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 i 

Útdráttur 

 

Rannsókn þessi tekur til 748 barna á aldrinum þriggja og hálfs árs til 18 ára. Börnin komu í 

Barnahús vegna gruns um kynferðisofbeldi á árunum 2000 – 2003 og 2014 – 2017 og greindu 

frá kynferðisofbeldi í könnunarviðtali eða skýrslutöku. Rannsóknin var unnin í Barnahúsi með 

leyfi Barnahúss, Barnaverndarstofu og Persónuverndar. Markmið hennar var að skoða hvort 

breyting hefðu orðið á kynferðisbrotum gegn börnum sem hafa sótt þjónustu til Barnahúss á 

síðustu 17 árum.Grunnbreytur um þolendur og gerendur, alvarleikastig, tíðni brota og 

meðferðir innan Barnahúss voru breytur sem fengnar voru upp úr gagnasafni Barnahúss. Notast 

var við Kí-kvaðrat próf við úrvinnslu gagnanna. Rannsóknarspurningarnar voru svohljóðandi: 

Hvernig hefur þolendahópurinn þróast? Hvernig hefur gerandahópurinn þróast? Er breyting 

á alvarleikastigi brotanna og tíðni þeirra? Tengsl geranda við þolanda, hafa þau breyst á 

þessum árum? Niðurstöðurnar sýndu að töluverðar breytingar hafa orðið á fjölda þolenda sem 

hefur tvöfaldast, fjölgun var á eldri þolendum og rúmlega tvöföld aukning var á drengjum. 

Einnig mátti sjá breytingu á gerendum þar sem mikil fjölgun var í aldurshópi 15 – 29 ára. 

Alvarleikastig kynferðisofbeldis hefur ekki breyst milli tímabilanna. Þrátt fyrir aukningu 

tilvika á milli tímabila. Hlutfall þolenda sem kynntust gerendum á internetinu hefur hækkað 

um 10% og greiningar og meðferðir sem fóru fram í Barnahúsi hafa tæplega tvöfaldast. 

 
 

Lykilorð: kynferðisofbeldi, börn, unglingar, þolendur, gerendur, samanburður. 
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Abstract  

 

This research is based on data from 748 children ageing from 3,5 years to 18 years.  The 

children came to Children’s House on the grounds of suspicion of child abuse during the time 

period of 2000 - 2003 and 2014 - 2017 and disclosed about sexual abuse during interviews or 

hearings.  The research was done at Children’s House with consent from Children’s House, 

Child Protection Committee and Data Protection Authority. The aim was to see if there had 

been a change in child abuse to the clients of Children’s House over the last 17 years. The 

primary parameters for victims, perpetrators, severity, frequency of violation and treatment at 

Children’s House were taken from the database at Children’s House. Chi-squared testing was 

used to process the data. The hypothesis generated was: How has the group of victims 

developed? How has the group of perpetrators developed? Is there change in the severity of 

the violations and their frequency? The relationships between perpetrators and victims, have 

they changed during this time? The main findings show considerable changes in the numbers 

of victims that have doubled, there was increase in older victims and roughly double increase 

of male victims. Perpetrators showed considerable increase in the age group 15 – 29. The 

severity of the violations has not changed between the time periods.  In spite of increase in 

cases between the periods. The rate for victims that met the perpetrators on the internet has 

increased by 10% and diagnosis and treatments that were conducted at Children‘s House have 

almost doubled. 

 

Keywords: Sexualabuse, Children, Adolescents, Victims, Comparison 
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ÞRÓUN KYNFERÐISOFBELDIS GEGN BÖRNUM 1 

Þróun kynferðisofbeldis gegn börnum á Íslandi frá árunum  

2000 – 2003 og 2014 – 2017 

 

Salka Valka 

,,Nei ég skal aldrei gleyma því að það varst þú sem eyðilagðir alt gott og hreint og 

fallegt sem ég átti í sálinni, með því að troðast eins og viðbjóðslegt kvikindi uppí rúmið 

okkar mömmu”[...] ,,sem var þá ekki annað en barn á tólfta ári, og ég er ekki búin að 

ná mér eftir það enn og næ mér aldrei meðan ég lifi, - þessi andstygð hefur ásótt mig í 

vöku og svefni altaf síðan, og þegar mig dreymir djöfulinn á næturnar þá ert það þú, 

þú, þú – þú er djöfullinn sjálfur og ég lifi aldrei, aldrei glaðan dag fyren ég veit að þú 

ert dauður” (Halldór Laxnes, 1931, bls.166). 

 

Kynferðisbrot er skilgreint sem brot á kynfrelsi einstaklings. Þegar brotið hefur átt sér 

stað telst þolandinn brotaþoli í kynferðisbrotamáli. Sá sem fremur brotið er gerandi (þingskjal 

552/2016-2017.). Rannsóknir sýna að kynferðisofbeldi hefur bæði alvarlegar og víðtækar 

afleiðingar fyrir þá sem fyrir því verða. Skaðinn er ekki bara líkamlegur heldur einnig 

sálrænn og félagslegur og getur tekið brotaþola langan tíma að vinna úr, suma alla ævi 

(Cohen, Mannarino og Deblinger, 2017). Kynferðisofbeldi gegn börnum er alheimsvandamál, 

en erfitt er að bera saman fræðileg gögn milli landa þar sem fagfólk skilgreinir 

kynferðisofbeldi á mismunandi hátt. Sú skilgreining sem nær yfir flest lönd er að barn sem 

ekki hefur náð 18 ára aldri er þvingað til kynferðismaka og/eða kynfæri annars aðila snert án 

vilja hans (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). Veenema, Thornton og Corley (2015) eru 

sammála því að mikið vanti upp á í samræmingu skilgreininga kynferðisofbeldis á milli 

landa. Í þeim ríkjum sem hafa skýran ramma um refsiverða hegðun berast fleiri tilkynningar 

um kynferðisofbeldi gegn börnum en í flestum lág- og millitekju löndum, þar sem þennan 

ramma vantar. Það sem telst í lagi í einu landi myndi ekki viðgangast í öðru landi, þar má 

nefna hjónabönd fyrir 18 ára aldur. Í bókinni Verndum þau (2013) eftir Ólöfu Ástu Farestveit 

og Þorbjörgu Sveinsdóttur er kynferðisofbeldi skilgreint sem kynferðisleg athöfn sem er beitt 

gegn vilja þess sem fyrir því verður. Undir hugtakið kynferðisofbeldi fellur: Kynferðisleg 

misnotkun, kynferðisleg áreitni, kynferðislegt ofbeldi og sifjaspell. Þolendur 

kynferðisofbeldis geta verið af öllum kynjum, á öllum aldri. Gerandi getur verið þolandanum 
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nátengdur eða ókunnur, af báðum kynjum og á öllum aldri (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

 

Í inngangi verður fjallað um kynferðisofbeldi með fræðilegri nálgun þar sem stuðst er við 

rannsóknir sem hafa verið gerðar bæði á Íslandi og víðsvegar um heiminn. Gerð verður grein 

fyrir afleiðingum kynferðisofbeldis og hvað það getur haft í för með sér með sérstaka áherslu 

á áfallastreituröskun. Fjallað verður um gerendur í kynferðisbrotamálum. Í lokin er farið yfir 

starf Barnahúss, hugmyndafræði og þjónustu. 

 

Kynferðisofbeldi 

Á Íslandi er lögbundin skylda að tilkynna til barnaverndarnefndar samkvæmt 16. og 

17. gr. Barnaverndalaga  (nr. 80/2002), ef grunur leikur á að kynferðisofbeldi gegn barni sé 

að eiga sér stað eða hafi átt sér stað. Lögreglu ber skylda til að tilkynna öll mál tengd 

kynferðisofbeldi gegn börnum til barnaverndarnefndar samkvæmt 18. gr. Barnaverndarlaga . 

(nr. 80/2002). Barnaverndarnefnd aflar því næst nauðsynlegra gagna um barnið og nánasta 

umhverfi þess, svo sem upplýsinga um foreldra og forráðamenn, heimilisaðstæður barnsins, 

félagsaðstæður og fleiri grunnupplýsingar. Venjan er að barnaverndarnefnd, oftast í samráði 

við foreldra eða forráðamenn barnsins, óski eftir opinberri rannsókn hjá lögreglu. Aðeins við 

rökstuddan grun á broti XXII kafla Almennra hegningarlaga (nr. 19/1940) (sem geymir 

lagaákæði um kynferðisbrot) er opnuð lögreglurannsókn. Skýrslutökur fara nær 

undantekningarlaust fram í Barnahúsi þar sem sérfræðingur Barnahúss tekur rannsóknarviðtal 

við barnið undir stjórn dómara. Ef niðurstaða rannsóknar barnaverndarnefndar á grun um 

kynferðisofbeldi er óljós eða gerandi hefur ekki náð sakhæfisaldri getur barnaverndarnefnd í 

framhaldi óskað eftir könnunarviðtali í Barnahúsi (Þorbjörg Sveinsdóttir, 2011). Breyting á 

lögum um meðferð sakamála (nr. 88/2008) sem tók gildi 1. janúar 2009 felur í sér að lögregla 

sér um yfirheyrslur af brotaþolum á aldrinu 15-18 ára á rannsóknarstigi lögreglu. 

Í yfirlitsgrein um algengi kynferðisofbeldis í 24 löndum árið 2013 kemur fram að 

13% stúlkna og 6% drengja verða fyrir kynferðisofbeldi (Barth, Bermetz, Heim, Trelle og 

Tonia, 2013). Nafnlaus könnun á vegum Barnaverndarstofu var lögð fyrir nemendur í öllum 

framhaldsskólum á Íslandi haustið 2004. Alls voru 9113 nemendur á aldrinum 16 – 19 ára 

sem tóku þátt, 4652 stúlkur, 4433 drengir og 28 sem sögðu ekki til um kyn sitt. Í könnuninni 

kom fram að 91,5% þeirra hafði aldrei orðið fyrir kynferðisofbeldi. Hin eða 8,5% höfðu orðið 

fyrir kynferðisofbeldi í æsku, einu sinni eða oftar. Könnunin leiddi í ljós að flestir þeirra urðu 

fyrir kynferðislegri misnotkun um 14 – 15 ára aldur eða 2,6%. Einnig kom í ljós að 13,6% 
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stúlkna og 2,8% drengja sagðist hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur 

(Barnaverndarstofa, 2007). 

Ekki liggja fyrir nákvæmar tölur um það hversu mörg börn hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi, en niðurlæging, skömm og hræðsla geta valdið því að margir segja ekki frá 

ofbeldinu. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þolendur kynferðisofbeldis veita geranda oft ekki 

mótspyrnu vegna ótta, þeir eiga það til að frjósa eða lamast af hræðslu. Það er því algengt að 

þolendur hafi ekki sýnilega áverka (þingskjal 552/2016-2017). Þolendum líður því oft eins og 

þeim verði ekki trúað eða þeir hafi gefið leyfi fyrir ofbeldinu af því að þeir streittust ekki á 

móti. Einnig átta börn sig oft ekki á því hvað kynferðisofbeldi er og að það hafi eitthvað rangt 

átt sér stað. Börn sem verða fyrir vægara kynferðisofbeldi segja heldur frá en þau sem verða 

fyrir alvarlegri brotum (Hershkowitz, Horowitz og Lamb, 2007). Rannsóknir sýna að 

þolendur kynferðisofbeldis trúa mismunandi einstaklingum fyrir reynslu sinni. Unglingar 

kjósa oft að segja jafnöldrum sínum fyrst frá þar sem þeir átta sig á alvarleika þess að ásaka 

fullorðna manneskju og hættuna á því að verða ekki trúað. Yngri börn velja sér oft traustan 

einstakling sem gefur þeim rými og tækifæri til að tjá sig (Malloy, Brubacher og Lamb, 

2013).  

Í Kanada var gerð rannsókn árið 2014 á ofbeldi gegn börnum og geðröskunum sem 

geta fylgt í kjölfarið. Þar var talið að 14,4% kvenna og 5,8% karla hefðu orðið fyrir 

kynferðisofbeldi sem börn. Tengsl komu fram milli geðraskana og ofbeldis í æsku, þar má 

nefna að áfallastreituröskun var yfirgnæfandi hjá þeim sem höfðu sætt kynferðisofbeldi sem 

börn (Afifi, MacMillan, Boyle, Taillieu, Cheung og Sareen, 2014). Í rannsókn sem gerð var á 

Kýpur árið 2017 á kynferðisofbeldi gegn börnum, var spurningalisti lagður fyrir ungt fólk og 

unglinga, alls 1852 einstaklinga. Alls greindu 413 frá því að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi 

í æsku, þar af 327 (79%) konur og 86 (21%) karlar. Meirihluti þeirra sem höfðu orðið fyrir 

einhverskonar kynferðisofbeldi sögðu að það hefði átt sér stað milli 12 og 18 ára aldurs. Í 

36% tilvika voru gerendurnir ókunnugir börnunum, í 32% tilvika voru þeir kunnugir 

börnunum og í 8% tilvika voru þeir fjölskyldumeðlimir. Meirihluti gerendanna voru karlkyns 

en aðeins 6 - 7% þeirra voru kvenkyns (Karayianni, Fanti, Diakidoy, Hadjicharalambous og 

Katsimicha, 2017). Í Brasilíu voru tekin saman gögn um alla þá sem höfðu komið inn á 

spítala á árunum 2008 og 2009 þar sem grunur lék á að um kynferðisofbeldi væri að ræða. 

Alls voru 3607 einstaklingar í úrtakinu og 1762 eða 48,8% þeirra börn yngri en 12 ára, þar af 

1524 stúlkur (86,5%) og 238 drengir (13,5%). Meðalaldur stúlknanna var 10,7 ár og í 68,2% 

tilvika var gerandi kunnugur barninu. Meðalaldur drengjanna var 6,5 ára og í 43,4% tilvika 

var gerandi kunnugur barninu (Modelli, Galvao og Pratesi, 2012). Langtímarannsókn sem 
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framkvæmd var í Ástralíu sýndi að aukning hafði orðið í tilkynningum á kynferðisofbeldi 

gegn börnum frá árinu 1993 til 2012. Mestu aukninguna mátti sjá síðustu 5 árin en ástæðan 

var talin vera vegna félags- og stofnanatengdra þátta auk róttækra breytinga í pólitík. 

(Mathews, Bromfield, Walsh, Cheng og Norman, 2017). 

 

Gerendur kynferðisofbeldis 

Gerendur kynferðisobeldis geta verið hverjir sem er. Einhverjir sjá kannski fyrir sér 

ólukkufólk sem auðvelt er að koma auga á en svo er það því miður ekki. Gerendum er oft lýst 

sem vingjarnlegum, vel liðnum, vel til höfðum og vinsælum innan sinna hópa. Ekki nóg með 

að þeir virki oft eins eðlilegir og hægt er heldur sækjast þeir oft í að vinna með börnum. (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Margir en alls ekki allir sem eru gerendur í 

kynferðisbrotamálum þjást af barnahneigð (e. pedophilic disorder). Einstaklingar með þessa 

röskun eru haldnir kynferðislegum hvötum og löngunum gagnvart börnum 13 ára og yngri. 

Þeir verða að hafa náð 16 ára aldri og vera 5 árum eldri en barnið til að hægt sé að greina þá 

með barnahneigð. Greina má einstakling með barnahneigð hvort sem hann viðurkennir 

hegðun sína eða ekki, ef áreiðanlegar sannanir eða vísbendingar eru fyrir því að hann hafi 

sýnt þær hvatir og þau einkenni sem uppfylla greiningarskilmerkin. Ekki allir sem haldnir eru 

þessari hneigð brjóta kynferðislega gegn börnum (American Psychiatric Association, 2013). 

Fjöldi rannsókna styður það að gerendur í kynferðisbrotamálum gegn börnum tengist barninu 

oft nánum böndum, eru til dæmis foreldri, fjölskyldumeðlimur eða náinn fjölskylduvinur. 

Einnig eru gerendur í flestum tilvikum karlmenn (Weinsheimer, Woiwod, Coburn, Chong og 

Connolly, 2017). Tengsl milli geranda og þolanda geta haft mikil áhrif á hvort börn segi frá 

kynferðisbroti eða ekki. Börn greina heldur frá ef meintur gerandi er utan fjölskyldunnar eða 

ótengdur barninu (Hershkowitz, Horowitz og Lamb, 2007). Yfirlitsgrein frá 2013 staðfestir 

fyrri rannsóknir um að konur sem gerendur misnoti oftar sín eigin börn, börn innan fjölskyldu 

eða börn úr nánasta umhverfi frekar en ókunnug börn, en þetta sást í 63,9% tilvika (Colson, 

Boyer, Baumstarck og Loundou, 2013). Ef gerandi er ókunnugur eru meiri líkur á því að 

hann sé karlmaður (Weinsheimer, Woiwod, Coburn, Chong og Connolly, 2017). Íslensk 

rannsókn sýndi að 7% geranda hér á landi væru konur (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Gerendur 

kynferðisofbeldis geta verið á öllum aldri en í rannsókn Peters (2009) var meðalaldur 

kvenkyns gerenda 20,9 ára en karlkyns gerenda 22,5 ára. Þó sýnir rannsókn sem unnin var á 

vegum Barnaverndarstofu á afdrifum kynferðisbrota gegn börnum á árabilinu 1995 – 1997 að 

um og yfir 20% þeirra sem grunaðir eru um að hafa beitt börn kynferðislegu ofbeldi á Íslandi 
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eru yngri en 18 ára (Barnaverndarstofa, 2000). Það er á ábyrgð barnaverndaryfirvalda að sjá 

til þess að bæði börnin fái viðeigandi aðstoð. Sé meintur gerandi yngri en 15 ára er hann 

ósakhæfur vegan ungs aldurs og er aðkoma refsivörslukerfisins því engin (Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2011). Í Barnahúsi er gerður greinarmunur á óæskilegri kynferðislegri hegðun 

barna í garð annarra barna og kynferðisofbeldis gerenda á barnsaldri gegn öðrum börnum. 

Almenna reglan er sú að flokka málefni barna þar sem gerandi hefur ekki náð 12 ára aldri 

sem óæskilega hegðun en ekki kynferðisofbeldi og heyra slík mál ekki undir þjónustu 

Barnahúss. Þó þarf að leggja mat á hvert mál fyrir sig meðal annars með tilliti til aldursmunar 

og alvarleika brota (Þorbjörg Sveinsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2019). 

 

Afleiðingar kynferðisofbeldis  

Einkenni alvarlegra áfalla líkt og kynferðisofbeldis geta haft í för með sér tilfinningaleg, 

hugræn, líkamleg, félagsleg og hegðunarvandamál sem má rekja beint til áfallsins. Þessi 

einkenni samsvara oft, en þó ekki alltaf, einkennum áfallastreituröskunar. Einkenni geta 

einnig átt við um aðrar geðraskanir eins og þunglyndi, kvíða, hegðunar- og/eða fíkniraskanir. 

Áföll sem börn verða fyrir geta haft töluverð áhrif á það hvernig þau sjá sig sjálf, annað fólk 

og heiminn í kringum sig (Cohen, Mannarino og Deblinger, 2017). 

Áfallastreituröskun (e. Post-Traumatic Stress Disorder; PTSD) var fyrst skilgreind sem 

geðröskun í Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III (DSM III) árið 1980. 

Áfallastreituröskun er alvarleg kvíðaröskun sem er þekkt afleiðing kynferðisofbeldis í æsku. 

Einstaklingar með áfallastreituröskun hafa annað hvort orðið fyrir eða orðið vitni af 

streituvaldandi atburðum þar sem lífi eða velferð þeirra, eða einhvers annars, er ógnað. Sem 

dæmi má nefna  barn sem varð fyrir kynferðisofbeldi í æsku, eða varð vitni að 

kynferðisofbeldi gegn systkini. Meðan á atburðinum stendur upplifa einstaklingar mikla 

hræðslu, algjört hjálparleysi og skelfingu. Ekki allir sem verða fyrir áfalli fá 

áfallastreituröskun. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að þriðjungur barna sem verða fyrir 

kynferðisofbeldi þróa með sér áfallastreituröskun (Davey, 2014). Bergný Ármansdóttir 

(2016) rannsakaði meðal annars áfallastreitu hjá börnum sem komu inn í Barnahús frá 2007 – 

2013, aðeins 8,3% þeirra uppfylltu þróuðu með sér áfallastreituröskun.  

Einkenni áfallastreituröskunar samkvæmt DSM-5: 

• Endurupplifanir: einstaklingur endurupplifir atburðinn endurtekið, sem dæmi í 

gegnum martraðir, hugrof eða ágengar minningar. 
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• Forðun: einstaklingur forðast að hugsa eða tala um atburðinn. Hann forðast staði, fólk 

og aðstæður sem geta minnt hann á atburðinn.  

• Neikvæðar hugsanir og tilfinningar sem tengjast áfallinu: einstaklingur getur ekki 

munað mikilvægar upplýsingar varðandi atburðinn. Hann rangtúlkar það sem gerðist 

og afleiðingar þess. Ásakar sjálfan sig og verður oftar en ekki áhugalaus fyrir því sem 

áður þótti skemmtilegt. Einnig er algengt að einstaklingurinn finni fyrir 

tilfinningadoða. 

• Ofurárvekni: reiði eða pirringur, bregður auðveldlega, sjálfsskaðandi hegðun, 

einbeitingarskortur og svefntruflanir.  

Þessi einkenni verða að hafa verið til staðar í að minnsta kosti einn mánuð og valda 

einstaklingnum miklu uppnámi eða truflun í daglegu lífi til þess að uppfylla 

greiningarskilmerki áfallastreituröskun samkvæmt DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013). 

 

Barnahús  

Bragi Guðbrandsson (2011) segir að það séu ekki nema tveir til þrír áratugir síðan 

kynferðisbrot gegn börnum komu upp á yfirborðið á Íslandi og fólk fór að átta sig á því að 

börnum gæti stafað hætta af fullorðnum. Enn lifir afneitun um kynferðisofbeldi gegn börnum. 

„Öryggi og vernd barna verður ekki tryggð án þess að samfélagið sjálft axli ábyrgð með 

heildstæðum aðgerðum og úrræðum” (Bragi Guðbrandsson, 2011).  

Mjög áhrifamiklar ráðstefnur voru haldnar um kynferðisofbeldi gegn börnum árið 

1996 í Stokkhólmi, 2001 í Yokohama og 2008 í Rio de Janeiro. Á þessum ráðstefnum voru 

samþykktar leiðbeinandi aðgerðaráætlanir gegn kynferðisofbeldi á börnum. (Bragi 

Guðbrandsson, 2011). 

 Stokkhólmsráðstefnan hafði áhrif á Ísland og fleiri lönd. Ári áður en ráðstefnan var 

haldin voru barnaverndarmál á Íslandi tekin í gegn og var Barnaverndarstofa stofnuð árið 

1995. Barnaverndarstofa gerði ítarlega athugun árið 1997 á umfangi kynferðisbrota gegn 

börnum ásamt verklagi í þessum málum á Íslandi en lítil vitneskja lá fyrir um það efni (Bragi 

Guðbrandsson, 2011). Í ljós kom að samhæfing stofnana og samræmi starfsaðferða var ekki 

til staðar, samanber viðtalsaðferðir lögreglu.  

Ungur saksóknari í Alabama, Bud Cramer, skilgreindi hugtakið Children’s Advocacy 

Center (CAC) og stendur það fyrir samstarfsvettvang réttarvörslukerfis, barnaverndar og 

heilbrigðisþjónustu. Útgangspunkturinn var að ná betri árangri í að klófesta 
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kynferðisbrotamenn gegn börnum og skapa mannúðlegri yfirheyrslutækni og 

meðferðarúrræði fyrir börnin. CAC á að vera barnvænn vettvangur, hlýlegur og þægilegur en 

ekki köld stofnun líkt og lögreglustöð eða sjúkrahús (Bragi Guðbrandsson, 2011). Þessi 

vettvangur á að sameina fagfólk með bestu þekkinguna á kynferðisofbeldi gegn börnum bæði 

í skýrslutöku, læknisskoðunum og meðferðarvinnu. Markmiðið er að barninu líði vel og því 

finnist það geta treyst fólkinu í kringum sig. Undir engum kringumstæðum á því að líða eins 

og það hafi gert eitthvað rangt eða verið sé að refsa því en slíkt getur komið fram í 

venjulegum skýrslutökum á lögreglustöð eða í dómshúsi (Bragi Guðbrandsson, 2011). 

Árið 1997 lagði Barnaverndarstofa fram við ráðherra að komið yrði á fót Barnahúsi 

eftir bandarískri fyrirmynd. Lögreglan í Reykjavík, Barnaspítali Hringsins, 

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og Samtök félagsmálastjóra á Íslandi samþykktu að taka þátt 

í undirbúningi. Haustið 1998 hófst starfsemi Barnahúss eftir að starfsfólk hafði verið sent í 

þjálfun til Bandaríkjana (Bragi Guðbrandsson, 2011).  

Barnahús á Íslandi var það fyrsta í Evrópu, rekstur þess er í samræmi við 

hugmyndafræði Children’s Advocacy Center en einnig þurfti að taka mið af norrænu 

velferðarsamfélagi og íslenskum lögum Sameina þurfti þessa tvo heima og taka það besta frá 

þeim báðum, það er norrænar áherslur á rétti og velferð barnsins og tæknina við að rannsaka 

mál frá Bandaríkjunum (Bragi Guðbrandsson, 2011). Upprunalega var Barnahús 

tilraunaverkefni sem sett var af stað 1. nóvember 1998. Aðeins átti að kanna hvort þörf væri á 

slíkri starfsemi hér á Íslandi. Reynslan sýndi að svo var og starfsemin festist í sessi árið 2001 

(Ólöf Ásta Farestveit, 2011). Á undanförnu árum hafa Barnahús að íslenskri fyrirmynd opnað 

víðsvegar í Evrópu, meðal annars í Svíþjóð, Noregi og Danmörku, Litháen, Eistlandi, 

Lettlandi, Kýpur, Bretlandi, Möltu og Ungverjalandi (Þorbjörg Sveinsdóttir, munnleg 

heimild, 4. apríl 2019). 
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Starfsemi Barnahúss. Barnahús vinnur að fimm hlutum í málum þar sem grunur er 

um að barn hafi orðið fyrir kynferðislegu-, líkamlegu- eða heimilisofbeldi:  Að taka 

rannsóknarviðtöl við börn sem mögulega hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Rannsóknarviðtöl 

geta annars vegar verið skýrslutökur undir stjórn dómara í málum sem sæta 

lögreglurannsókn, eða könnunarviðtöl fyrir barnaverndarnefnd í málum sem ekki sæta 

lögreglurannsókn t.d. vegna ónægra upplýsinga eða ungs aldurs meints geranda, að 

framkvæma læknisskoðun ef þörf er á, að veita sérhæfða greiningu og meðferð og að veita 

almenna fræðslu og ráðgjöf bæði til almennra borgara og fagaðila (Ólöf Ásta Farestveit, 

2011).  

Barnahús sinnir börnum á aldrinum þriggja og hálfs árs til 18 ára. Í sérstökum 

tilfellum fá ungmenni allt til 20 ára aldurs að nýta þjónustu stofnunarinnar, en einnig fá yngri 

börn þjónustu ef svo ber til. Barnahús er staðsett í íbúðarhverfi og reynt er eftir bestu getu að 

hafa umhverfið barnvænt, rólegt og öruggt svo börnunum líði sem best (Ólöf Ásta Farestveit, 

2011). Meginmarkmið Barnahúss er að gæta hagsmuna þeirra barna sem þangað sækja 

þjónustu með því að sameina þær starfsstéttir sem koma að vinnslu mála undir einu þaki auk 

þess sem áhersla er lögð á gagnreyndar aðferðir hvað varðar rannsóknaviðtöl, greiningu og 

meðferð (Þorbjörg Sveinsdóttir, 2011).  

Rannsóknarviðtöl. Að ræða við börn er vandasamt og mikilvægt er að það sé gert á 

réttan hátt svo tryggt sé að réttur barnsins og líðan sé ávallt í fyrirrúmi. Börn eru yfirleitt einu 

vitnin í kynferðisbrotamálum og því þurfa viðtöl við þau að vera tekin á réttan hátt því 

sjaldan finnast önnur sönnunargögn (Berliner og Barviery, 1984). Í Barnahúsi starfa 

sérfræðingar sem hafa fengið sérstaka þjálfun í viðtalstækni í Bandaríkjunum. Sú aðferð sem 

stuðst er við er svokölluð NICHD-viðtalstækni (e. NICHD-protocol) (Orbach, Hershkowitz, 

Lamb, Sternberg, Esplin og Horowitz, 2000). NICHD viðtalstæknin notast við opnar 

spurningar sem leiða til frjálsrar frásagnar hjá barninu, en mikilvægt er að fagaðilinn fái sem 

mestar upplýsingar í viðtalinu (Ceci og Bruck, 1993). Þessi aðferð hefur verið aðlöguð að 

ýmsum þáttum svo sem námsörðuleikum, þroskafrávikum (Lamb, Hershkowitz, Orback og 

Espin, 2008) og aldursflokkum barna (Orback og Lamb, 2007). Aðferðin er sannreynd og 

hafa rannsóknir sýnt að NICHD viðtalstæknin eykur upprifjun úr minni óháð aldri barna 

(Orbach ofl., 2000; Lamb ofl., 2008; Sternberg ofl. 2001) Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

þessi aðferð er best til fallin að kalla fram ítarlegar upplýsingar um atburði en vísbendingar 

sem notast við kennslaminni gefa oft ekki rétta mynd (Ceci og Bruck, 1993). 
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Áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð (ÁM-HAM; e.Trauma-Focused Cognitive 

Behavioral Therapy; TF-CBT), hefur reynst vel til að takast á við áfallastreituröskun hjá 

börnum sem hafa orðið fyrir alvarlegum áföllum. ÁM-HAM er lang algengasta 

meðferðarúrræði sem notað er við áfallastreituröskun vegna kynferðisofbeldis gegn börnum, 

bæði hérlendis og á hinum norðurlöndunum. Hún er sú aðferð sem sérfræðingar Barnahúss 

leggja megin áherslu á. ÁM-HAM er byggð á þáttum annarra meðferða og kenninga, svo sem 

HAM, tengslakenningum, þroska-taugalífeðlisfræði, fjölskyldumeðferðum og 

mannúðarsálfræði. ÁM-HAM gengur út á að þjálfa og efla bjargráð sem styrkja 

einstaklinginn, að virkja foreldra og/eða umráðamenn í meðferðinni, leiða barnið í gegnum 

berskjöldun og meðhöndla áfallið á hugrænan hátt. ÁM-HAM tekur mið af margþættum 

áföllum og var þróuð fyrir börn á aldrinum þriggja til 18 ára. Það má sjá breytingu á 

hugrænnu-taugalífeðli barna sem hafa orðið fyrir alvarlegum áföllum en það kemur meðal 

annars fram í svefntruflunum, einbeitingaskorti, pirringi eða líkamlegum einkennum (Cohen, 

Mannarino og Murray, 2011).  

Judith A. Choen hefur ásamt félögum sínum rannsakað mikið áhrif ÁM-HAM á börn 

og ungmenni sem gengið hafa í gegnum alvarleg áföll. Í rannsóknum hennar má sjá að ÁM-

HAM er mjög áhrifarík meðferð til að takast á við áfallastreituröskun, kvíða, þunglyndi og þá 

kvilla sem geta fylgt því að verða fyrir alvarlegum áföllum, ekki einungis þeim sem eru af 

kynferðislegum toga heldur einnig andlegum og líkamlegum. Choen gaf út bók ásamt fleirum 

sem heitir „Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents” bókin er 

handbók um hvernig á að nota ÁM-HAM. Mikilvægt er að íhlutun meðferðarinnar sé 

stigvaxandi og er henni því skipt niður í nokkra hluta (Cohen, Mannarino og Deblinger, 

2017). 

 

Hluti 1: Að ná stöðugleika og færni.  

• Fræðsla: barn frætt um áföll/kynferðisofbeldi og hvaða afleiðingar þau geta haft í 

för með sér. Forráðamaður fræddur um áföll/kynferðisofbeldi og hvað sé að gerast 

hjá barninu. Í framhaldinu er foreldrið virkjað til að taka þátt í meðferðinni og 

hvatt til að veita barninu stuðning. Þetta stig er gegnumgangandi alla meðferðina 

og er undirstaða þess að draga úr kveikjum (e. triggers).  

 

• Kennsla í slökun: árvekni æfingar (e. mindfullness), hugleiðsla, slökunar- og 

öndunaræfingar. 
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• Tilfinningastjórnun: kennsla í að þekkja tilfinningar sínar, tjá þær og stjórna þeim. 

Einnig er þjálfun í félagsfærni og hvernig hugsa á jákvætt um sjálfan sig. 

• Hugræn vinnsla: barninu kennd hugræn bjargráð. 

 

Hluti 2: Berskjöldun  

• Berskjöldun/hugræn úrvinnsla: skrifað og/eða sagt ítarlega frá atburðinum með 

það að markmiði að horfast í augu við aðstæður. Hugsanavillur leiðréttar. Á þessu 

stigi fá forráðamenn að heyra sögu barnsins og vinna úr því með fagaðilanum.  

 

Hluti 3 – Samþætting 

• In vivo: stigvaxandi berskjöldun, vinna með kveikjur og áminningar. Áætlun gerð 

til að aðstoða barnið við að komast hjá forðunarhegðun og leiðrétta hugsanavillur. 

• Sameiginlegir tímar forráðamanns og barns. 

• Unnið með öryggi og framtíð. 

(Cohen, Mannarino og Deblinger, 2017). 

 

Megin markmið meðferðarinnar er að stuðla að bata hjá börnum og fjölskyldum 

þeirra. Líkt og í HAM þá er ÁM-HAM markviss meðferð sem varir yfirleitt í 12 til 20 tíma 

hjá meðferðaraðila. Það mikilvægasta í meðferðinni er fræðslan, það að veita góðar 

upplýsingar um áföll, einkenni og hvernig hlutirnir eiga að vera í raun og veru býr til góðan 

grunn og skiptir höfuðmáli fyrir framhald meðferðarinnar. Börn hafa oft fengið rangar 

upplýsingar frá gerandanum um hvað er satt og rétt eða jafnvel frá sjálfum sér þar sem að það 

eru algengar hugsanavillur í kjölfar áfallsins (Cohen, Mannarino og Deblinger, 2017). 

Foreldrafræðsla og þjálfun er einnig mjög mikilvæg því ekki er nóg að börnin gangi í gegnum 

meðferðina heldur er þátttaka foreldra mjög stór partur og þurfa þeir að vera traust 

stuðningsnet fyrir barnið bæði á meðan meðferðinni stendur og eftir hana. Þetta fyrsta stig er 

gegnum gangandi í meðferðinni, það er gert til að minnka skaðann sem áfallið er að valda 

bæði barninu og forráðamanni þess. Meðferðin er ekki síður hjálpleg fyrir forráðamann því 

allt sem barnið lærir og gerir, það gerir forráðamaðurinn líka fyrir sig. Í enda meðferðarinnar 

þá fá þau tækifæri til að fara í gegnum áfallið saman. Það er ekki skylda, það er aðeins gert ef 

báðir aðilar treysta sér til (Cohen, Mannarino og Deblinger, 2017). 

Choen, Mannarino og Knudsen gerðu rannsókn árið 2005 á börnum sem höfðu orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi. Börnunum var fylgt eftir í eitt ár eftir ÁM-HAM. Niðurstöður 
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hennar sýndu að börnin sem fengu ÁM-HAM tóku verulegum framförum á bata við 

þunglyndi, kynlífsvandamálum og hugrofi eftir 6 mánuði. En á 12 mánuðum sýndu þau 

miklar framfarir á áfallastreituraskanar einkennum og hugrofi.  

Rannsókn sem kom út árið 2010 sýndi fram á að ÁM-HAM nýtist börnum sem hafa 

orðið fyrir áföllum og þeim sem kljást við hegðunarvandamál (Cohen, Berliner og 

Mannarino, 2010). Rannsókn frá árinu 2011 styður fyrri rannsóknir á ÁM-HAM um að hún 

reynist vel sem áfallameðferð fyrir börn. Þar er þó lögð áhersla á að ef ÁM-HAM á að ganga 

vel þá þurfa meðferðaraðilar að vera meðvitaðir um að öll stig og allir hlutar meðferðarinnar 

verða að vera áfallamiðaðir (Cohen, Mannarino og Murray, 2011).  

Í öllum rannsóknunum um ÁM-HAM er mikil áhersla lögð á hvað þátttaka foreldra 

eða forráðamanns barnsins er mikilvæg fyrir bæði virkni meðferðarinnar meðan á henni 

stendur og í framtíðinni. Það skiptir því sköpum að hafa gott stuðningsnet og skilningsríka 

aðstandendur.  

 

Rannsóknarmarkmið  

Síðan um aldamót hefur samfélagið tekið verulegum stakkaskiptum þegar að kemur 

að kynferðisofbeldi og umræðan er opnari en hún hefur nokkurn tíma verið. Áhrifavaldur 

þess er meðal annars að fræðsla og forvarnir hafa aukist, einstaklingar hafa stigið fram, rofið 

þögnina og sagt almenningi sína sögu og auðvitað heimsbyltingin „me-too“. Umræðan hefur 

verið ofarlega hjá fjölmiðlum síðustu ár og kynferðisofbeldi virðist ekki vera jafn mikið tabú 

og það var. Fleiri virðast koma fram og segja frá þeim brotum sem þau hafa lent í og margir 

hverjir segja frá brotum sem áttu sér stað í æsku. Er þessi merka þróun búin að hafa einhver 

tölfræðileg áhrif ? Markmið rannsóknarinar er að skoða hvort breyting hafi orðið á 

kynferðisbrotum gegn börnum sem hafa sótt þjónustu til Barnahúss á síðustu 17 árum. 

Rannsakandi mun bera saman grunnbreytur frá árunum 2000 – 2003 og 2014 – 2017 til að 

meta hvort tíðni hafi aukist eða dregist saman sem og hvort mikil breyting hafi átt sér stað á 

breytunum.  

Rannsóknarspurningarnar sem lagðar eru fram eru því eftirfarandi:  

• Hvernig hefur þolendahópurinn þróast? 

• Hvernig hefur gerandahópurinn þróast? 

• Er breyting á alvarleikastigi brotanna og tíðni þeirra? 

• Hver eru tengsl geranda við þolanda og hafa þau breyst á þessum árum?  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 748 börn á aldrinum þriggja og hálfs árs til 18 ára. Börnin komu í 

Barnahús vegna gruns um kynferðisofbeldi á árunum 2000 – 2003 og 2014 – 2017, og 

greindu frá kynferðisofbeldi í könnunarviðtali eða skýrslutöku. Alls voru 261 barn frá 2000 – 

2003, 225 (86,2%) stúlkur og 36 (13,8%) drengir. Alls voru 487 börn frá 2014 – 2017, 404 

(82,6%) stúlkur og 83 (17,4%) drengir. Þátttakendum var skipt upp í fimm aldursflokka til 

aðgreiningar; 3½ -5 ára, 6-8 ára, 9-11 ára, 12-14 ára og 15-18 ára Aldursgreining er gerð eftir 

fyrri rannsókn Þorbjargar Sveinsdóttur „Framburður barna í Barnahúsi og lyktir mála“ 

(2011). Þessir aldursflokkar eru sambærilegir þeim sem notaðir hafa verið í erlendum 

rannsóknum (Lamb, Hershkowitz, Orbach og Espin, 2008).  

 

 

Mynd 1. Aldurs- og kyndreifing barna á árunum 2000 – 2003. 
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Mynd 2. Aldurs- og kyndreifing barna á árunum 2014 – 2017. 

 

Mælitæki  

Tölfræðilegar upplýsingar voru fengnar úr gagnagrunni Barnahúss, sem er 
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Framkvæmd 

Rannsóknin krafðist gagna sem eru í eigu Barnaverndarstofu. Rannsakandi gerði 

skriflegan samning við Barnaverndarstofu um notkun gagnagrunns þeirra og skrifaði 

jafnframt undir að ekki yrðu notaðar neinar viðkvæmar persónuupplýsingar við gerð 

rannsóknarinnar. Barnaverndarstofa tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar sem gaf 

skriflegt leyfi fyrir rannsókninni. Gagnagrunnurinn inniheldur ítarlegar upplýsingar upp úr 

málum sem komið hafa inn til Barnahúss. Öll vinna við gagnagrunninn fór fram í Barnahúsi 

en gögnin eru geymd þar í vörðu kerfi og eru ópersónugreinanleg.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla  

Notast var við tölfræðiforritið IBM The Statistical Package for Social Science (SPSS) 

við úrvinnslu gagna. Gagnasafnið var áður uppsett af starfsmönnum Barnahúss í SPSS. 

Notast var við SPSS til að framkvæma kí-kvaðrat próf. Eingöngu var notast við gögn sem 

fengin voru upp úr skýrslutökum og könnunarviðtölum, einnig að barnið hefði greint frá 

kynferðisofbeldi í viðtalinu. Fyrir tölfræðiúrvinnslu voru breyturnar tími, aldur barns, aldur 

barns við brot, aldur geranda, aldur geranda við brot, tengsl geranda og þolanda og 

alvarleikastig brota endurkóðaðar til að fækka flokkum. Tímabreytan var gerð að tveimur 

flokkum, 2000-2003 og 2014-2017. Aldursbreyta fyrir þolendur var tekin saman og búnir til 

fimm flokkar, 3½ -5 ára, 6-8 ára, 9-11 ára, 12-14 ára og 15-18 ára. Aldursbreyta fyrir 

gerendur var tekin saman og búnir til fimm flokkar, 12-14 ára, 15-18 ára, 19-29 ára, 30-49 

ára, 50 ára og eldri. Tengsl geranda og þolanda var breytt úr 29 flokkum í þrjá flokka, náin 

tengsl, kunnugir og ókunnugir. Náin tengsl eru þeir sem tengjast barni fjölskylduböndum; 

foreldri, stjúpforeldri, systkini, afi/amma, stjúpafi/stjúpamma, frændfólk og annar skyldleiki . 

Kunnugir eru þeir sem þekkja til barns; fjölskylduvinur, gæsluaðili (t.d. á heimili eða í 

tómstundum), nágranni og vinur/kunningi. Ókunnugir eru þeir sem barnið þekkir ekkert til. 

Alvarleikastig brota var breytt úr 5 flokkum í tvo, væg brot og gróf brot, viðauki 1 segir til 

um hvað hvert stig stendur fyrir. Við flokkun var stuðst við eldri rannsókn sem gerð var í 

Barnahúsi „Framburður barna í Barnahúsi og lyktir mála“ eftir Þorbjörgu Sveinsdóttur 

(2011) 

Kí-kvaðrat próf var gert til að kanna hvort marktækur munur væri á breytunum 12 á 

tímabilunum 2000-2003 og 2014-2017. Því var tímabreytan notuð sem frumbreyta og hinar 

11 fylgibreytur.  
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Niðurstöður 

 

Í töflu eitt sést að hlutfall drengja hækkaði um rúm 3% á milli tímabilanna 2000 – 

2003 og 2014 – 2017, og hlutfall stúlkna lækkaði samsvarandi (tafla 1). 

 

Tafla 1. Kynjahlutfall og fjöldi þolenda á tímabilunum 2000 – 2003 og 2014 – 2017. 

 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir kyn þolenda milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017 var 

ómarktækt χ2(1, N=748) = 1,34, p = 0,247, það er því ekki hægt að álykta um að kynjahlutfall 

þolenda hafi breyst. 

 

 

Ekki var unnt að framkvæma marktektarpróf á kyni gerenda milli tímabilanna 2000 – 

2003 og 2014 – 2017 þar sem mjög fáar konur voru í úrtakinu, eins og sést í töflu tvö eru konur 

í miklum minnihluta í hópi gerenda eða á bilinu 1 - 2% (tafla 2). 

 

Tafla 2. Kynjahlutfall og fjöldi gerenda á tímabilunum 2000 – 2003 og 2014 – 2017. 

  Ártal 

Kyn  2000 – 2003 2014 – 2017  

Karl N 242 459 

 % 98,8% 98,1% 

Kona N 3 9 

 % 1,2% 1,9% 

Heild N 254 468 

 

 

  

   Ártal 

Kyn   2000 – 2003 2014 – 2017 

Drengur N  36 83 

 %  13,8% 17% 

Stúlka N  225 404 

 %  86,2% 83% 

Heild N  261 487 
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Í töflu þrjú sést að hlutfall þolenda á aldrinum þriggja til fimm ára hefur lækkað um 

rúman helming á meðan hlutfall þolenda á aldrinum 15 - 18 ára hefur hækkað um tæp 15% 

milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017 (tafla 3). 

 

Tafla 3. Aldur þolenda við komu í barnahús milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017. 

  Ártal 

Aldur þolenda við brot  2000 – 2003 2014 – 2017 

3-5 ára N 38 32 

 % 14,6% 6,6% 

6-9 ára N 48 71 

 % 18,4% 14,7% 

10-14 ára N 109 187 

 % 41,8% 38,6% 

15-18 ára N 66 194 

 % 25,3% 40,1% 

Heild N 261 484 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir aldur þolenda við komu í barnahús milli tímabilanna 2000 – 2003 

og 2014 – 2017 var marktækt χ2 (3, N = 745) = 23,92, p < 0,001. Það er því hægt að áætla að 

breyting hafi átt sér stað milli aldurshópana 
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Í töflu fjögur sést að hlutfall gerenda á aldrinum 15 – 29 ára hefur hækkað um rúman 

helming en hlutfall gerenda á aldrinum 30 ára og eldri hefur lækkað um helming milli 

tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017 (tafla 4). 

 

Tafla 4. Aldur gerenda við komu í barnahús milli tímabilanna 2000 - 2003 og 2014 - 2017. 

  Ártal 

Aldur gerenda við brot  2000 – 2003 2014 – 2017 

12-14 ára N 45 54 

 % 45,5% 54,5% 

15-18 ára N 38 128 

 % 22,9% 77,1% 

19-29 ára N 39 80 

 % 32,8% 67,2% 

30-49 ára N 67 55 

 % 54,9% 45,1% 

50 ára og eldri N 39 32 

 % 54,9% 45,1% 

Heild N 228 349 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir aldur gerenda við komu í barnahús milli tímabilanna 2000 – 2003 

og 2014 – 2017 var marktækt χ2 (4, N = 405) = 20,01, p < 0,001. Það er því hægt að áætla að 

breyting hafi átt sér stað milli aldurshópana. 
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Í töflu fimm sést að hlutfall yngri þolenda hefur lækkað töluvert milli tímabilanna 

2000 – 2003 og 2014 – 2017, bæði í hópi þriggja til fimm ára og sex til níu ára. Hins vegar 

hefur hlutfall þolenda í aldurshópnum 15 – 18 ára hækkað um rúm 20% milli tímabilanna 

2000 – 2003 og 2014 – 2017 (tafla 5). 

 

Tafla 5. Aldur þolenda við brot milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017 

  Ártal 

Aldursflokkar  2000 – 2003 2014 – 2017 

3-5 ára N 14 43 

 % 18,9% 10,4% 

6-9 ára N 30 103 

 % 40,5% 24,9% 

10-14 ára N 27 167 

 % 36,5% 40,3% 

15-18 ára N 3 101 

 % 4,1% 24,4% 

Heild N 74 414 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir aldur þolenda við brot milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 

2017 var marktækt χ2 (3, N = 488) = 21,987, p < 0,001. Það er því hægt að áætla að breyting 

hafi átt sér stað milli aldurshópana. 
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Í töflu sex sést að hlutfall yngri geranda hefur hækkað töluvert milli tímabilanna 2000 

– 2003  og 2014 – 2017 , bæði í hópi 15 – 18 ára og 19 – 29  ára. Hins vegar hefur hlutfall 

gerenda um og yfir þrítugt lækkað um helming milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 

2017 (tafla 6). 

 

Tafla 6. Aldur gerenda við brot milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017 

  Ártal 

Aldursflokkar  2000 - 2003 2014 - 2017 

12-14 ára N 21 89 

 % 32,8% 26,1% 

15-18 ára N 10 119 

 % 15,6% 34,9% 

19-29 ára N 4 53 

 % 6,3% 15,6% 

30-49 ára N 20 54 

 % 31,3% 15,8% 

50 ára og eldri N 9 26 

 % 14,1% 7,6% 

Heild N 64 341 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir aldur gerenda við brot milli tímabilanna 2000 – 2003  og 2014 – 

2017 var marktækt χ2 (1, N = 577) = 42,086, p < 0,001. Það er því hægt að áætla að breyting 

hafi átt sér stað milli aldurshópana. 
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Í töflu sjö sést að hlutfall brota þar sem gerandi er náinn þolanda hefur aukist um rúm 

5% á meðan hlutfall brota þar sem gerendur eru ókunnugir þolanda hefur lækkað 

samsvarandi (tafla 7). 

 

Tafla 7. Tengsl geranda og þolanda á milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017 

  Ártal 

Tengsl geranda og þolanda  2000 - 2003 2014 - 2017 

Náin N 80 175 

 % 30,7% 36,2% 

Kunnugir N 104 195 

 % 39,8% 40,3% 

Ókunnugir N 77 114 

 % 29,5% 23,6% 

Heild N 261 484 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir tengsl geranda og þolanda milli tímabilanna 2000 – 2003 og 

2014 – 2017 var ómarktækt χ2(1, N = 745) = 3,85, p = 0,146. Tengsl geranda og þolanda 

hafa því ekki breyst milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017. 
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Í töflu átta sést að tíðni brota lækkaði hlutfallslega á milli tímabilanna 2000 – 2003 og 

2014 – 2017 fyrir alla flokka þar sem brot átti sér stað oftar en eitt skipti. Hlutfall barna sem 

ekki er vitað um tíðni brota hjá hækkaði verulega eða um 11% milli tímabilanna 2000 – 2003 

og 2014 – 2017 (tafla 8). 

 

Tafla 8. Hlutfall og fjöldi atburða á tímabilunum 2000 – 2003 og 2014 – 2017. 

   Ártal 

Tíðni atburða   2000 - 2003 2014 – 2017 

Eitt skipti  N 116 254 

  % 53,2% 55% 

2-4 skipti  N 42 76 

  % 19,3% 16,5% 

5-10 skipti  N 20 31 

  % 9,2% 6,7% 

Oftar en 10 skipti  N 39 48 

  % 17,9% 10,4% 

Ekki vitað  N 1 53 

  % 0,5% 11,5% 

Heild  N 218 462 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir tíðni atburða milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017 var 

marktækt χ2(4, N = 680) = 31,1, p < 0,001. Það er því hægt að áætla að breyting hafi átt sér 

stað á hlutfalli og fjölda atburða. 
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Í töflu níu sést að alvarleiki brota hefur ekki breyst milli tímabilanna 2000 – 2003 og 

2014 – 2017, en hlutfall vægra og grófra brota er nánast jafnt (tafla 9). 

 

Tafla 9. Hlutfall og fjöldi brota eftir alvarleikastigi á tímabilunum 2000 – 2003 og 2014 – 2017. 

  Ártal 

Alvarleikastig  2000 – 2003 2014 – 2017  

Vægt N 122 219 

 % 47,7% 50,8% 

Gróft N 134 212 

 % 52,3% 49,2% 

Heild N 256 431 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir alvarleikastig brota fóru fram í Barnahúsi milli tímabilanna  

2000 – 2003  og 2014 – 2017  var ómarktækt χ2(1, N = 687) = 0,64, p = 0,424. Það er því ekki 

hægt að álykta um að hlutfall og fjöldi brota eftir alvarleikastigi hafi breyst. 

 

 

Í töflu tíu má sjá að hlutfall greininga og meðferða sem fara fram í Barnahúsi hefur 

hækkað milli tímabilanna 2000 - 2003 og 2014 - 2017 (tafla 10).  

 

Tafla 10. Hlutfall og fjöldi greininga og meðferða sem fóru fram í Barnahúsi á tímabilunum 2000 – 

2003 og 2014 – 2017. 

  Ártal 

Greining og meðferð í Barnahúsi  2000 – 2003 2014 – 2017 

Já  N 188 338 

 % 74,3% 82% 

Nei N 65 74 

 % 25,7% 18% 

Heild N 253 412 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir greiningar og meðferð sem fóru fram í Barnahúsi milli 

tímabilanna 2000 – 2003  og 2014 – 2017  var marktækt χ2(1, N = 665) = 5,66, p < 0,017. 

Það er því hægt að áætla að breyting hafi átt sér stað á hlutfalli og fjölda greininga og 

meðferða í Barnahúsi. 
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Í töflu 11 sést að hlutfall þolenda sem kynntust gerendum á internetinu hefur hækkað 

um 10% milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017 (tafla 11). 

 

Tafla 11. Hlutfall og fjöldi þolenda sem kynntust geranda á internetinu á tímabilunum 2000 – 2003 og 

2014 – 2017. 

  Ártal 

Kynntist geranda á internetinu  2000 – 2003 2014 – 2017 

Já N 5 51 

 % 2,5% 11,9% 

Nei N 199 379 

 % 97,5% 88,1% 

Heild N 204 430 

 

Kí-kvaðratpróf fyrir hvort þolandi kynntist geranda á internetinu milli tímabilanna 

2000 – 2003 og 2014 – 2017 var marktækt χ2 (1, N = 634) = 15,21, p < 0,001. Það er því 

hægt að áætla að breyting hafi átt sér stað á hlutfalli og fjölda þolenda sem kynntust geranda 

á internetinu. 
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Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort breytingar hefðu orðið á 

kynferðisbrotum gegn börnum sem sótt höfðu þjónustu Barnahúss á síðustu 17 árum. 

Kannaðar voru breytingar á milli tveggja tímabila, 2000 – 2003 og 2014 – 2017. Nokkrar 

grunnbreytur voru fengnar upp úr gagnasafni Barnahúss og þær skoðaðar með tilliti til 

tímabilanna tveggja. Þættirnir kyn, fjöldi og aldur við komu inn í Barnahús og aldur við brot 

voru skoðaðir fyrir bæði þolendur og gerendur. Breyturnar voru valdar með það í huga að 

þær myndu sýna heildstæða mynd þolenda og gerenda á Íslandi milli þessara tímabila. 

Alvarleikastigin, tíðni brotanna og tengsl milli þolenda og gerenda voru einnig skoðuð til að 

víkka sjónarhornið. Einnig fannst rannsakanda mikilvægt að skoða fjölda þolenda sem 

kynntust geranda á internetinu til að sjá hvort tæknivæðing hafi haft einhver áhrif á 

kynferðisbrot á þessu tímabili.  

 

Hvernig hefur þolendahópurinn þróast? 

Byrjað var á að skoða hvernig þolendahópurinn hefur þróast. Þar má sjá að fjöldi 

þolenda hefur tvöfaldast á milli tímabila. Það bendir sterklega til þess að vitundarvakningin 

sem hefur átt sér stað í samfélaginu hafi skilað sér í auknum tilkynningum á kynferðisbrotum 

gegn börnum og jafnvel skapað betra rými fyrir börn til þess að segja frá. Sú þróun hefur sést 

áður, meðal annars í rannsókn Mathews og félaga (2017). Einnig er athugandi hvort það 

útskýri fjölgun í eldri aldursflokkum, bæði við brot og komu í Barnahús, en það gæti einnig 

hafa orsakast af aukinni netnotkun barna og ungmenna á tímabilinu. Niðurstöður kynjamunar 

benda til þess að lítið hafi breyst milli tímabilanna tveggja en stúlkur eru í miklum meirihluta 

á þeim báðum. Þessi niðurstaða er í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem komið hefur fram 

að stúlkur verði frekar fyrir kynferðisofbeldi en drengir (Afifi ofl., 2014; Barnaverndarstofa, 

2007; Karayianni ofl., 2017; Modelli ofl., 2012). Þrátt fyrir að hlutfall kynjanna hafi ekki 

breyst mikið þá er fjölgunin mikil, þar má nefna að mun fleiri drengir koma inn á seinna 

tímabilinu heldur en á því fyrra, rúmlega tvöföld aukning. Kynjahlutfallið bendir þó til þess 

að þrátt fyrir talsverða fjölgun drengja milli tímabilanna gætu kynferðisbrot gegn þeim ennþá 

verið vangreind eða sjaldnar tilkynnt. Veenema, Thornton og Corley (2015) segja að drengir 

verði fyrir mun meiri pressu frá jafnöldrum og ungum konum að stunda kynlíf sem gerir það 

að verkum að þeim er ýtt út í kynferðislegar athafnir löngu áður en að þeir eru tilbúnir til 

þess. Velta má fyrir sér hvort slíkt myndi frekar teljast kynferðisbrot ef um stúlku væri að 

ræða í sambærilegum aðstæðum og hvort þetta sé ekki eitthvað sem er einmitt vangreint hjá 

drengjum. Aftur á móti hefur umræðan um drengi sem þolendur kynferðisofbeldis verið í 
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brennidepli undanfarin ár og því má gera ráð fyrir að í síðari rannsóknum muni bilið milli 

kynjanna minnka með tímanum.  

 

Hvernig hefur gerandahópurinn þróast? 

Næst var skoðað hvernig gerendahópurinn hefur þróast. Athyglisvert er að sjá hvað 

kynjamunurinn er mikill, konur eru einungis þrjár á fyrra tímabilinu en níu á því seinna 

meðan að karlarnir voru 242 á fyrra tímabilinu en 459 á því seinna. Samt sem áður hækkaði 

hlutfall kvenna þrefalt á milli áranna en hlutfall karla tvöfaldaðist. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við fyrri rannsóknir en þar eru karlkyns gerendur í mjög miklum meirihluta 

(Weinsheimer ofl.,2017; Karayianni ofl., 2017; Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Aldursbreyturnar 

tvær voru mjög líkar milli tímabila, mikil fjölgun var á gerendum frá 15 – 29 ára. Internetið 

gæti verið áhrifavaldur hér þar sem ungt fólk er töluvert meira að nýta sér tæknina í dag en 

það eldra. Internetið býður upp á marga möguleika til þess að nálgast börn og ungmenni, 

sérstaklega á undanförnum árum þar sem samfélagsmiðlum og spjallforritum sem börn hafa 

aðgang að hefur fjölgað umtalsvert. Það er því auðveldara en áður fyrir gerendur að villa á sér 

heimildir og byggja upp traust. Á internetinu er einnig auðvelt að komast í klám sem gefur 

brenglaða mynd af því hvað er rétt og hvað er rangt. Í rannsókn Peters (2009) er ungt fólk í 

miklum meirihluta gerendur líkt og í þessari rannsókn.  

 

Er breyting á alvarleikastigi brotanna og tíðni þeirra? 

Þegar rýnt er í alvarleikastigin væg brot og gróf brot þá er ekki nema 3% munur á 

þeim milli tímabilanna. Fleiri gróf brot komu inn á fyrra tímabilinu en fleiri væg á því seinna, 

munurinn er það lítill að ekki er hægt að áætla að breyting hafi átt sér stað. Samkvæmt 

Hershkowitz og félögum (2007) segja börn frekar frá vægari brotum. Fjölgun í tilkynningum 

á vægari brotum gæti bent til þess að fólk sé að verða meðvitaðara um kynferðisofbeldi. Brot 

þurfi ekki endilega að vera gróft til að flokkast sem ofbeldi og því sé ástæða til að tilkynna 

það. Breyting á tíðni brota átti sér stað en hún var aðallega í fjölgun hjá börnum sem vissu 

ekki hve oft hefði verið brotið á þeim. Um helmingur barnanna sem koma inn í Barnahús 

segja frá einu kynferðisbroti, á því var mjög lítil breyting milli tímabilanna.  

 

  



ÞRÓUN KYNFERÐISOFBELDIS GEGN BÖRNUM 26 

Tengsl geranda við þolanda, hafa þau breyst á þessum árum?  

Athyglisvert er að sjá að tengsl þolanda og geranda eru ólík því sem birtist í mörgum 

öðrum rannsóknum. Þar eru gerendur í kynferðisbrotamálum gegn börnum í flestum tilfellum 

nánir barninu (Hershkowitz ofl., 2007; Weinsheimer ofl., 2017). Í þessari rannsókn voru 

flestir gerendur kunnugir barninu. Hér gæti spilað inní mikil fjölgun í hópi þolenda á 

unglingsaldri þar sem algengt er að mál þeirra einkennist af kunningja/vina brotum, þau 

verða oft fyrir brotum af hálfu jafnaldra eða sér lítt eldri einstaklinga. Þar sem þessi hópur 

þolenda í Barnahúsi er miklu stærri en hópur yngri barnanna (sem verða frekar fyrir brotum 

náinna) þá getur verið að þetta spili inn í fjölda gerenda sem eru kunnugir barninu. Á milli 

tímabilanna má þó sjá að mesta fjölgunin er á gerendum sem eru tengdir börnum nánum 

tengslum og fækkar ókunnugum gerendum hlutfallslega í samræmi við það. Aftur á móti er 

athyglisverð þróun ef internet breytan er tekin með því þar hefur gerendum fjölgað rúmlega 

tífalt, fóru úr því að vera fimm upp í 51. Samkvæmt þessu þá kynntust börnin tæplega 

helmingi (44,7%) ókunnugra gerenda á internetinu á árunum 2014 – 2017. Samanborið við 

tímabilið 2000 – 2003 þar sem að einungis 6% ókunnugra gerenda kynntust þolendum á 

internetinu. Það sem er athyglisvert við þetta er að ókunnugum gerendum fækkar á milli 

tímabilanna á meðan fjölgun er hjá þeim sem kynnast á internetinu, sem gefur til kynna að 

internetið sé orðinn stór vettvangur fyrir ókunnuga gerendur.  

 

Barnahús 

Á tímabilunum tveimur hefur fjöldi greininga og meðferða sem fóru fram í Barnahúsi 

tæplega tvöfaldast. Hlutfallslega voru fleiri greiningar og meðferðir gerðar á seinna 

tímabilinu. Samkvæmt niðurstöðum er hægt að áætla að starfsemi Barnahúss sé orðin mun 

viðameiri heldur en hún var. Mun fleiri mál koma inn á borð hjá þeim og þar af leiðandi eru 

greiningar og meðferðir fleiri. Eins og Ólöf Ásta Farestveit (2011) kemur inn á þá er þjónusta 

Barnahúss töluvert víðtækari heldur en einungis greiningar og meðferðir. Því má ætla að 

álagið á öðrum þjónustuþáttum Barnahúss hafi aukist í samræmi við þessar niðurstöður.  
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Helsta takmörkun rannsóknarinar er sú að niðurstöðurnar sem fengust upp úr 

gagnasafni Barnahúss milli tímabilanna 2000 – 2003 og 2014 – 2017 sýnir líklegast ekki rétta 

mynd af því sem gerst hefur innan þjóðfélagsins. Rannsóknir sýna að það eru alltaf einhverjir 

sem segja ekki frá, sem leiðir til þess að stór hluti kynferðisbrota eru aldrei tilkynnt, þrátt 

fyrir að það sé lögbundin skylda. Við eigum því engar rauntölur um kynferðisafbrot á Íslandi, 

líkt og annarstaðar í heiminum. Sambærilegar rannsóknir hafa ekki verið gerðar á Íslandi og 

þær sem gerðar hafa verið út í heimi eru varla sambærilegar við Ísland, þar sem mismunur er 

á milli landa á því hvað er skilgreint sem kynferðisofbeldi. Hins vegar má segja að 

rannsóknin nái yfir mál þeirra þolenda sem greindu frá kynferðislegu ofbeldi á Íslandi. Vegna 

starfsemi Barnahúss þá er tölfræði sem varðar kynferðisofbeldi gegn börnum undir einum 

hatti, í gagnagrunni Barnahúss því börn á þessum tveimur tímabilum hafa að langmestu leyti 

(70% á árunum 2000-2003 (Þorbjörg Sveinsdóttir, 2011) og 100% á árunum 2014-2017 

(Þorbjörg Sveinsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2019)). farið í gegnum Barnahús. Það er 

einn af meginkostum rannsóknarinnar að hafa aðgang að gögnum er ná yfir allt landið. 

Rannsókn þessi er hagnýt fyrir Barnahús til að sjá þá breytingu sem hefur átt sér stað 

á síðustu 17 árum. Mikilvægt er að geta séð þróunina til að meta starfsemi stofnana eins og 

Barnahúss. Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið gerð áður og getur því nýst fleirum en 

Barnahúsi eins og barnavernd, lögreglu og dómsvaldinu. Rannsóknin getur veitt þeim betri 

innsýn í málefnið og á þróun kynferðisofbeldis gegn börnum síðustu ára. Í framhaldinu væri 

áhugavert að gera aðra samanburðarrannsókn, eftir 5 – 10 ár.  Mun viðameiri rannsókn, hafa 

stærra úrtak, lengja tímabilin og árin á milli þeirra. Það væri hægt að notast við fleiri 

grunnbreytur og skoða ekki bara breytingu milli tímabila heldur líka fylgnina á milli 

breytanna. Einnig mætti skoða betur áhrif internetsins og afleiðingar þess. Áhugavert er að 

sjá hvort vitundarvakning samfélagsins, byltingar eins og Me-too og umræða um 

kynferðisofbeldi gegn börnum í fjölmiðlum muni hafa áframhaldandi jákvæð áhrif.  
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Viðauki 1 
 

Flokkun á alvarleika brota 

 

Alvarleikastig 1  

 

Kynferðislegur talsmáti. 

Þukl á líkama utan klæða (ekki kynfæri). 

Kynferðislegar ljósmyndir eða myndbönd, sýnd eða tekin. 

Kossar á andlit eða tilraunir til þeirra (ekki munn). 

 

 

Alvarleikastig 2  

 

1+  

Kossar á munn eða tilraunir til þeirra . 

Sýnihneigð (gerandi fækkar klæðum). 

Fróun að barni ásjáandi.  

Gægjuhneigð (klæðum fækkað á barni). 

Þukl og snerting á líkama barns innan klæða (ekki kynfærum). 

Þukl á kynfærum barns utan klæða. 

Barn látið snerta kynfæri geranda utan klæða.  

 

 

Alvarleikastig 3  

 

1+2+ 

Grófari snerting eða strokur.  

Þukl á kynfærum barns innan klæða. 

Barn látið snerta kynfæri geranda innan klæða. 

Barni fróað. 

Barn látið fróa geranda. 
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Alvarleikastig 4 

 

1+2+3+  

Tilraun til innþrengingar í munn, leggöng eða endaþarm með fingri, hlutum eða getnaðarlim. 

Innþrenging framkvæmd í leggöng eða endaþarm með fingri eða hlutum. 

Munnmök við barn. 

 

 

Alvarleikastig 5  

 

1+2+3+4+ 

Fullt samræði við barn (innþrenging framkvæmd), Í leggöng eða endaþarm. 
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