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Útdráttur 

Nauðgunarmýtur eru skaðlegar, menningarlega mótaðar hugmyndir um nauðganir, 

brotaþola gerendur og allt annað sem tengist nauðgunarmálum. Með þeim er 

kynferðisofbeldi viðhaldið og réttlætt. Með mýtunum er gert lítið úr kynferðisofbeldi og 

ábyrgð þess færð frá geranda yfir á þolanda. Þrátt fyrir að þessar mýtur séu rangar er 

þeim viðhaldið af stórum hluta samfélagsins enda eru þessar hugmyndir þéttofnar 

samfélagsgerðinni. Í þessari ritgerð eru nauðgunarmýtur skoðaðar og tilraun gerð til að 

varpa ljósi á hvernig þeim er viðhaldið í samfélaginu og hvaða áhrif og afleiðingar þær 

hafa. Kenningar heimspekingsins Michel Foucault (1978, 1982), mannfræðinganna Sherry 

B. Ortner (1974) og Henrietta L. Moore (1988), félagsfræðingsins Sylvia Walby (1990) og 

heimspekingsins Roland Barthes (1993), liggja þar til grundvallar. Grundvallamarkmið 

verkefnisins er að varpa ljósi á tilvist nauðgunarmýtna, áhrifa og afleiðinga þeirra. Athygli 

er sérstaklega veitt að nokkrum algengum nauðgunarmýtum sem snúa að tengslum 

geranda og þolanda, hverjir beita kynferðisofbeldi, hverjir verða fyrir því og hvaða 

afleiðingar það hefur. 
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Abstract 

Rape myths are harmful and false cultural beliefs about rape, rape survivors, perpetrators 

and everything concerning the crime of rape. Rape myths are one way in which sexual 

violence is sustained and justified. Those myths underlie sexual violence and are used 

mainly to shift the blame of rape from perpetrators to victims. Rape myths, despite their 

falsehood, are endorsed by a substantial segment of the population. In this project rape 

myth are explored and an attempt will be made to draw attention to how the are 

sustained and justified in society and what consequences those myths have. The theories 

of the French philosopher Michel Foucault (1978, 1982), the anthropologists Sherry B. 

Ortner (1974) and Henrietta L. Moore (1988), the sociologist Sylvia Walby (1990) and the 

philosopher Roland Barthes (1993) will be used as the foundation of this project. The 

main goal of this project is to draw attention to the existence of rape myths, their 

consequences and influence. An overview will be provided of several specific rape myth 

concerning victim and perpetrator relationship, who the perpetrators are, who the 

survivors or victims are and the consequences of sexual assault.  

 

  



4 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 2 

Abstract ..................................................................................................................... 3 

1 Inngangur .............................................................................................................. 5 

2 Fræðilegur bakgrunnur ........................................................................................... 8 

2.1 Vald ..................................................................................................................... 8 

2.2 Ráðandi karlmennska og styðjandi kvenleiki .................................................... 10 

2.3 Kynjakerfið ........................................................................................................ 12 

2.4 Orðræða og mýtur ............................................................................................ 14 

3 Nauðgunarmýtur og raunveruleikinn .................................................................... 17 

3.1 Rannsókn nauðgunarmýtna .............................................................................. 17 

3.2 Þolendaskömmun (e. victim blaming) .............................................................. 19 

3.3 Ofbeldi í nánum samböndum ........................................................................... 22 

3.4 „Alvöru“ nauðgun ............................................................................................. 24 

3.5 Tengsl geranda og þolanda ............................................................................... 26 

3.6 Sjúkdómsvæðing og skrímslavæðing ................................................................ 28 

4 Nauðgunarmýtur og vald ...................................................................................... 30 

5 Félagslegt handrit kynhegðunar og nauðganahandrit ............................................ 35 

6 Lokaorð ................................................................................................................ 39 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 41 

 

  



5 

 

1 Inngangur 

Femínistarnir og höfundar  bókarinnar Transforming a Rape Culture (2005), Emilie 

Buchwald, Pamila Fletcher og Martha Roth benda á að innan nauðgunarmenningar er 

kynferðisofbeldi talið óhjákvæmlilegt og eðlilegur fylgikvilli samskipta kynjanna. Þær telja 

orsök kynferðisofbeldis vera ráðandi viðhorf til kvenna í samfélaginu og það 

valdamisræmi á milli karla og kvenna sem er við líði í vestrænni menningu. Í því samfélagi 

þar sem karlar hafa yfirráð og konur eru undirokaður hópur muni finnast kynferðisofbeldi. 

Susan Brownmiller (1975) bendir á að ofbeldi gegn konum eigi stóran þátt í að viðhalda 

yfirráðum karla yfir konum. Hún segir nauðgun vera ógn sem hefur áhrif á allt líf kvenna, 

og að ótti við nauðganir viðhaldi undirskipun þeirra. Þessi raunveruleiki kvenna hefur áhrif 

á stöðu þeirra innan samfélagsins en mannfræðingurinn Peggy Reeves Sanday (2003) 

bendir á að staða konunnar innan samfélaga skiptir lykilmáli þegar tilvist og tíðni 

kynferðisofbeldis er skoðuð. Samkvæmt rannsóknum hennar var mjög lág eða engin tíðni 

kynferðisofbeldi í samfélögum þar sem konur höfðu vald, jafnt á við karlmenn, gegndu 

valdastöðum innan samfélagsins, voru virkir þátttakendur í samfélaginu á hinu opinbera 

sviði, virðing var borin fyrir konum og ýgi í samskiptum var sjaldgæf og litin hornauga. Í 

þeim samfélögum þar sem tíðni kynferðisofbeldis var hærri höfðu karlmenn yfirráð, 

hugmyndir um karlmennsku voru ráðandi og áberandi og konur voru undirsettur og 

valdalítill hópur. Hún bendir á að hvati til nauðgunar sé félagslega- og menningarlega 

skapaður en sé ekki líffræðilegur. Þannig er nauðgun samfélagslegt vandamál en ekki 

einstaklingsbundið og til að baráttan gegn nauðgunum og öðru kynferðisofbeldi skili 

árangri þurfi að breyta samfélagsgerðinni (Sanday, 2003, bls 337). Hugmyndir um að 

nauðganir, og önnur brot gegn kynfrelsi einstaklinga, séu einstaklingsbundin vandamál 

nokkurra vitstola manna en ekki samfélagslegt vandamál er hluti af þeim fjöldamörgu 

skaðlegu nauðgunarmýtum sem hafa neikvæð áhrif á brotaþola, gerendur, yfirvöld, 

fjölmiðla og gjörvallt samfélagið (Scully og Marolla, 1985).  

Nauðgunarmýtur (e. rape myths) viðhalda og réttlæta kynferðisofbeldi gegn konum. 

Með nauðgunarmýtum er gert lítið úr kynferðisofbeldi og ábyrgðin færð frá geranda yfir 

á brotaþola. Nauðgunarmýtur eru skaðlegar, fastmótaðar og rangar hugmyndir um 

nauðganir, brotaþola og gerendur kynferðisofbeldis. Þrátt fyrir að mýturnar séu rangar er 

þeim viðhaldið af stórum hluta samfélagsins enda eru þessar hugmyndir þéttofnar 
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samfélagsgerðinni. Algengar nauðgunarmýtur eru að konur ljúgi til um nauðganir, að 

konur beri ábyrgð á nauðgunum, að eiginmenn geti ekki nauðgað maka sínum, að 

nauðgarar séu andlega veikir eða ólíkir „eðlilegum“ mönnum, að konur njóti þess að vera 

nauðgað eða að þær bjóði upp á að vera nauðgað (Edwards, o.fl. 2011). Þessar mýtur 

auka á þolendaskömm, firra gerendur ábyrgð, valda skilnings- og aðgerðarleysi yfirvalda 

og auðvelda samfélaginu að horfa fram hjá öllu því kynbundna ofbeldi sem á sér stað í 

samfélaginu.  

 Hér verður farið yfir nokkrar algengar nauðgunarmýtur, sem eru því miður 

margfalt fleiri en hægt er að fjalla um í þessari ritgerð. Tilraun verður gerð til að fjalla um 

uppruna þeirra, birtingarmynd og áhrif í þeim tilgangi að varpa ljósi á þessar djúpstæðu 

og skaðlegu hugmyndir sem gegnsýra samfélagið. Umræðan í þessari ritgerð er ekki 

tæmandi um þetta viðfangsefni, en hægt væri að fjalla um margfalt fleiri mýtur tengdar 

nauðgunum og öðrum brotum gegn kynfrelsi. 

 Ritgerðinni er skipt í fimm megin kafla. Í þeim fyrsta er farið yfir kenningarlegan 

og fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Stuðst verður við kenningar heimspekingsins Michel 

Foucault (1978, 1982) um vald og orðræðu, kenningar mannfræðinganna Sherry B. Ortner 

(1974), Henriettu L. Moore (1988) og félagsfræðingsins Sylviu Walby (1990) um kyn og 

kynjakerfi og kenningar franska heimspekingsins Roland Barthes (1993) um mýtur. Í 

öðrum kafla er fjallað um sögu rannsókna á  nauðgunarmýtum og fjallað er um nokkrar 

útvaldar mýtur, eins og að ekki sé hægt að nauðga maka sínum, að nauðganir séu mis 

alvarlegar eftir því hver tengsl gerenda og þolenda eru og að ákveðin hegðun ýti undir, 

eða bjóði upp á ofbeldi. Þar verður einnig reynt að varpa ljósi á birtingarmynd, áhrif og 

afleiðingar nauðgunarmýtna. Í þriðja kafla er fjallað um nauðgunarmýtur í tengslum við 

vald út frá kenningum Foucault (1979, 1982) um hvernig vald birtist og því viðhaldið með 

orðræðum sem er stjórnað er af ráðandi hópum samfélagsins. Í þessum kafla er fjallað 

um áhrif nauðgunarmýtna á lögreglu og réttarkerfið og farið yfir sjónarhorn og meðferð 

réttarkerfisins í nauðgunarmálum. Fjallað verður um íslensk réttarkerfi og þar styðst ég 

við bók lögfræðingsins Ragnheiðar Bragadóttur (2018) um nauðganir og önnur brot gegn 

kynfrelsi fólks, íslenska löggjöf og meðferð íslenska réttarkerfisins í þessum málaflokki. Í 

fjórða kafla er að finna umfjöllun um kenningar félagsfræðingana John Gagnon og Willian 

Simon og sálfræðingana Heather l. Littleton og Danny Axsom (2003) um félagslega 
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mótaða hegðun og hvernig menning hefur áhrif á hugmyndir okkar um kynlíf og 

nauðganir. Í fimmta kafla er að finna lokaorð verkefnisins þar sem frekari umræður fara 

fram. 

Ég valdi að skrifa um þetta efni vegna þess að mig langaði að öðlast betri  skilning á 

því samfélagi sem ég hef alist upp í, þar sem stór hluti kvenna verður fyrir kynferðisofbeldi 

yfir ævina en konum er sagt að vera þakklátar fyrir að alast upp hér á landi því að hér ríki 

svo mikið jafnrétti og að hér sé best og öruggast að vera kona. Ég vildi skilja betur hvernig 

það getur verið að ég þekki ótalmarga brotaþola kynferðisofbeldis en enga gerendur, 

afhverju umræðan snýst ekki meira um að koma í veg fyrir að karlmenn beiti 

kynferðisofbeldi og minna um hvernig konur megi komast hjá því að verða fyrir 

kynferðisofbeldi. Hvers vegna það þykir eðlilegur hluti af veruleika kvenna að „verjast“ 

kynferðisofbeldi frá unga aldri, klæða sig ekki of druslulega, ganga ekki einar að næturlagi, 

drekka ekki of mikið, daðra ekki of mikið og allar þær leiðir sem við höfum fengið að heyra 

að muni verja okkur gegn ofbeldi. Þegar ég veit að sá sem ber ábyrgð á ofbeldinu er 

gerandi og hann einn getur komið í veg fyrir það. Ég skrifa ritgerðina út frá sjónarhorni 

konu og út frá sjónarhorni brotaþola en ekki frá sjónarhorfni karlmanns eða gerenda. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er flókið og vona ég að mér takist að gera því góð skil.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Vald 

Franski heimspekingurinn og sagnfræðingurinn Michel Foucault (1978, 1982) segir vald 

vera allt umlykjandi í samfélaginu. Vald skiptir máli í öllum samskiptum, hvort sem það á 

við um samskipti á milli landa eða einstaklinga. Samkvæmt kenningum Foucault kemur 

vald ekki aðeins að ofan og er ekki einungis að finna hjá valdastofnum samfélagsins, eins 

og hjá ríkisvaldi og lögreglu, þó þetta sé stórar og mikilvægar valdastofnanir, heldur er 

vald að finna alls staðar í samfélaginu. Vald birtist í athöfnum, samskiptum og tengslum 

fólks og því er vald eitthvað sem er gert, en ekki eitthvað sem einstaklingur býr yfir. Valdi 

getur verið beitt af hverjum sem er, hvenær sem er. Hver ákvörðun, hver breyting og hver 

aðgerð hverju sinni er einhverskonar valdbeiting. Vald getur því birst í yfirráði eða forræði 

en einnig getur vald verið ástæða eða orsök. Vald þarf ekki að vera sýnilegt og valdbeiting 

getur verið huglæg en Foucault segir vald mótast fyrst og fremst í hugum einstaklinga 

(Foucault, 1978; Guðni Th. Jóhannesson, 2004). Foucault (1982) taldi vald móta hegðun, 

viðhorf og skynjun fólks á ýmsum þáttum samfélagsins. Ráðandi valdhafar móta reglur 

samfélagsins og koma þeim til skila með athöfnum sem hafa bein áhrif á hegðun fólks. 

Fólk taki svo þátt í að viðhalda ríkjandi hugmyndum valdsins um rétta hegðun og viðhorf 

því með tímanum telji fólk þessar hugmyndir „eðlilegar“ eða sjálfsprottnar en ekki 

mótaðar af ríkjandi valdi. Þannig er menningin lituð af viðhorfum og skoðunum ríkjandi 

valdhafa sem hafa mótandi áhrif á fólkið í samfélaginu. Þekking, og meint þekking, er vald 

en Ingólfur Ásgeir Jóhannesson skrifar um kenningar Foucault í bók sinni Karlmennska og 

jafréttisuppeldi (2004) og þar bendir hann á að hugmyndir og hugmyndakerfi mótist í 

sögulegu samhengi og að tengsl einstaklinga og hópa skipta máli. Þekking er félagsleg 

afurð, eða félagslegur sannleikur og er óstöðug í eðli sínu. Samkvæmt því er þekking allt 

það sem fólk veit eða telur sig vita. Þessi félagslega þekking birtist í orðræðunni (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004; Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011).  

Samkvæmt almennri orðræðu samfélagsins er vald samofið karlmennsku (Connell, 

2005). Mannfræðingurinn Alan Barnard (2000)  og félags- og kynjafræðingurinn Stephen 

M. Whitehead (2008) benda á að vald eða forræði karlmanna í samfélaginu sé óljós 

valdastrúktur. Þ.e. að einstaklingar og samfélög taka valdi þeirra sem gefnu, án þess að 

upplifa valdið sem kúgunarfyrirbæri í sífellu. Konur eru undirokaður hópur innan 
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samfélagsins en grunnhugmynd femínismans gengur út á það að staða kvenna og karla er 

félagslega sköpuð en ekki líffræðilega (Andersen og Hysock, 2000). Karllæg yfirráð er því 

félagslega skapað fyrirbæri og til að slíkt viðgangist verður að vera hópur sem lítur valdi. 

Hinn undirokaði hópur, í þessu tilfelli konur, fellst því á yfirráð karla og telji þau eðlileg 

(Barnard, 2000; Whitehead, 2008).  

Femínískir fræðimenn leggja áherslu á að rannsaka hvað veldur kúgum kvenna og 

hvað viðheldur henni í samfélaginu. Femínísk orðræða um stöðu kvenna innan 

samfélagsins er andóf gegn þessum ríkjandi valdastrúktur en samkvæmt Foucault er 

ekkert vald án andófs. Mannfræðingurinn Lila Abu-Lughod (1990) sagði  að hægt sé að 

snúa þessu við.  Abu-Lughod segir að þar sem er andóf, finnist vald. Hún leggur áherslu á 

að skoða vald út frá andófi fremur en á hátt Foucault, sem skoðar andóf út frá valdi. Hún 

segir vald vera flóknara fyrirbæri en oft er gert ráð fyrir og að það þurfi að skoða 

óhefðbundið andóf, smærri andófsaðgerðir án efra skipulags. Birtingarmynd andófs nær 

út fyrir þá hefðbundnu mynd um stórar og rómantíseraðar byltingar heldur í smáum 

hversdagslegum andófsaðgerðum gegn viðteknu sjónarmiði samfélagsins. Þannig getur 

femínísk andófsorðræða birst í stórum skipulögðum aðgerðum eins og druslugöngunni og 

#metoo eða í litum hversdagslegum aðgerðum hvers og eins einstakling sem neitar að 

samþykkja ráðandi orðræðu og viðteknar venjur samfélagsins. Femínískar andófsaðgerðir 

sem mótmæla viðteknum hugmyndum um nauðganir, þolendur, gerendur og allt það sem 

tengist nauðgunarmálum geta birst í hversdagsleikanum eins og þegar þolendur skila 

skömminni, ræða opinskátt um það ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir og sýna ekki þá 

hegðun og tilfinningar sem samfélagið gerir ráð fyrir að þolendur kynferðisofbeldis eigi að 

sýna.  

Hugmyndir Foucault um að valdi sé bæði beitt af hverjum einstakling en einnig gegn 

honum hafa verið gagnrýndar af femíniskum fræðimönnum eins og Lois McNay (1994) og 

Harriet Gordon (2018). Þær segja Foucault hundsa þá staðreynd að fólk er í misgóðum 

aðstæðum til að beita valdi. Konur, og þá sérstaklega konur sem tilheyra öðrum 

minnihlutahópum búa ekki yfir sambærilegu valdi og karlmenn. Foucault er einnig talinn 

hafa litið fram hjá því hvernig kerfisbundnu valdi er beint gegn konum. Gordon segir konur 

vera undirokaðan hóp innan samfélagsins sem beittur er kúgun og þöggun og ekki sé 

sanngjarnt að líta svo á að konur geti beitt samskonar valdi og karlmenn (Gordon, 2018). 
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Femínisminn hefur, í gegnum árin, barist fyrir lagalegum og stjórnmálalegum réttindum 

kvenna ásamt auknum rétti til menntunar, þó að það hafi ekki verið nægjanlegt til að 

binda enda á undirokun og þöggun kvenna. Samkvæmt Foucault (1282) verða breytingar 

á samfélaginu ekki gerðar einungis af yfirvöldum og valdastofnunum heldur verði gjörvalt 

samfélagið að fylgja með. Breytingar verði þannig að eiga sér stað á öllum stöðum, bæði 

á opinberu sviði en einnig á einkasviði, hjá öllum þegnum samfélagsins sem að búa yfir og 

beita valdi, í samskiptum á milli einstaklinga, í hversdagslegu lífi og aðstæðum svo að þær 

verði raunverulegar og viðvarandi en erfitt er að ná fram breytingum sem þjóna ekki 

hagsmunum ráðandi hópa samfélagsins. Mikilvægt er að hafa í huga að ekki allar konur 

tilheyra eina og sama hópnum. Konur eru mis-undirsettur hópur en konur sem tilheyra 

öðrum minnihlutahópum eru viðkvæmari hópur en  til dæmis hvítar, menntaðar og 

líkamlega færar milli- og efristéttar konur. Baráttan gegn kerfisbundnu kynferðisofbeldi 

hentar ekki öllum hópum kvenna heldur þarf baráttan að taka mið af ólíkri stöðu kvenna 

og öllum þeim hliðum sem hafa áhrif á það ofbeldi sem konur verða fyrir. Breytingar sem 

koma ofan frá og eiga við um valdastofnanir samfélagsins, þjóna ekki öllum konum 

samfélagsins á sama hátt og því er mikilvægt að einbeita sér að breytingum innan ólíkra 

hópa samfélagsins (Gordon, 2018; McNay, 1994). Hlutverk femínismans er, og hefur 

verið, að véfengja og ögra þeim staðalmyndum sem ríkja um mismunandi kynhlutverk og 

hegðun kvenna og karla og jafna það valdamisræmi, sem enn þann dag í dag er við líði í 

samfélaginu (Barnard, 2000; Witehead, 2008; Andersen og Hysock, 2000; Moore, 1988).  

 

2.2 Ráðandi karlmennska og styðjandi kvenleiki 

Hugmyndir um karlmennskur væru ekki til nema af því að hægt er að stilla upp andstæðu 

á móti þeim, þ.e. hugmyndum um kvenleika. Þeir eiginleikar sem tilheyra hugmyndum 

um karlmennskur eru andstæðir þeim eiginleikum sem taldir eru tilheyra kvenleika. Það 

sem telst til karlmannlegra eiginleikar eru til dæmis, rökvísi, áræðni, áhættusækni og 

líkamlegur styrkur og eru þessir eiginleikar oftar en ekki tengdir völdum. Á hinn bóginn 

eru kvenlegir eiginleikar til dæmis, tilfinningasemi, móðureðli og góðmennska (Ingólfur 

Ásgeri Jóhannesson, 2004). Ríkjandi karlmennska (e. hegemonic masculinity) á við um þá 

birtingarmynd karlmennsku sem þykir eftirsóknarverðust á hverjum tíma og stað. 

Mannfræðingurinn Reawyn Connel og afbrotafræðingurinn James W. Messerchmids 
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(2005) benda á að ríkjandi karlmennska sé sú hugmynd um karlmennsku sem flestir 

karlmenn máta sig við, án þess að þeir uppfylli endilega kröfur hennar. Karlmennskan 

byggir á samfélagslega viðteknum hugmyndum um það hvað það þýðir að vera karlmaður 

hverju sinni en þessar hugmyndir eru breytilegar eftir tíma og stað. Þessar hugmyndir 

styrkja yfirráð ákveðinna karlmanna í samfélaginu sem uppfylla kröfur þessara hugmynda 

og viðhalda undirskipun kvenna. Ríkjandi karlmennska er náskyld valdi, velgengni og 

samfélagsstöðu og hún afneitar öllu því sem getur talist kvenlegt. Í okkar samfélagi er 

hvítur, gagnkynhneigður karlmaður sem nýtur velgengni og býr yfir einhverskonar völdum 

birtingarmynd ríkjandi karlmennsku en það er einnig sú birtingarmynd sem við sjáum 

helst í fjölmiðlum, poppkúltúr og valdastöðum í samfélaginu. Karlmenn þurfa stöðugt að 

sanna karlmennsku sína og viðhalda karlmennskuímynd sinni en mikilvægasti þátturinn í 

því er að hafna öllu því sem getur talist kvenlegt (Connel og Messerschmidt, 1995; 

Kimmel, 2007). Styðjandi kvenleiki er hugtak sem er nátengt ráðandi karlmennsku. 

Connell (1987) bendir á að hlutverk kvenna innan samfélagsins sé að styðja við karlmenn 

og karlmennskur. Ráðandi karlmennska og styðjandi kvenleiki eiga í gagnkvæmu 

sambandi en styðjandi kvenleiki viðheldur yfirráðum karlmanna með því að gangast við 

ráðandi hugmyndum um hlutverk kvenna og undirsetningu þeirra. Mannfræðingurinn 

Sherry B. Ortner (1974) bendir á að í flestum samfélögum eru konur undirokaðar að 

einhverju leiti og kvenlegir eiginleikar eru taldir síðri karlmannlegum eiginleikum. Ortner 

segir ástæðuna vera að konur eru oft taldar tengdari náttúru vegna móðurhlutverksins, 

heldur en menningu, sem karlar eru álitnir vera tengdir. Konur tilheyri þannig einkasviði 

en karlmenn opinberu sviði (Ortner, 1972). 

Þó að mikið hafi verið bent á takmörkun kynjatvíhyggju (e. gender binary) og þó að 

vissulega séu kynin fleiri en tvö, þá er þessi flokkaskipting enn ráðandi í umræðunni. 

Konum og körlum er stillt upp sem andstæðum og er þessi kynjatvíhyggja alltumlykjandi 

í samfélaginu. Kynjatvíhyggjan gerir ráð fyrir því að karlmenn sé yfirskipaðir konum og að 

karllægir eiginleikar og karlmennska séu mikilvægari og virðingarverðugri en kvenleiki og 

kvenlegir eiginleikar, og þar með séu karlmenn verðugri einstaklingar en konur. 

Samkvæmt mannfræðingnum Claude Lévi-Strauss (1990) er þessi tvíhyggju 

hugsunarháttur manninum mjög gjarn, að aðgreina tvo ólíka þætti og hugsa um þær sem 

andstæður með því markmiði að öðlast betri skilning og auðvelda skilgreiningu. Þannig 
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mynda tvíhyggjuhugmyndir aðskilnað tveggja ólíkra hluta og samkvæmt því eru konur og 

karlmenn andstæður með andstæða eiginleika og hlutverk (sjá umræðu í Leach, 1989).  

Franski heimspekingurinn og rithöfundurinn Simone de Beauvoir (1997) sagði að barn 

fæðist ekki sem kona, heldur er barn mótað af samfélaginu og verður að konu. Kyn (e. 

sex) er hið líffræðilega ferli en kyngervi (e. gender) er félagslegt. Samfélagið gerir 

ákveðnar væntingar til einstaklinga út frá kyni en kyngervi er ekki líffræðileg örlög sem 

einstaklingar hljóta við fæðingu heldur eru hugmyndir um kyngervi félagslega og 

menningarlega mótaðar. Kyngervi lýsir þeim menningarlega mótuðu hugmyndum sem 

liggja að baki hugtökunum karl og kona í hverju samfélagi fyrir sig (Moore, 1988). 

Mannfræðingurinn Veena Das skrifar um kynferðisofbeldi í grein sinni Violence, Gender, 

and Subjectivity, þar bendir hún á að í umfjöllum um kynferðisofbeldi er betra að sameina 

þessi hugtök, kyn og kyngervi og fjalla um þau sem eina heild. Það hjálpi þegar á að sýna 

fram á og skýra að kynferðisofbeldi er samfélagslegt vandamál sem viðgengst vegna 

ráðandi orðræðu og samfélagsgerð. Gerendur séu í langflestum tilfellum karlmenn og 

þolendur konur (Das, 2008). 

 

2.3 Kynjakerfið 

Nútíma vestræn samfélög eru karllæg og innan okkar menningar er gert ráð fyrir því að 

kynbundið ofbeldi sé óumflýjanlegur hluti af eðlilegu lífi. Das (2008) telur ofbeldisfullan 

uppruna þjóða valda þessu. Hún segir flestar þjóðir hafa myndast í miklu ofbeldi og hafi 

það þótt ljóðrænt og sjálfsagt fyrir karlmenn að deyja fyrir land sitt og þjóð. Þetta hafi 

orðið til þess að ofbeldishegðun hafi orðið hluti af kynjuðum og karlmannlegum veruleika. 

Ríkið og yfirvaldið var myndað og því viðhaldið með karllægu ofbeldi og hafi ríkið haldist 

karllægt frá upphafi. Þáttur kvenna hafi verið að ala börn og þá aðallega drengi sem gátu 

lifað og látist fyrir þjóðina sína. Þannig tilheyrðu barneignir kvenna og þar með kynhegðun 

þeirra hinu opinbera. Þeir eiginleikar sem þóttu nauðsynlegir til að taka beinan þátt í 

stríði, líkamlegur og andlegur styrkur, hugrekki og kappsemi voru eignaðir karlmönnum 

og flokkaðir sem hluti af karlmennsku en staða kvenna varð til þess að eiginleikar eins og 

viðkvæmni, líkamlegur og andlegur veikleiki og geta til barna- og heimilisumsjá voru 

flokkaðir sem kvenlegir eiginleikar. Karlmenn tilheyrðu opinberu sviði en konur 
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einkasviðinu. Das segir þetta hafa skapað kynjakerfið eins og við þekkjum það enn í dag 

(Das, 2008).  

Kynjakerfi (e. gender system) er hugtak sem notað er til að lýsa því félagslega 

yfirráðakerfi sem er við líði, þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun 

kvenna. Sylvia Walby (1990) fjallaði um hugtakið í grein sinni Theorizing Patriarchy en þar 

fjallar hún um valdatengsl á milli karla og kvenna. Walby bendir á að karlmenn gegni 

valdastöðum innan samfélagsins vegna þess að karlmannlegir eiginleikar þykir 

eftirsóknarverðari og mikilvægari en kvenlegir eiginleikar. Samkvæmt almennri orðræðu 

samfélagsins er vald samofið karlmennsku. Yfirburðastaða karlmanna sem birtist í 

orðræðunni veldur valdamisræmi á milli karla og kvenna. Karlmennska er tengd við styrk 

og vald en kvenleiki við veikleika. Walby segir kynjað vald birtast á sex sviðum 

samfélagsins. Á vinnumarkaði, en konur fá enn lægri laun fyrir sömu vinnu og hafa einnig 

ekki sömu tækifæri til að sinna sömu stöðum og karlmenn. Kvennastörf eru gjarnan minna 

metin en hefðbundin karlastörf. Í heimilisstörfum en konur vinna langt um meira ólaunuð 

störf inn á heimilum þó að þær vinni einnig utan heimilis. Í menningu, en kynjað vald 

kemur fram í fjölmiðlum meðal annars. Í kynvitund en viðhorf til kynlífs og kynhegðunar 

kvenna eru allt önnur en viðhorf til karlmanna. Konur eru hlutgerðar og lítilsvirtar og hafa 

ekki sama kynfrelsi og karlmenn. Kynjað vald birtist einnig í ofbeldi, en konur eru lang 

oftast þolendur ofbeldis og karlmenn gerendur og einnig á opinberu sviði en samkvæmt 

Walby er ríkið og valdastofnanir þess enn gegnsýrðar af valdamisræmi á milli kynjanna 

(Walby, 1990; Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Samkvæmt Katie 

M. Edwards, Jessica A. Turchik, Christina M. Dardis, Nicole Reynolds og Christine A. Gidycz 

(2011, bls 762) eru  nauðgunarmýtur afleiðing kynjakerfisins og jaðarsetja konur og 

reynsluheim þeirra. Innan kynjakerfisins hafa karlmenn yfirráð og er reynsla þeirra metin 

verðmætari en reynsla kvenna. Walby (1990) bendir á að ekki hafa allir karlmenn yfirráð 

vegna kyns síns og að sama skapi eru ekki allar konur undirskipaðar vegna kyns síns heldur 

er kynjakerfið félagslegt og kerfislægt mynstur sem birtist meðal annars í kynbundnu 

ofbeldi eins og nauðgunum, skilnings- og aðgerðarleysi yfirvalda gegn þessu ofbeldi og 

normalíseringu samfélagsins á kynferðisofbeldi. 
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2.4 Orðræða og mýtur 

Foucault segir orðræðu vera flókið sambland tungumáls, gjörða og valds og inniheldur 

þekkingu okkar og skilning á samfélaginu. Öll hugsun einkennist af samspili þekkingar og 

valds og skapar það ákveðna orðræðu. Orðræða býr til þekkingu sem einungis er við líði 

innan orðræðunnar og getur ekki þrifist utan hennar. Úr orðræðunni verða til 

orðræðubúnt sem móta ramma utan um sýn fólks á samfélagið, þessir rammar leyfa 

ákveðna hugsun en útiloka aðra. Orðræða er menningarlega mótuð framsetning á 

sannleikanum og ákveða ráðandi aðilar hvað þykir rétt og eðlilegt. Ríkjandi orðræða er 

látin líta út fyrir að vera náttúrulega sprottin og endurspeglun þess sem þykir eðlilegt, því 

það hagnast þeim sem móta hana og hafa völdin í samfélaginu. Þetta hefur mikil áhrif á 

upplifanir og hugsanir einstaklinga í hverju samfélagi og ræður að miklum hluta sýn þeirra 

og skynjun á umhverfinu (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006; Bjarki Valtýsson, 2011).  

Samkvæmt Roland Barthes eru mýtur ákveðin tegund orðræðu en mýtur geta skapast 

um hverskonar hluti, samskipti, hegðun, eða annað tengt félagslegum tengslum og 

samskiptum manna á milli. Mýtur geta birst í samtölum, samskiptum, bókum, 

bíómyndum, fréttaflutningi og alls staðar þar sem hægt er að miðla þeim. Mýtur gefa 

athöfnum, sögum, myndum, hlutum eða öðru sem þegar eru til, skilaboð, merkingu eða 

form sem látin eru líta út fyrir að vera náttúruleg og eðlileg þó að mýtan sé sögulega og 

félagslega ákvörðuð af ráðandi hóp. Mýtan lítur þannig alltaf út fyrir að vera eðlileg og 

endurspegla raunveruleikann sem við búum í þó að það sé ekki alltaf raunin. Að ráðast 

gegn mýtum og að gera tilraun til að uppræta þær eða draga í efa er pólitískt athæfi en 

þannig ræðstu gegn heimssýn ráðandi afla (Barthes, 1993; Storey, 2006). 

Nauðgunarmýtur eru hluti af almennri orðræðu ráðandi afla í samfélaginu og eru þær 

nýttar til að útskýra, réttlæta og viðhalda því mikla kynbundna ofbeldi sem finnst í 

samfélaginu. Þó að nauðgunarmýtur séu rangar er þeim viðhaldið af öllu samfélaginu, og 

skekkja sýn samfélagsins um hvernig kynferðisofbeldi á sér stað, hverjir beita því og 

hverjir verða fyrir því. Mýturnar auka skömm þolanda og valda þeim miklum erfiðleikum, 

þolendur gera lítið úr upplifun sinni ef að hún samræmist ekki hugmyndum um „alvöru“ 

nauðgun og leita síður réttar síns vegna þessara mýtna sem segja þolendur ábyrga fyrir 

því ofbeldi sem þær urðu fyrir. Með nauðgunarmýtum er ábyrgð færð frá geranda yfir á 

þolenda. Vandamálið er gert einstaklingsbundið fremur en samfélagslegt og lítið er gert 
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úr ofbeldinu. Nauðgunarmýtur birtast bæði hjá einstaklingum og stofnunum samfélagsins 

enda gegnumsýra þær allt samfélagið (Edwards o.fl., 2011; Herman 1989; Lonsway og 

Fitzgerald, 1999).  

Þessar mýtur birtast reglulega í íslenskri samfélagsumræðu, þar er ábyrgðinni komið 

frá geranda, yfir á þolanda með ýmsum útskýringum um hegðun, klæðnað, drykkju og 

öðru sem nauðgunarmýtur segja þolendur gera sem býður upp á kynferðisofbeldi og fríar 

gerandann ábyrgð. Umfangsmikil umræða skapast á ári hverju í kringum þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum en umræðan um þjóðhátíð er lýsandi dæmi um það hvernig nauðganir 

eru taldar óumflýjanlegur og sjálfsagður hluti af veruleika okkar. Eðlilegt þykir að nokkur 

nauðgunarmál komi upp á hverri hátíð og það sé óumflýjanlegur hluti af stórum 

hátíðarhöldum þar sem margir koma saman. Lítið gert til að uppræta þetta mikla ofbeldi 

en uppástungur um að aflýsa hátíðinni vegna fjölda nauðgana þykja fráleitar og öfgafullar. 

Talsmaður þjóðhátíðar árið 2011 lét þau ummæli falla að ef að Stígamótum væri boðið 

að vera viðstödd hátíðina og bjóða upp á neyðaraðstoð yrði það til þess að 

nauðgunarmálum myndi fjölga, samtökin myndu hreinlega ýta undir vandann fremur en 

að veita þolendum aðstoð vegna þessa mikla og viðvarandi vanda. Í nokkur ár voru 

Stígamót ekki velkomin á hátíðina og fengu samtökin ekki að vera viðstödd fyrr en eftir 

mikinn þrýsting frá almenningi og listamönnum sem hótuðu að afbóka atriði sín á 

hátíðinni ef Stígamót fengu ekki boð á hátíðina. Talsmenn hátíðarinnar tilkynna iðulega 

eftir verslunarmannahelgi að þjóðhátíð hafi farið vel fram og gengið vel þó að fjöldinn 

allur af nauðgunarmálum hafi verið tilkynnt en nauðganir eru álitin óumflýjanlegur 

fylgifiskur hátíðarinnar sem betra er að þagga niður svo að skugga sé ekki varpað á 

þjóðhátíð. Lögreglustjóri Vestmannaeyja, Páley Borgþórsdóttir, tekur þátt í þögguninni 

um kynferðistafbrotamál á hátíðinni þrátt fyrir leiðbeiningar sálfræðinga og samtaka eins 

og Stígamóta og Druslugöngunnar (Jakob Bjarnar Grétarsson, 2015). Lögreglan í 

Vestmannaeyjum veitir fjölmiðlum upplýsingar um alla glæpi sem verða á hátíðinni, 

fíkniefnamál og ofbeldismál að undanskildum kynferðisbrotamálum. Þannig er umfjöllun 

um kynferðisofbeldismál þögguð og þjóðhátíð er haldin ár eftir ár með þeim skelfilegu 

afleyðingum sem kynferðisofbeldi veldur þolendum þess. Lítill skilningur virðist vera hjá 

skipuleggjendum og öðrum sem tengjast hátíðarhöldunum á þessum málaflokki og lítill 

vilji virðist vera til þess að horfast í augu við vandann. Í umfjöllun um Þjóðhátíð sést 
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greinilega hvernig orðræðan um nauðganir hefur áhrif á aðgerðarleysi skipuleggjanda og 

yfirvalda í nauðgunarmálum. Ráðandi nauðgunarmýtur hafa mikil áhrif á umræðu og 

viðhorf fólks til hátíðarinnar en nauðganir og önnur kynferðisbrot eru talin óumflýjanlegur 

hluti af Þjóðhátíð (Sunna Kristinsdóttir, 2016). 

Ljóst er að ráðandi hugmyndir um yfirráð karlmanna og undirsetningu kvenna í 

samfélaginu hefur mikil áhrif á umfjöllun og meðferð kynferðisbrotamála. Orðræða 

ráðandi hópa þjónar þeirra hagsmunum en þar sem gerendur nauðgana eru í flestum 

tilfellum karlmenn og þolendur konur er ljóst að orðræðan styður við gerendur 

ofbeldisins. Nauðgunarmýtur eru hluti af orðræðu sem færir ábyrgð frá 

ofbeldismanninum yfir á þolanda. Hér á eftir verður fjallað um rannsókn nauðgunarmýtna 

og gerð tilraun til að varpa ljósi á birtingarmynd, áhrif og afleiðingar þeirra. Fjallað verður 

sérstaklega um nokkrar útvaldar mýtur en ekki er til tæmandi listi yfir allar þær mýtur sem 

tengjast nauðgunum og ekki er hægt að fjalla um allar þær óteljandi margar mýtur hér í 

þessari ritgerð.  
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3 Nauðgunarmýtur og raunveruleikinn 

Nauðgunarmýtur eru menningarlega mótaðar hugmyndir um nauðganir og 

kynferðisofbeldi gegn konum sem eru að flestu leiti rangar en birtast þó alls staðar í 

samfélaginu. Nauðgunarmýtur eru nátengdar staðalmyndum um kyn og kynhlutverk og 

yfirráðakerfum sem styðja við kynjamisrétti. Þessar mýtur eru notaðar til að viðhalda og 

réttlæta kynferðisofbeldi og flytja ábyrgð ofbeldis frá geranda yfir á þolanda. Með þessum 

mýtum forðar stór hluti samfélagsins sér undan því að horfast í augu við staðreyndir og 

umfang raunverulegs kynferðisofbeldis og smættar það ofbeldi gegn konum sem á sér 

stað í samfélaginu. Algengar nauðgunarmýtur eru að konur eigi að geta varist 

nauðgunum, að konur ljúgi til um nauðganir, að nauðgarar séu allir andlega veikir menn, 

auðveldlega aðgreinanlegir frá öðrum mönnum og margar aðrar mýtur sem gera lítið úr 

því samfélagslega vandamáli sem nauðganir eru (Edwards o.fl., 2011; Payne, Lonsway og 

Fitzgerald, 1999). 

 

3.1 Rannsókn nauðgunarmýtna 

Hugmyndir um nauðgunarmýtur komu fyrst fram í bók Susan Brownmiller (1975), Against 

Our Will: Men, Women and Rape. Þar fjallar höfundur um þær ríkjandi menningarlegu 

mótuðu hugmyndir sem voru við líði um nauðganir og annað kynferðisofbeldi gegn 

konum. Árið 1980 birti sál- og félagsfræðingurinn Martha Burt skala sem var notaður til 

að skoða og sýna fram á, hver viðhorf fólks væru til nauðgana, þolenda nauðgana og 

geranda. Þessi skali var kallaður The Rape Myth Acceptance Scale (RMAS) og með honum 

var hægt að rannsaka hversu samfélagslega samþykktar og viðurkenndar mýtur um 

nauðganir voru. Samkvæmt Burt stjórnast nauðgunarmýtur af fordómum og 

staðalímyndum um ólíka kynhegðun kynjanna, sem dæmi um nauðgunarmýtur sem Burt 

rannsakaði eru „hún var svo druslulega klædd að hún bauð hreinlega upp á ofbeldið”, 

„hún var of drukkin”, „hún hegðaði sér á of ögrandi máta” (Edwards o.fl., 2011, bls 762). 

Árið 1994 birtist nýr og uppfærður skali eftir sálfræðingana Kimberly A. Lonsway og Louise 

F. Fitzgerald (1999), Illinois Rape Myth Acceptance Scale (IRMAS). Samkvæmt þeim eru 

nauðgunarmýtur “viðhorf og skoðanir sem eru alla jafna rangar en er sterklega haldið 

fram og viðhaldið á opinberum vettvangi“ (Edwards o.fl., 2011, bls 762; Payne, Lonsway 

og Fitzgerald, 1999). Þær segja nauðgunarmýtur vera staðalmyndir og eins og allar 
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staðalmyndir eru þær takmarkaðar og lýsa ekki raunveruleikanum en meiri hluti 

nauðgana eru ekki í samræmi við mýtuna um nauðganir. Með þeim er árásagirni og 

ofbeldi karla í garð kvenna afneitað eða réttlætt. Dæmi um mýtu sem Lonsway og 

Fitzgerald skoðuðu er „margar konur búa yfir duldri löngun til að vera nauðgað“ (Payne, 

Lonsway og Fitzgerald, 1999). Báðir þessir skalar hafa verið nýttir í rannsóknum á 

nauðgunarmýtum og áhrifum þeirra.  

Notkun þessara skala hefur sýnt fram á að á milli 25% til 35% bæði karla og kvenna 

trúa þessum nauðgunarmýtum en að karlmenn séu líklegri til að halda ýta undir og 

viðhalda þeim. Bandarísk rannsókn frá árinu 2001 sýndi fram á að allt að 66% einstaklinga 

viðhéldu og ýttu undir einhverskonar mýtur um nauðganir (Edwards, o.fl., 2011). Fólk er 

ekki endilega meðvitað um að það sé haldið ranghugmyndum um kynferðisofbeldi og 

telur sig í mörgum tilfellum ekki taka þátt í því að viðhalda þeim, enda eru þessar 

hugmyndir þéttofnar menningu okkar. Þegar fólk er beðið um að hugleiða þær hugmyndir 

og fordóma sem þau gætu haft um kynferðisofbeldi kemur það sjaldan auga á þær 

raunverulegu hugmyndir sem það býr yfir. Þessar skaðlegu hugmyndir um 

kynferðisofbeldi koma frá hugmyndum sem okkur er kennt um tengsl vald og kynlífs en 

sýnt hefur verið fram á að því meira sem okkar hugmyndir um kynlíf og kynhegðun 

tengjast valdi, því líklegri erum við til að trúa og ýta undir skaðlegar mýtur um 

kynferðisofbeldi. Erfitt er að uppræta þessar hugmyndir fólks þegar það telur sig ekki trúa 

þeim en þó fólk sé ekki líklegt til að telja þolanda bera fulla ábyrgð á því kynferðisofbeldi 

sem hann verður fyrir er þó líklegt að það trúi því að hegðun þolanda hafi með óbeinum 

hætti leitt til ofbeldisins og að þannig beri hann ákveðna ábyrgð í málinu. Þessar 

hugmyndir um ábyrgð brotaþola eru til dæmis tengdar hegðun, klæðnaði eða 

vímuefnanotkun þolenda sem með óbeinum hætti leiði af sér kynferðisofbeldi (Edwards 

o.fl., 2011). 

Þó erfitt sé að uppræta þessar þrautseigju hugmyndir benda rannsóknir til þess að 

upplýsing og fræðsla um þessi málefni skili árangri. Samkvæmt Edwards, Turchik, Dardis 

o.fl. (2011, bls 763) er fræðsla um kynferðisofbeldi og málefni brotaþola talin skila árangri 

en ólíklegra er að þeir aðilar sem hljóta fræðslu um þessi málefni taki þátt í að viðhalda 

mýtum um ofbeldið en þeir sem eru illa upplýstir um raunverulegar staðreyndir í þessum 

málaflokki. Þó svo að allt bendi til að fræðsla beri árangur getur þó verið að fræðsla sé 
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einnig líklegri til að gera fólk meðvitaðra um að þær hugmyndir sem það býr raunverulega 

yfir um þennan málaflokk séu skaðlegar og ekki sé samfélagslega samþykkt að ræða þær 

opinberlega. Við fræðsluna uppgvöti fólk að það eigi ekki ræða þessar hugmyndir sínar og 

fari í vörn og vilji ekki viðurkenna að það búi yfir þeim. Þannig getur umræðan haft 

þveröfug áhrif og fólk farið í enn frekari felur með hugmyndir sínar og þannig styrkjast 

þær í kjölfarið (Edwards o.fl., 2011; Herman; 1989) 

 

3.2 Þolendaskömmun (e. victim blaming) 

Dianne Herman (1989) segir eina lífseigustu mýtu sem umvefur kynferðisofbeldi gegn 

konum vera þá að þolandinn beri sjálf ábyrgð á ofbeldinu en hún skrifar um þessa mýtu í 

greininni The Rape Culture (1989). Algengt er að fólki finnist þolandi hafa kallað ofbeldið 

yfir sig að einhverju leiti með hegðun, klæðnaði, drykkju eða öðrum atriðum sem hann á 

að hafa stjórn á. Mýtur um konur sem verða fyrir ofbeldi eru oft á þá leið að konan hafi 

leitt karlinn áfram og talið honum trú um að hún hafi kynferðislegan áhuga á honum með 

daðri, klæðnaði og öðrum missterkum skilaboðum sem hún er talin hafa gefið honum. 

Karlmaðurinn hafi ekki vitað betur en svo að konan hafi áhuga og vilja til kynferðislegra 

athafna og þegar hann er orðinn spenntur fyrir þeirri tilhugsun geti hann ekki samþykkt 

neitun og fái þannig vilja sínum framgengt þvert á vilja konunnar. Gerandi sé ábyrgðar- 

og varnarlaus, hann á ekki að þurfa að stjórna sér eða hefta kynferðislegan ákafa sinn og 

árásargirni. Þessar hugmyndir og mýtur eru þolendaskömm (e. victim blaming) og þær 

draga úr ábyrgð geranda og ýta undir þær hugmyndir að þolandi geti haft áhrif á framgang 

þess ofbeldis sem þær verði fyrir.  

Í þessu samhengi er vert að benda á umfjöllun Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur um 

þolendaskömm. Þórdís Elva er ötul baráttukona gegn kynferðisofbeldi en hún hefur 

meðal annars skrifað bókina Handan fyrirgefningarinnar (2017) sem fjallar um hvernig 

henni var nauðgað þegar hún var sextán ára gömul af þáverandi kærasta sínum og hvaða 

áhrif þetta ofbeldi hafði á líf hennar. Í grein sinni Elsku þolandi (2017) sem birtist í 

miðlinum Stundinni segir hún frá því að konum er kennt að forðast eða koma í veg fyrir 

ofbeldi frá því að þær eru ungar stúlkur. Ef þær gætu aðeins farið varlega, ekki gengið 

einar, klætt sig á annan hátt, ekki fengið sér drykk, öskrað hærra, barist á móti, farið beint 
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til lögreglu og ekki óttast afleiðingarnar, þá hefði málin endað á annan hátt. En 

staðreyndin er sú að sá eini sem ber ábyrgð á ofbeldinu er sá sem beitir því. Þessar mýtur 

eru hinsvegar rótgrónar og hafa áhrif á alla þegna samfélagsins. Þær valda því að þolendur 

eigi mikið erfiðara með að viðurkenna, fyrir sjálfum sér og öðrum, að þeir hafi orðið fyrir 

ofbeldi, þær draga úr líkum að þær leiti sér hjálpar og dýpka sjálfsásakanir og skömm. 

Einnig valda þær því að gerendur koma ekki auga á það ofbeldi sem þeir beita því þeir eru 

fríaðir ábyrgð og samfélagið í heild sinni lokar augunum fyrir því mikla ofbeldi sem á sér 

stað, hver ber ábyrgð á því og hvernig það birtist. Þórdís fjallar einnig um hvernig viðbrögð 

þolenda eru oft undir smásjá í kjölfar kynferðisofbeldis og að þau hafi áhrif á hvort að 

þolandi sé dæmdur trúverðugur, ef þolandi bregst ekki „rétt“ við, er það vegna þess að 

hann er að ljúga eða ofbeldið var „ekki svo slæmt“. Þolendur sem eru ekki í nægilega 

miklu uppnámi hafa ekki orðið fyrir raunverulegu ofbeldi.  Þolendur sem eru ekki nægilega 

reiðir eru meðvirkir og viðhalda ofbeldi, en þolendur sem eru of reiðir eru sakaðir um að 

eitra umhverfi sitt. Þolendur sem kæra ofbeldið eru sakaðir um lygar, reiði og 

hefndarþorsta en þolendur sem kæra ekki eru hluti af vandamálinu og eru sakaðir um að 

viðhalda ofbeldinu. Þessar hugmyndir um „rétt viðbrögð“ í kjölfar ofbeldis valda 

þolendum enn frekari sársauka, auka á sjálfsásakanir og skömm (Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir, 2017; Hermann, 1989). 

Í skýrslu Stígamóta, Um nauðganir (2012) er fjallað um viðbrögð þolenda sem leitað 

hafa til samtakanna. Þar koma ýmsir sameiginlegir þættir í lýsingum þeirra en konur lýsa 

því að nauðgun kemur þeim alltaf í opna skjöldu. Flestar konur lýsa því að þær hafa verið 

varaðar við ókunnugum mönnum frá unga aldrei og lýsa því að þær höfðu áður talið 

nauðgara vera auðþekkjanlega á útliti og fasi. Það komi þeim á óvart að karl sem ætli að 

nauðga beri það ekki með sér í úrliti eða hegðun. Þó að þær hafi heyrt áður að konum er 

oftast nauðgað af karlmönnum sem þær þekkja, samræmist sú staðreynd ekki þeim 

hugmyndum sem þær raunverulega hafa um nauðganir. Nauðgun er ekki atburður sem 

gerist utan venjulegs lífs okkar eins og nauðgunarmýtur gefa til kynna. Hversdagslegar 

aðstæður geta skyndilega breyst í nauðgunarárás ef  karlmaðurinn ákveður að nauðga. 

Konur gera ekki ráð fyrir því að verða nauðgað þegar þær eru í kringum fólk sem þær 

þekkja, treysta og eru mögulega ástvinir eða fjölskyldumeðlimir þeirra. Einnig búast þær 

ekki við því að verða nauðgað þegar þær fara út að skemmta sér, í matarboð, 
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fjölskylduboð eða partí vegna þess að þær trúa því að fólk hagi sér eftir eðlilegum 

samskiptareglum samfélagsins og þeirra mýtna að nauðgarar séu ekki venjulegir menn, 

vinir eða félagar þeirra sem þær umgangast dagsdaglega. Nauðgun kemur því konum 

ávallt á óvart (Guðrún Jónsdóttir, 2012).  

Samkvæmt Herman (1989) eru nauðganir sem tilkynntar og kærðar eru til lögreglu 

mikið færri en þau tilfelli sem aldrei eru tilkynnt. Tölfræðin er vissulega mismunandi eftir 

löndum og breytist frá ári til árs og í rauninni er aldrei hægt að vita nákvæmlega hversu 

margar konur verða fyrir nauðgun og tilkynna þær ekki en samkvæmt rannsókn Michelle 

J. Anderson (2005) um meðferð réttarkerfisins í nauðgunarmálum eru um 63% nauðgana 

aldrei tilkynntar til lögreglu. Samkvæmt skýrslu Stígamóta (2012) leituðu 656 konur til 

Stígamóta vegna nauðgana, 45 vegna gruns um nauðgun og 59 vegna nauðgunartilrauna 

á árunum 2005-2010 og 776 einstaklingar á Neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis á 

þessum árum. Af þessum 776 málum voru 340 kærð til lögreglu. Af þeim voru 280 málum 

vísað til ríkissaksóknara vegna brota á ákvæðum 194-198 gr. hegningarlaga. 198 mál voru 

felld niður en gefnar voru út ákærur í 84 málum (óútskýrður mismunur 2 ákærur, 

sennilega í málum er bárust embættinu fyrir 2005). Héraðsdómur sýknaði í 25 málum og 

sakfelldi í 52. Af þessum dómum var 36 áfrýjað til Hæstarétts og sýknaði Hæstiréttur í 4 

málum og sakfelldi í 28 en 4 mál biðu dóms Hæstaréttar í árslok 2010. Á þessari tölfræði 

sést bersýnilega hve fá mál rata inn á borð til lögreglu og enn frekar hve fá mál enda með 

sakfellingu (Guðrún Jónsdóttir, 2012). 

Áfallasaga kvenna (2018) er vísindaverkefni á vegum Háskóla Íslands sem miðar að 

því að auka þekkingu á ýmsum áföllum á lífsleiðinni, þar á meðal ofbeldi, og áhrifum þeirra 

á heilsufar kvenna. Rannsakendur eru fjöldi fólks úr Háskóla Íslands, þar á meðal Unnur 

Anna Valdimarsdóttir, læknir, Jóhanna E. Torfadóttir, rannsóknarsérfræðingur, Andri 

Steinþórsson, sálfræðingur og Agnar S. Helgason, mannfræðingum svo einhverjir séu 

nefndir (Áfallasaga kvenna, 2018). Fyrstu niðurstöður úr rannsókninni sýna að ein af 

hverjum fjórum konum á Íslandi hafi orðið fyrir nauðgun eða nauðgunartilraun en þessi 

tölfræði er hærri en hefur áður komið í ljós hér á landi. Rannsakendur telja það hugsanlegt 

að konur með áfallasögu kjósi frekar að taka þátt í rannsókninni en einnig verði að hafa í 

huga að í kjölfar samfélagsátaka eins og Druslugöngunni, opinni samfélagsumræðu um 

kynbundið ofbeldi og byltingarinnar #metoo endurmeta konur mögulega fyrri reynslu sína 
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og sjá hana í skýrara ljósi. Um leið og við upprætum nauðgunarmýtur og þolendaskömm 

verður auðveldara fyrir konur að greina og flokka reynslu sína sem ofbeldi. Þessar tölur 

geta því verið nákvæmara hlutfall en það sem kannanir hafi leitt í ljós hingað til og 

endurspegli raunverulega tíðni kynferðisofbeldis (Bára Huld Beck, 2018; Áfallasaga 

kvenna, 2018). 

 

3.3 Ofbeldi í nánum samböndum 

Þrautseig mýta tengd ofbeldi í nánum samböndum er sú að eiginmenn geti ekki nauðgað 

eiginkonum sínum eða að nauðgun sem á sér stað innan hjónabanda teljist í raun og veru 

ekki sem raunveruleg nauðgun (Edwards o.fl. 2011). Þessi mýta birtist greinilega í íslensku 

réttarkerfi en í samkvæmt hegningarlögum handa Íslandi frá 25. júní 1869 var talið að 

eiginmaður gæti ekki nauðgað eiginkonu sinni (Ragnheiður Bragadóttir, 2018, bls 168). Þá 

nutu konur í hjónabandi enga lagalega vernd í nauðgunarmálum innan hjónabanda. Það 

var ekki fyrr en árið 1940 sem konur eru taldar hafa sjálfsákvörðunarrétt varðandi kynlíf, 

einnig í hjónabandi eða óvígðri sambúð samkvæmt íslenskum hegningarlögum. Þetta var 

þó ekki undantekningarlaust því innan íslenskra hegningarlaga var að finna ákvæði um 

þýðingu refsingar þegar brot á sér stað gegn maka fram til ársins 2007 (205 gr. 

hgl.)(Ragnheiður Bragadóttir, 2018, bls 169-170). Þetta ákvæði innan laganna var þess 

efnis að hægt var að fella niður refsingu fyrir nauðgun eða önnur kynferðisbrot ef karl og 

kona höfðu gengið í hjónaband eða tekið upp óvígða sambúð eftir að brotið var framið. 

Sama gilti ef að þau höfðu verið í hjónabandi eða óvígðri sambúð en haldið henni áfram 

eftir að brotið var framið. Í þesskonar tilfellum var um að ræða refsibrottfallsástæðu en 

það þýðir að ef gerandi er fundinn sekur um brotið er hann sakfelldur en refsing er felld 

niður (Ragnheiður Bragadóttir, 2018, bls 169). Réttmætt þótti að hafa þetta ákvæði í 

lögum vegna þess að ákæra og dómur fyrir kynferðisofbeldi innan sambanda gæti eyðilagt 

sambandið. Ekki var nógu skýrt í huga þeirra aðila sem sömdu lögin að það væri sjálft 

ofbeldið, framið af ofbeldismanninum sem myndi eyðileggja sambandið. Rétt er að taka 

fram að, eftir því sem best er vitað, hefur þetta ákvæði aðeins einu sinni verið til 

umfjöllunar í þeim málum sem snúa að kynferðisofbeldi í samböndum sem tekin hafa 

verið fyrir í Hæstarétti. Þetta ákveði hefur þó skaðleg áhrif en það endurspeglar gífurlega 

skaðlegt viðhorf til ofbeldis í nánum samböndum sem er að finna í íslensku samfélagi og 
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hversu takmarkaða vernd konur, sem verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum, geta haft 

von til að hljóta frá íslensku réttarkerfi. Þegar tölfræðin er skoðuð kemur í ljós að 

nauðganir innan hjónabanda eru mikið algengari en almennt er haldið fram. Rannsóknir 

sýna að allt að 10% kvenna í hjónabandi segjast hafa upplifað valdbeitingu af höndum 

eiginmanns síns í formi hótanna eða líkamlegs ofbeldis þar sem kynlíf er þvingað fram 

(Herman, 1989, bls 48).  

Margt bendir til að nauðgun innan hjónabanda sé í raun algengasta form nauðgana 

en tvöfalt fleiri konur verða fyrir nauðgun af völdum eiginmanns síns en ókunnugra 

einstaklinga (Herman, 1989, bls 48). Rannsókn Krikwood og Cecil (2001) um viðhorf og 

hugmyndir um nauðganir innan hjónabanda sýnir að mýturnar um að nauðganir í nánum 

samböndum séu enn algengar og að stór hluti einstaklinga trúi þessum mýtum og taki 

þátt í að viðhalda þeim. Dæmi um þær hugmyndir sem fólk hefur um nauðganir í nánum 

samböndum eru að nauðganir innan hjónabanda séu ekki raunverulegar nauðganir,  að 

nauðgun geti ekki átt sér stað innan hjónabanda því að eiginkona hafi ekki rétt á því að 

neita eiginmanni sínum um kynlíf og að nauðgun innan hjónabanda sé ekki jafn alvarleg 

og nauðun af völdum annara einstaklinga (Kirkwood og Cecil, 2001). Rannsókn á 

viðhorfum fólks til nauðgana innan hjónabanda sem framkvæmd var af Karen A. Holmes 

og Joyce E. Williams (1981) í San Antonio í Texas leiddi í ljós að nauðgun innan hjónabanda 

var ekki metin eins alvarleg og nauðgun undir öðrum kringumstæðum. Um helmingur 

þátttakanda sögðu nauðgun innan hjónabanda ekki vera glæp og meira en helmingur 

svarenda sögðu að maður sem nauðgaði eiginkonu sinni ætti ekki að vera sóttur til saka 

fyrir nauðgunina. Það var mikill munur á svörum eftir kyni en 42% kvenna sögðu að 

eiginmaðurinn ætti að hljóta ákæru fyrir nauðgunina en einungis 29% karlmanna voru 

sammála því að eiginmaðurinn ætti að vera sóttur til saka. Þessi rannsókn sýnir fram á að 

þó að fólki finnist nauðgun innan hjónabanda flokkast sem glæpur þýði ekki að því sama 

fólki finnist réttlætanlegt að þau mál hljóti meðferð innan réttarkerfisins heldur eigi frekar 

að leysa málið innan veggja heimilisins (Williams og Holmes, 1981; Kirkwood og Cecil, 

2001, bls 1240). 
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3.4 „Alvöru“ nauðgun  

Nauðgunarmýtur ýta undir hugmyndir að það séu til „raunverulegar“ eða „alvöru“ 

nauðganir og „alvöru“ þolendur sem verði að uppfylla ákveðnar kröfur um alvöru 

nauðganir og sýna ákveðin einkenni alvöru þolenda. Þessar fyrirframákveðnu hugmyndir 

um hvernig manneskja nauðgi og hvernig manneskja verði fyrir nauðgun veldur því að 

margir þolendur kynferðisofbeldis mæta miklu skilningsleysi. Staðalmyndun (e. 

stereotyping) er verkfæri til að skilja heiminn. Með staðalmyndun er fólk flokkað í fáa og 

einfalda hópa út frá fyrirframmótuðum hugmyndum um persónueinkenni þeirra og hvað 

þau þýða í okkar félagslega samhengi. Stuart Hall (2000) bendir á að með staðalmyndum 

sé félagslegum og táknrænum völdum viðhaldið í samfélaginu. Þannig eru búnir til 

rammar til að flokka fólk og atburði sem „venjulega“, eða innan rammans eða 

„óvenjulega“, utan rammans. Þessi staðalmyndun hjálpar fólki að koma auga á „okkur“ 

og „hina“, þeir sem flokkaðir eru sem „venjulegir“ eru „við“ en þeir sem eru flokkaðir sem 

einhverskonar frávik eða „óvenjulegir“ eru hinir. Staðalmyndunin auðveldar þannig 

sameiningu hópa og samfélaga og heldur þeim sem eru öðruvísir eða „hinum“ utan við 

hópinn (Hall, 2000). Sálfræðingurinn Amy Dellinger Page (2008) bendir á að notkun 

staðalmynda sé áberandi þegar kemur að umfjöllun um kynferðisofbeldi. En samkvæmt 

henni er konum og körlum stillt upp sem algjörum andstæðum. Innan þessara 

staðalmynda er hinn hefðbundni karlmaður vel gefinn, sterkur og ákafur en hin 

hefðbundna kona er einföld, hlédræg, undirgefin og stillt. Einnig eru ríkjandi staðalmyndir 

um þolendur og gerendur kynferðisofbeldis. Hinn hefðbundni gerandi er vitstola, 

kynsveltur og geðveikur maður, ólíkur „venjulegum“ mönnum sem auðvelt er að greina 

frá öðrum. Hann skipuleggur árás fyrirfram og velur sér ókunnugt fórnarlamb og ræðst á 

það með ásetningi um að nauðga henni. Litarhaft eða uppruni spilar stórt hlutverk í 

mýtum um gerendur. Samkvæmt Michelle J. Anderson (2005) telur hinn meðal 

Bandaríkjamaður að hinn týpíski gerandi sé svartur fremur en hvítur. Þessar sömu 

hugmyndir birtast oft í almennri umræðu hér á landi en fólk vill oftar en ekki halda því 

fram að gerandi sé af erlendu bergi brotinn frekar en að hann sé íslenskur. Má draga þá 

ályktun að þetta sé enn ein aðferðin við að fjarlægja ofbeldið frá samfélaginu og gera það 

einstaklingsbundið fremur en samfélagslegt. „Við“ ölum ekki af okkur ofbeldismenn 

heldur eru það „hinir“.  
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Hinn hefðbundni þolandi er hvít, falleg, saklaus og íhaldssöm kona (Page, 2008). Hún 

hefur lifað skírlífi eða býr yfir lítilli reynslu af kynlífi og hún hagar sér ávallt vel. Um leið og 

þolandi passar ekki inn í þessa staðalmynd breytast viðhorf til hennar og þess ofbeldis 

sem hún varð fyrir og trúverðugleiki hennar minnkar. Konur sem eru með annað litarhaft 

eða þær sem tilheyra öðrum minnihlutahópum, eins og samkynhneigðar konur, 

transkonur, vændiskonur, fatlaðar konur eða konur með andlega sjúkdóma falla fyrir utan 

við þessa staðalmynd og eru viðhorfin til þeirra margfalt verri og trúverðugleiki þeirra 

dæmdur langt um minni en þegar þolandi fellur innan, eða nær, staðalmynd þolanda. 

Mikið líklegra er að þær verði ekki flokkaðar sem „raunverulegir“ þolendur 

„raunverulegs“ kynferðisofbeldis (Page, 2008; Du Mont, Miller og Myhr 2003; Anderson, 

2005). Dianne Hermann (1989) bendir á að samkvæmt þessum mýtum er þolandi falleg, 

kynæsandi, fullorðin kona sem býður upp á ofbeldið með hegðunarmynstri sínu. 

Staðreyndin er hinsvegar sú að gögn í kynferðisafbrotadómum sýna að þolendur geta 

verið ungabörn, allt niður í 6 mánaða gömul börn og allt að 93 ára gamlar konur (Herman, 

1989, bls 47).  

Page bendir á að þær staðalmyndir sem eru ríkjandi um eðlilega kynhegðun og kynlíf 

kvenna hafi áhrif á hugmyndir fólks til nauðgana og þolenda nauðgana. Það er að þeir sem 

líklegri eru til að flokka konur í hópa eftir staðalmyndum eftir kynlífshegðun þeirra eru 

líklegri til að trúa og viðhalda mýtum um nauðganir. Sömu niðurstöður birtust í rannsókn 

Mayersson og Taylor (1987) á áhrifum staðalmynda um kynhegðun kvenna á trú og 

viðhald nauðgunarmýtna. Þeir sem bjuggu yfir fastmótuðum, fyrirfram ákveðnum 

hugmyndum um hvernig æskileg kynlífshegðun kvenna ætti að vera voru líklegri til að trúa 

og viðhalda nauðgunarmýtum (Page, 2008).  

Algeng nauðgunarmýta sem ýtir undir hugmyndir um alvöru nauðganir er að 

þolendur nauðgana beri alltaf skýr ummerki ofbeldisins og að nauðgun sé ekki 

raunveruleg nema að öðru líkamlegu ofbeldi hafi verið beitt. Algeng hugmynd um 

„raunverulega nauðgun“ er sú að gerandi sé ókunnugur maður sem ræðst óvænt á konu 

út á götu, í almenningsgarði eða öðru almennu rými utandyra og beiti hana líkamlegu 

ásamt kynferðislegu ofbeldi. Þolandi berst hetjulega á móti og hlýtur mikla líkamlega 

áverka af átökunum. Ef engin eða fá ummerki um ofbeldi séu að finna á líkama þolendans 

hafi hann greinilega ekki barist á móti geranda og því sé hægt að draga þá ályktun að 
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nauðgun hafi í raun ekki átt sér stað.  (Du Mont, Miller og Myhr 2003, bls 468; Page, 2008). 

Þessi staðalmynd af nauðgun er þó alls ekki algengasta birtingarmynd nauðgana, en mikið 

algengara er að gerandi og þolandi þekkist að einhverju leiti. Þrátt fyrir þessa algengu 

mýtu um að öðru líkamlegu ofbeldi sé beitt þegar nauðgun á sér stað hefur verið sýnt 

fram á að stór hluti þolenda beri lítil sem engin ummerki þess að líkamlegu valdi eða 

ofbeldi hafi verið beitt. Líklegast er hlutfall þolenda sem bera ekki líkamlega áverka enn 

hærra en það sem sést í opinberum gögnum vegna hversu hátt hlutfall nauðgana er aldrei 

tilkynnt. Einnig hefur verið sýnt fram á að fólk dregur þá ályktun að þegar „alvöru“ 

nauðgun á sér stað, þar sem gerandi er ókunnugur þolanda sé ólíklegra að konan ljúgi til 

um nauðgunina en þegar hún tilkynnir nauðgun þar sem gerandinn er kunnugur henni að 

einhverju leiti. Oft kemur upp sú hugmynd að konur ljúgi til um nauðgun til að leita 

hefndar, ná sér niður á núverandi eða fyrrum maka, eða aðrar tilbúnar ástæður sem eiga 

sér ekki stoðir í raunveruleikanum. Ef gerandi er ókunnugur þeim þykir ólíklegra að þær 

hafi ástæður eða hvata til að segja ósatt um árásina.  

Samkvæmt Page (2008) er líklegra er að þolendur leiti aðstoðar lögreglu í þeim 

tilfellum þar sem þeir bera líkamlega áverka eftir ofbeldið en þegar áverkar eru litlir eða 

engir. Einnig er algengara að konur leiti aðstoðar lögreglu þegar gerandi er ókunnugur 

þeim en þegar einhverskonar tengsl eru til staðar á milli þeirra. Þessar staðreyndir virðast 

styrkja þær mýtur sem til eru um „alvöru“ eða „raunverulegar“ nauðganir en ástæður 

fyrir lægri tíðni tilkynninga í þeim tilfellum þegar áverkar eru litlir sem engir og gerandi er 

kunnugur þolenda eru einmitt þessar mýtur um að ofbeldið sem þolandi varð fyrir sé ekki 

„raunverulegt“ ofbeldi (Page, 2008).  

 

3.5 Tengsl geranda og þolanda  

Samkvæmt afbrotafræðingunum Mary Kay Kirkwood og Dawn K. Cecil (2001) skipta 

tengsl geranda og þolanda höfuðmáli í því hversu alvarlegur glæpur nauðgun er metin af 

utanaðkomandi aðila. Ef gerandi og þolandi þekkjast ekki er nauðgunin metin sem 

alvarlegri glæpur en ef að gerandi er maki eða fyrrverandi maki þolanda. Kirkwood og 

Cecil segja frá rannsókn var gerð í Baltimore af Rossi, Waite, Bose og Berk (1974) um áhrif 

nauðgunarmýtna á mat einstaklinga á alvarleika nauðgana. Þátttakendur voru beðnir um 
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að raða 140 glæpum í röð eftir alvarleika. Þetta voru misalvarlegir glæpir, allt frá því að 

myrða lögreglumann að yfirlögðu ráði niður í smáglæp eins og að neita að borga 

stöðumælasekt. Þátttakendur settu nauðgun af völdum fyrrverandi maka að meðaltali í 

sæti 62, en aðrar tegundir af nauðgun eins og nauðgun af völdum innbrjótsþjófs, 

ókunnugum manni í almenningsgarði eða nágranna voru að meðaltali settar í sæti 25 af 

140. Nauðgun af völdum fyrrum maka var dæmdur sem glæpur af svipuðum alvarleika og 

fjárkúgun, að keyra drukkinn eða taka LSD (Kirkwood og Cecil, 2001, bls 1239-1240).  

Tengsl á milli gerenda og þolenda þurfa ekki að vera mikil til að fólk telji þolenda bera 

aukna ábyrgð á ofbeldinu. Þolendur eru taldir bera mesta ábyrgð þegar gerandi er 

eiginmaður, eða fyrrum eiginmaður þolandans en þolandi er einnig talinn bera aukna 

ábyrgð þó að hann þekki gerendann einungis lítilega. Því meira sem þolandi og gerandi 

þekkjast því meiri ábyrgð er flutt frá gerandanum yfir á þolandann og því meira mildast 

viðhorf almennings í garð gerendans (Kirkwood og Cecil, 2001, bls 1241). Það er því mjög 

ljóst að tengsl þolenda og gerenda skipta miklu máli þegar kemur að kynferðisofbeldi og 

hvort að samfélagið líti á glæpinn alvarlegum augum eða ekki. 

Hvað íslenskan veruleika varðar má benda á að frá árinu 1977 til ársins 2014 voru 

gerendur dæmdir til refsingar fyrir nauðgun í 93 málum í Hæstarétti á Íslandi (Ragnheiður 

Bragadóttir, 2018). Ef skoðuð eru tengsl á milli gerenda og þolenda í þessum málum er 

hægt að skipta þeim niður í fimm flokka eftir tengslum. Í 17 dómum er gerandi núverandi 

eða fyrrverandi maki, sambúðaraðili eða kærasti þolenda, í 16 dómum þekktustu aðilar á 

einhvern hátt, voru til dæmis vinir, kunningar, samstarfsfélagar, skólafélagar, 

stjúpforeldri eða stjúpbarn þolenda. Í 29 dómum höfðu aðilar kynnst fyrr um kvöldið, til 

dæmis á skemmtistað eða annarstaðar og farið heim til annars aðilans, á hótel eða annað. 

Í 22 dómum þekktust aðilar ekki og í 9 dómum koma tengsl þeirra ekki fram eða er óljóst 

hver tengsl eru. Það er því ljóst að í dæmdum nauðgunarmálum á Íslandi, yfir 37 ára 

tímabil þekktust 66,7% geranda og þolanda, mismikið en öll að einhverju leiti. Í aðeins 

23,6% dæmdra nauðgunarmála þekktust aðilar ekki (Ragnheiður Bragadóttir, 2018, bls 

172-173). Þessi tölfræði um tengsl þolanda og geranda á við um tilfelli nauðgana sem hafa 

verið kærð, ákæra gefin út á hendur geranda og í kjölfarið er gerandi dæmdur fyrir 

nauðgun. Þessi tölfræði endurspeglar hins vegar ekki raunverulega tíðni nauðgana þar 

sem gerandi og þolandi þekkjast að einhverju leiti áður en að nauðgunin verður. 
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Samkvæmt skýrslu Stígamóta (2012) eru aðeins um 8% nauðgana kærðar til lögreglu, eða 

tólfta hver nauðgun og í aðeins 11% tilvika þekkir konan ekki nauðgarann (Guðrún 

Jónsdóttir , 2012).  

 

3.6 Sjúkdómsvæðing og skrímslavæðing 

Mýtur varðandi gerendur kynferðisofbeldis eru margar og mismunandi en ein sú 

alvarlegasta er sú að nauðgarar séu gjörólíkir „venjulegum mönnum“ og að þeir séu 

skrímsli sem auðvelt sé að koma auga á og aðgreina frá „hinum“. Enginn „venjulegur“ 

maður getur nauðgað og enn síður „góður“ maður. Þeir sem nauðga séu líklegast 

siðblindir eða mikið andlega veikir og beri þannig ekki fulla ábyrgð á gjörðum sínum. Diana 

Scully og Joseph Marolla (1985) benda á að almenningur dragi þá fordómafullu ályktun 

að nauðgun sé afleiðing geðveiki, annað hvort sé ofbeldið framkvæmt í stundarbrjálæði 

eða að yfirlögðu ráði. Sá einstaklingur sem beitir svona ofbeldi sé í öllum tilfellum veikur 

og brenglaður og þessi persónueinkenni séu einstök og sjaldgæf og finnist aðeins hjá 

örfáum mönnum innan samfélagsins. Gerendur eru ýmist sjúkdómsvæddir eða 

skrímslavæddir til að afsaka hegðun þeirra eða fría þá ábyrgð að einhverju, eða öllu leiti. 

Með þessum leiðum er gerandinn jaðarsettur og tilheyrir ekki lengur „okkar hóp“.(Scully 

og Marolla, 1985; Hall, 2000). 

Scully og Marolla segja að þrátt fyrir þessa sjúkdóms- og skrímslavæðingu sé ekki 

hægt að greina sameiginleg persónueinkenni dæmdra nauðgara né sé hægt að benda á 

andleg veikindi sem þeir eigi allir sameiginleg. Frekar bendi rannsóknir til þess að aðeins 

örlítill hluti, eða aðeins um 5%, dæmdra kynferðisafbrotamanna hafa haft einhverskonar 

geðrofseinkenni þegar þeir beittu ofbeldinu (Scully og Marolla, 1985). Þó flestir 

einstaklingar þekki þolanda kynferðisofbeldis eru fáir sem þekkja geranda 

kynferðisofbeldis. Auðveldara er að trúa því að um fáa veika menn sé að ræða en að allir 

þeir „venjulegu“ og „góðu“ menn í nærumhverfi hvers einstaklings geti beitt 

kynferðisofbeldi. Trúin á nauðgunarmýtur og sjúkdóms- og skrímslavæðing er því bjargráð 

einstaklinga sem vilja styrkja og viðhalda sinni heimsmynd.  

Peter Conrad (2007) fjallar um sjúkdómsvæðingu í bók sinni The Medicalization of 

Society en samkvæmt honum er sjúkdómsvæðing leið til að gera vandamálið 
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einstaklingsbundið fremur en samfélagslegt. Þannig sjáum við ekki hvað sé að í 

samfélaginu eða hvernig hægt sé að breyta því í tilraun til að koma í veg fyrir 

kynferðisofbeldi heldur einblínum á vandamál einstaklingsins og hvernig sé hægt að leysa 

hvert tilfelli fyrir sig og breyta þeim einstakling sem sýnir af sér svona brenglaða hegðun. 

Einfaldlega þurfi að taka þennan veika einstakling úr umferð og þannig sé málið leyst og 

hættunni afstýrt. Nauðgun sé þannig vandamál einstaklingsins sem beitir þessu ofbeldi 

frekar en kynbundið samfélagslegt vandamál sem þarf að uppræta í heild sinni.  

Femínistinn og baráttukonan Þórdís Elva Þorvaldsdóttir (2017) bendir á að 

skrímslavæðing verði til þess að gerendur ofbeldis séu stimplaðir sem ómenni sem ekkert 

eigi skylt við „okkur hin“ í þessu samfélagi. Með skrímslavæðingu leitist fólk, af góðum 

ásetningi, við að undirstrika fyrirlitningu sína á kynferðisofbeldi en þetta hafi því miður 

oft mjög slæm áhrif á þolendur ofbeldisins. Skrímslavæðing auki á skömm þolenda, en ef 

gerandi er ómennskur og ólíkur öðrum „venjulegum“ mönnum hafi þolandi átt að geta 

komið auga á hversu skelfilegur þessi einstaklingur var og þannig komið í veg fyrir það 

ofbeldi sem þolandi varð fyrir. Einnig veldur skrímslavæðing þeim afleiðingum að erfiðara 

er fyrir þolendur að flokka kynferðisofbeldið sem „raunverulega“ nauðgun vegna þess að 

sá maður sem að beitti þær ofbeldi fellur ekki inn í þessa staðalmynd nauðgara. Þórdís 

segir að skrímslavæðing sé flótti frá vandanum, sem er samfélagslegur, en ef búinn er til 

undirflokkur ómenna getur fólk fjarlægt sjálft sig og forðast þannig að líta í eigin barm. Þá 

er ofbeldið einstaklingsvandamál og þannig forðist fólk þá spurningu um hvað í samfélagi 

okkar ali af sér ofbeldi. Oft skiptist samfélagið í tvær fylkingar þegar nauðgunarmál koma 

í fjölmiðla, hópurinn sem trúir sökinni upp á gerenda keppist við að lýsa honum sem 

hræðilegu skrímsli en hópurinn sem afneitar sökinni keppist við að ausa hann lofi, og finna 

leiðir til að lýsa því hve „góður“ maður hann sé og hversu mörgum eiginleikum hann býr 

yfir sem koma í veg fyrir að hann geti mögulega beitt ofbeldi (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 

2017). 
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4 Nauðgunarmýtur og vald 

Nauðgunarmýtur hafa áhrif á alla þegna samfélagsins, sama hvaða stöðu þeir gegna innan 

þess, enda hefur menning og samfélagsgerð djúpstæð áhrif á hugsunarhátt þeirra sem 

því tilheyra. Nauðgunarmýtur og staðalmyndir hafa áhrif á löggjöf og þá sem framfylgja 

lögum landsins. Oft er látið eins og lögin og réttarkerfið sé náttúrulega sprottið og byggi 

á „eðlilegum“ og „náttúrulegum“ lögmálum án þess að velta því upp hverjir semja lögin 

og framfylgir þeim. Edwards o.fl. (2011) telja að þó að nauðgunarmýtur séu rangar sé 

þeim haldið á lofti af stærstum hluta almennings og gegnsýri fjölmiðla, stofnanir 

samfélagsins sem og réttarkerfið. Amy Deillinger Page (2008) varpar ljósi á viðhorf 

lögreglumanna í tveimur fylkjum suðausturhluta Bandaríkjanna til kvenna og nauðgana í 

rannsókn sinni. Samkvæmt Page hefur staðalmynd kvenna mikil áhirf á hvernig tekið er á 

málum þeirra innan réttarkerfisins en þær konur sem að uppfylla þau skilyrði sem 

staðalmyndir setja þeim, eru taldar trúverðugri en þær konur sem uppfylla ekki sett 

skilyrði. Þau atriði sem hafa mestu áhrifin á trúverðugleika þeirra innan réttarkerfisins er 

kyntjáning og kynhegðun, hvernig kynlífi konan hefur lifað og hversu mörgum 

einstaklingum hún hefur stundað kynlíf með. Lögreglumennirnir litu almennt á nauðgun 

sem alvarlegan glæp en líklegt var talið að þeir litu framhjá raunverulegu ofbeldi sem 

konur höfðu orðið fyrir vegna þeirra áhrifa sem nauðgunarmýtur og staðalmyndir höfðu 

(Page, 2008). Stór hluti lögreglumannanna efuðust um frásögn þolenda sem voru í vændi 

eða höfðu verið nauðgað af eiginmönnum sínum. Samkvæmt rannsókninni þótti líklegast 

að lögreglumenn myndu trúa frásögn kvenna sem hafðu aldrei höfðu stundað kynlíf, eða 

væru „hreinar meyjur“, eða kvenna sem eru menntaðar, koma vel fyrir og eru vel til fara 

(Page, 2008). Það skipti því miklu máli „hvernig kona“ væri þolandi kynferðisofbeldis svo 

að frásögn þeirra væri metin trúverðug en konur mættu mjög ólíku viðhorfi frá 

lögreglumönnunum eftir stöðu, menntun og hverskonar kynlífi þær höfðu lifað yfir ævina 

(Page, 2008).  

Mannfræðingurinn Veena Das (2008) bendir á að réttarkerfið flokki konur í tvo hópa, 

„góðar konur“ og „slæmar konur“. Konur í fyrri hópnum tilheyra karlmönnum, eru börn 

sem tilheyra föður sínum eða gift kona sem tilheyrir eiginmanni sínum og hefur aðeins 

reynslu af kynlífi úr þeirra hjónabandi. Trúverðugleiki þeirra kvenna sem tilheyra 

karlmanni er metinn meiri heldur en þeirra sem tilheyra hópi „slæmra kvenna“. Dæmi um 
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konur sem flokkaðar eru „slæmar“ eru vændiskonur, en þær eru bæði dæmdar 

ótrúverðugar en einnig er talið að þær hafi ekki rétt eða getu til að neita kynlífi. 

Samkvæmt Das refsar réttarkerfið fyrir nauðganir þegar eign karlmanna hefur verið 

sködduð eða skemmd og á það einungis við um mál þeirra kvenna sem tilheyra hópi 

„góðra kvenna“ (Das, 2008). Hjá lögreglunni birtist sú mýta að ekki sé hægt að nauðga 

vændiskonu og að ekki geti maður nauðgað maka/eiginkonu sinni. Þessar mýtur hafa 

raunveruleg áhrif á þá þjónustu og aðstoð sem lögregla veitir þolendum ofbeldis. Einnig 

má telja að margar aðrar nauðgunarmýtur hafi áhrif á viðhorf og þjónustu lögreglu í 

kynferðisbrotamálum. Page (2008) bendir á að karlmennskuhugmyndir liti líf og störf 

lögreglumanna en samkvæmt henni er lögreglumenning skýr birtingarmynd ráðandi 

karlmennsku (e. hegemonic masculinites). Þessi menning ýtir undir ýgi, samkeppni, hörku 

og karlrembu og hefur bein áhrif á viðhorf karlmanna til nauðgana (Page, 2008).  

Nauðgun er einn af þeim glæpum sem er hvað sjaldnast tilkynntur til lögreglu. Janice 

Du Mont, Karen Lee Miller og Terri L. Myhr (2003) benda á að ástæður þess að nauðganir 

séu svo sjaldan kærðar séu þær að konur sem verða fyrir þeim upplifi sjálfsásakanir, 

skömm, sektarkennd, niðurlægingu, ótta, hjálparleysi og afneitun í kjölfar nauðgana. 

Konur upplifi einnig mikinn ótta við að þeim verði ekki trúað og á það sérstaklega við 

þegar þær hafa sýnt einhverskonar hegðun sem, samkvæmt orðræðunni og ráðandi 

nauðgunarmýtum, eykur ábyrgð þeirra á ofbeldinu, eins og að drekka áfengi eða nota 

aðra vímugjafa. Allar þessar tilfinningar sem konur upplifa eftir að hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi eru tilkomnar vegna ríkjandi nauðgunarmýtna í samfélaginu og valda því 

að þær leiti síður til lögreglu. Samkvæmt kanadískri rannsókn á kynbundnu ofbeldi voru 

aðeins 6% nauðgana tilkynntar til lögreglu (Du Mont, Miller og Myhr 2003, bls 468). 

Aðeins brot þeirra mála sem rata inn á borð lögreglu fá áframhaldandi meðferð innan 

réttarkerfisins, stór hluti mála stöðvast áður en ákæra er gefin út, því að sönnunarbyrðin 

er svo þung.  

Dómur eða sjónarhorn réttarkerfisins er ekki heilagur sannleikur. Catharine 

MacKinnon (1989) bendir á, í bók sinni Toward a Feminist Theory of the State, að 

kynferðisbrotamál séu glæpir sem túlkaðir eru frá sjónarhorni karlmanna. Löggjöfin og 

réttarkerfið í heild sinni er mótað út frá hagsmunum geranda en ekki þolanda, þar sem 

gerendur eru í flestum tilvikum karlmenn og þolendur í flestum tilvikum konur eða börn. 
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Karlmenn hafa frá upphafi sett öll þau viðmið um hvernig meðferð kynferðisbrotamála 

skal háttað innan réttarkerfisins, hvað þarf að sanna og með hvaða hætti brot þykir 

fyllilega sannað. Ragnheiður Bragadóttir (2011) er lögfræðingur og fyrsti kvenkyns 

lagaprófessorinn við Háskóla Íslands.  Hún er höfundur bókarinnar Nauðgun og önnur 

kynferðisbrot gegn kynfrelsi fólks. Ragnheiður bendir á, að þó erfitt sé að sýna fram á 

sannanir í kynferðisbrotamálum næðust vafalaust fleiri sakfellingar ef nálgun 

kvennaréttarins á beitingu laganna væri algengari hjá dómstólum. Innan íslenskra laga er 

að finna ákvæði um ásetning og hvatir geranda en til að hægt sé að refsa fyrir nauðgun 

þarf ásetningur að vera til staðar. Þar er tekið mið af hugmyndum og hugsunum geranda 

en ekki upplifun þolenda og þeim afleiðingum sem hljótast af ofbeldinu. Gerandi þarf að 

hafa þann ásetning að fá einhverskonar kynferðislega útrás með verknaðnum en ef hann 

ætlar sér aðeins að meiða og niðurlægja þolanda þá leikur vafi á hvort ofbeldið sé af 

kynferðislegum toga. Vitað er að nauðgunum er til dæmis beitt kerfisbundið í stríðum 

(Sellström, 2015) til að brjóta niður baráttuþrek og anda þolenda og svívirða þá og margar 

kenningar eru til um að gerendur beiti kynferðisofbeldi til að niðurlægja og svala 

drottnunarhvöt sinni, þýðir það að ekki sé um kynferðisbrot að ræða heldur líkamsárásir?  

Nauðgun er birtingarmynd valds, en ofbeldinu er beitt til að sýna fram á yfirburði 

karlmannsins (Gordon, 2018). Hvaða ásetning gerandi hefur breytir ekki upplifun þolanda 

um ofbeldið, kynferðisofbeldi er ekki ómerkilegra og ómarktækara í huga þolanda ef 

gerandi hefur ekki fengið kynferðislega útrás með nauðgun sinni heldur einungis viljað 

niðurlægja og meiða.  

Í dómi Hæstaréttar frá 31. janúar 2013 er að finna skýrt dæmi um hvernig íslenskur 

dómstóll tekur afstöðu með geranda og telur hans mat á ofbeldinu eðlilegra og 

mikilvægara heldur en upplifun þolenda. Í dómi nr. 521/2012 kemur fram „að ákærði hafi 

stungið fingrum upp í endaþarm og leggöng brotaþola og klemmt á milli og er það talið 

varða við 1 mgr 194. gr. hgl um nauðgun“. Í dómi meirihluta Hæstaréttar kemur hins vegar 

fram „að háttsemi ákærða hafði þann tilgang að meiða brotaþola og þegar litið er til atvika 

málsins telst hún ekki til samræðis eða annara kynferðismaka í skilningi 1. mgr. 194. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Á hinn bóginn var hér um að ræða afar illyrmislega 

líkamsárás...bæði þegar litið er til aðferðar og afleiðinga árásinar“ (Ragnheiður 

Bragadóttir, 2018, bls 92). Fimm dómarar dæmdu í málinu, fjórir karlmenn og ein kona, 
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en eini kvenkyns dómarinn skilaði sératkvæði þar sem hún mótmælti dómi meirihlutans 

og segir „með verknaði sínum hafi ákærði beitt brotaþola grófu kynferðislegu ofbeldi og 

brotið freklega gegn kynfrelsi hennar. Háttsemin hafi verið af kynferðislegum toga og afar 

niðurlægjandi fyrir brotaþola. Skiptir ekki máli hvort tilgangurinn hafi verið einhver annar 

en að veita sér kynferðislega fullnægju, enda nægir að verknaður sé almennt til þess 

fallinn“ (Ragnheiður Bragadóttir, 2018: 93; Hæstaréttardómur í ofbeldismáli vonbrigði, 

2013). Ekki getur það talist sem tilviljun að eina konan sem dæmdi í málinu hafi verið 

ósammála niðurstöðu meirihlutans. Þó að nauðgunarmýtur hafi vissulega áhrif á konur 

og hugmyndir þeirra um kynferðisofbeldi þá er enn algengara að karlmenn trúi, og 

viðhaldi nauðgunarmýtum. Er þetta að mínu mati skýrt dæmi um þau skaðlegu áhrif sem 

nauðgunarmýtur hafa á dóms- og löggjafarvaldið og þessi dómur tekur þátt í því að 

viðhalda og styrkja þær nauðgunarmýtur sem eru við líði í íslensku samfélagi.  

Þolendur kynferðisofbeldis mæta miklu skilningsleysi frá réttarkerfinu og fá sjaldan 

úrlausn sinna mála, þau fáu tilvik sem eru kærð til lögreglu enda fæst í ákæru en aðeins 

voru gefnar út ákærur í 35% þeirra mála sem lögregla vísaði til ríkissaksóknara á árunum 

2008-2009 (Ragnheiður Bragadóttir, 2018). Þá eru ekki meðtalin öll þau mál sem stöðvast 

hjá lögreglu og þau sem berast aldrei svo langt. Skýrsla Stígamóta (2012) bendir til að 

reynsla brotaþola af því að kæra nauðgun sé oftast neikvæð, þar sem þolendur mæta oft 

miklum fordómum og margir lýsa upplifun sinni af réttarkerfinu þannig að þeim finnst 

þeir vera sakborningarnir. Lögfræðingurinn Pratiksha Baxi (2014) bendir á að innan 

réttarkerfisins eru frásagnir brotaþola dregnar í efa og teknar úr samhengi til þess að færa 

ábyrgð ofbeldisins yfir á þolenda. Þolendur upplifi síendurtekna niðurlægingu af höndum 

réttarkerfisins en þolendur fá ekki að segja frá sinni upplifun af því ofbeldi sem hann varð 

fyrir heldur þurfi  þolandi að segja frá ásetningi og framkvæmd geranda, út frá hans 

sjónarhorni. Þetta verði til þess að konur upplifa nauðgunina aftur og aftur í gegnum 

kæruferlið og  þannig framlengi réttarkerfið ofbeldið og valdi enn frekari sársauka (Baxi, 

2014). Það er mikil þolraun að kæra kynferðisofbeldi og miðað við þær aðstæður sem 

brotaþolum er boðið upp á innan réttarkerfisins kemur það því miður ekki á óvart hve fáir 

þolendur leggja í þá erfiðu reynslu (Guðrún Jónsdóttir, 2012).  

Löggjöfin og réttarkerfið eru hliðholt gerendum nauðgana og veldur flestum 

brotaþolum miklum sársauka og vonbrigðum. Sjálfsákvörðunarréttur kvenna er ekki 
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nægilega vel varinn að mínu mati en það að íslensk lög taki tillit  til hvata og ásetnings 

karlmanna og að þeirra upplifun geti vegið þyngra en upplifun, afleiðingar og sársauki 

kvenna veldur miklum vonbrigðum. Réttarkerfi sem tekur á móti konum sem kæra 

kynferðisofbeldi á þennan hátt er augljóslega gegnsýrt af ráðandi umræðu um 

kynferðisofbeldi og uppfullt af ranghugmyndum vegna þeirra nauðgunarmýtna sem 

fyrirfinnast í samfélaginu. Viðteknar hugmyndir um eðlileg samskipti og kynlíf á milli karla 

og kvenna, þar sem karlmenn hafa yfirráð og konur eiga að vera passívar, prúðar og stilltar 

skekkja sýn samfélagsins alls, á það, hvar samþykki liggur og hvernig og hvenær það er 

veitt. Sú hugmynd að annar aðilinn sé virkur þátttakandi sem taki ákvarðanir en hinn 

aðilinn eigi einungis að veita samþykki fyrir því sem fer fram en sé ekki raunverulega virkur 

þátttakandi í kynlífi verður til þess að ólljóst þykir hvar mörkin á milli kynlífs og nauðgunar 

liggja.  
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5 Félagslegt handrit kynhegðunar og nauðganahandrit 

Öll búum við yfir samfélagslega mótuðum hugmyndum um félagsleg samskipti. Þessar 

hugmyndir hafa áhrif á það hvernig við upplifum samskipti, hvernig samskipti okkur þykja 

eðlileg og hjálpa okkur að skilja og túlka hegðun og viðbrögð annara. Þessar óskrifuðu 

reglur hjálpa okkur að skilja þann heim sem við lifum og hrærumst í og átta okkur á þeim 

aðstæðum sem geta komið upp í félagslegum samskiptum. Þessar hugmyndir eru ólíkar 

eftir hverju samfélagi en hafa gífurleg áhrif á alla sem þeim tilheyra. 

Hugmyndin um félagslega mótuð handrit (e. script theory) fjallar um hvernig 

samfélagið býr til ákveðna ramma utan um félagslegar athafnir þeirra einstaklinga sem 

tilheyra hverju samfélagi fyrir sig. Samkvæmt sálfræðingnunum Roger Schank og Robert 

P. Abelson (1977) eru þessi handrit óskrifaðar reglur samfélagsins, en fólk styðst við þessi 

handrit án þess að gera sér grein fyrir því að verið sé að fylgja fyrirfram ákveðnum reglum 

og mynstrum. Þessi handrit hjálpa einstaklingum að skilja hegðun og viðbrögð annara og 

vita hvernig hegðun er æskileg og er ætlast til að þeir sýni. Til eru handrit sem eiga við 

allar þær félagslegu aðstæður sem fyrirséð er að einstaklingur geti lent í, í því samfélagi 

sem hann býr í (Ryan, 2011; Schank og Abelson, 1977). 

Hugmyndin um félagslega mótað kynlífshandrit (e. sexual script) var fyrst sett fram af 

félagsfræðingunum John Gagnon og William Simon í bókinni Sexual Conduct: The Social 

Sources of Human Sexuality sem gefin var út árið 1973, en bókin hafði mikil áhrif á hvernig 

hugsað var um kynlíf og kynlífshegðun fólks. Á þessum tíma var kynlíf og kynhegðun fólks 

aðallega skoðuð út frá þeim hugmyndum að hvatir og langanir stjórnuðust af líkamlegum 

hvötum. Þetta þótti þeim of takmarkað sjónarhorn og skoðuðu þeir því þau félagslegu 

áhrif sem kynlíf var undir og hversu félagslega mótuð athöfn kynlíf er. Samkvæmt þeirra 

rannsóknum er kynvitund einstaklinga undir miklum áhrifum frá samfélagslegum gildum 

og að stórum hluta mótuð af því samfélagi sem einstaklingurinn lifir í. Þessi 

menningarlegu áhrif á kynvitund og kynhegðun fólks býr til félagslegt handrit 

kynhegðunar sem einstaklingurinn fer eftir. Þannig áttar einstaklingurinn sig á því 

hverskonar kynhegðun er samfélagslega samþykkt og á hvaða hátt hann hefur leyfi til að 

tjá sínar kynlífslanganir. Samkvæmt Gagnon og Simon byggjast kynlífshandrit upp af 

þremur meginþáttum.  Í fyrsta lagi þær félagslegu aðstæður (e. cultural scenarios) sem 

einstaklingurinn lendir í og þekkir í sínu samfélagi og formgerð samfélagsins sem hann býr 
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í. Innan þessara félagslegu aðstæðna gerist það sem fólki þykir eðlilegt í sínu samfélagi. Í 

öðru lagi hvernig hegðun er félagslega samþykkt og samræmist þeim hefðum og gildum 

sem eru við líði í því samfélagi sem hann býr í eða hvernig samskipta handrit (e. 

interpersonal script) er við líði í því samfélagi. Og í þriðja lagi það persónulega handrit (e. 

intrapsychic script) sem einstaklingurinn býr yfir og geymir langanir og þrár þess 

einstaklings sem hefur mótast af því menningarlega samhengi sem hann elst upp í. Ekki 

er eitt og sama kynlífshandrit í hverju samfélagi sem gildir fyrir alla þegna þess, enda gerir 

samfélagið mjög ólíkar kröfur til einstaklinga eftir kyni, kynhneigð, stöðu og fleira. Því eru 

mörg afbrigði af kynlífshandritum til en hvert handrit inniheldur skýr viðmið og 

leiðbeiningar um það hvað þykir eðlilegt, hver skal gegna hvaða hlutverki, hver má 

sækjast eftir kynlífi og á hvaða hátt, hvað má gera og hvernig má fara að því (Plummer, 

2012; Escoffier, 2007).  

Þessi handrit eru óskrifaðar reglur sem birtast í félagslegum samskiptum fólks án þess 

að einstaklingarnir geri sér endilega grein fyrir því að það sé að fylgja fyrirfram ákveðnum 

reglum handritsins. Handritin eru notuð sem leiðbeiningar í kynhegðun en með þeim 

þekkir fólk hlutverk sitt í kynlífi, þau mörk sem eðlilegt þykir að flestir hafa í kynlífi og hvað 

þeim má langa og biðja um í kynlífi. Handritið dregur þannig úr ákveðinni óvissu sem fylgir 

kynferðislegum samskiptum við aðra manneskjur (Hauck, 2015; Ryan 2011). Þessi handrit 

geta haft mjög neikvæð og skaðleg áhrif á þær hugmyndir sem einstaklingar hafa um 

eðlilegt og heilbrigt kynlíf en samkvæmt þeim er valdamisræmi eðlilegt í kynlífi karla og 

kvenna. Karlmenn eiga að vera virkir gerendur sem sækjast eftir kynlífi og hafa frumkvæði 

af því en einnig þykir eðlilegt að þeir sýni mikinn ákafa og ýgi í kynlífi. Konur eiga að vera 

passífar og hlutverk þeirra er ýmist samþykkja kynlífsathafnir eða finna leiðir til að komast 

undan þeim án þess þó að móðga, eða gera lítið úr karlmanninum og hans karlmennsku. 

Það er nokkuð ljóst að mörkin á milli samþykkis og ofbeldis eru ekki ljós samkvæmt 

vestrænum kynlífshandritum. Hvenær er ákafinn og þrýsitingurinn sem þykir eðlilegur og 

oft eftirsóttur, orðinn að nauðung. Óljóst hvenær kona hefur veitt samþykki fyrir 

kynlífsathöfnum því að eðlilegt þykir að karlmaður gangi á eftir samþykkinu með miklum 

ákafa og gefi konunni ekki færi á að neita kynlífi án þess að átta sig á að hann sé að beita 

ofbeldi (Ryan, 2011).  
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Nauðganahandrit (e. rape script) er, líkt og kynlífshandrit, félagslega og 

menningarlega mótaðar hugmyndir um það hvernig nauðganir fari fram, við hvaða 

aðstæður, hvernig einstaklingur gerandi sé og hvernig einstaklingur þolandi sé og aðrar 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir sem þegnar samfélagsins búa yfir. Nauðgunarhandrit segja 

einnig til um hver rétt viðbrögð þolenda skulu vera, hvert hlutverk þolandans sé í 

nauðguninni og hvernig hann skuli haga sér, áður en hann verður fyrir ofbeldinu, á meðan 

nauðgun á sér stað og eftir ofbeldið (Ryan, 2011, bls. 774). Samkvæmt rannsókn Littleton 

og Axsom (2003) hafa þau menningarlega mótuðu handrit sem fólk býr yfir um nauðganir 

þau áhrif að erfitt geti reynst fyrir þolendur ofbeldis að flokka nauðgunina sem þau urðu 

fyrir sem raunverulegt ofbeldi. Ef nauðgunin samræmist ekki þeim hugmyndum sem 

einstaklingurinn, og samfélagið í heild sinni, hefur um nauðganir eru meiri líkur á að 

þolandi flokki ofbeldið sem kynlíf fremur en nauðgun. Það sé, meðal annars, vegna þeirra 

hugmynda sem ríkja um kynlíf og eðlilega kynlífshegðun. Innan kynlísfhandrita sé að finna 

skaðlegar hugmyndir um hluverk karlmanns í gagnkynhneigðu kynlífssambandi. Þessar 

hugmyndir um ágengi, ákafa og ýgi karlmanna og afturhaldssemi og kurteisi kvenna, verða 

til þess að erfitt er fyrir konur að treysta þeirri tilfinningu að þær hafi orðið fyrir 

raunverulegu ofbeldi. 

Einnig er almennt nauðganahandrit uppfullt af mýtum um hvernig nauðganir fari 

fram, hver gerandi sé og hvert hlutverk og ábyrgð þolanda sé sem samræmist ekki 

raunveruleikanum. Samkvæmt algengu nauðganahandriti fara nauðganir fram að kvöldi 

til, brjálaður ókunnugur maður ræðst óvænt á konu í almenningsrými þar sem hún er ein 

og óvarin og beitir hana miklli hörku og hótunum ásamt líkamlegu og kynferðislegu 

ofbeldi (Littleton og Axsom 2003; Anderson, 2005). Mikið algengara er að nauðganir verði 

við aðrar aðstæður, að gerandi og þolandi þekkist eða hafi átt einhver samskipti áður en 

að nauðgunin á sé stað, að áfengi eða aðrir vímugjafar hafi verið notaðir af geranda, 

þolanda eða báðum aðilum, nauðgunin gerist inn á heimilum eða aðrir þættir sem að 

samræmast ekki hefðbundnu nauðganahandriti. Þetta þarf að hafa í huga þegar fjallað er 

um kynferðisofbeldi. Mjög stór hluti nauðgana er aldrei tilkynntur og stór hluti þolenda 

flokka ofbeldið sem þær urðu fyrir ekki sem nauðgun. Samkvæmt rannsókn Koss, Dinero, 

Seibel og Cox (1988) taldi aðeins mikill minnihluti kvenna, sem orðið hafði fyrir nauðgun 

samkvæmt skilgreiningu laganna, sig hafa orðið fyrir nauðgun og greindi atvikið sem 
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nauðgun. Af 6.000 háskólanemum sem höfðu orðið fyrir nauðgunum voru aðeins 27% 

þeirra sem skilgreindu sig sem þolendur nauðgunar. Þessar skökku og skaðlegu 

hugmyndir um hvernig „raunverulegar nauðganir“ fari fram verða til þess að þolandi, 

gerandi og samfélagið í heild kemur ekki auga á ofbeldið sem á sér stað og flokkar það 

ekki sem slíkt  (Ryan, 2011; Pitts og Schwartz, 1993; Koss o.fl., 1988). 
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6 Lokaorð 

Ísland er ekki sú jafnréttis- og kvenfrelsisparadís sem oft er reynt að sannfæra okkur um.  

Þó staða kvenna í íslensku samfélagi sé betri en í flestum eða öllum öðrum samfélögum 

heimsins þýðir það þó ekki að staða kvenna innan samfélagsins sé nægilega góð eða að 

fullu jafnrétti hafi verið náð. Þó Ísland sé mjög framarlega í kynjajafnrétti á heimsvísu, efst 

á lista Alþjóðaefnahagsráðsins í tíu ár í röð (Birna Stefánsdóttir, 2018), þá hefur jafnrétti 

ekki verið náð og mikilvægt er að skoða betur hvaða atriði liggja til grundvallar þegar slíkir 

listar eru búnir til. Launamunur kynjanna er minni hér á landi en annarstaðar og þátttaka 

kvenna í stjórnmálum er meiri en ofbeldi gegn konum er enn stórt vandamál í íslensku 

samfélagi og er kynferðisofbeldi ein skýrasta og grófasta birtingarmynd ójafnréttis. 

Normalísering kynferðisofbeldis birtist í viðtekinni orðræðu innan samfélagsins en innan 

orðræðunnar birtast skakkar og rangar hugmyndir um eðlileg samskipti, kynlíf og 

nauðganir. Völd karlmanna og undirsetning kvenna er talinn eðlilegur hluti af lífi okkar og 

er andóf gegn þessu ríkandi kerfi talið róttækt og ofsafengið.  

Skaðlegar nauðgunarmýtur gegnsýra gjörvallt samfélagið og er það vegna ríkjandi 

kvenfyrirlitningar. Þessar nauðgunarmýtur birtast á öllum stigum samfélagsins og valda 

miklum skaða og viðhalda og styðja við kynferðisofbeldi. Brotaþolar fyllast skömm vegna 

þeirra, eiga erfitt með að útskýra upplifun sína, sem oftar en ekki er í ósamræmi við 

mýturnar. Gerendur fría sig ábyrgð og telja sig sýna eðlilega hegðun þegar þeir eru í raun 

að beita ofbeldi. Réttarkerfið og yfirvöld eru máttlaus þegar kemur að ofbeldinu og 

almenningur tekur þátt í að styrkja og viðhalda þessum skaðlegu mýtum með 

orðræðunni. Femínísk orðræða um kynferðisofbeldi, gerendur og þann raunveruleika 

sem konur búa við í íslensku samfélagi er andóf við þessu gegndarlausa ofbeldi en 

andófsaðgerðir hafa verið áberandi undanfarin ár. Má þar helst nefna Druslugönguna og 

#metoo. Í þessum baráttum kemur fram hversu mikil áhrif kynferðisofbeldi hefur á konur 

frá unga aldri. Þeim eru kenndar leiðir til að forðast ofbeldi, ýta ekki undir það, passa að 

valda ekki misskilningi sem gæti boðið upp á ofbeldi, drekka ekki of mikið, ekki vera 

lauslátar, klæða sig sómasamlega og ótal margar fleiri leiðir sem kenna konum að þær 

beri ábyrgð á því ofbeldi sem þær verða fyrir. Hvernig getur jafnrétti verið það besta í 

heimi í landi sem að fjórðungur kvenna verður fyrir kynferðisofbeldi? (Bára Huld Beck, 

2018). Samfélagið lítur framhjá því gífurlega stóra samfélagslega vandamáli sem 
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kynferðisofbeldi er með því að persónugera vandamálið í nokkrum mönnum sem beita 

kynferðisofbeldi sem samræmist viðteknum nauðgunarmýtum. Þegar gerendur, þolendur 

eða upplifun þolenda samræmist ekki þeim hugmyndum sem samfélagið hefur um 

„alvöru“ nauðganir er vandamálið smættað eða hundsað algjörlega og ábyrgð komið frá 

geranda yfir á þolanda með ýmsum réttlætingum og afsökunum. Viðteknar hugmyndir 

um yfirráð karlmanna og undirskipan kvenna valda skökkum og röngum hugmyndum um 

heilbrigð og eðlileg samskipti á milli karla og kvenna. Hugmyndir um kynlíf 

gagnkynhneigðra eru uppfullar af nauðgunarmýtum sem skekkja sýn geranda, brotaþola, 

réttarkerfisins og samfélagsins í heild sinni. Með þessum hugmyndum er kynferðisofbeldi 

viðhaldið og með þeim réttlæta gerendur og afsaka hegðun sína og geta haldið fram 

ábyrgðarleysi sínu. Þolendur eiga erfitt með að skilgreina sársaukafulla upplifun sína sem 

kynferðisofbeldi nema í þeim fáu tilfellum sem að nauðgun uppfyllir viðtekin skilyrði sem 

nauðgunarmýtur setja þeim um „alvöru nauðganir“. Þolendur fyllast skömm, óttast 

afleiðingar þess að stíga fram, að þeim verði ekki trúað og að á móti þeim taki réttarkerfi 

sem hannað er fyrir gerendur en ekki þolendur. Aðeins örfá nauðgunarmál rata til lögreglu 

og enn færri enda í sakfellingu. Þolendur veigra sér við því að leita aðstoðar yfirvalda, og 

þeir þolendur sem kæra lýsa upplifun sinni af réttarkerfinu á neikvæðan máta. Enn finnst 

gífurlegt kynferðisofbeldi í íslensku samfélagi og umræða um það er alltaf að komast 

betur upp á yfirborðið. Ekki er hægt að segja að íslenskar konur eigi að vera þakklátar fyrir 

þær betrumbætur sem hafa náðst í kynjajafnrétti hér á landi, þegja og vera prúðar þegar 

svona gífurlega stór hluti kvenna verður fyrir nauðgun, nauðgunartilraun eða öðru 

kynferðisofbeldi yfir lífsleiðina. Femínistinn og rithöfundurinn Susan Griffin sagði „ef 

nauðgun er afleiðing feðraveldisins, getum við ekki útrýmt nauðgunum án þess að útrýma 

feðraveldinu í heild sinni“ (Griffin, 1971, bls 31). Ég tel enn vera langt í land í baráttu gegn 

kynferðisofbeldi. Erfitt er að berjast gegn kynferðisofbeldi og gera tilraun til upprætingar 

þess innan kerfis sem viðheldur og ýtir undir ofbeldi karla gegn konum og álítur það 

eðlilegan fylgikvilla samskipta karla og kvenna.  
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