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Útdráttur 

 

Frá árinu 2018 hefur verið í boði fyrir þolendur kynferðisobeldis að fara í sálfræðiviðtal að 

lokinni skýrslutöku hjá lögreglu hér á landi en lítið er til af rannsóknum um það hvort 

sálfræðiviðtal í kjölfar skýrslutöku hafi mikilvægu hlutverki að gegna fyrir andlega heilsu 

þeirra og líðan. Meginmarkmið rannsóknarinnar var því að kanna reynslu fórnarlamba 

kynferðislegs ofbeldis af skýrslutöku hjá lögreglu og sálfræðiviðtali eftir skýrslutöku. 

Rannsóknin er eigindleg og var fyrirbærafræði Vancouver-skólans notuð. Tekin voru samtals 

fjögur viðtöl við tvo þolendur kynferðislegs ofbeldis. Báðir þátttakendur fóru í skýrslutöku 

hjá Lögreglu Norðurlands eystra og fengu sálfræðiviðtal að því loknu. Rannsóknin er partur af 

umbótaverkefni á vegum Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra, Sjúkrahússins á Akureyri, 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands og Rannsóknamiðstöðvar gegn ofbeldi við Háskólann á 

Akureyri. Í þessari ritgerð verður rætt almennt um kynferðisofbeldi, ásamt því að fjalla um 

afleiðingar og viðbrögð við kynferðisofbeldi, áfallastreituröskun, kærumál kynferðisbrota, 

skýrslutöku hjá lögreglu og fyrri rannsóknir. Í niðurstöðum kemur fram hversu mismunandi 

reynsla þátttakenda var á bæði skýrslutöku og sálfræðiviðtali en einnig verður rætt um 

sameiginlega og mismunandi þætti sem komu upp í viðtölunum við þátttakendur. Til dæmis 

verður talað um mikilvægi sálfræðihjálpar í kjölfar kynferðislegs ofbeldis, viðtalsaðferðir 

lögreglu og sálfræðinga, framkomu lögreglu við brotaþola, framkomu sálfræðinga við 

brotaþola, lengd kæruferlis og hvaða andlegu áhrif þetta hafði á þátttakendur. Annar 

þátttakandinn var með betri reynslu á réttarkerfinu en hinn og er sérstaklega fjallað um það. 

Einnig verður rætt mikilvægi þess að nota rétta viðtalsaðferð bæði í skýrslutöku og í viðtali 

hjá sálfræðingi. Fjallað var um samtökin Stígamót og hvaða áhrif það hafði á annan 

þátttakandann að leita þangað. Ályktað er svo að þörf sé á að skoða betur viðtalstækni 

lögreglumanna í skýrslutöku þegar brotaþolar kynferðisofbeldis eiga í hlut og mögulega 

sálfræðinga sem starfa innan réttarkerfi landsins og koma til með að taka á móti þeim 

brotaþolum í kjölfar skýrslutöku. 

 

Lykilorð: Kynferðislegt ofbeldi, skýrslutaka, sálfræðiviðtal, brotaþolar. 
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Abstract 

 

Since 2018, victims of sexual violence in Iceland have been offered interviews with a 

psychologist after giving the police their statements. Today there has been little to no research 

done about as to if the psychologist interviews actually work for the better. The main goal of 

this research paper was to explore the victims experience on pressing charges, the police 

statements and the psychologist interviews following the police statements. In this research 

paper the Vancouver school of phenomenology was used. This is a qualitative research where 

four interviews were conducted with two participants who had both pressed charges, had 

completed a police statement and had an interview with a psychologist. This research is done 

in cooperation with the Police in North-eastern Iceland, the Hospital of Akureyri, the Health 

Institution of northern Iceland and the Research Center Against Violence at the University of 

Akureyri. In this research paper sexual violence, the consequences and reactions to sexual 

violence, post-traumatic stress disorder and previous research done on the matter along with 

other important factors are discussed. In the results the different experiences the participants 

had both with the police statements and the psychologist interviews are discussed. Also, the 

themes that came up during the analyzation of the interviews that were conducted. The 

importance of getting appropriate help after experiencing sexual violence, police interview 

methods and psychologist interview methods are also discussed. In addition to the length of 

the process when charges have been pressed and what kind of psychological effect this has 

had on the participants. One of the participants had a better experience than the other one and 

that was discussed specifically. Last but not least the importance of conducting interviews 

with the correct interview methods are discussed. It is concluded that interview methods used 

by police and possibly psychologists who work in the justice system should be looked at and 

improved, especially when victims of sexual violence are involved. 

  

Keywords: Sexual violence, police statements, psychologist interviews, victims 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUGARRÓ 

 iii 

Þakkarorð 

 

Fyrst af öllu viljum við þakka leiðbeinendum okkar, þeim Sigrúnu Sigurðardóttur og 

Karen Birnu Þorvaldsdóttur fyrir mjög góða leiðsögn og frábært samstarf. Við viljum þakka 

Lögreglu Akureyrar fyrir að aðstoða okkur við að finna þátttakendur fyrir rannsóknina og 

einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir allan þann stuðning sem við fengum á meðan 

skrif ritgerðarinnar stóð yfir. Sérstakar þakkir fá konurnar sem tóku sér tíma til að taka þátt í 

viðtölum fyrir þessa rannsókn, við óskum þeim velgengni í framtíðinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



HUGARRÓ 

 iv 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ...................................................................................................................................... i 

Abstract ...................................................................................................................................... ii 

Þakkarorð .................................................................................................................................. iii 

Inngangur ................................................................................................................................... 1 

Kafli I – Fræðilegt yfirlit ............................................................................................................ 3 

1.1 Almennt um kynferðisofbeldi .............................................................................................. 3 

1.2 Áhrif kynferðisofbeldis ........................................................................................................ 4 

1.3 Afleiðingar og viðbrögð við kynferðisofbeldi ..................................................................... 5 

1.4 Áfallastreituröskun ............................................................................................................... 6 

1.5 Áhættuþættir kynferðisofbeldis ............................................................................................ 6 

1.6 Karlmenn og kynferðisofbeldi ............................................................................................. 7 

1.7 Kærumál kynferðisbrota ....................................................................................................... 8 

1.8 Kæruferli hjá lögreglu .......................................................................................................... 9 

1.9 Skýrslutaka við rannsókn hjá lögreglu ............................................................................... 10 

1.10 Töluleg gögn um kynferðisofbeldi ................................................................................... 11 

1.11 Neyðarmóttaka fyrir þolendur .......................................................................................... 12 

1.12 Fyrri rannsóknir ................................................................................................................ 13 

1.13 Umbótaverkefni ................................................................................................................ 15 

Kafli II – Aðferðafræði ............................................................................................................ 17 

2.1 Rannsóknaraðferð............................................................................................................... 17 

2.2 Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði ................................................................................... 18 

2.3 Þátttakendur ........................................................................................................................ 20 

2.4 Framkvæmd ........................................................................................................................ 20 

2.5 Rannsóknarsiðfræði ............................................................................................................ 21 

Kafli III – Niðurstöður ............................................................................................................. 22 

3.1 Inngangur ........................................................................................................................... 22 

3.2 Niðurstöður skýrslutöku og sálfræðiviðtala ....................................................................... 22 

3.2.1 Sameiginlegir þættir við skýrslutöku lögreglu ................................................................ 23 

3.2.2 Mismunandi þættir við skýrslutöku................................................................................. 24 

3.2.3 Sameiginlegir þættir í sálfræðiviðtölum .......................................................................... 25 

3.2.4 Mismunandi þættir sálfræðiviðtala.................................................................................. 26 

3.2.5 Almennur munur þátttakenda .......................................................................................... 27 

3.3 Samantekt ........................................................................................................................... 28 

Kafli IV – Umræður ................................................................................................................. 30 



HUGARRÓ 

 v 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 33 

Viðaukar ................................................................................................................................... 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUGARRÓ 

 1 

Inngangur  

 

Kynferðislegt ofbeldi er eitt algengasta áfallið sem fólk verður fyrir á heimsvísu og 

geta afleiðingar þess verið margvíslegar. Andlegir áverkar eru oft meiri en líkamlegu 

áverkarnir og ekki er ólíklegt að einstaklingur sem verður fyrir kynferðisofbeldi glími við 

áfallastreituröskun eftir atburðinn. Þessar aðstæður eiga það sameiginlegt að þolandinn veit 

ekki hvort hann lifir eða deyr. 

Það er mikilvægt að þolandinn fari á neyðarmóttöku í skoðun og fái áverkavottorð. Því 

næst er hægt að leggja fram kæru en það getur verið mjög erfið ákvörðun fyrir þolandann að 

taka það skref. Til þess að kæra kynferðisofbeldi þarf að fara í gegnum kæruferli sem 

vanalega hefst á skýrslutöku hjá lögreglu. Einstaklingurinn er í flestum tilfellum í miklu 

uppnámi eftir verknaðinn, hvort sem hann fari strax á lögreglustöðina eftir atburðinn, 

nokkrum tímum eða jafnvel vikum eða mánuðum seinna. Að þurfa að rifja upp og tala um 

atburðinn getur verið mjög erfitt fyrir einstaklinginn og á þeim tímapunkti getur verið erfitt að 

muna allt sem gerðist nákvæmlega en það er einmitt það sem lögreglan þarf að fá að vita. 

Spurningarnar geta tekið mjög mikið á þar sem það er spurt mjög nákvæmlega út í öll 

smáatriði. Eftir skýrslutökuna tekur við bið. Sú bið er oftast mjög löng en þá er verið að 

rannsaka málið, yfirheyra meintan geranda og leita að sönnunargögnum. Þetta er oft margra 

mánaða ferli og því erfitt fyrir þolandann að sitja heima og bíða með áhyggjur af því hvort 

ákæra verði gefin út eða málið látið niður falla. 

Þeim einstaklingum sem verða fyrir kynferðisofbeldi stendur til boða að fá 

sálfræðiviðtal eftir skýrslutökuna og/eða eftir skoðun á neyðarmóttökunni. Það er mikilvægt 

að þolendur fái sálfræðing eða ráðgjafa til þess að tala við um árásina, líðanina og almennt um 

heilsufar eftir slíkt áfall. Hvort sem það kemur í ljós að kæran verði látin niður falla eða að 

hún komist alla leið í dómskerfið þá verður þolandinn að fá alla þá hjálp og stuðning sem í 

boði er til þess að vinna sig út úr þessu áfalli.  

Ritgerðinni er skipt í fjóra hluta; fræðilegt yfirlit, aðferðafræði, niðurstöður og 

umræður. Í fyrsta hluta er fjallað um kynferðisofbeldi, kæruferli, skýrslutöku hjá lögreglu, 

neyðarmóttöku, fyrri rannsóknir ásamt öðru. Í öðrum hluta er fjallað um eigindlegar 

rannsóknaraðferðir, Vancouver-skólann í fyrirbærafræði, þátttakendur, framkvæmd og 

rannsóknarsiðfræði. Í þriðja hluta verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og í þeim 

fjórða koma umræður um rannsóknina. 
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Tilgangur rannsóknarinnar er að auka þekkingu og dýpka skilning á reynslu þolenda 

kynferðisbrota af því að leggja fram kæru hjá lögreglu og að þiggja sálfræðiviðtal að lokinni 

skýrslutöku. Rannsóknarspurningin var því: Hver er reynsla þolenda kynferðisbrota af því að 

leggja fram kæru hjá lögreglu og að þiggja sálfræðiviðtal að lokinni skýrslutöku? Rannsókn 

þessi er hluti af umbótaverkefni í þágu þolenda kynferðisbrota á Norðurlandi og verður það 

rætt sérstaklega í lok fyrsta kafla. 
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Kafli I – Fræðilegt yfirlit 

 

1.1 Almennt um kynferðisofbeldi 

 

Kynferðisofbeldi á sér stað allstaðar en þess má geta að afleiðingar kynferðisofbeldis 

sem snýr að konum er eitt stærsta heilbrigðisvandamál í heiminum (þingskjal nr. 45/2009-

2010). Þrátt fyrir það er þetta vandamál lítið rannsakað í mörgum löndum og samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni eru í kringum ein af hverjum fjórum konum sem verða 

fyrir kynferðisofbeldi af hálfu maka síns og í kringum þriðjungur unglingsstúlkna segja að 

þeirra fyrsta kynferðislega reynsla hafi verið þvinguð (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi og 

Lozano, 2002). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er kynferðisofbeldi skilgreint 

sem allar kynferðislegar athafnir, tilraunir til kynferðislegra athafna, óæskilegar 

kynferðislegar athugasemdir eða tilraunir til mansals, eða á annan hátt beint, gegn kynhneigð 

einstaklingsins með þvingunum, af hverjum sem er óháð því hvaða samband er á milli 

geranda og þolanda, í hvaða umhverfi sem er, þar á meðal innan veggja heimilis eða á 

vinnustað (Krug o.fl., 2002). 

Lagaleg skilgreining á nauðgun hér á landi kemur fram í 194. grein almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, og er hún svohljóðandi:  

 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi, hótunum 

eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur 

en 1 ár og allt að 16 árum. Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum 

sambærilegum hætti. Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mælt er fyrir um í 1. 

mgr. að beita blekkingum eða notfæra sér villu viðkomandi um aðstæður eða að notfæra sér 

geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun manns til þess að hafa við hann samræði eða önnur 

kynferðismök, eða þannig er ástatt um hann að öðru leyti að hann getur ekki spornað við 

verknaðinum eða skilið þýðingu hans. 

 

Miðað við orðalag ákvæðisins þá skiptir aðferðin við verknaðinn meira máli en 

verndarhagsmunir og samþykki (þingskjal nr. 45/2009-2010). 

Kynferðisofbeldi felur meðal annars í sér nauðganir sem eru skilgreindar sem líkamleg 

þvingun á að þröngva sér, jafnvel þótt lítið sé, í sköp eða endaþarm með getnaðarlim, öðrum 

líkamspörtum eða jafnvel hlut. Tilraunin til að framkvæma þetta er þekkt sem tilraun til 
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nauðgunar og nauðgun af tveimur eða fleiri gerendum er þekkt sem hópnauðgun. 

Kynferðisofbeldi getur falið í sér annars konar árásir þar sem kynfæri koma við sögu, þar með 

talið þvingaða snertingu á milli munns, getnaðarlims, skapa eða endaþarms, einnig getur slíkt 

ofbeldi birst í mörgum mismunandi aðstæðum og umhverfi (Krug o.fl., 2002).  

Þvinganir spanna stórt svið af valdníðslu, fyrir utan líkamlegt vald þá getur 

valdníðslan innihaldið sálfræðilega ógn, kúgun eða aðrar ógnanir. Má þar nefna hótun um 

líkamlegan skaða, að vera sagt upp frá vinnu eða að fá ekki vinnu sem sótt er um. Þetta getur 

einnig átt við þegar þolandi er ekki í ástandi til eða getur ekki gefið samþykki sitt, til að 

mynda ef þolandi er drukkinn, undir áhrifum lyfja, sofandi eða andlega ófær um að skilja 

aðstæður (Krug o.fl., 2002). Flestar nauðganir eiga sér stað á heimilum brotaþola eða geranda 

og þar sem ósköp venjulegar aðstæður breytast skyndilega í nauðgunarárás, oftar en ekki var 

nauðgunin skipulögð fyrirfram en það er nær undantekningarlaust þegar um hópnauðgun er að 

ræða (þingskjal nr. 45/2009-2010).  

 

1.2 Áhrif kynferðisofbeldis 

 

Kynferðisofbeldi hefur djúpstæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu fólks sem verður 

fyrir því en ásamt því að valda þolanda líkamlegum meiðslum, þá getur ofbeldi af þessu tagi 

einnig haft allskonar líkamleg vandamál í för með sér, þar með talið kynsjúkdóma og önnur 

vandamál tengd kynfærum, bæði skammvinnum og langvinnum. Áhrif kynferðisofbeldis á 

andlega heilsu þolanda getur haft jafn slæm áhrif eins og á líkamlega heilsu. Dauðsföll af 

völdum kynferðisofbeldis geta verið vegna sjálfsvíga, HIV sýkinga eða morða, það 

síðastnefnda á sér þá vanalega stað á meðan brotið á sér stað eða þá að það sé framið 

heiðursmorð (Krug o.fl., 2002). Þvingað kynlíf getur leitt til fullnægingar geranda þrátt fyrir 

að undirliggjandi tilgangur þess sé frekar að sýna völd og yfirráð yfir fórnarlambinu heldur en 

að gerandi fullnægi sér. Þegar giftir menn eða menn í samböndum þvinga maka sinn til 

kynlífs þá trúa þeir því að þeir séu ekki að gera neitt rangt því þolandinn er maki þeirra (Krug 

o.fl., 2002). Áfall í kjölfar nauðgunar er líkt við því sem einstaklingar geta orðið fyrir við 

miklar náttúruhamfarir, stórslys og stríðsátök. Það sem þessar aðstæður eiga sameiginlegt er 

að þolandinn veit ekki hvort hann lifir eða deyr og miklar líkur eru á áfallastreituröskun í 

kjölfarið (þingskjal nr. 45/2009-2010)  
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1.3 Afleiðingar og viðbrögð við kynferðisofbeldi 

 

Líkamlegur kraftur geranda er ekki alltaf notaður þegar nauðgun á sér stað og 

líkamleg meiðsl eru ekki alltaf afleiðing. Á meðal algengustu afleiðinga kynferðisofbeldis eru 

tengdar andlegri heilsu og félagslegri heilsu þolandans (Krug o.fl., 2002). Þunganir geta átt 

sér stað í kjölfar nauðgana en það fer mikið eftir aðstæðum hverju sinni og notkun 

getnaðarvarna. Einnig geta blæðingar frá leggöngum, sýkingar, þykkildi, sársauki við kynlíf, 

krónískir mjaðmaverkir og þvagfærasýkingar verið meðal líkamlegra afleiðinga nauðgana og 

annarra kynferðisbrota (Krug o.fl., 2002).  

Öll tilfinningaleg viðbrögð við nauðgunum eru eðlileg en það er mismunandi hvernig 

konur bregðast við. Margar frjósa og reyna að komast út úr þessu sem minnst skaddaðar á 

meðan aðrar berjast á móti (þingskjal nr. 45/2009-2010). Margir þættir í sambandi við 

nauðganir eru sameiginlegir meðal þolenda en nauðgunin kemur alltaf á óvart, yfirleitt er 

gerandinn einhver sem konan þekkir hvort sem það er vinur, kunningi eða jafnvel 

fjölskyldumeðlimur. Það er algengt að konur kenni sjálfum sér um, þeim finnst að þær hefðu 

átt að sjá þetta fyrir og meðal fyrstu sálrænu viðbragða þeirra lýsa sér oft í tómleika og doða 

ásamt óraunveruleikatilfinningu. Þolendur eru oft eirðarlausir, með brenglað tímaskyn og 

ýmis önnur áfallaeinkenni. Mjög erfitt getur verið fyrir þá að horfast í augu við ofbeldið og 

því verður frásögn af árásinni oft samhengislaus sem síðan er stundum notað gegn 

þolandanum fyrir dómi. Líkamleg viðbrögð geta verið mjög áberandi, eins og ógleði, skjálfti, 

niðurgangur, kviðverkir og hraður hjartsláttur ásamt grátköstum, eirðarleysi og ótta (þingskjal 

nr. 45/2009-2010). 

 Í huga flestra kvenna sem lenda í nauðgun koma upp algengar spurningar eins og 

afhverju ég? Afhverju sá ég þetta ekki fyrir? Hefði ég getað komið í veg fyrir þetta? Oftast 

byrja konur á því að líta í eigin barm til þess að leita skýringa á því af hverju þær lentu í 

þessu. Þær líta á þetta sem persónulega árás, að það sé eitthvað í þeirra fari sem varð til þess 

að þeim var nauðgað. Ríkjandi fordómar gagnvart þeim konum sem er nauðgað og 

félagsmótun eru líklega ástæður þess að þær líta á nauðgun sem persónulega árás. Oft er stutt 

í sektarkenndina sem getur verið tengt því hvernig konan lítur á sjálfa sig og rétt sinn til þess 

að hafa stjórn á líkama sínum og aðstæðum (Stígamót, 2012).  
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1.4 Áfallastreituröskun 

 

Áfallastreituröskun er mjög algeng meðal þolenda kynferðisofbeldis. Um er að ræða 

geðröskun sem felur í sér að einstaklingur þarf að verða fyrir áfalli og sýna einkenni þess úr 

einhverjum af fjórum helstu klösunum: (1) truflandi hugsanir og endurupplifanir tengdar 

áfallinu, (2) að forðast hugsanir og tilfinningar tengdar áfallinu og/eða forðast ytri áminningar 

af áfallinu, (3) neikvæðar skapsveiflur og hugsanir vegna áfallsins og (4) aukin viðbrögð og 

örvun (Ashby og Kaul, 2016). Þeir sem þjást af áfallastreituröskun verða að hafa minnst sex 

einkenni úr þessum fjóru klösum og einkennin verða að vera hamlandi í daglegu lífi 

einstaklingsins. Það er einnig mikilvægt atriði að einstaklingur þarf ekki að upplifa einhvern 

atburð beint til að verða fyrir áfalli tengdum þeim atburði, til dæmis ef barn verður vitni að 

heimilisofbeldi foreldra eða einstaklingur fær fréttir um að fjölskyldumeðlimur hafi verið 

myrtur er nóg til að verða fyrir slíku áfalli. Þar að auki eru einstaklingsþættir mismunandi og 

hafa þeir áhrif á þróun einkenna áfalla og áfallastreituröskunar. Til að mynda eru einstaklingar 

sem glíma fyrir við kvíða eða þunglyndi og hafa gengið í gegnum aðra streituvekjandi atburði 

í lífi sínu enn líklegri en aðrir til að þróa með sér áfallastreituröskun heldur en þeir sem hafa 

enga sögu um geðsjúkdóma (Ashby og Kaul, 2016).  

 

1.5 Áhættuþættir kynferðisofbeldis 

 

Að útskýra kynferðisofbeldi gegn konum er erfitt því birtingarmyndir þess eru margar 

og getur átt sér stað í allskonar samhengi. Það eru til áhættuþættir sem auka líkur á að 

einstaklingur verði fyrir kynferðisofbeldi, áhættuþættir sem auka líkur á að karlmenn brjóti af 

sér og beiti aðra kynferðisofbeldi og áhættuþættir innan félagslegs umhverfis sem eykur líkur 

á nauðgunum og viðbrögðum við því (Krug o.fl., 2002).  

Rannsóknir sýna að ýmsir þættir hafa samleggjandi áhrif sem virka þannig að því fleiri 

sem áhættuþættirnir eru þeim mun líklegra er að einstaklingur verði fyrir kynferðisofbeldi 

(Krug o.fl., 2002). Áhættuþættir sem auka líkur á varnarleysi kvenna gagnvart 

kynferðisofbeldi eru ungur aldur, áfengis- eða fíkniefnaneysla, fyrrum saga um 

kynferðisofbeldi, að eiga fleiri en einn bólfélaga og fátækt. Í ljósi þess hve kynferðisofbeldi af 

hálfu maka er algengt getur það að vera giftar einnig verið áhættuþáttur meðal kvenna. Þættir 

sem auka líkur á að karlmenn brjóti af sér eru frekar lítið rannsakaðir en það sem sýnt hefur 



HUGARRÓ 

 7 

verið fram á er meðal annars hegðun þeirra, viðhorf og aðstæður. Félagslegt ástand þeirra 

gefur þeim einnig mörg tækifæri til kynferðislegrar misnotkunar og veitir það þeim stuðning 

ef athæfið er til dæmis félagslega samþykkt í þeirra menningu. Áhættuþættir sem auka líkur á 

að kynferðisofbeldi gæti átt sér stað í félagslegu umhverfi eru til dæmis að sumstaðar eru 

nauðganir félagslega samþykktar innan fjölskyldna, á vinnustöðum og í skólum. Það að 

kynferðisofbeldi sé sumstaðar félagslega samþykkt á sér rætur að rekja til þeirrar 

hugmyndafræði að karlmenn eigi rétt á kynlífi (Krug o.fl., 2002). 

 

1.6 Karlmenn og kynferðisofbeldi 

 

Karlmenn verða ekki síður fyrir kynferðisofbeldi og er það verulegt vandamál sem 

hefur sætt mikillar vanrækslu hvað varðar rannsóknir á því (Krug o.fl., 2002). Líkt og með 

kynferðisbrot og ofbeldi gegn konum, þá á kynferðisofbeldi gegn karlmönnum sér stað inn á 

heimilinu, á vinnustöðum, í skólum, í hernum, í fangelsum og meira að segja í 

gæsluvarðhaldi. Í fangelsum getur þvingað kynlíf átt sér stað í þeim tilgangi að gerandi er að 

sýna þolanda vald sitt yfir honum og að þolandinn eigi að sýna gerandanum virðingu. 

Kynferðisofbeldi sem er beitt af starfsmönnum fangelsa er einnig algengt í mörgum löndum 

og birtist það oft á þann hátt að starfsmenn þvingi fanga til að hafa kynferðismök 

starfsmönnum til skemmtunar eða þá að fangar eiga að sjá starfsmönnum fyrir kynlífi án þess 

að fangarnir vilji það (Krug o.fl., 2002). Rannsóknir sem gerðar voru, aðallega í þróuðum 

löndum, sýndu fram á að 5-10% karlmanna hafa sögu um kynferðisofbeldi í æsku og 

rannsóknir frá vestrænum löndum sýna einnig fram á að þvinguð fyrsta reynsla af kynlífi er 

því miður algeng (Black o.fl., 2013; Krug o.fl., 2002). Meirihluti karlmanna í rannsókn Black 

og félaga (2013), eða 52,4%, sögðu að gerandi hafi verið kunningi og 15,1% segja að gerandi 

hafi verið ókunnugur.  

Margir sérfræðingar telja að opinber gögn vanmeti fjölda karlkyns fórnarlamba og er 

það þá líklega vegna þess að þeir eru ólíklegri til að tilkynna slík brot heldur en konur og geta 

tilfinningar eins og sektarkennd, skömm og hræðsla um að vera ekki trúað átt sinn þátt í því 

(Krug o.fl., 2002). Afleiðingar kynferðisofbeldis í garð karla eru með svipuðum hætti og hjá 

konum og má þá helst nefna sálræna erfiðleika. Þeir geta bæði komið upp stuttu eftir að brotið 

á sér stað en geta einnig verið langvarandi. Aðrar algengar afleiðingar eru sektarkennd, reiði, 

kvíði, þunglyndi, áfallastreituröskun, kynlífsvandamál, svefnvandamál og sjálfsvígstilraunir. 
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Meðal unglingsstráka eru fíkniefnanotkun, ofbeldishegðun, þjófnaður og fjarvistir frá skóla 

einnig algengar afleiðingar (Krug o.fl., 2002).  

Forvarnir gegn kynferðisofbeldi gagnvart körlum þurfa að vera byggðar á skilning á 

vandamálinu, orsökum þess og aðstæðum sem það á sér stað í en í mörgum löndum er 

kynferðisofbeldi gegn körlum ekki meðhöndlað eins og kynferðisofbeldi gegn konum, þar 

sem það er ekki litið jafn alvarlegum augum á það. Karlmenn geta sótt sér stuðning í kjölfar 

kynferðisofbeldis með svipuðum hætti og konur en sum lönd hafa til dæmis opnað gjaldfrjáls 

símanúmer þar sem karlmenn geta hringt inn og fengið hjálp. Þeir geta einnig sótt sér ráðgjöf 

og annan slíkan stuðning (Krug o.fl., 2002). Það má því með sanni segja að ofbeldi af þessu 

tagi er mjög stórt og alvarlegt vandamál sem erfitt er að uppræta eða koma í veg fyrir. 

 

1.7 Kærumál kynferðisbrota 

 

Við rannsóknir á nauðgunarmálum hefur aðal áherslan verið á líkamlegt ofbeldi ásamt 

líkamlegum áverkum en andlegu áverkarnir hafa fengið litla athygli. Ásetningur gerandans 

þarf að ná til allra efnisþátta nauðgunarákvæðisins í öllum nauðgunarmálum og krafan er að 

gerandinn geri sér grein fyrir því að verknaðurinn var framinn gegn vilja brotaþolans. Í þeim 

málum þar sem engir líkamlegir áverkar eru sjáanlegir snýst sönnunin þá um það hvort 

gerandinn hafi áttað sig á því hvort þolandinn var samþykkur samræðinu eða ekki (þingskjal 

nr. 45/2009-2010).  

Í mars 2005 lýsti mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna yfir áhyggjum af 

kynferðisofbeldi gagnvart konum hér á landi en kvörtunin snerist aðallega um hversu fá 

nauðgunarmál leiða til ákæru miðað við þann fjölda kæra sem koma á borð lögreglu en þetta 

var ekki í fyrsta skipti sem þessar áhyggjur voru ræddar í sambandi við íslenskt réttarkerfi 

(þingskjal nr. 45/2009-2010). Skýring sendinefndar Íslands var sú að sönnunarerfiðleikar 

þessara brota væru mjög miklir og það væri aðalástæða þess að svona mörg mál væru felld 

niður hjá ákæruvaldi og lögreglu. Í kynferðisbrotamálum hafa líkamlegir áverkar og líkamlegt 

ofbeldi mikið að segja um sönnun á ásetningi og ef það eru engin ytri ummerki né vitni til 

staðar verður að leita annað til að byggja niðurstöður á. Önnur gögn eru þá til dæmis andlegar 

afleiðingar en þær eru oft mun meiri, varanlegri og alvarlegri en líkamlegu afleiðingarnar. Það 

eru yfirgnæfandi líkur á því að nauðgun hafi verið framin ef það liggur fyrir álit sérfræðinga 

að þolandinn hafi orðið fyrir áfalli við kynmök (þingskjal nr. 45/2009-2010).   
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1.8 Kæruferli hjá lögreglu 

 

Ef brotið hefur verið á einstaklingi er mikilvægt að hann kæri málið til lögreglu sem er 

hin almenna regla en þó er heimilt að kæra líka til ríkissaksóknara eða ríkislögreglustjóra en 

æskilegast er að kæra beint til lögreglu. Lögreglunni er skylt að taka við öllum kærum, hvort 

sem þær koma í gegnum síma eða inn á lögreglustöð svo framarlega sem þær heyra undir 

lögreglu. Lögreglan leiðbeinir brotaþolanum um hans réttindi samkvæmt lögum og hvert 

framhaldið er en ef um tjón er að ræða skal sá sem fer með rannsókn málsins gefa 

brotaþolanum kost á að gera bótakröfu og leiðbeina honum um réttindi hans því tengdu. 

Einnig þarf að leiðbeina honum um rétt til greiðslu bóta skv. lögum nr. 69/1995, ef um 

líkamstjón er að ræða (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, e.d.). 

Þegar um kynferðisbrot er að ræða á brotaþoli rétt á löglærðum réttargæslumanni ef 

hann óskar eftir því. Lögreglunni er þó skylt að tilnefna réttargæslumann fyrir brotaþola ef 

hann hefur orðið fyrir verulegu líkamstjóni og/eða tjóni sem ógnar andlegu heilbrigði vegna 

brotsins og lögreglan metur það svo að brotaþoli hafi sérstaka þörf fyrir réttargæslumann. 

Réttargæslumaðurinn gætir hagsmuna brotaþola og aðstoðar hann í málinu (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, e.d.). 

Lögreglu er heimilt að vísa kæru frá ef henni finnst ekki tilefni til þess að hefja 

rannsókn. Ennfremur er henni heimilt að hætta rannsókn sem er hafin ef það kemur í ljós að 

kæran var ekki á rökum reist eða ef ekki er grundvöllur fyrir því að halda rannsókninni áfram. 

Lögreglunni er skylt að tilkynna kærandanum ef kæru hans er vísað frá eða rannsókninni hætt 

en þá getur brotaþolinn farið fram á að fá rökstuðning fyrir þeirri ákvörðun. Innan þriggja 

mánaða frá því að sú ákvörðun er tekin, er hægt að bera hana undir ríkissaksóknara til 

endurskoðunar sem tekur þá lokaákvörðun um það hvort rannsókn fari fram eða ekki (Dóms- 

og kirkjumálaráðuneytið, e.d.). 

Við rannsókn máls fer lögreglan í það að leita af þeim einstaklingi sem er grunaður 

um brotið, finna sjónarvotta og hugsanleg vitni ásamt því að vettvangur brotsins er 

rannsakaður og leit hafin að sönnunargögnum. Ríkissaksóknari sér um að gefa út ákæru, það 

er að segja að höfða opinbert mál ef um er að ræða alvarlegustu brotin í almennum 

hegningarlögum en kynferðisbrot eru þar á meðal (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, e.d.).  

Brotaþoli hefur rétt til að bera fram skaðabótakröfu og skal lögreglan kynna þann rétt 

fyrir brotaþola sem má þá dæma í væntanlegu refsimáli. Ef hann fer fram á bætur vegna 

líkamstjóns, tjóns á munum eða miskabætur, skal tilgreina upphæð ásamt gögnum sem styðja 
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það eins og hægt er eftir atvikum innan ákveðins tímaramma. Lögreglunni ber að leiðbeina og 

hjálpa brotaþola við gerð kröfunnar og öflun gagna eftir þörfum. Samkvæmt lögum mun 

ríkissjóður bæta það tjón sem brotaþoli varð fyrir og er hann þá kynntur fyrir þeim rétti til 

bóta samkvæmt viðeigandi lögum. Ef brotaþoli er ófjárráða er lögráðamaður hans spurður 

hvort hann óski eftir því að fara fram á skaðabótakröfu fyrir hans hönd (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2009).  

 

1.9 Skýrslutaka við rannsókn hjá lögreglu 

 

Þegar yfirheyrsla fer fram hjá lögreglunni verður sá lögreglumaður sem sér um 

yfirheyrsluna að passa frá upphafi að gæta vel að ákvæðum VIII. kafla laga sem er um 

meðferð sakamála. Lögreglumaðurinn verður að gæta þess að sýna rólegheit og yfirvegun 

gagnvart sakborningi og/eða vitnum, ásamt því að vera alltaf algjörlega hlutlaus. Að öllu 

jöfnu er sakborningur sem er talinn vera undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna ekki 

yfirheyrður, allra síst ef um alvarlegt brot er að ræða eða takmörkuð sönnunargögn en ef það 

er gert verður að geta þess í skýrslunni, ásamt nákvæmri lýsingu á ástandi hans (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2009).  

Upptökur af yfirheyrslu yfir vitnum, brotaþola og sakborningum svo sem mynd og/eða 

hljóðritun eru heimil lögreglunni en það verður að koma fram í yfirheyrslunni að upptakan 

muni eiga sér stað. Eins ef hún átti sér ekki stað þá verður að gefa upp ástæðuna fyrir því en 

þá verður líka að skrá orðrétt framburð skýrslugjafa fyrst hljóðritun er ekki til staðar. 

Upptökubúnaðurinn sem er notaður verður að vera samþykktur af ríkislögreglustjóra. Gera 

þarf sérstaka skýrslu um framkvæmdina þar sem kemur fram nafn og kennitala hins 

yfirheyrða ásamt því hverjir voru viðstaddir, málsnúmer, dagsetning, staðsetning og hvenær 

yfirheyrslan hófst og endaði. Allir þeir sem eru viðstaddir verða að gera grein fyrir sér í 

upphafi yfirheyrslunnar en þegar yfirheyrslunni er lokið getur sá yfirheyrði og verjandi og/eða 

réttargæslumaðurinn komið á framfæri athugasemdum eða nánari upplýsingum (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2009). 
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1.10 Töluleg gögn um kynferðisofbeldi 

 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni kemur fram í könnun sem framkvæmd 

var í Bandaríkjunum að 14,8% kvenna, 17 ára og eldri, hafa orðið fyrir nauðgun 

einhverntímann á lífsleiðinni. Lítill hluti kvenna (2,8%) sögðust hafa orðið fyrir tilraun til 

nauðgunar og 0,3% úrtaksins sögðust hafa orðið fyrir nauðgun á síðastliðnu ári (Krug o.fl., 

2002). Í skýrslu National Intimate Partner and Sexual Violence Survey kemur fram að um 

helmingur kvenna (51,1%) sem höfðu orðið fyrir nauðgun sögðu að gerandinn hafi verið maki 

þeirra og 40,8% sögðu að gerandinn hafi verið kunningi þeirra. Meirihluti kvenna (81%) 

sögðust einnig hafa orðið fyrir verulegum einkennum áfallastreituröskunar í kjölfar 

kynferðisofbeldisins (Black o.fl., 2013). Í könnun sem var gerð í Suður-Afríku með úrtaki 

kvenna á aldrinum 18-49 ára voru 1,3% þeirra sem höfðu upplifað það að vera þvingaðar til 

kynlífs og í könnun sem gerð var í Tékklandi voru 11,6% kvenna sem sögðust hafa orðið fyrir 

þvinguðum kynlífsathöfnum einhverntímann á lífsleiðinni (Krug o.fl., 2002). Ef við færum 

okkur hingað heim þá kemur fram í gögnum Alþingis að á árunum 2007-2016 voru 4.183 

kynferðisbrot kærð eða tilkynnt til lögreglu og þá eru eftir öll brotin sem ekki eru kærð eða 

tilkynnt (þingskjal nr. 584/2016-2017). 

Í skýrslu nauðgunarmálanefndar frá árinu 1989 kemur fram að 48% kvenna veittu 

enga mótspyrnu við nauðguninni, en í 26% tilvika fólst mótspyrnan mestmegnis í því að verja 

sig og mótmæla verknaðinum. Fjórðungur kvenna veitti mikla líkamlega mótspyrnu. Í 

skýrslunni kemur einnig fram að rúmur helmingur kvenna hlaut litla sem enga líkamlega 

áverka en um þriðjungur var með minniháttar sýnilega áverka, meðal annars rispur, marbletti 

og þrota á húðinni en talsverðir líkamlegir áverkar voru í um 10% tilvika. Það sem telst meðal 

annars til alvarlegra áverka eru til dæmis áverkar í andliti, marblettir á útlimum, mjöðmum og 

brjóstkassa, blæðingar úr tannholdi og sprungnar varir (þingskjal nr. 45/2009-2010). 

Kynferðisofbeldi hefur verið tengt við mörg sálræn vandamál og hegðunarvandamál 

en niðurstöður rannsóknar Mullen, Walton, Romans-Clarkson og Herbison (1988) sýna að 

geðsjúkdómar hrjá um 33% kvenna sem hafa sögu um kynferðisofbeldi á fullorðinsárum, 

15% kvenna sem höfðu sögu um kynferðisofbeldi af hálfu maka síns og 6% kvenna sem 

höfðu enga sögu um kynferðisofbeldi. Það er einkennandi fyrir flesta þolendur nauðgana 

(85%) að finna fyrir skömm. Reiði er afleiðing í 55% tilvika og sektarkennd, depurð og léleg 

sjálfsmynd koma fram í 70% tilvika (þingskjal nr. 45/2009-2010).  
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1.11 Neyðarmóttaka fyrir þolendur 

 

Landspítali Íslands er með neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis en hún 

hefur verið starfrækt á Landsspítalanum í Fossvogi frá því árið 1993 en hún er sérhæfð í 

móttöku og meðferð þolenda kynferðisofbeldis. Móttakan hefur það að markmiði að bæta 

stöðu þeirra og velferð sem þangað sækja vegna kynferðisofbeldis eða tilraunar til 

kynferðisofbeldis. Tilgangurinn með þessari þjónustu er að reyna að koma í veg fyrir eða 

draga úr líkamlegum og andlegum afleiðingum kynferðisofbeldis. Mikilvægt er að þolendur 

komi sem allra fyrst og er mikið lagt upp úr því að taka vel á móti öllum sem þangað leita. Þar 

er tillitsemi og góðmennska höfð í fyrirrúmi og þess gætt að ekki örli á tortryggni og vantrú. 

Virðing er borin fyrir óskum og sjálfsákvörðunarrétt brotaþola. Móttakan stendur öllum til 

boða, bæði konum og körlum og er það einstaklingsbundið í hverju þjónustan á að felast en 

það er metið hverju sinni í samvinnu á milli starfsfólks neyðarmóttökunnar og þolandans 

(Landspítalinn, e.d.). 

 Á neyðarmóttökunni er í boði aðstoð hvort sem það er stuðningur og ráðgjöf eða þá 

læknisskoðun og meðferð. Í læknisskoðuninni eru tekin sýni til þess að útiloka sýkingar eða 

þungun og eru lyf gefin til þess að fyrirbyggja það. Réttarlæknisfræðileg skoðun og varðveisla 

sakargagna er líka í boði en sú þjónusta er ekki háð því hvort lögð verði fram kæra 

(Landspítalinn, e.d.). 

  Í réttarlæknisfræðilegri skoðun er gerð mjög nákvæm læknaskýrsla af atburðinum þar 

sem frásögn brotaþola er skráð. Útlit og ástand brotaþola er skráð ásamt andlegri líðan við 

komu en einnig er gerð nákvæm líkamsskoðun og er DNA strokusýni tekið. Teknar eru 

ljósmyndir af sýnilegum áverkum. Það er alltaf á valdi brotaþola að leggja fram kæru, 

sakargögnin eru geymd í minnst níu vikur en læknisskýrsla og sakargögn fara aldrei í hendur 

lögreglu nema með skriflegri yfirlýsingu um leyfi frá brotaþola (Landspítalinn, e.d.). Til að 

auka líkur á því að finna megi sakargögn verða þolendur að koma strax á neyðarmóttökuna. 

Það má alls ekki fara í bað eða þvo sér á nokkurn hátt fyrr en búið er að taka sýni og skoðun 

búin að fara fram. Gæta þarf þess að vera í sömu fötum og þolandi var í þegar atburður átti sér 

stað eða hafa þau meðferðis í poka án þess að þvo þau, ásamt öllu því sem gæti tengst 

atburðinum eins og til dæmis verjur, tíðartappar og bindi. Ef atburðurinn gerðist heima við þá 

er líka mikilvægt að hreyfa ekki við neinu þar né þrífa fyrr en búið er að rannsaka vettvanginn 

(Landspítalinn, e.d.).  

 Kreppuráðgjöf er í boði fyrir brotaþolann og nánustu aðstandendur en sálfræðingur 
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eða ráðgjafi veitir andlegan stuðning, ráðgjöf og hjálp við tilfinningalega úrvinnslu. Þessi 

viðtöl bjóðast brotaþolum að kostnaðarlausu. Þegar mat sálfræðings liggur fyrir á andlegri 

líðan brotaþola er í boði áframhaldandi meðferð og úrvinnsla eftir áfallið ásamt samvinnu við 

brotaþolann um sálfélagslega þætti. Unnið er í því að styrkja stuðningskerfi og þau bjargráð 

sem þegar eru til staðar með það að markmiði að hjálpa brotaþolanum að ná bata eftir áfallið 

(Landspítalinn, e.d.). 

 

1.12 Fyrri rannsóknir 

 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á brotaþolum kynferðislegs ofbeldis varðandi 

viðtalstækni í skýrslutöku og hvaða áhrif hún hefur á þolendur. Sama á við um rannsóknir um 

reynslu þolenda af sálfræðiaðstoð. Árið 2009 var þó gerð rannsókn í Afríku á 178 konum sem 

höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og fengið veitta sálfræðilega aðstoð. Athugað var 

hvort að sálfræðileg aðstoð eftir slíkt ofbeldi hefði einhver áhrif á konurnar og hvort þær 

hefðu þróað geðröskun með sér í kjölfarið af atburðinum. Mikill meirihluti kvennanna 

(78,7%) voru greindar með kvíðaraskanir. Einu til tveim árum seinna voru 64 af konunum 

fengnar til baka til að athuga hvort að sálfræðihjálpin í upphafi hafi haft einhver áhrif. 

Fimmtíu af þeim (89,3%) höfðu verið í miklu eða miðlungs áfalli eða neyð fyrir fyrstu 

sálfræðiaðstoðina en aðeins sextán (28,6%) eftir sálfræðiaðstoðina. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna einnig að sálfræðiaðstoðin eftir atvikið hafi haft góð og varanleg áhrif á 

konurnar (Hustache o.fl., 2009). Samkvæmt Freedy og félögum (1994) vilja flestir að það sé 

sálfræðiþjónusta í boði fyrir þolendur innan réttarkerfisins en margir sögðu einnig að sú 

þjónusta sem var í boði þá væri ófullnægjandi. Það verður þó að hafa í huga að þessi grein er 

komin til ára sinna og gæti verið að mikið hafi breyst frá skrifum hennar. 

Mjög mikilvægt er að athuga hvort að það sé í lagi fyrir þolendur ofbeldis að taka þátt 

í viðtölum hjá lögreglu, sálfræðingi eða jafnvel að taka þátt í vísindarannsóknum. Hugsanlega 

getur slík þátttaka haft neikvæð áhrif á einstaklinga en samkvæmt danskri rannsókn Nielsen, 

Hansen, Elklit og Bramsen (2016) virðist svo ekki vera. Rannsóknin gekk út á það að athuga 

hvort að þátttaka í vísindarannsóknum eftir að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi hafi 

neikvæð áhrif á þolendur og hvort það sé siðferðislega rétt þó að rannsakendur séu einfaldlega 

að reyna að hjálpa. Í ljós kom að meirihlutinn sagði að það hafi verið lítið vandamál fyrir þau 

að taka þátt og litu þau á þetta sem jákvæða reynslu. Flestir sögðu (78,4%) að þetta hafi verið 
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jákvæð reynsla, að þeim hafi liðið eins og rannsakendum væri ekki sama um þau og að þetta 

hafi verið gott tækifæri til að endurspegla reynslu sína. Lítill hluti þátttakenda (14,7%) sagði 

að þetta hafi verið neikvæð reynsla vegna þess að sumum fannst erfitt að þurfa að opna gömul 

sár eða að vera minnt á það sem þau þurftu að þola á meðan aðrir sögðu að þeim hafi 

einfaldlega fundist þetta erfitt eða óþægilegt (Nielsen o.fl., 2016). 

Til að leita svara við því hvernig best sé að taka viðtal við brotaþola í skýrslutöku, 

voru fundnar tvær rannsóknir sem gefa gott svar við þeirri spurningu. Samkvæmt rannsókn 

sem var framkvæmd í Svíþjóð árið 2004 eftir Ulf Holmberg kemur fram að það skiptir miklu 

máli hvernig fólk tekur viðtöl við brotaþola. Rannsakað var á tvo vegu hvernig lögreglumenn 

taka viðtöl við brotaþola. Í fyrri könnuninni voru lögreglumennirnir strangir og með ákveðið 

yfirráð, sem hafði þau áhrif á brotaþolana að þeir fundu fyrir kvíða á meðan skýrslutöku stóð 

og þar af leiðandi fengu lögreglumennirnir ekki eins mikið af upplýsingum frá þolendum. Í 

þeirri seinni voru lögreglumennirnir með mannúðlegri viðtalsstíl og fannst þolendum þeir 

vera virtir og voru því opnari og gáfu upp fleiri upplýsingar (Holmberg, 2004).  

Fisher og Geiselman (2010) gerðu rannsókn á skýrslutöku lögreglumanna og ýta 

niðurstöður rannsóknarinnar undir upplýsingarnar hér að ofan um það hvernig einstaklingum 

líður best þegar tekið er viðtal við þá. Í dæmigerðum skýrslutökum hjá lögreglu finnst 

brotaþolum oft eins og það sé komið fram við þau eins og þau séu grunaðir einstaklingar 

þegar þau eru spurð með mjög sérstökum lokuðum spurningum. Þegar brotaþolunum var 

gefinn kostur á því að tala opinskátt um reynslu sína og voru spurð með opnum spurningum, 

leið þeim eins og einstaklingurinn sem tók viðtalið hafi treyst og trúað þeim og hafi verið að 

hlusta á þau (Fisher og Geiselman, 2010). Það ætti því ekki að koma á óvart að brotaþolum 

sem finnst þeim vera treyst séu líklegri til að opna sig og séu samvinnuþýðari. Einnig kom 

fram í sömu grein að brotaþolar muni meira og geti því fyllt betur inn í eyður fyrir lögregluna, 

ef að viðtalið fór fram með opnum spurningum. Auk þess leið þeim betur eftir á og voru stolt 

að geta munað svo mikið. Þeim fannst þá frekar að þau hefðu stjórn á atburðinum sem gerðist 

frekar en að láta atburðinn stjórna þeim. Dæmigerðar skýrslutökur hjá lögreglu byggjast 

mikið á því að nota lokaðar spurningar, sem gerir brotaþolanum ekki kleyft að tjá sig eins og 

hann eða hún þarf. Aftur á móti, þegar notaðar eru opnar spurningar, eru meiri líkur á því að 

brotaþolinn opni sig meira en einnig hefur það þau áhrif að þeim finnst þau ekki vera í 

skýrslutöku eða viðtali, heldur eins og þau séu einfaldlega að segja sögu (Fisher og 

Geiselman, 2010). Með því að leyfa brotaþolunum að tala meira eru minni líkur á því að 

upplýsingar sem lögreglan fær séu þvingaðar. 
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Þrátt fyrir það að sumum einstaklingum finnist óþægilegt að taka þátt í rannsóknum 

eða fara í viðtal eftir að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, er mikilvægt að athuga það af 

hverju þessir einstaklingar taka þátt. Samkvæmt rannsókn eftir Campbell og Adams (2009) er 

lítið til af upplýsingum um það hvers vegna einstaklingar bjóðast til að taka þátt í 

rannsóknum, þar sem viðtölin eru augnliti til augnlitis, eftir að hafa upplifað kynferðislegt 

ofbeldi. Venjulega, þegar almennar rannsóknir eru gerðar, tekur fólk oft þátt vegna þess að 

kostirnir eru veigameiri en gallarnir. Hinsvegar, þegar kemur að rannsóknum sem þessum þar 

sem umræðuefnið tengist ákveðnum neikvæðum upplifunum, geta hugsanlegu gallarnir verið 

veigameiri en kostirnir, til dæmis tilfinningalegt uppnám einstaklingsins, skömm, óöryggi og 

tap á nafnleynd. Kostirnir gætu samt sem áður verið mjög mikilvægir því það getur verið 

gagnlegt fyrir þátttakendur að segja frá upplifun sinni með fólki sem vill hlusta (Campbell og 

Adams, 2009). Einnig segja Campbell og Adams (2009) að fólk sé oft tilbúið til að taka þátt í 

þeim tilgangi að geta hjálpað öðrum í sömu aðstöðu, til að hjálpa sjálfum sér eða til að hjálpa 

til við vísindalegar rannsóknir þegar umræðuefnið tengist því sem þau hafa upplifað sjálf.  

 

1.13 Umbótaverkefni 

 

Rannsókn þessi er hluti af umbótaverkefni í þágu þolenda kynferðisbrota á 

Norðurlandi á vegum Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra, Sjúkrahússins á Akureyri, 

Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og Rannsóknamiðstöðvar gegn ofbeldi við Háskólann á 

Akureyri. Umbótaverkefnið fór af stað snemma árið 2018 og er tilgangur þess að veita 

þolendum kynferðisbrota sálfræðiaðstoð eftir skýrslutöku hjá lögreglu, þeim að 

kostnaðarlausu. Sú sálfræðiaðstoð felur í sér stuðningsviðtal hjá sálfræðingi þar sem brotaþoli 

fær tækifæri til að segja frá reynslu sinni, upplifun á ofbeldinu sem hann varð fyrir og 

skýrslutökunni sjálfri. Þar er lögð áhersla á faglegt mat á áhættuþáttum sem gætu valdið því 

að brotaþoli þurfi aðstoð en einnig er veitt fræðsla um viðbrögð við áfalli. Markmið 

verkefnisins er að reyna að koma í veg fyrir að áfallastreituviðbrögð verði að 

sjúkdómseinkennum, auk þess að fræða um viðeigandi meðferðarúrræði ef þörf er á því 

(Karen Birna Þovaldsdóttir, 2019). Lítið er til af rannsóknum hérlendis um það hvort að slík 

sálfræðiviðtöl hafi mikilvægu hlutverki að gegna fyrir andlega heilsu brotaþola en eins og 

fram hefur komið sýna erlendar rannsóknir að mikilvægt er að brotaþolar kynferðislegs 

ofbeldis fái viðeigandi hjálp. Jafnframt skortir íslenskar rannsóknir á reynslu þolenda 
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kynferðisbrota af skýrslutöku en líkt og fram hefur komið er mikilvægt að viðtalsaðferðir 

lögreglumanna og annarra sem koma til með að taka viðtöl við brotaþola séu viðeigandi. Það 

að leyfa brotaþolum að opna sig á þann hátt sem er þægilegast fyrir þá en þar með aukast 

líkurnar á að mikilvægar upplýsingar komi fram. 
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Kafli II – Aðferðafræði 

 

2.1 Rannsóknaraðferð 

 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var eigindleg aðferðafræði notuð. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir ná yfir breytt úrval aðferða og getur þess vegna verið erfitt að 

útskýra þær. Í breiðum skilningi er eigindleg rannsóknaraðferð leið sem leyfir rannsakendum 

að skoða upplifanir annarra í smáatriðum. Það er hægt að gera með því að taka 

einstaklingsviðtöl, hópaviðtöl eða fylgjast með þátttakendum í því umhverfi sem verið er að 

rannsaka. Eitt helsta einkenni eigindlegra rannsóknaraðferða er að þessi aðferð leyfir 

rannsakendum að sjá þau viðfangsefni sem verið er að rannsaka út frá sjónarhorni 

þátttakenda. Þessar aðferðir leitast eftir því að skoða og skilja hluti, viðburði eða fólk í þeirra 

eigin umhverfi, reyna að skynja eða túlka það fyrirbæri sem rannsakað er og merkinguna á 

bakvið það (Hennink, Hutter og Bailey, 2010). 

Ástæða þess að valin var eigindleg aðferðafræði var vegna þess að það er besta 

aðferðin til að komast að því hvernig þátttakendur upplifðu skýrslutöku og kæruferli hjá 

lögreglu og hvernig þeir upplifðu viðtal hjá sálfræðingi eftir skýrslutökuna. Eigindleg aðferð 

leyfir rannsakendum að finna einstaklingsbundið mynstur og þar með sjáum við mismunandi 

sjónarhorn þátttakenda. Með eigindlegri aðferð er hægt að kafa dýpra í hlutina heldur en 

megindlegar aðferðir leyfa. Þátttakendur fá tækifæri til að koma skoðunum sínum vel í ljós og 

þar með gefst tækifæri fyrir rannsakendur að fá sem mestan skilning á viðfangsefninu 

(Hennink og fl., 2010). Í ljósi tilgangs rannsóknarinnar var því eigindleg rannsóknaraðferð 

talin henta betur en megindleg aðferð. Vegna fárra þátttakenda er erfitt að sýna fram á 

réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum en það er mikilvægt að hafa í huga að þær 

byggja á annari fræðasýn og þekkingarfræðilegri undirstöðu heldur en megindlegar 

rannsóknir. Markmið eigindlegra rannsókna er ekki að alhæfa útfrá niðurstöðum heldur frekar 

að sýna mikilvægi og trúverðugleika niðurstaðna sem sýna þá í kjölfarið ákveðið réttmæti 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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2.2 Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

 

Í þessari rannsókn var fyrirbærafræðileg aðferð notuð til að svara 

rannsóknarspurningunni. Nánar tiltekið Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði en sú aðferð 

byggir meðal annars á verkum heimspekinga eins og Edmund Husserls og Martin Heidegger. 

Hugmyndafræðilegur grundvöllur Vancouver-skólans byggir þó ekki aðeins á fyrirbærafræði 

heldur einnig túlkunarfræði og hugsmíðahyggju (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Markmiðið er 

að auka skilning á mannlegum fyrirbærum og er rannsóknarferlinu skipt í tólf þrep (sjá töflu 

1). Til að fara í gegnum hvert þeirra þarf rannsakandinn að fara í gegnum hið vitræna ferli 

sem er að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði byggir á þeim 

skilningi að allir einstaklingar sjái heiminn með sínum eigin augum og að sú sýn mótist af 

hans fyrri reynslu ásamt túlkun hans á þeirri reynslu. Þessi sýn hefur þá áhrif á hvernig hann 

sér og upplifir heiminn og hvernig hann kýs að lifa lífinu. Til þess að skilja mannlegt 

fyrirbæri þarf rannsakandinn að tala við einstaklinga sem hafa upplifað það á eigin skinni, 

hafa þessa reynslu og ná þá að mynda sér smám saman, með textagreiningaraðferðum, 

heildstæða mynd af fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

 

Tafla 1. Tólf rannsóknarþrep Vancouver-skólans og hvernig þeim var framfylgt. 

Rannsóknarþrepin tólf Það sem var gert í þessari rannsókn 

Þrep 1: Að velja samræðufélaga 

(úrtakið). 

Valdar voru tvær konur með tilgangsúrtaki. 

Þrep 2: Að vera kyrr (áður en 

samræður hefjast). 

Við undirbúning rannsóknarinnar voru lesnar 

greinar um það málefni sem tengist 

rannsókninni. Rannsakendur ígrunduðu 

fyrirfram gerðar hugmyndir sínar um 

fyrirbærið og leituðust við að setja þær til 

hliðar. 

Þrep 3: Þátttaka í samræðum 

(gagnasöfnun). 

Það voru tekin fjögur viðtöl við tvær konur. 
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Þrep 4: Skerpt vitund varðandi orð 

(gagnagreining). 

Unnið var samhliða að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu. 

Þrep 5: Byrjandi greining á 

þemum (að setja orð á 

hugmyndir). 

Viðtalsupptökur voru skrifaðar upp. Síðan 

var það lesið yfir nokkrum sinnum og merkt 

við það sem stóð upp úr (sameiginlega og 

mismunandi þætti) 

Þrep 6: Að átta sig á heildarmynd 

reynslu hvers einstaklings. 

Gerð var samantekt úr viðtölum fyrir báða 

þátttakendur úr fyrri viðtölum. 

Þrep 7: Staðfesting á heildarmynd 

hvers einstaklings með honum 

sjálfum. 

Samantektir voru kynntar og bornar undir 

konurnar. Báðar voru samþykkar því sem þar 

kom fram (viðtal 2). 

Þrep 8: Að átta sig á 

heildarmyndinni á fyrirbærinu 

sjálfu (meginniðurstöður 

rannsóknarinnar). 

Samantektir voru bornar saman og skoðaðir 

voru sameiginlegir þættir, það sem var 

sameiginlegt báðum þátttakendunum var 

dregið fram 

Þrep 9: Að bera saman 

niðurstöðurnar við 

rannsóknargögnin. 

Samantektir voru ítrekað skoðaðar á meðan 

skrif niðurstöðukafla voru gerð. 

Þrep 10: Að velja rannsókninni 

heiti sem lýsir niðurstöðu hennar í 

örstuttu máli (felur í sér túlkun á 

niðurstöðum rannsóknarinnar). 

Hugarró: Reynsla þolenda kynferðisbrota af 

því að leggja fram kæru hjá lögreglu og 

þiggja sálfræðiviðtal að lokinni skýrslutöku. 

Þrep 11: Að sannreyna 

niðurstöðurnar með einhverjum 

meðrannsakenda. 

Vegna eðli rannsóknarinnar og fjölda 

þátttakenda var ekki talin þörf á þessu þrepi. 
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Þrep 12: Að skrifa upp niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

Vísað var í báða þátttakendur í 

niðurstöðukaflanum, til að rödd þeirra beggja 

fengi að heyrast. 

(Byggt á Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 251) 

 

2.3 Þátttakendur  

 

Við val á þátttakendum í eigindlegum rannsóknum er afar mikilvægt að þeir séu 

einstaklingar sem hafa persónulega reynslu af því sem rannsaka á og hafi vilja og getu til þess 

að segja frá reynslu sinni. Notað var tilgangsúrtak við val á þátttakendum og er markmið þess 

að velja þátttakendur sem geta veitt góðar upplýsingar um viðfangsefnið. Reynt er að velja 

einstaklinga sem ekki eru að ganga í gegnum reynsluna á þeim tímapunkti sem viðtalið á sér 

stað. Betra er að einstaklingurinn hafi haft tíma til þess að ígrunda reynsluna og getur þá litið 

yfir farinn veg og miðlað af reynslu sinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Rannsakendur nutu aðstoðar fagaðila hjá embætti lögreglunnar á Norðurlandi eystra 

við val á þátttakendum. Lögreglan hafði samband við brotaþola kynferðisbrota sem höfðu 

komið til þeirra í skýrslutökur á síðustu tólf mánuðum og fengið sálfræðiviðtal að því loknu. 

Lögreglan sá um að finna þátttakendur fyrir rannsóknina þar sem þetta er viðkvæmt málefni, 

auk þess sem aðeins lögreglan hefur aðgang að þessum trúnaðarupplýsingum.  

Það fór svo að þátttakendur rannsóknarinnar voru tvær konur á þrítugsaldri sem höfðu 

lagt fram kæru um kynferðisbrot hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra. Báðar fóru í 

skýrslutöku og fengu stuðningsviðtal hjá sálfræðingi þar á eftir. Til að gæta nafnleyndar var 

þátttakendum gefin dulnefni sem notuð voru við alla úrvinnslu og birtingu gagna. 

 

2.4 Framkvæmd  

 

Tveir  þátttakendur tóku þátt í þessari rannsókn og fóru fram samtals fjögur viðtöl, tvö 

við hvorn þátttakanda. Það tók um þrjá mánuði að taka öll fjögur viðtölin. Ástæða þess að það 

tók svo langan tíma var að erfitt var að fá brotaþola til að taka þátt, enda tengist 

rannsóknarefnið mjög viðkvæmu málefni. Viðtölin voru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl, þar 
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sem viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar en einnig fengu þátttakendur tækifæri til að tjá sig 

um viðfangsefnið á opinn hátt. Viðtalsramminn (sjá viðauka A) var notaður fyrir báða 

þátttakendur í fyrri viðtölunum. Fyrra viðtalið við fyrri þátttakanda tók um 15 mínútur og 

þann seinni um 30 mínutur en í báðum tilfellum voru seinni viðtölin styttri. Bæði viðtölin við 

fyrri þátttakanda fóru fram í gegnum myndaspjall í tölvu og bæði viðtölin við seinni 

þátttakanda fóru fram heima hjá henni. Báðar konurnar fengu að ráða hvar viðtölin færu fram. 

Viðtölin voru tekin upp með leyfi þátttakenda, síðan skrifuð upp í tölvu og þar með hófst 

formleg greining á textanum sem byggist meðal annars á túlkunarfræði. Byrjað var á því að 

lesa textann yfir nokkrum sinnum til þess að fá heildarmynd af upplifun kvennanna. Þegar því 

var lokið var hafist handa við að merkja við þau atriði sem komu efninu sérstaklega við og 

voru talin mikilvæg varðandi reynslu þátttakenda. Þegar meginþættirnir í greiningunni lágu 

fyrir voru seinni viðtölin tekin. Með seinni viðtölunum var leitast við að fá staðfestingu á því 

að greining rannsakenda og áherslan á hvað væri mikilvægast í viðtölunum væri sú sama og 

hjá konunum.  

 

2.5 Rannsóknarsiðfræði 

 

Báðum þátttakendum var í sjálfvald sett hvort þeir tækju þátt og að þeim væri frjálst 

að hætta þátttöku hvenær sem er án eftirmála. Báðir þátttakendur skrifuðu undir 

samþykkisyfirlýsingu (sjá viðauka B) þess efnis að þeir hefðu óþvingað skrifað undir 

samþykki um þátttöku í rannsókninni. Einnig heimiluðu þátttakendurnir með því að skrifa 

undir samþykkisyfirlýsinguna að lögregla veiti rannsóknaraðilum upplýsingar um nafn þeirra 

og símanúmer. Þátttakendur fengu góða kynningu á rannsókninni áður en þeir tóku þá 

ákvörðun að taka þátt og fengu kynningarbréf um hana (sjá viðauka C). 

Vert er að nefna að áður en rannsókn hófst lágu tilskilin leyfi fyrir. Undirritaða 

samstarfsyfirlýsingu þeirra aðila sem koma að umbótaverkefninu sem þessi rannsókn er hluti 

af er hægt að sjá í viðauka D. Ekki var þörf á leyfi frá Vísindasiðanefnd en rannsakendur 

fengu staðfestingu á því hjá nefndinni. Ástæðan fyrir því er sú að þessi rannsókn var ekki gerð 

til að kanna reynslu þolenda á því ofbeldi sem þeir höfðu orðið fyrir heldur reynslu þeirra af 

skýrslutöku og sálfræðiviðtali í kjölfar skýrslutökunnar. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar, tilvísun S-8548. 
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Kafli III – Niðurstöður 

  

3.1 Inngangur 

 

  Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr fjórum viðtölum sem tekin voru við 

brotaþola kynferðisofbeldis sem höfðu farið í skýrslutöku hjá lögreglu og sálfræðiviðtal þar á 

eftir. Kaflinn skiptist í tvo hluta; niðurstöður varðandi reynslu af skýrslutöku og 

sálfræðiviðtali, þar eru fimm undirkaflar og er seinni hlutinn samantekt úr niðurstöðum. 

Viðtöl voru greind niður í sameiginlega þætti og síðan tekinn saman mismunur á 

upplifun þátttakenda á því að leggja fram kæru, með áherslu á skýrslutöku og sálfræðiviðtal 

þar á eftir. Eins og áður hefur komið fram var farið eftir rannsóknarþrepum Vancouver-

skólans. Mikilvægt þrep til að auka réttmæti og áreiðanleika er að bera niðurstöðurnar saman 

við rannsóknargögnin. Því voru samantektir viðtala og sameiginlegir þættir ítrekað skoðaðir á 

meðan skrif kaflans voru gerð. Meginþemu niðurstaðanna voru dregin fram og er farið nánar í 

þau hér að neðan, en reynsla þátttakenda var að mörgu leyti ólík og verður fjallað sérstaklega 

um það.  

 

3.2 Niðurstöður skýrslutöku og sálfræðiviðtala 

  

Fundnir voru fjórir sameiginlegir þættir með skýrslutökum og sálfræðiviðtölum. Rætt 

verður um að taka skrefið í að kæra, skýrslutökuna, kæruferlið og mikilvægi þess að leita sér 

sálfræðihjálpar. Margt var sameiginlegt á milli þátttakenda en það var einnig margt 

mismunandi við reynslu þeirra. Talað verður um mismun á upplifun þátttakenda á 

skýrslutöku, viðmót lögreglu við brotaþola og sálfræðiviðtöl eftir skýrslutöku. Fyrst munum 

við ræða það sem var sameiginlegt í skýrslutökum og svo muninn á þeim. Síðan ræðum við 

um það sem var sameiginlegt með sálfræðiviðtölum og svo muninn á þeim. Í enda kaflans 

ræðum við um almennan mun á þátttakendum sem gætu haft áhrif á niðurstöðurnar. 

Þegar kom að skýrslutökunni voru þær að megninu til ekki sammála en samt sem áður 

eru sameiginlegir þættir með skýrslutökunni sem rætt verður hér að neðan. Þær hafa, þegar 

upp er staðið, afar ólíka reynslu en fengu í endann mjög jákvæða upplifun af því að fá 
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sálfræðihjálp. Þrátt fyrir það að hafa ekki farið sömu leið þá reyndust sálfræðiviðtölin 

konunum gagnleg við að ná áttum, byggja sig upp og halda áfram með lífið í átt að hugarró. 

  

         3.2.1 Sameiginlegir þættir við skýrslutöku lögreglu 

  

Sameiginlegir þættir í skýrslutöku hjá lögreglu eru hversu erfitt það var að taka skrefið 

í að kæra, hversu erfið skýrslutakan var og hversu langdregið kæruferlið er. Fyrri 

þátttakandinn, með dulnefnið Dóra, fannst krefjandi að taka skrefið að kæra og fannst 

skýrslutakan afar erfið. Samt sem áður fannst henni þetta mjög mikilvægt skref, hún sagði: 

„Þetta var ógeðslega erfitt en þú veist, mér fannst ég bara þurfa að gera það, að ég myndi fá 

einhverja hugarró á því.” Seinni þátttakandinn, með dulnefnið Anna, fannst einnig erfitt að 

kæra því það kom ekki til greina þegar brotið átti sér stað. Hún óttaðist afleiðingarnar af því 

að leggja fram kæru og kveið skýrslutökunni, hún sagði: „Hún var mjög erfið en samt eitthvað 

svo róleg.” Anna var einnig spurð út í það hvort hún ætlaði upphaflega að kæra, hún sagði: 

  

Það er bara svo fáránlega erfitt að taka þá ákvörðun. Hjá mér sko bæði svona tengt umhverfinu 

líka eða samfélaginu eins og að mér yrði ekki trúað og bara erfitt að segja frá, að vita að allir 

myndu frétta þetta. 

  

Önnu fannst flestar spurningarnar í skýrslutökunni erfiðar, til dæmis þegar hún var 

spurð af lögreglumanni að því hvers vegna hún hafi ekki beðið gerandann um að hætta með 

orðum á meðan brotinu stóð. Henni fannst vera mikið af erfiðum spurningum sem var erfitt 

eða ekki hægt að svara. Hún sagði: 

  

Hann sko spurði mig af hverju ég sagði honum ekki að hætta með orðum og það var svona.. æi 

maður gat ekkert svarað því. Mér fannst það líka alveg pínu skrítið eða þú veist, hvaða máli 

skipti það. Ég vildi þetta augljóslega ekki og [...] það var alveg mikið um erfiðar spurningar sem 

var ekkert hægt að svara. 

  

Þær voru báðar mjög stressaðar fyrir þessu ferli en Dóra man ekki mikið eftir því hvað 

hún sagði í sinni skýrslutöku, hún sagði: „Núna í dag man ég ekki hvað ég sagði, ég er bara 

með minnisleysi af þessu. Þetta er bara ógeðslega erfitt.” Henni fannst óþægilegt þegar hún 

var beðin um að nota ákveðin orð yfir það sem átti sér stað, hún sagði: „Það var alltaf verið að 

þú veist, grípa fram í fyrir mér að ég ætti að segja þetta orð en ekki þetta orð.” Síðan sagði 
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hún: „Ég þurfti að segja [...] orðið eins og þau vilja að ég segi það en ekki eins og ég vil segja 

það.” 

Það er einnig sameiginlegt með þeim að hvorug þeirra vissi hvar málið þeirra var í 

ferlinu á þeim tíma sem rannsóknarviðtölin fóru fram og voru þær báðar búnar að bíða í 

marga mánuði eftir að fá að heyra eitthvað um hvar í kæruferlinu málin þeirra standa. Biðin 

tekur mjög á sögðu þær báðar. Um þetta sagði Dóra: „Þetta er búið að vera níu mánaða ferli 

núna. Ég fæ að vita í næsta mánuði hvað verður gert úr því.” Anna sagði þetta þegar hún var 

spurð hvar málið hennar standi: 

  

Ég hef ekki hugmynd, ég veit ekki neitt. Það er bara bið sem tók við.. ég meina það gerðist 

ekkert mikið eftir það. Ég meina ég hef ekkert heyrt í marga mánuði núna.. ég held að þetta sé 

bara stopp. 

  

Anna bætti því einnig við að henni þætti óþægilegt að vita ekkert um rannsókn málsins 

eða hversu langan tíma kæruferlið myndi taka frá upphafi til enda, hún sagði: „Mér finnst 

alveg mjög óþægilegt að ég veit ekkert hvenær hann fór í skýrslutöku eða neitt.. ég veit ekkert 

hvenær það kláraðist eða hvenær rannsóknin kláraðist yfirhöfðuð.“ 

 

3.2.2 Mismunandi þættir við skýrslutöku  

  

Þegar kom að því að skoða hvað væri öðruvísi við skýrslutökur hjá þátttakendum var 

tekið eftir því að ansi mikill munur var á viðmóti frá lögreglumönnum. Önnu fannst viðmótið 

hjá lögreglunni gott, það komu allir vel fram við hana þó margt hafi vantað upp á í 

skýrslutökunni sjálfri og þetta gekk mjög vel fyrir sig, hún sagði: „Við vorum bæði bara mjög 

heiðarleg og þau voru alveg almennileg sko.. leyfðu mér að taka pásu ef ég þurfti og þannig 

og gekk alveg mjög vel fyrir sig.. ég gat sagt það sem ég þurfti að segja.” Um viðmót 

lögreglunnar sagði hún: „Bara gott viðmót sko, eða lögreglan sem ég talaði við í 

skýrslutökunni var bara fínn þó hann væri að spyrja mann að óþægilegum spurningum.” Þetta 

var hinsvegar mjög erfitt skref en henni leið mjög vel eftir á: „Þó þetta hafi ekkert verið 

eitthvað nice þá leið mér bara svo vel strax á eftir að segja frá þessu.” Henni fannst einnig 

mjög gott að heyra frá réttargæslumanninum eftir skýrslutöku:  

 

En mér fannst líka mjög gott [...] að heyra frá réttargæslumanninum, hún talaði við mig eftir 

skýrslutökuna og tók það skýrt fram og minnti mig á það að ef málið mitt myndi falla niður þá 
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væri það ekki af því að þau trúa mér ekki. Hún tók það mjög skýrt fram að þá er það bara vegna 

þess að það eru ekki nógu mörg sönnunargögn til þess að kæra einstaklinginn, eða dæma hann.. 

það þarf mjög mikið til þess og það er mjög gott á þessum tímapunkti að heyra þetta því maður 

veit aldrei hvað gerist, kannski verður málið fellt niður. 

  

Dóru fannst viðmótið hinsvegar ekki gott og var hún mjög stressuð, hún sagði: „Ég 

var mjög stressuð í skýrslutökunni, ég bara, ég vissi ekkert hvernig ég átti að láta, ég var bara 

út úr heiminum, ég var nýbúin að vera á spítalanum.” Hún hefði viljað fá meiri skilning og 

stuðning frá lögreglunni í skýrslutökunni, hún sagði: „Manni fannst bara eins og til dæmis 

lögreglumaðurinn hafi verið bara [...], jú jú hann á að standa með báðum aðilum en þú veist, 

maður vill ekki fá að heyra það.“ Hún hefði kosið að hún mætti segja frá eins og hún vildi, 

einnig fannst henni þetta taka of langan tíma, hún sagði: 

 

Mér finnst bara að lögreglumennirnir ættu bara að leyfa manni að segja söguna eins og maður 

vill eða eins og þetta var, ekki endalaust að grípa fram í fyrir manni, [...] þetta er bara alveg út í 

hött að gera þetta. Maður veit ekkert hvernig maður á að vera í þessum aðstæðum, manni finnst 

bara að það sé verið að ráðast á mann með því að gera svona. 

  

  3.2.3 Sameiginlegir þættir í sálfræðiviðtölum 

  

Eitt sem var sameiginlegt með þeim varðandi sálfræðiviðtölin, þó það væri ekki hjá 

sálfræðingi í gegnum kerfið í bæði skiptin, er viðmótið frá sálfræðingum. Annað var hversu 

mikilvægt það er að fá viðeigandi hjálp. Bæði Dóra og Anna eru sammála um að það sé 

mikilvægt að fá sálfræðiviðtal eftir skýrslutöku, aðspurð sagði Anna: „Já mér finnst það mjög 

mikilvægt.” Einnig sagði hún: „Það er gott að fá þennan stuðning þegar maður er svona pínu 

einn og lost í þessu kerfi.” Um sálfræðiviðtalið sagði Dóra: „Ef það væri einhver fínn 

sálfræðingur þá myndi ég mæla með því.” Þrátt fyrir að Dóru hafi ekki líkað við 

sálfræðinginn sem henni var útvegað af lögreglu þá leitaði hún sér aðstoðar hjá Stígamótum, 

hún sagði: „Mér fannst bara Stígamót taka miklu betur á móti manni.” Þar komst hún að hjá 

sálfræðingi sem henni líkaði við og gat hjálpað henni, um það sagði hún: 

  

Hjá Stígamót eru sálfræðingar sem hafa lent í þessu og það er mikið heimilislegra hjá þeim þar 

sem maður er að tala um þetta skilurðu. Það er allt svona ógeðslega nice umhverfi hjá þeim og 

hvernig þau taka á móti þér. 
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Önnu fannst gott að hún fékk að tala við sálfræðing og byrja vinnuna við að ná sér 

aftur á strik andlega eftir brotið og eftir að hafa lagt fram kæru. Hún tók einnig fram að henni 

fannst líka gott að fá að hitta sama sálfræðinginn í þessi skipti sem hún fór og að það sé 

kannski ekki nóg að fara bara í eitt skipti, hún sagði: „Eitt skipti er kannski ekki að gera 

rosalega mikið [...], þarna komst ég í samband við hana og fékk alltaf að hitta hana, eða já 

sama sálfræðinginn aftur og aftur.” Einnig sagði hún: „Ég semsagt er með bara mjög jákvæða 

reynslu af viðtalinu og eins og ég sagði þá fór ég meira að segja í nokkur skipti, þrisvar eða 

fjórum sinnum, bara til að vinna í mínum málum.” Enn fremur sagði hún: 

Það er bara gott að ég fékk að tala við sálfræðing [...] ég er að reyna að halda áfram með líf 

mitt og það koma alveg dagar þar sem ég hugsa ekki um kæruna en æi þetta er samt bara svo 

mikið hang.. hangandi yfir manni. 

 

         3.2.4 Mismunandi þættir sálfræðiviðtala 

  

Konurnar voru ekki sammála um hjálpsemi sálfræðiviðtalsins sem þær fengu í 

gegnum kerfið en samt sem áður voru þær sammála um hjálpina sem þær þurftu. Eins og fram 

hefur komið var Dóra ekki ánægð með sálfræðinginn á spítalanum sem henni var útvegað af 

lögreglu eftir skýrslutökuna. Henni fannst sálfræðingurinn vera að skjóta á sig og að henni 

ætti að líða á einhvern ákveðinn hátt eftir þennan atburð, henni leið eins og hún væri bara 

„enn eitt málið” og fannst umhverfið á spítalanum vera óþægilegt. Hún fór aðeins í þetta eina 

viðtal þar. Hún sagði: 

  

Mér var bara boðið að fara á [spítalann] og ég fór ekki aftur [...], ég fór í tímann en mér fannst 

hún alltaf vera að skjóta á mig einhvern veginn að mér eigi að líða svona eða eigi að líða 

svona [...], hún var alltaf að skjóta á svörin sem ég var að segja henni og [...] hún var bara að 

taka þessu svona eins og enn eitt málið skilurðu. 

  

Eins og áður hefur komið fram leitaði Dóra svo seinna til Stígamóta og tók þar á móti 

henni sálfræðingur sem henni leið mun betur hjá og fékk viðeigandi aðstoð þar, hún sagði: 

„Stígamót taka bara best á móti manni. Ég myndi mæla með því að fara bara strax þangað, til 

Stígamóta en ekki á [...] [spítalann].” Anna sagði að sálfræðingurinn sem hún fór til hafi 

hjálpað sér að átta sig á viðbrögðum við brotinu og áfallinu sem fylgdi í kjölfarið, hún sagði: 

„Já, sálfræðingurinn minn sagði mér að viðbrögðin mín væru alveg eðlileg og svona.. já að 
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þetta væri eðlilegt og [...] að fræða mig.” Einnig nefndi hún það að henni fannst hún hafa 

komið ágætlega út úr skýrslutökunni og þess vegna hefur hún kannski átt auðveldara með að 

fara til sálfræðings og byrja að vinna úr áfallinu heldur en aðrir sem hafa átt erfiðara með 

skýrslutökuna. Hún sagði: „Ég sjálf held að ég hafi ekki komið svo illa út úr skýrslutökunni, 

svo það er ábyggilega erfiðara að fara í sálfræðiviðtal ef skýrslutakan hefur verið alveg 

hræðileg en samt á sama tíma ábyggilega enn mikilvægara.” Einnig tók Anna fram að hún 

fékk að stjórna sjálf hraðanum í viðtalinu hjá sálfræðingnum, hún sagði: „Ég mátti alveg ráða 

hvað ég vildi tala um, hún spurði mig bara hvað hefði gerst, [...] en einmitt gott að fá að 

stjórna eða ráða svona ferðinni sjálf, ég mátti bara ráða hvað ég vildi tala um.“ 

  

3.2.5 Almennur munur þátttakenda 

 

Eitt af því sem að stóð upp úr var að konurnar kærðu ekki á sama tíma. Dóra fór á 

lögreglustöðina og kærði kynferðisofbeldið á sama sólarhring og atburðurinn átti sér stað. Hjá 

henni kom aldrei neitt annað til greina en að kæra en henni leið samt sem áður ekkert betur 

eftir skýrslutökuna, hún sagði: „Ég kærði innan við tuttugu og fjórum tímum eftir að þetta 

gerðist.” Það var svo ekki fyrr en nokkrum mánuðum seinna sem hún leitaði sér hjálpar hjá 

Stígamótum og fékk þar viðtöl hjá sálfræðingum sem hjálpuðu henni mikið, hún sagði: „Ég 

fór ekki í neina hjálp fyrr en alveg eða í meira en hálft ár eftir þetta, svo að ég er bara 

nýbyrjuð núna á Stígamótum.” 

Anna kærði ekki fyrr en nokkrum mánuðum eftir atburðinn. Í byrjun ætlaði hún ekki 

að kæra og vildi bara fyrirgefa og gleyma en að burðast með þetta fór svo illa með hana að 

hún ákvað á endanum að kæra. Önnu létti mikið eftir skýrslutökuna og leið mun betur. Eftir 

skýrslutökuna fór Anna strax í sálfræðiviðtal sem gekk mjög vel. Um ástæðuna fyrir því að 

hún loksins fór sagði hún:  

 

Mér datt ekki til hugar að ég ætti að kæra.. það var mjög nákominn vinur sem gerði þetta en já 

svo var þetta bara alveg að eyðileggja mig.. hafði svo mikil áhrif á mig og líka bara það að láta 

eins og þetta væri bara í lagi, þannig að ég ákvað kæra. Alveg [nokkrum] mánuðum eftir á [...] 

og svo var ég líka búin að taka ákvörðun að fyrirgefa eða í raun og veru láta eins og þetta hefði 

aldrei gerst og við [...] vorum mikið í samskiptum við þennan vin okkar eftir þetta.. þrátt fyrir 

allt og það svona já fór bara með mig á endanum. 
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3.3 Samantekt 

 

Hér eru niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman og bornar saman við fyrri 

rannsóknir sem fjallað var um í fræðilega yfirlitinu. Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar er mikilvægt að þolendur kynferðisofbeldis fái þá hjálp sem þeir þurfa og einnig 

er mikilvægt að kerfið taki á móti þeim á réttan hátt. Dóru má nefna sem dæmi, reynslan 

hennar innan kerfisins er ekki góð og má þar nefna ástæður eins og viðmót lögreglu og 

sálfræðings. Dóra var meðvituð um það að lögreglan eigi að vera hlutlaus en henni fannst 

mjög erfitt að sjá það á þessum tímapunkti, þar sem hún var í miklu uppnámi að reyna að 

segja frá því sem gerðist og hefði hún viljað meiri stuðning þar. Lögreglan var oft að grípa 

fram í fyrir henni og henni leið eins og það væri verið að ráðast á hana. Mikilvægt er að 

lögreglan jafnt og sálfræðingar noti viðtalstækni sem er við hæfi þegar svo erfitt og viðkvæmt 

umræðuefni á í hlut.  

Á sama tíma er margt gott við kerfið, eins og mátti heyra hjá Önnu. Hennar upplifun á 

kerfinu var mjög góð að mestu leyti og sýnir það okkur að upplifun allra er alls ekki sú sama 

þegar kemur að réttarkerfinu. Þegar allt kemur til alls virðist kerfið vera gott að mörgu leyti 

en mikilvægt er að fólk innan réttarkerfisins og á heilbrigðisstofnunum beiti réttri 

viðtalsaðferð. Báðir þátttakendur okkar voru sammála um að viðeigandi sálfræðiviðtöl hafi 

hjálpað þeim og kemur það heim og saman við rannsókn Hustache o.fl. (2009) þar sem kemur 

fram að sálfræðiaðstoð eftir slíkt brot hafi góð og varanleg áhrif á þolendur. Anna nefndi í 

sínu viðtali að það skiptir miklu máli hvernig spurningarnar eru orðaðar og að hverju er spurt 

en í rannsókn Holmberg (2004) var einmitt rætt um að það skiptir máli hvernig fólk sem tekur 

viðtöl ræðir við þolendur. Fisher og Geiselman (2010) tala um í sinni rannsókn að best sé að 

nota opnar spurningar í skýrslutökum því það gerir þolanda kleyft að tjá sig að vild og þannig 

séu minni líkur á að lögreglan fái þvinguð svör frá þolandanum. Þolendum leið þá eins og 

þeim væri treyst og trúað af þeim sem tók viðtalið, þar með verða þolendur samvinnuþýðari 

og opna sig meira. Einnig kom í ljós að þolendur muna meira og geta þá frekar svarað 

spurningum lögreglunnar og fyllt í þær eyður sem upp á vantar, þeim leið þá líka oft betur 

eftir á. Í viðtalinu við Dóru sagði hún að lögreglan hefði verið að biðja hana um að nota 

ákveðin orð og fannst henni það mjög óþægilegt sem ýtir enn frekar undir fyrri rannsóknir 

þeirra Fisher og Geiselman (2010). 

Að fá sálfræðiviðtal eftir svona hræðilegan atburð er mikilvægt, sama hvaðan 

þolandinn fær viðtalið. Þó að Dóra hafi ekki náð tengslum við sálfræðinginn á spítalanum þá 
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fékk hún á endanum sálfræðiviðtal hjá Stígamótum sem hjálpaði henni. Anna hafði mikið 

gagn af sínu sálfræðiviðtali strax eftir skýrslutökuna og náði þá að vinna í sínum málum í átt 

að bata. Anna sagði að það hafi verið gott að fá að opna sig almennilega og Dóra sagði að 

Stígamót hafi tekið mikið betur á móti henni. Þar var umhverfið heimilislegt sem skipti hana 

máli en henni fannst spítalinn vera of kuldalegur. Henni fannst það líka hjálpa til að hjá 

Stígamótum hitti hún sálfræðinga sem höfðu lent í því sama og hún. Hún tók þó fram að hún 

myndi mæla með sálfræðiviðtali ef það væri sálfræðingur sem manni liði vel hjá. Það ýtir enn 

frekar undir mikilvægi þess að fá viðeigandi hjálp frá kerfinu.  

Þegar kemur að kæruferlinu sjálfu þá fóru konurnar ekki sömu leið í því. Báðar 

ákváðu þær að kæra til þess að reyna að öðlast hugarró, Dóra ákvað að kæra strax en Anna 

ekki fyrr en nokkrum mánuðum seinna. Þeim fannst báðum erfitt að kæra en eru ánægðar í 

dag að hafa farið þá leið. Það er hinsvegar að hafa skaðleg áhrif á þær að þurfa að bíða svo 

lengi eftir niðurstöðu í málinu. Önnu fannst til dæmis upplýsingaflæðið ekki nógu gott, henni 

fannst óþægilegt að vita ekki hvenær gerandinn fór í skýrslutöku eða hversu langan tíma það 

tæki yfirhöfuð að ljúka við slíka rannsókn. Enn í dag, þegar þessi ritgerð er skrifuð, vita þær 

ekki hvar kæran er í ferlinu og hvort þessar kærur komast yfirhöfuð alla leið í dómskerfið eða 

verði felldar niður. 
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Kafli IV – Umræður  
 

 

Vert er að taka fram að ein helsta takmörkun rannsóknarinnar eru fáir þátttakendur og 

því ber að varast að alhæfa um niðurstöðurnar. Markmið rannsóknarinnar var að auka 

þekkingu og dýpka skilning á tiltekinni reynslu en ekki að alhæfa út frá henni um alla 

þolendur sem hafa kært kynferðisbrot. Í niðurstöðunum koma samt sem áður fram mikilvægar 

upplýsingar sem hægt er að nota í framtíðar rannsóknum eða gefur öðrum þá hugmynd, ef 

áhugi er fyrir því, að rannsaka þetta enn frekar með fleiri þátttakendum. 

Að kæra kynferðisbrot er án efa erfið lífsreynsla, hvort sem það er gert strax eftir 

atburðinn eða nokkrum mánuðum seinna. Þátttakendur í þessari rannsókn fóru ekki sömu leið 

í kæruferlinu. Andlegt ástand þátttakanda var líklega ekki það sama nokkrum klukkutímum 

eftir atburðinn eða nokkrum mánuðum seinna. Dóra var í miklu uppnámi þegar hún kærði og 

var þá nýkomin af sjúkrahúsinu en Anna kærði nokkrum mánuðum eftir atburðinn og fannst 

gott að geta loksins létt af herðum sínum og var tilbúin til að vinna með áfallið. Allt þetta gæti 

mögulega haft áhrif á niðurstöðurnar bæði hvað varðar skýrslutöku og sálfræðiviðtal þar á 

eftir. Á sama tíma er ljóst að þetta er einstaklingsbundið og erfitt að segja hvað hefur áhrif.  

        Þegar kemur að skýrslutökunni sjálfri er eins og tvær mismunandi viðtalsaðferðir hafi 

verið notaðar á konurnar. Lögreglumennirnir töluðu ekki eins við konurnar og líklegast er það 

einstaklingsbundið hvernig viðtalið fer fram eftir því hver tekur viðtalið. Hugsanlega er það 

einn vinkill sem hefur mikil áhrif, að viðtalsaðferðir lögreglumanna séu ekki eins. Kemur þá 

upp sú hugsun að þegar viðtalsaðferðirnar eru ekki eins líður brotaþolum oft eins og kerfið 

standi ekki með þeim á meðan aðrir brotaþolar eru ánægðir með það hvernig kerfið tók á móti 

þeim. Að sjálfsögðu þarf lögreglan að fá að vita hvernig atburðurinn átti sér stað og þurfa þá 

oft að spyrja óþægilegra spurninga til að fá svör við spurningum sínum en ætli það sé ekki til 

betri leið til að fá þeim spurningum svarað en sú viðtalsaðferð sem er nú oft notuð? Eins og 

fyrri rannsóknir benda á þá eru meiri líkur á að brotaþolar segi réttar frá og gleymi síður 

smáatriðum þegar þeir fá að opna sig á sinn hátt, frekar en að svara lokuðum spurningum 

lögreglu. Sérstaklega þegar viðtalið fer fram eins og í tilfellinu hennar Dóru, þar sem hún var 

beðin um að nota ákveðin orð sem henni fannst óþægilegt að nota. Líklegast hefur það haft 

mikil áhrif á það hvernig henni leið í skýrslutökunni og í kjölfarið haft áhrif á upplýsingaöflun 

lögreglu. 

         Það sama má segja um sálfræðiviðtalið eftir skýrslutökuna sem konurnar fengu í 

gegnum lögregluna. Anna fékk sálfræðing sem hún var mjög ánægð með en Dóra fékk 
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sálfræðing sem henni leið ekki vel hjá. Það lítur allt út fyrir það að viðtalsaðferðin hafi ekki 

verið góð, þá í tilfelli Dóru. Hún hins vegar fékk viðeigandi sálfræðiaðstoð frá Stígamótum 

þar sem betur var tekið á móti henni. Hugsanlega var svipuð eða eins viðtalsaðferð notuð í 

tilfelli Önnu hjá sálfræðingi eftir skýrslutöku og í tilfelli Dóru hjá Stígamótum, þar sem vel 

var tekið á móti þeim báðum og þeim leið mikið betur eftir á. Mikilvægt er að brotaþolar fái 

að vera þeir sjálfir, ráði ferðinni og fái að tala um þetta á sínum hraða, eins og í tilfelli Önnu. 

Dóra var í sjálfu sér ekki óánægð með að fá sálfræðiviðtal, henni líkaði einfaldlega ekki við 

sálfræðinginn sem hún fékk í gegnum kerfið vegna viðmóts hans. Anna kom hinsvegar inn á 

mikilvægan punkt í sínu viðtali en þar benti hún á að ef einstaklingur kemur illa út úr 

skýrslutöku hjá lögreglu að þá sé jafnvel enn erfiðara að fara í sálfræðiviðtal eftir á og styður 

það við þær niðurstöður varðandi reynslu Dóru á sálfræðiviðtali beint eftir skýrslutöku. 

         Einnig má nefna umhverfið sem brotaþolar eru settir í þegar þeir fara í sálfræðiviðtal. Í 

tilfelli Dóru hjá Stígamótum sagði hún að það væri mikið heimilislegra og má reikna með því 

að umhverfið hafi haft ákveðin áhrif á hana. Líklega myndu flestir velja heimilislegt umhverfi 

fram yfir kuldalega og stofnanalega skrifstofu. Annað sem vert er að nefna er hversu góð áhrif 

það hafði á Dóru að fá að tala við einhvern hjá Stígamótum sem hafði lent í því sama og hún 

sjálf. Að tala við manneskju sem hefur svipaða reynslu á svo hrottalegum atburði hlýtur að 

láta brotaþola líða eins og hann sé ekki einn, að einhver standi við bakið á honum, það hefur 

mögulega mikil áhrif á andlega líðan. 

         Ánægjulegt var að heyra af reynslu Önnu af réttargæslumanni hennar. Augljóst er að 

það hefur góð áhrif á brotaþola að fá að heyra að þeim sé trúað og hefur eflaust hjálpað henni 

mikið í gegnum þessa erfiðu tíma, við hinsvegar vitum ekki hvort Dóra hafi fengið að heyra 

það sama frá réttargæslumanni sínum. 

         Einn sameiginlegur þáttur í niðurstöðum þessarar rannsóknar var biðin frá því að kæra 

átti sér stað og að heyra frá aðilum innan réttarvörslukerfisins um gang mála. Báðar hafa þær 

beðið svo mánuðum skiptir sem hefur haft mikil áhrif á þær. Lífið er í ákveðinni biðstöðu og 

ljóst er að erfitt er að bíða eftir niðurstöðu þar sem málalokin geta verið mjög niðurbrjótandi, 

svo sem niðurfelling málsins. 

Að lokum má velta því upp hvað sé hægt að gera í kjölfarið af þessari rannsókn? Þurfa 

lögreglumenn og sálfræðingar almennt að uppfæra viðtalsaðferðir sínar í þágu brotaþola eða 

eru það aðeins einstaka manneskjur innan kerfisins sem þurfa að breyta sínum aðferðum? 

Einnig, hvað er hægt að gera til þess að gera kæruferlið þægilegra fyrir þá sem þurfa mest á 

því að halda? Til þess að brotaþolar kynferðisofbeldis fái þann innri frið sem þeir eiga skilið? 

Augljóst er að það sé mikil þörf á að rannsaka þetta enn frekar. Við getum rétt ímyndað okkur 
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hversu erfitt það er fyrir konurnar sem tóku þátt í rannsókninni að hafa þetta hangandi á 

herðum sér á meðan þær reyna að halda áfram með lífið, tilbúnar til þess að öðlast þá hugarró 

sem þeim vantar. 
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Viðaukar 
 

 

Viðauki A 

Viðtalsrammi 

 

 

22. janúar 2019 

 

Tilraunaverkefni á vegum Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra, Sjúkrahússins á 

Akureyri, Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og Rannsóknamiðstöðvar gegn ofbeldi við 

Háskólann á Akureyri. 

 

Viðtalsrammi fyrir fyrirbærafræðilega rannsókn 

Reynsla þolenda kynferðisofbeldis af því að leggja fram kæru hjá lögreglu og þiggja 

sálfræðiviðtal að lokinni skýrslutöku 

1. Hver er reynsla þín af því að leggja fram kæru um kynferðisofbeldi?  

2. Hver er reynsla þín af skýrslutökunni?  

3. Eitthvað sem þér fannst betur mega fara?  

4. Eitthvað sem þér fannst vel gert?  

5. Hver er reynsla þín af því að þiggja sálfræðiviðtal að lokinni skýrslutöku? 

6. Eitthvað sem þér fannst betur mega fara?  

7. Eitthvað sem þér fannst vel gert?  

8. Heldur þú að það skipti máli?  

9. Telur þú að það sé mikilvægt að bjóða brotaþolum kynferðisofbeldis upp á viðtal hjá 

sálfræðingi að lokinni skýrslutöku? 
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Viðauki B 

Samþykkisyfirlýsing 

 
 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu hér að framan og samþykki að taka þátt í 

rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Ég heimila jafnframt að lögregla veiti rannsóknaraðilum upplýsingar um nafn mitt og 

símanúmer. 

 

Virðingarfyllst, 

 

______________________________________________  

Undirskrift 

 

______________________________________________  

Staður og dagsetning 
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Viðauki C 

Kynningarbréf 

 

 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknar um reynslu þolenda kynferðisofbeldis af því að leggja fram 

kæru hjá lögreglu og þiggja sálfræðiviðtal að lokinni skýrslutöku. 

  

Ágæti viðtakandi. 

 

Við, undirritaðar, erum í BA námi í sálfræði við Háskólann á Akureyri og er rannsókn 

þessi lokaverkefnið okkar. Það er hluti af tilraunaverkefni á vegum Lögreglustjórans á 

Norðurlandi eystra, Sjúkrahússins á Akureyri, Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og 

Rannsóknarmiðstöðvar gegn ofbeldi við Háskólann á Akureyri. Ábyrgðaraðilar og 

leiðbeinendur rannsóknarinnar eru dr. Sigrún Sigurðardóttir lektor og deildarformaður 

framhaldsnámsdeildar heilbrigðisvísindasviðs við HA og Karen Birna Þorvaldsdóttir 

stundakennari við heilbrigðisvísindasvið HA. Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku 

þinni í framangreindri rannsókn. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu þolenda 

kynferðisofbeldis af því að leggja fram kæru hjá lögreglu og þiggja sálfræðiviðtal að lokinni 

skýrslutöku. Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð, nánar tiltekið fyrirbærafræðilega 

rannsókn. Hún byggir á gagnasöfnun með viðtölum við einstaklinga sem þekkja vel til þess 

fyrirbæris sem rannsakað er hverju sinni. Það væri heiður að fá að ræða við þig um þína 

reynslu. 

Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé algjört næði. Reikna 

má með því að viðtalið taki um 30-60 mínútur. Það verður hljóðritað og eftir að það hefur 

verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og staðarháttum verður breytt í 

afrituninni þannig að ekki verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til þín eða þeirra 

sem þú fjallar um. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið algjörum 

trúnaði og nafnleynd. Við leggjum áherslu á að þér er í sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt í 

þessari rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að 

gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki þátt eða hætta þátttöku mun það ekki hafa neinar 
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afleiðingar fyrir þig. Eins er þér heimilt að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni.  

 

Virðingarfyllst, 

 

 

Nafn: Heiðbjört Ýrr Guðmundsdóttir 

Sími: 849-8919 

Netfang: ha160227@unak.is 

 

 

Nafn: Helena Sif Guðmundsdóttir 

Sími: 846-9075 

Netfang: ha160259@unak.is 

 

 

Nafn: Margrét Alma Hannesdóttir 

Sími: 690-9427 

Netfang: ha160156@unak.is 

 

 

 

 

 

 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu, 

Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551- 1444, tölvupóstfang: 

vsn@vsn.is. 
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Viðauki D 

Samstarfsyfirlýsing 
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