sem er ekki endilega persónulegur, á meðan stelpur telja það frekar vera persónulega athöfn 

(Lucero, Weisz, Smith-Darden og Lucero, 2014). 

Það að senda og taka á móti kynboðum hefur verið talin ásættanleg hegðun á meðal stráka en 

sama hegðun hjá stelpum getur leitt til þess að samfélagið horfi á þær í neikvæðu ljósi, ásamt því að 

þær geta fengið á sig neikvæðan stimpil (Lucero o.fl., 2014; Ringrose og Harvey, 2015). Má því segja 

að tvöfalt siðgæði (e. double standard) ríki um kynin. Hefur það oft verið kallað druslustimplun (e. slut-

shaming) (Ringrose og Harvey, 2015). Svipaðar niðurstöður var að finna í rannsókn Walker o.fl. 

(2013) á kynboðum hjá 15-20 ára ungmennum en þau komust að þeirri niðurstöðu að helsta þemað 

væri að upplifun kynjanna á kynboðum væru mismunandi og þá sérstaklega þegar kæmi að mannorði 

þeirra. Hegðun sem varð til þess að strákar urðu karlmannslegri varð til þess að stelpur fengu flekkað 

mannorð.  

Konur upplifa oft mikla þolendaskömm eftir kynferðisbrot þar sem þeim er kennt um að hafa ekki 

gert nógu góðar eða miklar varrúðaráðstafanir til að að koma í veg fyrir dreifingu efnisins. Þetta er 

einnig algengt viðhorf þegar kemur að stafrænu kynferðisofbeldi en ábyrgðinni er iðulega skellt á 

þolandann sjálfann. Í þeim tilfellum er þolandanum kennt um að hafa sent öðrum efni eða gefið leyfi 

fyrir framleiðslu efnis, en gerandinn ekki gerður ábyrgur fyrir dreifingu efnisins (Bates, 2017). Í 

eigindlegri rannsókn Dobson og Ringrose (2016) þar sem rætt var um myndband af stúlku sem varð 

fyrir því að myndir af henni fóru í dreifingu í skólanum, kom í ljós að þátttakendum fannst yfir höfuð 

áhættusamt af stúlkum og konum að deila myndum af sjálfum sér þar sem miklar líkur væru á að þær 

færu í dreifingu, þá sérstaklega í lok sambanda eða til hefnda. Voru konur taldar ábyrgar fyrir því 

þegar myndum væri dreift af þeim án leyfis sérstaklega ef þær sendu, eða sátu fyrir á mynd. Var það 

talið vera hugsunarleysi og léleg ákvarðanataka af þeirra hálfu. Walker o.fl. (2013) komust að því að 

stelpum fannst þær oft þvingaðar til að senda myndir en ef þær létu undan voru þær gagnrýndar og 

taldar ábyrgar fyrir neikvæðum afleiðingum þess, þar á meðal stafrænu kynferðisofbeldi. 

Virðingarleysi í garð þolenda virðist vera einkennandi fyrir gerendur stafræns kynferðisofbeldis. Þeir 

sem stunda það að skrifa ummæli við myndir eða myndbönd af þolendum skrifa niðrandi athuga-

semdir sem oft á tíðum eru litaðar af mikilli kvenfyrirlitningu, þolendaskömm og virðingaleysi (Citron og 
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Franks, 2014). Áberandi er þó hversu lítið er rætt um virðingaleysi í þeim greinum sem til eru í dag um 

stafrænt kynferðisofbeldi. 

3.3.2 Sálrænar afleiðingar 

Þær afleiðingar sem stafrænt kynferðisofbeldi hefur á þolendur eru margar og misjafnar. Fyrst eftir að 

kynferðislegar myndir eða annað persónulegt efni fer í dreifingu upplifa þolendur stafræns 

kynferðisofbeldis mikla andlega vanlíðan. Til að byrja með er oft tilfinning um skömm og niðurlægingu 

þar sem búið er að afhjúpa viðkomandi á kynferðislegan og niðurlægjandi hátt (Citron og Franks, 

2014) en þessi vanlíðan getur t.d. farið út í reiði, kvíða og kvíðaköst, sektarkennd, ofsóknaræði, 

þunglyndi og jafnvel sjálfsvígshugsanir. Þessar neikvæðu tilfinningar sem þolendur upplifa koma 

reglulega upp aftur þegar þolendur sjá efnið sjálfir eða hugsa til þess að einhver geti verið að skoða 

efnið. Í þokkabót getur í kjölfarið orðið álag á persónuleg sambönd og borið getur á einmanaleika hjá 

þolendunum (Citron og Franks, 2014; Kamal og Newman, 2016). Bates (2017) gerði rannsókn á 

mögulegum afleiðingum stafræns kynferðisofbeldis. Hún notaði hugtakið hefndarklám en skilgreindi 

það sem stafrænt kynferðisofbeldi. Hún tók viðtöl við nokkrar konur sem urðu fyrir því að efni af þeim 

var sett í dreifingu á einn eða annan hátt eða notað til að kúga þær. Komst Bates (2017) að því að 

upplifun þeirra væri mjög mismunandi en komst að þeirri niðurstöðu að möguleg neikvæð áhrif á 

geðheilsu þolenda væru m.a. einkenni áfallastreituröskunar (t.d. hræðsla, hryllingur, endurupplifun (e. 

flashbacks) og martraðir), kvíði, þunglyndi, minnkað sjálfsálit og sjálfstraust, missir á sjálfsstjórn og 

það að eiga erfitt með að treysta öðrum. 

Neikvæðar afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis geta varað í langan tíma og svipar þeim á vissan 

hátt til þeirra afleiðinga sem þolendur barnakláms upplifa. Þolendur beggja þessara glæpa upplifa oft 

niðurlægingu og vanmáttarkennd. Þolendur stafræns kynferðisofbeldis upplifa margir svipaðan 

geðrænan vanda og þolendur barnakláms, s.s. þunglyndi, að einangrast (e. withdrawal), lágt sjálfsmat 

og að líða eins og þeir séu einskis virði (Kamal og Newman, 2016; Rogers, 2008). 

Til að reyna að takmarka tilfinningaleg áhrif stafræns kynferðisofbeldis eyða sumir þolendur 

samfélagsmiðlum sínum og á það sérstaklega við um konur. Það að eyða þeim getur gert þeim 

erfiðara fyrir að eiga samskipti við fjölskyldu og vini þar sem að samfélagsmiðlar eru tækifæri til að 

vera í tengslum við fjölskyldu sína. Sumar konur taka jafnvel upp á því að breyta algjörlega lífi sínu og 

daglegum venjum til að takmarka áhrif stafræns kynferðisofbeldis (Cecil, 2014). 

Fólk grípur oft til vissra bjargráða en það eru meðvitaðar eða ómeðvitaðar aðferðir til að ná stjórn á 

aðstæðum eða ná andlegri vellíðan (Coping mechanism, e.d). Samkvæmt Bates (2017) beita þolendur 

kynferðisofbeldis ýmsum neikvæðum bjargráðum til að byrja með, s.s. afneitun, ofdrykkju, lyfjanotkun 

og þráhyggju yfir þolendaskömm (e. victim blaming). Jákvæð bjargráð þróuðust síðar og voru þau 

meðal annars það að leita sér hjálpar hjá sálfræðingi, ræða við fjölskyldu og vini um atvikið, vera til 

staðar og hjálpa öðrum sem hafa orðið fyrir stafrænu kynferðisofbeldi og að halda áfram með lífið 

(Bates, 2017). 

Niðurstaða Bates (2017) var sú að sálrænar afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis séu svipaðar 

þeim sem þolendur nauðgana upplifa ásamt því að þolendur grípi til sömu neikvæðu bjargráða. Margir 

þolendur stafræns kynferðisofbeldis hafa tjáð að þeim líði eins og þeir hafi orðið fyrir líkamlegu 
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kynferðisofbeldi (e. sexual assault). Bates (2017) telur því að stafrænt kynferðisofbeldi eigi að vera 

skilgreint sem kynferðisglæpur. 

Í þeim tilfellum þar sem teknar eru myndir eða myndbönd af nauðgunum geta afleiðingar stafræns 

kynferðisofbeldis verið mjög slæmar þar sem að þolandinn þarf bæði að upplifa afleiðingar líkamlegs 

og stafræns kynferðisofbeldis. Vitundin um upptöku af ofbeldinu sem þolandinn hefur orðið fyrir gerir 

það að verkum að þolandinn getur endurupplifað atvikið í hvert sinn sem það efni sem til er af 

nauðguninni kemur upp, gerendur geta notað efnið gegn þeim ásamt því að þolandinn getur þurft að 

sæta áreiti frá netverjum, sé efninu dreift á veraldarvefinn (McGlynn o.fl., 2017). 

3.3.3 Áhrif á samfélagsstöðu 

Citron og Franks (2014) greindu frá því að þolendur stafræns kynferðisofbeldis hafa margir upplifað 

starfsmissi í kjölfar dreifingar á kynferðislegum myndum eða myndböndum af þeim eða erfiðleika við 

að tryggja sér nýja vinnu. Færst hefur í aukana að vinnuveitendur notist við leitarvélar á 

veraldarvefnum til að meta umsækjendur og orðstír þeirra. Talið er að um 19% fyrirtækja á Íslandi leiti 

að umsækjendum á samfélagsmiðlum þegar þau ráða til sín starfsfólk (Árni Fannar Sigurðsson, 2014). 

Algeng ástæða fyrir því að atvinnurekendur ráða ekki fólk til starfa er að þeir vilja ekki ráða til sín 

einstaklinga sem gætu haft neikvæð áhrif á ímynd fyrirtækisins, s.s. ef nektarmyndir koma upp af þeim 

leiti mögulegir viðskiptavinir að þeim á veraldarvefnum (Citron og Franks, 2014; Kamal og Newman, 

2016). Þannig getur stafrænt kynferðisofbeldi haft áhrif á fjárhagsafkomu þolenda. 

Til að reyna að flýja þessa fortíð sína og afleiðingar hennar hafa sumir þolendur stafræns 

kynferðisofbeldis tekið upp á því að skipta um nafn en þessir þolendur hafa þá orðið fyrir því að 

persónulegum upplýsingum þeirra var dreift ásamt efninu (Kamal og Newman, 2016). Þær upplýsingar 

sem gjarnan er dreift ásamt efninu eru t.d. fullt nafn einstaklings, slóðir á samfélagsmiðla, heimilisfang, 

tölvupóstfang, símanúmer og vinnustaður. Þegar myndum er dreift með persónuupplýsingum 

einstaklings gerir það ókunnugum auðveldara með að finna þolendur og valda þeim hugarangri með 

áreiti, hvort sem það er í gegnum veraldarvefinn eða utan hans. Þetta eykur líkur þolenda á að verða 

fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi af völdum ókunnugra. Þolendur upplifa mikinn ótta og dæmi eru um 

þolendur sem þora ekki að fara í vinnu, né yfir höfuð út úr húsi, eftir að mynd af þeim fer í dreifingu 

(Citron og Franks, 2014). 

Þeir sem verða fyrir slíku stafrænu kynferðisofbeldi geta ekki fullvissað sig um að myndir, eða 

annað efni af kynferðislegum toga tengt þeim, hverfi nokkurn tíma af veraldarvefnum þó svo að efnið 

sé tekið niður af þeirri vefsíðu sem það birtist á. Nánast ómögulegt er að hemja dreifingu annarra aðila 

á slíku efni og getur efnið verið í dreifingu í langan tíma. Þegar slíkum myndum eða myndböndum er 

dreift án leyfis á veraldarvefinn og á opnum vefsíðum er verið að valda viðkomandi miklum og oft 

langvarandi skaða (Cecil, 2014). Efnið sem dreift er getur birst á netsíðum þar sem ókunnugir geta 

skrifað niðrandi ummæli um þolendur. Geta þolendur þá upplifað enn frekari niðurlægingu (Poole, 

2015). Að auki geta þolendur upplifað opinbera skömm, niðurlægingu og vangetu til að finna nýja 

ástvini vegna erfiðleika með að byggja upp traust sem geta fylgt þessari lífsreynslu (Citron og Franks, 

2014). 
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3.4 Íslenskar aðstæður 

3.4.1 Fjölmiðlaumfjöllun 

Með vaxandi vitundarvakningu um stafrænt kynferðisofbeldi hefur umræða í fjölmiðlum aukist. Í apríl 

2014 fjallaði Vísir.is um unga konu sem ræddi opinskátt um reynslu sína af stafrænu kynferðisofbeldi. 

Hún hafði verið vöruð við því að senda af sér nektarmyndir en gerði það að eigin sögn til að fá 

jákvæða athygli. Fyrir myndirnar fékk hún hrós sem hún var ekki vön að fá frá jafnöldrum sínum. Hún 

taldi sig vera að senda myndirnar til vina á svipuðum aldri en komst seinna að því að þeir sem tóku á 

móti myndunum voru fullorðnir menn. Á þessum tíma var hún nýorðin 13 ára og var hún hrædd við að 

foreldrar sínar kæmust að þessu. Svo varð raunin þegar myndirnar voru sendar heim til hennar 

útprentaðar í umslagi. Það sem henni fannst verst í þessu ferli var að margir skelltu allri ábyrgðinni á 

hana sjálfa og áttaði hún sig ekki á því að hún hafi orðið fyrir misnotkun fyrr en seinna (Hanna Rún 

Sverrisdóttir, 2014). 

15. desember 2015 fjallaði sjónvarpsþátturinn Kastljós um reynslu Júlíu Birgisdóttur af stafrænu 

kynferðisofbeldi. Sá sem braut á henni var maður sem hún átti áður í sambandi við. Maðurinn tók upp 

myndband af henni án hennar vitneskju og komst Júlía ekki að því fyrr en tveimur árum síðar þegar 

myndbandið komst í dreifingu. Á myndbandinu mátti sjá Júlíu og manninn í kynmökum. Maðurinn 

dreifði myndbandinu á veraldarvefinn og er það nú að finna víða á erlendum klámsíðum (Jakob 

Bjarnar Grétarsson, 2015). 

Í maí 2016 fjallaði Vísir.is um mann á Norðurlandi sem var sakfelldur fyrir að reyna að neyða 

fimmtán ára dreng til kynmaka. Maðurinn villti á sér heimildir og fékk drenginn til að senda sér 

nektarmyndir og myndbönd á samskiptaforritinu Snapchat. Hótaði hann að dreifa efninu ef drengurinn 

myndi ekki stunda kynmök með sér. Drengurinn lét ekki til leiðast heldur leitaði til lögreglu með málið. 

Maðurinn var dæmdur fyrir tilraun til nauðgunar (Jóhann Óli Eiðsson, 2016). 

Í október 2017 fjallaði RÚV um karlmann sem ákærður var fyrir að senda mynd af fyrrverandi 

eiginkonu sinni í kynlífsathöfn til fjölskyldu hennar og unnusta. Einnig hótaði maðurinn að dreifa 

myndinni ásamt myndböndum af konunni á Fésbók ásamt því að hóta að dreifa efninu til 

tengdafjölskyldu konunnar (Freyr Gígja Gunnarsson, 2017). 

Óttar Guðmundsson, geðlæknir, vakti talsverða reiði í þjóðfélaginu þegar hann ræddi við fjölmiðla 

um fórnarlömb stafræns kynferðisofbeldis. Viðhorf Óttars var litað af mikilli þolendaskömm og lét hann 

meðal annars í ljós þá skoðun að konur geti aðeins kennt sjálfum sér um þegar nektarmyndum af 

þeim er dreift án leyfis á veraldarvefnum, þar sem allir beri ábyrgð á því sem þeir setja á netið sjálfir. 

Segir hann konur vera of trúgjarnar þar sem þær sendi nektarmyndir af sér til elskhuga sem þær 

treysta en ættu konur ekki að vera að því yfir höfuð. Viðtalið vakti hörð viðbrögð meðal almennings og 

létu m.a. forsvarsmenn Druslugöngunnar í sér heyra og fordæmdu Óttar fyrir að láta þess orð falla 

þrátt fyrir að vera fagaðili. Einnig vildu þeir árétta að dreifing kynferðislegs efnis án samþykkis er 

ofbeldi (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017). 
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3.4.1.1 Brjóstabyltingin 

Árið 2015 stóðu íslenskar konur fyrir herferð á samfélagsmiðlinum Twitter. Femínístafélag 

Verzlunarskóla Íslands boðaði til frelsunar geirvörtunnar og Femínístafélag Háskóla Íslands hvatti 

háskólanemendur einnig til þess sama. Voru konur á Íslandi hvattar til að birta myndir af geirvörtunum 

á sér á Twitter og nota myllumerkið #freethenipple. Hópur kvenkyns nemenda í Kvennaskólanum í 

Reykjavík tók einnig þátt í frelsun geirvörtunnar og gengu þær berbrjósta frá skólanum að 

Alþingishúsinu (Jóhann Óli Eiðsson, 2015). Brjóstabyltingin fékk talsverða athygli í þjóðfélaginu og í 

fjölmiðlum. Vildu konurnar vekja athygli á því að brjóst og geirvörtur eru líffæri og ætti ekki einungis að 

horfa á þau á kynferðislegan hátt. Eitt markmiða herferðarinnar var einnig að gengisfella hefndarklám 

með því að sýna fram á að ber brjóst væru ekki eitthvað til að skammast sín fyrir (Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir, 2015). Ein þeirra sem birti mynd af sér var Björt Ólafsdóttir, þingmaður Bjartrar framtíðar, 

en hún barðist fyrir breytingu á frumvarpi til laga tengdu stafrænu kynferðisofbeldi (þá kallað 

hefndarklám) (þingskjal 668, 2014-2015). Brjóstamyndunum var síðar dreift á Deildu.net af einum 

notanda síðunnar en Deildu.net er síða þar sem notendur geta dreift efni og aðrir niðurhalað því 

(Stefán Árni Pálsson, 2015). Má því segja að konurnar á myndunum hafi orðið fyrir stafrænu 

kynferðisofbeldi. 

3.4.1.2 Druslugangan 

Druslugangan er árleg samstöðuganga með þolendum kynferðisofbeldis sem fyrst var haldin árið 

2011. Markmið hópsins sem stendur fyrir göngunni er að sýna samstöðu með þolendum og að vekja 

athygli á að þolendur eigi ekki að skammast sín og að sökin sé aldrei þeirra, heldur gerandans. Árið 

2017 var lögð sérstök áhersla á stafrænt kynferðisofbeldi í göngunni. Helga Lind Mar, talsmaður 

Druslugöngunnar, telur að þörf sé á breytingu á lögunum þar sem að stafrænt kynferðisofbeldi sé í 

dag túlkað sem blygðunarsemisbrot en sé í raun kynferðisofbeldi. Markmið hópsins var að fá íslenskt 

samfélag og dómstóla til að líta á stafrænt kynferðisofbeldi sömu augum og önnur ofbeldisbrot (Bates, 

2017; Margrét Helga Erlingsdóttir, 2015). 

3.4.2 Lögregluskýrslur og lagalegur rammi 

Í skýrslu ríkislögreglustjóra (2018) um skipulagða glæpastarfsemi árið 2017 kemur fram að 

kynferðisbrot eru bæði fólgin í líkamlegu og stafrænu ofbeldi. Útskýra þeir að þegar kemur að 

stafrænu kynferðisofbeldi séu veraldarvefurinn og samfélagsmiðlar notaðir til birtinga á myndum af 

kynferðislegum toga án samþykkis og jafnvel í beinum útsendingum á slíku efni. Í skýrslunni kemur 

fram að lögreglan viti um tilfelli í ákveðnum aldurshópum og innan ákveðinna samfélagsmiðla þar sem 

tíðkist að dreifa viðkvæmum myndum án samþykkis. Eru myndirnar oft teknar án vitundar eða 

samþykki viðkomandi aðila. Er viðkomandi síðan fenginn eða þvingaður til að senda fleiri myndir sem 

ganga svo áfram innan hópsins. Hafa lögreglu borist tilkynningar frá fólki sem hafa fengið hótanir um 

fjárkúganir og verið hótað að nektarmyndir af þeim verði birtar opinberlega, sendar ættingjum, mökum 

eða annað gert við þær, ef þau eru ekki samvinnuþýð. Í skýrslunni kemur einnig fram að lögregla telji 

að erlendir aðilar hafi nýtt sér veraldarvefinn til að fremja skipulögð stafræn kynferðisbrot. Ekki liggja 

þó fyrir upplýsingar um tengsl þess við brotastarfsemi á Íslandi. Erfitt getur verið að eiga við stafræn 
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kynferðisbrot þar sem að hýsing gagna er oft utan landsteina. Eru þá umræður og birtingar oft á 

lokuðum svæðum og lagaumhverfi flókið (Ríkislögreglustjórinn, 2018).  

Þótt stafrænt kynferðisofbeldi hafi verið þekkt fyrirbæri um tíma er það í raun ekki enn refsivert á 

Íslandi (almenn hegningarlög nr. 19/1940) sem kynferðisfbrot. Það var ekki fyrr en á 144. 

löggjafarþingi á árunum 2014-2015 sem Björt Ólafsdóttir, þingmaður Bjartrar framtíðar, lagði fram 

frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 þar sem stafrænt kynferðis-

ofbeldi (þá kallað hefndarklám) yrði bannað (þingskjal 668, 2014-2015). Það var endurtekið á 145. 

löggjafarþingi á árunum 2015-2016 en það frumvarp fór til allsherjar- og menntamálanefndar og 

stoppaði þar og varð því aldrei að lögum (Alþingi, 2015; þingskjal 668, 2014-2015). Þess í stað kom 

Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata, með nýtt frumvarp til laga um breytingu á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 á 148. löggjafarþingi árin 2017-2018 um bann við stafrænu 

kynferðisofbeldi. Það frumvarp fór til allsherjar- og menntamálanefndar 31. janúar 2018 og er enn í 

ferli (Alþingi, 2018; þingskjal 37, 2017-2018) þegar þessi ritgerð er skrifuð. Verði það frumvarp 

samþykkt verður það strax að lögum og þá verður formlega „lagt bann við beitingu stafræns kynferðis-

ofbeldis og refsing lögð við þeirri hegðun að dreifa mynd- eða hljóðefni sem sýnir nekt eða 

kynferðislega hegðun einstaklings án samþykkis hans að viðurlögðu 6 ára fangelsi“ (þingskjal 37, 

2017-2018, 2. gr.). 

Þrátt fyrir að ekki sé enn til skýr löggjöf sem beinist sérstaklega að stafrænu kynferðisofbeldi, hafa 

dómar fallið í málum sem strangt til tekið teljast til stafræns kynferðisofbeldis. Í almennum hegningar-

lögum nr. 19/1940 með áorðnum breytingum 82/1998 er fjallað um bann við dreifingu kláms, en í þeim 

segir að „ef klám birtist á prenti, skal sá, sem ábyrgð ber á birtingu þess eftir prentlögun, sækja 

sektum… eða fangelsi allt að 6 mánuðum“ (210. gr., 1. mgr.). Sama refsing er fyrir „að búa til eða flytja 

inn í útbreiðsluskyni, selja, útbýta eða dreifa á annan hátt út klámritum, klámmyndum eða öðrum 

slíkum hlutum, eða hafa þá opinberlega til sýnis, svo og að efna til opinbers fyrirlestrar, eða leiks, sem 

er ósiðlegur á sama hátt“ (almenn hegningarlög nr. 19/1940 með áorðnum breytingum 39/2000, 210. 

gr., 2. mgr.). Því er efni sem inniheldur kynlífsathafnir sem dreift er án leyfis þeirra sem koma fram í 

því strangt til tekið brot á 210. gr. í almennum hegningarlögum. Beiting þessa ákvæðis hefur þó reynst 

erfið þar sem skilgreining „kláms“ er óljós og umdeild og ekki hægt að segja að stafrænt 

kynferðisofbeldi feli í sér eiginlegt klám. Einnig gæti refsiramminn talist of lágur miðað við alvarleika 

brotsins (þingskjal 37, 2017-2018). 

Þeir dómar sem hafa fallið í þessum málum hafa því að mestu leyti verið við brotum gegn 209. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 sem fjallar um blygðunarsemisbrot en hún segir að „hver sem 

með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis skal sæta fangelsi allt að 

4 árum, en [fangelsi allt að 6 mánuðum] eða sektum ef brot er smávægilegt“ (almenn hegningarlög nr. 

19/1940 með áorðnum breytingum 82/1998 og 40/1992, 209. gr., 1. mgr.) 

3.4.2.1 Barnaklám 

Dæmi er um að myndir eða myndbönd sem fara í dreifingu sýni börn undir lögaldri. Í þeim tilfellum er 

um að ræða barnaklám. Má til dæmis nefna dómsmál nr. 312/2015 og dómsmál nr. 35/2016 sem 

skoðuð verða hér fyrir neðan. 
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Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 segir að „hver sem framleiðir, flytur inn, aflar sér eða 

öðrum eða hefur í vörslu sinni ljósmyndir, kvikmyndir eða sambærilega hluti sem sýna börn á 

kynferðislegan eða klámfenginn hátt skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum ef brot er stórfellt“ 

(210. gr. a., 1. mgr.). Einnig er tekið fram að „hver sem skoðar myndir, myndskeið eða aðra sambæri-

lega hluti sem sýna börn á kynferðislegan eða klámfenginn hátt á netinu eða með annarri upplýsinga- 

eða fjarskiptatækni skal sæta sömu refsingu og greinir í 1. mgr.“ (almenn hegningarlög nr. 19/1940 

með áorðnum breytingum 58/2012, 210. gr. a., 2. mgr.). Barnaverndarlög koma einnig inn á þetta en í 

þeim segir að „hver sem sýnir barni yfirgang, ruddalegt eða ósiðlegt athæfi, særir það eða móðgar 

skal sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum“ (barnaverndarlög nr. 80/2002, 99. gr., 3. mgr.). 

3.4.2.2 Íslensk dómsmál 

Þar sem stafrænt kynferðiofbeldi er enn í dag í sjálfu sér ekki refsivert sem ofbeldis- eða kynferðisbrot 

þá hafa dómar í svokölluðum „stafrænum kynferðisofbeldis málum“ fallið á grundvelli blygðunar-

semisbrota. Reynt hefur verið að breyta lögum til að gera stafrænt kynferðisofbeldi ólöglegt sem 

kynferðislegt ofbeldisbrot en sú breyting hefur ekki enn náð í gegn á þingi (Alþingi, 2015; Alþingi, 

2018; þingskjal 668, 2014-2015; þingskjal 37, 2017-2018). 

3.4.2.2.1 Mál nr. 242/2007 

Í október 2007 var maður sakfelldur fyrir að taka mynd á farsíma sinn af naktri stúlku án hennar 

vitneskju árið 2004. Hann sýndi síðar öðrum myndina ásamt annari mynd sem maðurinn sagði vera af 

kynfærum stúlkunnar. Telur stúlkan að myndirnar hafi verið teknar á meðan hún svaf ölvunarsvefni á 

heimili ákærða.  Maðurinn var á skilorði og braut það með athæfi sínu. Niðurstaðan var sú að háttsemi 

mannsins hafi verið með því markmiði að særa blygðunarkennd stúlkunnar og maðurinn því dæmdur 

samkvæmt 209. gr. almennra hegningarlaga. Refsing mannsins var fangelsi í fjóra mánuði en þar sem 

rannsókn málsins hafði dregist án skýringar þótti dómstólum rétt að hafa refsinguna skilorðsbundna. 

Kröfu stúlkunnar um miskabætur að fjárhæð 300.000 krónur var hafnað (Hrd. 18. október 2007 í máli 

nr. 242/2007). 

3.4.2.2.2 Mál nr. 312/2015 

Í desember 2015 var maður sakfelldur fyrir að birta nektarmyndir af fyrrverandi unnustu sinni á 

samskiptamiðlinum Fésbók. Hann var sakfelldur fyrir brot gegn 209. gr. almennra hegningalaga nr. 

19/1940, það er gegn blygðunarsemi stúlkunnar, og einnig gegn 3. mgr. 99. gr barnaverndarlaga nr. 

80/2002 þar sem stúlkan var á tíma brotsins 17 ára og því undir lögaldri. Sá ákærði var dæmdur til sex 

mánaða í fangelsi en vegna ungs aldurs, játningar hans og þess að hann var ekki á sakaskrá var 

ákveðið að refsing hans yrði tvö ár á skilorði og að greiða þolandanum 250.000 krónur í miskabætur 

(Hrd. 18. október 2015 í máli nr. 312/2015). 

3.4.2.2.3 Mál nr. 35/2016 

Í september 2016 var 21 árs karlmaður ákærður fyrir að taka upp myndskeið árið 2014 (þá 19 ára) af 

kynmökum á farsíma sinn og sýna það samnemendum sínum daginn eftir. Var stúlkan (þolandinn) þá 
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16 ára og því undir lögaldri. Einnig var viðkomandi ákærður (ásamt fleiri drengjum) fyrir hópnauðgun 

en ekki töldust næg sönnunargögn til málsins. Á drengurinn að hafa tekið upp myndskeiðið af 

kynmökunum þó svo að ljóst væri að það væri án leyfis stúlkunnar. Er drengurinn talinn hafa lagt 

símann á borð í matsal skólans og hafi þá myndskeiðið verið tekið upp að hluta á annan farsíma. 

Drengurinn hafi þá eytt myndskeiðinu en síðari útgáfan farið í dreifingu til skólafélaga. Drengurinn var 

ákærður fyrir að hafa sært blygðunarkennd stúlkunnar og að hafa sýnt henni ósiðlegt og særandi 

athæfi með að hafa myndað hluta kynferðismakanna án leyfis hennar og með að hafa sýnt 

samnemendum þeirra myndefnið. Braut þá drengurinn 209. gr. almennra hegningarlaga, sbr. 15. gr. 

laga nr. 40/1992, og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga. Drengurinn fékk þann dóm að sæta fangelsi í 

30 daga eða 2 ár skilorðsbundið. Einnig þurfti drengurinn að greiða stúlkunni 500.000 krónur í 

miskabætur ásamt því að greiða hluta af málsvarnarkostnaði stúlkunnar (Hrd. 29. september 2016 í 

máli nr. 35/2016). 

3.4.3 Úrræði 

Þar sem stafrænt kynferðisofbeldi er nokkuð nýlegt fyrirbæri eru úrræði fyrir þolendur þess af skornum 

skammti. Nokkrar móttökur eru þó í boði fyrir þolendur kynferðisofbeldis (Stígamót, 2016; Stígamót, 

2017). Hægt er að fá gjaldfrjálsa viðtalsmeðferð á Stígamótum og Bjarkarhlíð fyrir þá þolendur sem 

eru eldri en 18 ára en fyrir ólögráða einstaklinga fara viðtalsmeðferðir fram í Barnahúsi 

(Barnaverndarstofa, 2008; Reykjavíkurborg, e.d.; Stígamót, e.d). 

Stígamót eru samtök sem veita þolendum kynferðisofbeldis aðstoð og stuðning. Á það við um allar 

gerðir kynferðisofbeldis. Helsta markmið Stígamóta er að þolendur geti leitað sér aðstoðar hjá þeim og 

vera stuðningur fyrir þá. Þolendur fá viðtalsmeðferðir og geta hitt aðra sem hafa svipaða reynslu. 

Stígamót leggja áherslu á fræðslu og halda þau reglulega námskeið ásamt því að bjóða upp á 

fræðandi fyrirlestra. Stígamót veita gjaldfrjálsa þjónustu og sinna öllum þeim þolendum 

kynferðisofbeldis, eldri en 18 ára, sem vilja aðstoð (Stígamót, e.d.). 

Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Markmið miðstöðvarinnar er að veita þolendum 

ráðgjöf og stuðning ásamt því að fræða og fjalla um ofbeldi og afleiðingar þess. Þjónustan er gjaldrjáls 

og geta þolendur ofbeldis fengið ráðgjöf, einstaklingsviðtöl og geta þeir leitað upplýsinga hjá 

Bjarkarhlíð (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Fyrir börn yngri en 18 ára eru önnur úrræði í boði. Barnahús er hluti af Barnaverndastofu og hefur 

það verið starfrækt frá 1998. Þegar grunur liggur á að barn hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða 

ofbeldi sinnir Barnahús þeim málum. Margar stofnanir koma þar að í tengslum við rannsóknir og 

meðferð þessara mála. Í boði er ýmis þjónusta s.s. skýrslutaka, könnunarviðtal, sérhæfð greining, 

meðferð, læknisskoðun auk ráðgjafar og fræðslu (Barnaverndastofa, 2008). 

Umboðsmaður barna fellur undir stjórnvöld Íslands og heyrir undir forsætisráðuneytið. Hlutverk 

hans eru margvísleg en eitt af meginverkefnum hans er að vinna að bættum hag barna auk þess að 

standa vörð um hagsmuni þeirra, þarfir og réttindi. Við lagasetningar á umboðsmaður barna að sjá til 

þess að tekið sé tillit til barna og hagsmuna þeirra (Umboðsmaður barna, e.d.). Á árunum 2014-2015 

var frumvarp til almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um bann við hefndarklámi í ferli hjá allsherjar- og 

menntamálanefnd (Alþingi, 2015). Óskað var eftir umsögn umboðsmanns barna um frumvarpið og 
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kom þá fram að hann teldi mikilvægt að reyna eins og mögulegt væri að koma í veg fyrir að myndir 

sem sýndu börn eða ungmenni nakin eða á kynferðislegan hátt færu í dreifingu eða birtinu. Það efni 

teldist barnaklám og væri refsivert samkvæmt 210. gr. almennra hegningarlaga. Þetta ætti við 

einstaklinga undir 18 ára. Umboðsmaður taldi því vera þörf fyrir lögfestingu á sérstöku refsiákvæði 

sem fjallaði sérstaklega um birtingu og dreifingu þess konar efnis. Umboðsmanni fannst þörf á að 

vekja athygli á þeirri staðreynd að margir sem birta og dreifa efni áfram eru börn sjálf. Þau skortir oft 

þroska og ákveðna þekkingu til að gera sér grein fyrir mögulegum afleiðingum gjörða sinna á sig sjálf 

og þann sem efnið er af. Einnig er mikilvægt að hafa úrræði í boði fyrir þau börn sem koma að 

stafrænu kynferðisofbeldi (þá hefndarklámi) og veita þeim viðeigandi aðstoð. Mikilvægt er að koma 

þeim í skilning um alvarleika málsins og reyna að koma í veg fyrir að samskonar atburður eigi sér stað 

aftur (Margrét María Sigurðardóttir, 2015). 

3.4.4 Forvarnir 

Forvarnir eru mikilvægar þegar kemur að stafrænu kynferðisofbeldi. Börn og unglingar eru sérstaklega 

viðkvæmur hópur þegar kemur að því og mikilvægt er að fræða þau um málefnið. Ekki liggja fyrir 

opinber gögn um forvarnarfræðslu um stafrænt kynferðisofbeldi í grunnskólum og sendu því höfundar 

tölvupóst til 18 grunnskóla víðsvegar um landið með fyrirspurn um það hvernig forvarnarfræðslu þeirra 

væri háttað. Spurt var: „Er skólinn ykkar að gera eitthvað til að fræða og koma í veg fyrir stafrænt 

kynferðisofbeldi hjá nemendum?” Af þessum 18 skólum svöruðu 5 tölvupóstinum. Fjórir skólar höfðu 

enga vissa stefnu né ákveðna fræðslu þegar kom að forvörnum gegn stafrænu kynferðisofbeldi. Einn 

skóli benti okkur á vefsíðu skólans, þar sem hægt er að finna upplýsingar um forvarnaráætlun þeirra. 

Forvarnarfræðsla þeirra varðar velferð, kynheilbrigði og jafnrétti, forvarnir gegn notkun áfengis, tóbaks 

og fíkniefna og forvarnir á sviði netnotkunar. Aðallega snýst forvörnin að einelti á veraldarvefnum en 

einnig er rætt um ábyrga notkun og vefræn samskipti (Garðaskóli, e.d.) Af þessu má draga þær 

ályktanir að forvarnarfræðsla í grunnskólum tengd stafrænu kynferðisofbeldi sé af skornum skammti 

og mætti bæta stórlega.  

SAFT er verkefni sem er kynnt víða í grunnskólum um landið. Snýst það að miklu leyti um stafræna 

borgarvitund og það að bæta netöryggi barna og unglinga. SAFT er samstarfsverkefni á Evrópuvísu 

sem stefnir á að bæta netöryggi barna og unglinga og stuðla að jákvæðari samskiptum á 

veraldarvefnum. SAFT stendur fyrir Samfélag, fjölskylda og tækni. Markmið SAFT er að stuðla að 

þekkingu á þessum málefnum og stuðla að jákvæðri notkun netmiðla. Unnið er náið með skólakerfinu 

og er markhópurinn börn og unglingar ásamt foreldrum þeirra en SAFT hefur verið með fræðslur í 

grunnskólum landsins síðan 2004 (Guðberg K. Jónsson, skrifl. uppl., 2018; SAFT, 2018a; SAFT, 

2018b). Fræðslan byggist á netöryggi og hægt er að finna fræðslu á heimasíðu SAFT um það þar sem 

m.a. er farið yfir hversu auðveldlega og fljótt myndir og annað efni getur farið í dreifingu á 

veraldarvefnum (SAFT, 2018a; SAFT, 2018b). 

Árið 2015 styrkti fyrirtækið Vodafone fyrirlestur Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur er bar heitið „Ber það 

sem eftir er: Það sem þú þarft að vita um sexting og hrelliklám“. Fyrirlesturinn var fluttur hjá 108 

foreldrafélögum grunnskóla víðsvegar um landið. Einnig hélt Þórdís Elva fyrirlesturinn í framhalds-

skólum og grunnskólum fyrir hátt í 16.000 íslensk börn. Var hún með tvenns konar útgáfur af 
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fyrirlestrinum; eina fyrir foreldra og aðra fyrir börn og unglinga. Í lok foreldra fyrirlestursins gefur hún 

upp punkta sem hægt er að nota til að hefja umræðu við börn ásamt því að gefa fleiri góð ráð varðandi 

baráttuna við stafrænt kynferðisofbeldi. Árið 2018 kom út stuttmynd um stafrænt kynferðisofbeldi sem 

skrifuð var af Þórdísi Elvu og leikstýrt af Brynhildi Björnsdóttur. Myndin er byggð á sönnum íslenskum 

reynslusögum ungmenna af stafrænu kynferðisofbeldi. Reynslusögurnar fékk Þórdís frá áheyrendum 

fyrirlesturs síns árið 2015. Markhópur myndarinnar eru ungmenni á aldrinum 13-17 ára. Myndin var 

frumsýnd í fjórum hlutum dagana 16.-19. janúar 2018 á vefnum www.myndinafmer.com. Þar má finna 

gagnlegt efni varðandi stafrænt kynferðisofbeldi. Er þar meðal annars hægt að finna leiðarvísi um 

hvernig skal bera sig að ef viðkomandi verður fyrir stafrænu kynferðisofbeldi, ásamt hlekkjum á síður 

sem fjalla um ofbeldi eða tengjast kynlífi og kynheilbrigði og gagnlegum símanúmerum. Hægt er að 

hlaða niður leiðarvísi fyrir fullorðna ef þeir ætla sér að sýna ungmennum myndina. Farið er yfir 

útskýringar á stafrænu kynferðisofbeldi, hvernig best sé að undirbúa sýninguna og hvernig skal 

bregðast við umræðum eftir myndina. Mælt er með að lesa yfir leiðarvísinn áður en myndin er sýnd. Á 

vefnum er einnig að finna tólf heilræði sem gott er að temja sér til að taka þátt í að stöðva stafrænt 

kynferðisofbeldi (Brynhildur Björnsdóttir og Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2018). 

Í skýrslu Vitundarvakningar um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum (2014) 

kemur fram að áherslur Vitundarvakningar fyrir næstu fræðsluverkefni verði meðal annars um kynboð. 

Á þá að útbúa forvarnar- og fræðsluverkefni sem snýst um misnotkun þeirra og þá staðreynd að þá sé 

um að ræða stafrænt kynferðisofbeldi (Innanríkisráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti og 

velferðarráðuneyti, 2014). 

Varnir gegn stafrænu kynferðisofbeldi eru helst vitundarvakning meðal almennings, ekki síst 

ungmenna. Er það mat lögreglunnar að það sé áhrifarík leið til að auka öryggi á veraldarvefnum og 

fyrirbyggja afbrot tengdu því. Einnig er frumkvæðislöggæsla lögreglu (það að lögreglunni beri að hefja 

rannsókn ef vitneskja eða grunur er um að refsivert brot hafi verið framið, hvort sem kæra hefur borist 

eða ekki) (Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 með áorðnum breytingum 47/2015) talin mikilvæg á 

þessu sviði og hefur verið farin sú leið á hinum Norðurlöndunum að stofna sérstakar deildir sem 

annast rannsóknir og forvarnir á þessu sviði (Ríkislögreglustjórinn, 2018). 

Ný herferð fór af stað í mars 2018 sem kallast „Spurðu fyrst” (e. Ask First) en áherslan þar er að 

berjast gegn stafrænu kynferðisofbeldi. Danska kvenréttindafélagið stendur fyrir herferðinni í samstarfi 

við YouPorn sem er vinsæl klámsíða. Hófst herferðin með útgáfu myndbands sem var birt á vefsíðu 

YouPorn. Myndbandið ber heitið „Ex-Girlfriend doesn’t know that i shared this” eða „Fyrrverandi 

kærasta mín veit ekki að ég deildi þessu”. Nafnið á myndbandinu gefur greinilega til kynna að mynd-

bandinu var deilt áfram án leyfis og vitneskju fyrrverandi kærustu og heyrist karlmaðurinn í 

myndbandinu einnig fullvissa stúlkuna um að það sé aðeins þeirra á milli og enginn annar muni fá að 

sjá það. Í myndbandinu sést ung kona afklæðast en eftir smá tíma verður breyting á og fer stúlkan að 

tala beint til áhorfandans. Spyr hún afhverju áhorfandi sé að horfa á þetta myndband og bendir á að 

áhorfandinn viti mætavel að þarna sé um hefndarklám að ræða. Myndbandið er nú komið í dreifingu á 

þrettán stærstu klámsíðum heims og hafa rúmlega 100.000 manns horft á það þegar ritgerð þessi er 

skrifuð. Markmiðið með myndbandinu er að að ná til þeirra sem horfa á eða birta svona myndbönd 

(Einar Þór Sigurðsson, 2018). 
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4 Umræða 

Stafrænt kynferðisofbeldi hefur farið vaxandi undanfarin ár samfara aukinni noktun snjalltækja og 

framfara í tækniþróun. Á þessum tímum er auðveldara fyrir gerendur að nálgast efni og koma því í 

dreifingu, gegn vilja þolanda. Þær rannsóknir og fræðigreinar sem skoðaðar voru sýndu fram á að um 

raunverulegt vandamál væri að ræða sem krefðist frekari athygli þar sem afleiðingar þess geta verið 

alvarlegar fyrir þolendur (Bates, 2017; Cecil, 2014; Citron og Franks, 2014; Kamal og Newman, 2016; 

McGlynn o.fl., 2017; Walker og Sleath, 2017). Síðustu ár hefur rannsóknum á þessu efni farið fjölgandi 

og fræðileg umræða aukist. Samræming á hugtakinu hefur þó reynst erfið þar sem höfundar 

fræðigreina hafa mismunandi hugmyndir um hvað felst í stafrænu kynferðisofbeldi. 

Vitundarvakning hefur orðið um stafrænt kynferðisofbeldi undanfarin ár. Fjölmiðlar hafa fjallað 

talsvert um vandamálið og hafa miklar umræður skapast í kjölfarið, þar á meðal á Íslandi (Einar Þór 

Sigurðsson, 2018; Freyr Gígja Gunnarsson, 2017; Hanna Rún Sverrisdóttir 2014; Jakob Bjarnar 

Grétarsson, 2015; Jóhann Óli Eiðsson, 2015 og 2016; Margrét Helga Erlingsdóttir, 2015; Stefán Árni 

Pálsson, 2015; Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015 og 2017). Ýmsar herferðir og byltingar hafa átt sér 

stað síðustu ár sem óbeint tengjast stafrænu kynferðisofbeldi. Allt eru þetta skref í átt að því að stuðla 

að samfélagi sem byggist á virðingu og jafnrétti. Hefur þessi vitundarvakning haft í för með sér ákveðið 

forvarnargildi gagnvart stafrænu kynferðisofbeldi (Jóhann Óli Eiðsson, 2015; Margrét Helga 

Erlingsdóttir, 2015; Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015). 

Í kjölfar þessarar vitundarvakningar skapaðist umræða um lagalegt umhverfi stafræns 

kynferðisofbeldis, en þegar ritgerð þessi er skrifuð er það í dag, samkvæmt lögum, í raun hvorki 

kynferðisglæpur eða ofbeldisbrot. Þeir dómar sem hafa fallið í slíkum málum hafa fallið undir 

blygðunarsemisbrot. Nýlega hefur lagalegt umhverfi reynt að bregðast við kröfu samfélagsins um 

endurskoðun refsiramma fyrir stafrænt kynferðisofbeldi og endurskilgreiningu á brotinu í lögum og er 

það frumvarp nú á þingi. Bundnar eru vonir við að með mögulegri lagabreytingu verði brotið flokkað 

sem kynferðisbrot og þar með refsing í samræmi við það (Alþingi, 2018; þingskjal 37, 2017-2018). 

Hafa ber í huga að vandamálið snertir einnig börn og eru þau sérstaklega viðkvæmur hópur þegar 

kemur að stafrænu kynferðisofbeldi. Í dag eiga þau mikil samskipti við jafnaldra sína á samfélags-

miðlum og í gegnum önnur forrit á snjallsímum og því er hættan á stafrænu kynferðisofbeldi meiri 

(Lenhart, 2015;  Smith o.fl., 2016). Mikilvægt er að beina forvörnum að þeim og brýna fyrir þeim 

alvarleika þessara mála. 

Tilgangur höfunda með þessari ritgerð var að greina frá því hvað felst í stafrænu kynferðisofbeldi, 

algengi þess og hvaða áhrif það hefði á þolendur. Til hliðsjónar voru þrjár rannsóknarspurningar settar 

fram og unnið út frá þeim. 

4.1 Hvað felst í stafrænu kynferðisofbeldi? 

Stafrænt kynferðisofbeldi er dreifing á myndum, myndböndum eða öðru efni sem sýnir nekt 

einstaklings, að hluta til eða að fullu, án leyfis viðkomandi. Efnið þarf ekki að innihalda kynlífsathafnir 

til að flokkast þar undir (þingskjal 37, 2017-2018). Uppruni efnisins er af ýmsum toga. Gerandinn getur 

nálgast efnið með kynboðum, hann getur tekið myndir með eða án leyfis þolanda og með eða án 
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vitneskju hans. Í sumum tilvikum hafa þolendur deilt kynferðislegri mynd af sér í trúnaði en hefur 

gerandinn þá rofið trúnað og deilt efninu áfram. Aðrir þolendur hafa verið þvingaðir í að taka og senda 

kynferðislega mynd af sér vegna hótana geranda. Innbrot í tölvu eða netþjón er önnur leið fyrir 

gerendur til að nálgast efni. Með tilkomu forrita sérstaklega ætlaðra til myndbreytinga hafa falsaðar 

myndir einnig litið dagsins ljós (Barrense-Dias o.fl., 2017; Citron og Franks, 2014; Drouin o.fl., 2015; 

Englander, 2015; Kamal og Newman, 2016; Walker o.fl., 2013). Ástæður fyrir dreifingu efnisins eru 

ýmsar. Í sumum tilvikum er hefnd hvatinn fyrir dreifingu, í öðrum tilvikum er það t.d. gert til að auka 

vinsældir geranda og sanna karlmennsku sína (Kamal og Newman, 2016; Ringrose og Harvey, 2015). 

Almennt er erfitt að ákvarða ástæðu dreifingar og virðist stundum vera um þekkingar- og 

hugsunarleysi að ræða hjá geranda, þar sem ætlunin virðist ekki vera að valda skaða eða særa 

þolanda (Eaton o.fl., 2017). Efni er stundum notað af geranda til að ná fram vilja sínum hjá þolanda, 

hvort sem það er af fjárhagslegum, tilfinningalegum eða kynferðislegum toga (Kamal og Newman, 

2016; Laird, 2013; McGlynn o.fl., 2017). Í dag er vettvangur til dreifingar mjög stór og auðvelt er að ná 

til margra einstaklinga á stuttum tíma og auðvelt að gera það í nafnleynd. Þegar efni er komið á netið 

hefur reynst erfitt að uppræta það (Citron og Franks, 2014; Cecil, 2014). Vinsælt er að dreifa efninu á 

samfélagsmiðlum, í smáskilaboðum, með spjallforritum og með birtingu á vefsíðu svo eitthvað sé nefnt 

(Henry og Powell, 2016; Kamal og Newman, 2016). Kynjamunur er greinilegur í stafrænu kynferðis-

ofbeldi þar sem viðhorf til kynjanna er mismunandi. Konur mæta töluvert neikvæðara viðhorfi en karlar 

og hefur sama hegðun meiri áhrif á mannorð kvenna heldur en karla (Ringrose og Harvey, 2015; 

Walker o.fl., 2013). Konur upplifa einnig mikla þolendaskömm en algengt er að ábyrgð sé varpað á 

þolandann, sama hvernig gerandi nálgaðist efnið (Bates, 2017; Dobson og Ringrose, 2016). Sést mikil 

kvenfyrirlitning og virðingarleysi í garð þolanda vel á vefsíðum tileinkuðum stafrænu kynferðisofbeldi 

og á athugasemdum sem skrifaðar eru þar (Citron og Franks, 2014). 

4.2 Hversu algengt er stafrænt kynferðisofbeldi? 

Umfang vandamálsins hefur farið vaxandi síðustu ár. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á algengi 

stafræns kynferðisofbeldis og er lítið samræmi í niðurstöðum þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið. 

Má rekja það til ólíkra rannsókna og skilgreininga (Dick o.fl., 2014; Eaton o.fl., 2017; Gámez-Guadix 

o.fl., 2015; Marganski og Melander, 2018; Walker og Sleath, 2017; Wood o.fl., 2015). Í rannsókn 

Eaton o.fl. (2017) á stafrænu kynferðisofbeldi og umfangi þess (hjá 18 ára og eldri) kom í ljós að 

algengið var hæst í aldursflokknum 18-25 ára en þar höfðu 16,6% lent í því að mynd af þeim var dreift 

áfram eða þeim hótað dreifingu myndar. Meirihluti þolenda í rannsókninni taldi fyrrverandi maka 

standa á bak við dreifinguna. Í rannsókn Gámez-Guadix o.fl. (2015) á 18-60 ára einstaklingum kom í 

ljós að 1,1% þeirra höfðu orðið fyrir stafrænu kynferðisofbeldi. Marganski og Melander (2018) komust 

að því að 6,3% 18-25 ára einstaklinga höfðu orðið fyrir stafrænu kynferðisofbeldi síðastliðna 12 

mánuði. Dick o.fl. (2014) sýndu fram á að 1,5% 14-19 ára unglinga höfðu lent í því að kynlífsfélagi eða 

aðili sem þeir áttu í rómantísku sambandi við, deildi af þeim nektarmynd síðustu 3 mánuði. Wood og 

félagar (2015) fengu þær niðurstöður að 32% 14-17 ára unglinga höfðu lent í því að aðili sem þeir voru 

í sambandi með, eða höfðu verið, hafi deilt af þeim nektarmynd eða kynboði. Má því segja að tíðni 

stafræns kynferðisofbeldis sé á bilinu 1,1-32%. Sumar rannsóknir hafa einnig skoðað algengi meðal 

geranda. Hjá Eaton og félögum (2017) viðurkenndu 8,2% 18-25 ára einstaklinga að hafa deilt 
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kynferðislegu efni af annarri manneskju. Strassberg og félagar (2014) komust að því að 7,8% 

þátttakenda hefðu deilt áfram kynferðislegri mynd án leyfis viðkomandi. Wood o.fl. (2015) fengu þær 

niðurstöður að 24% þáttakenda í rannsókninni hefðu deilt mynd eða skilaboðum frá maka eða 

fyrrverandi maka. Í þessum rannsóknum viðurkenndu 7,8-24% að hafa verið gerendur í slíku máli. 

Ekki eru til tölur um algengi stafræns kynferðisofbeldis á Íslandi þar sem engar rannsóknir hafa 

verið gerðar hér á landi og lögregla heldur ekki opinberlega utan um fjölda þess konar tilkynninga. Ein 

vísbending um algengið á Íslandi er fjöldi koma til Stígamóta vegna stafræns kynferðisofbeldis en árið 

2016 komu 24 einstaklingar og árið 2017 voru þeir 52. Það er því töluverð aukning milli ára. Það leita 

sér þó ekki allir hjálpar og endurspegla þessar tölur ekki endilega fjölda þolenda stafræns kynferðis-

ofbeldis á Íslandi (Stígamót, 2016; Stígamót, 2017). 

Erfitt er að segja til um nákvæmni niðurstaðna hjá höfundum þessarar ritgerðar á algengi stafræns 

kynferðisofbeldis þar sem rannsóknir sem vísað er í hafa misjöfn aldursbil, misjafnar skilgreiningar og 

ná rannsóknir þeirra misjafnlega langt aftur í tímann. Því gefa þessar tölur einungis vísbendingar um 

algengið. 

4.3 Hvaða áhrif hefur stafrænt kynferðisofbeldi á þolendur? 

Rannsóknir sýna að afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis og líkamlegs kynferðisofbeldis eru svipaðar 

(Bates, 2017). Þær fáu rannsóknir og samantektir sem til eru um efnið sýna að afleiðingar stafræns 

kynferðisofbeldis eru alvarlegar (Bates, 2017; Cecil, 2014; Citron og Franks, 2014; Kamal og 

Newman, 2016; McGlynn o.fl., 2017). Afleiðingarnar eru bæði sálrænar og félagslegar og geta þær 

einnig verið langvarandi. Algengt er að fyrst eftir að efni fer í dreifingu upplifi þolendur mikla andlega 

vanlíðan og fylgja því oft tilfinningar um skömm og niðurlægingu. Þessi vanlíðan getur þróast áfram og 

farið út í reiði, kvíða og kvíðaköst, sektarkennd, ofsóknaræði, þunglyndi og jafnvel sjálfsvígshugsanir. 

Getur þolandinn upplifað aftur þessar tilfinningar sjái þeir efnið sjálfir eða hugsi til þess að efnið sé enn 

í dreifingu, sem það reynist oft vera. Einstaklingar geta upplifað einmanaleika auk þess að upplifa 

erfiðleika í persónulegum samböndum vegna örðugleika með traust. Þolendur geta upplifað minnkað 

sjálfsálit og sjálfstraust ásamt missi á sjálfsstjórn (Bates, 2017; Citron og Franks, 2014; Kamal og 

Newman, 2016). Sumir þolendur lenda í því að persónuupplýsingum þeirra sé deilt ásamt efninu og 

hafa upplifað áreiti í kjölfarið í gegnum veraldarvefinn sem og andlegt og líkamlegt ofbeldi. Vegna 

áreitis sem sumir þolendur upplifa grípa þeir til þess ráðs að eyða samfélagsmiðlum sínum og eru 

konur þar sérstaklega í meirihluta. Gera þær það til að forðast niðrandi ummæli og áreiti. Það getur 

einangrað þolendur að því leiti að samskipti geta minnkað, sérstaklega jákvæð samskipti við fjölskyldu 

og vini. Sumir þolendur þurfa að grípa til þess ráðs að umturna lífi sínu alveg til að forðast áhrif 

stafræna kynferðisofbeldisins, t.d. með því að breyta daglegum venjum. Hafa aðrir ákveðið að skipta 

um nafn (Kamal og Newman, 2016). Þolendur grípa til ýmsra bjargráða og geta þau verið jákvæð eða 

neikvæð. Dæmi um neikvæð bjargráð eru afneitun, ofdrykkja, notkun lyfja og þráhyggju yfir 

þolendaskömm. Jákvæð bjargráð koma oft síðar en þau eru t.d. að leita hjálpar hjá sálfræðingi, ræða 

við vini og fjölskyldu og vera til staða fyrir aðra þolendur (Bates, 2017; Cecil, 2014). Áhrif stafræns 

kynferðisofbeldis geta einnig náð yfir á starfsframa þolenda þar sem sumir missa starf sitt í kjölfar 
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dreifingar efnis af þeim eða eiga erfitt með að fá starf (Citron og Franks, 2014). Þannig getur stafrænt 

kynferðisofbeldi haft áhrif á fjárhag þolenda (Kamal og Newman, 2016). 

4.4 Takmarkanir 

Takmarkanir við skrif þessarar ritgerðar voru ýmsar. Þar sem viðfangsefnið er nýlegt var takmarkað til 

af fræðilegu efni og því erfitt að finna áreiðanlegar heimildir. Til að mynda þurfti að víkka 

heimildaleitina í 10 ár þegar í upphafi var ætlunin að miða við 5 ár. Notast þurfti við óformlegar 

heimildir s.s. fréttagreinar og skýrslur samtaka. Ein helsta hindrunin var hversu erfitt hefur reynst að 

skilgreina stafrænt kynferðisofbeldi. Þessi skilgreiningarvandi veldur því að erfitt er að bera saman 

niðurstöður rannsókna og meta stærðargráðu vandans. Á meðan sumir rannsakendur skilgreina 

stafrænt kynferðisofbeldi einungis sem dreifingu á myndum þá skilgreina aðrir það öðruvísi, s.s. 

dreifingu á skilaboðum, myndbrotum og/eða myndum. Þær rannsóknir sem til eru í dag eru einnig að 

skoða mismunandi aldurshópa og tímabil og spyrja þátttakendur misjafnlega langt aftur í tímann. 

Einnig reyndist erfitt að meta hversu umfangsmikið vandamálið er hjá ólögráða einstaklingum vegna 

skorts á efni. Þegar kemur að stafrænu kynferðisofbeldi í þessum aldursflokki er vandamálið orðið öllu 

alvarlegra þar sem um barnaklám er að ræða sem er vandamál að allt annarri stærðargráðu. Erfitt 

hefur reynst að finna upplýsingar um forvarnastarfsemi í grunnskólum tengt þessu efni og virðist mikill 

munur vera á hvernig þessu er hagað í grunnskólum og því er erfitt að gera sér grein fyrir því hversu 

góð forvarnarfræðslan er, eða hvort hún sé yfir höfuð til staðar. Að lokum kom höfundum mikið á óvart 

í leit að greinum og rannsóknum um stafrænt kynferðisofbeldi hversu mikill skortur er á umræðum um 

hið gríðarlega virðingaleysi sem þolendur upplifa. 

4.5 Framtíðarrannsóknir 

Greinilegt er að stafrænt kynferðisofbeldi er vaxandi vandamál sem krefst frekari rannsókna til að hægt 

sé að áætla raunverulegt umfang vandamálsins. Höfundar telja að vert sé að rannsaka það nánar og 

þá sérstaklega afleiðingar þess, bæði til stutts og langs tíma. Einnig er þörf á íslenskri rannsókn þar 

sem algengi, áhrif og afleiðingar verða teknar sérstaklega fyrir. Áhugavert væri að rannsaka einnig 

algengi geranda og mögulegar ástæður þeirra fyrir dreifingu efnis. Tæknin er sífellt að þróast og nýir 

miðlar verða til. Þessi öra þróun getur gert það að verkum að rannsóknir og fræðigreinar innan þessa 

sviðs vera fljótt úreltar þar sem vettvangur stafræns kynferðisofbeldis er síbreytilegur. Því er mikil þörf 

á áframhaldandi rannsóknum á viðfangsefninu. 
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Ályktanir  

Við gerð þessarar fræðilegu samantektar komust höfundar að þeirri niðurstöðu að stafrænt 

kynferðisofbeldi er alvarlegt vandamál ef litið er til þeirra gríðarlegu afleiðinga sem það getur haft fyrir 

þolendur. Áhugavert er hversu stórt vandamálið er í raun og hversu erfitt virðist vera að vinna bug á 

því. Vettvangur dreifinga er stór og oft utan íslenskrar lögsögu sem gerir erfiðara fyrir að fjarlægja 

efnið af veraldarvefnum og oft reynist það ómögulegt. Þolendur þurfa í mörgum tilvikum að glíma sjálfir 

við afleiðingar þar sem úrræði eru af skornum skammti og einnig vegna fordóma sem þeir geta mætt í 

samfélaginu. Því er mikilvægt að bæta þann stuðning sem þessir einstaklingar geta fengið. 

Forvarnir koma í ýmsum formum. Þar sem ekki virðast vera samræmd vinnubrögð hjá grunnskólum 

varðandi forvarnir gegn stafrænu kynferðisofbeldi mætti skoða hvort að unglingar myndu ekki hagnast 

á því að allir skólar myndu veita sömu forvarnarfræðslu varðandi málefnið. Hægt væri að þjálfa 

skólahjúkrunarfræðinga til að veita þessa fræðslu. Höfundar telja ekki síður mikilvægt að halda 

forvarnarfræðslu áfram í framhaldsskólum þar sem unglingar og ungt fólk á framhaldsskóla aldri geta 

upplifað mikinn þrýsting um að senda öðrum nektarmyndir af sér. 

Til framtíðar litið mætti íhuga aukna aðkomu hjúkrunarfræðinga að þolendum stafræns 

kynferðisofbeldis. Nú þegar koma geð- og skólahjúkrunarfræðingar að þjónustu þessa hóps en það er 

sýn höfunda að aðkoma stéttarinnar gæti orðið víðtækari. Stofnun hjúkrunarmóttöku þar sem 

hjúkrunarfræðingar myndu taka á móti þolendum stafræns kynferðisofbeldis og bjóða þeim upp á 

viðtalsmeðferðir og aðstoða þá við næstu skref (svo sem að kæra til lögreglu), gæti orðið til þess að 

þolendur myndu fá meiri þjónustu og ferlið yrði auðveldara fyrir þá. Opnun slíkrar móttöku gæti jafnvel 

haft þau áhrif á samfélagið að það hefði meiri samúð með þolendum þess. Með því að bjóða upp á 

slíka móttöku væri verið að viðurkenna vandann og þolendum send þau skilaboð að þeir séu ekki 

einir, né að sökin sé þeirra. 
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