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Ágrip 

Bakgrunnur: Kynferðislegt samþykki er tiltölulega nýleg umræða í samfélaginu og hefur verið ákveðin 

vitundarvakning undanfarin ár vegna byltinga á borð við #MeToo. Efnið er lítið rannsakað, þar með er 

skilningurinn á hugtakinu lítill og því má gera ráð fyrir að einstaklingar eru ekki að veita skýrt samþykki 
fyrir kynlífi.  

Tilgangur og markmið: Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða hvað felst í 

kynferðislegu samþykki meðal ungs fólks. Markmiðið er að skoða samþykki, með eða án orða, eftir 

kynjamun og áhrifaþáttum. 

Aðferð: Þessi fræðilega samantekt byggir á tíu rannsóknargreinum. Heimildaleit fór fram í gagnabanka 

PubMed með ákveðnum leitarorðum auk þess var ein grein tekin úr heimildalista einnar greinar. 

Gagnaleitin miðaðist við greinar sem komu út á árunum 2010-2020 en vegna þess hve lítið er búið að 

rannsaka efnið er ein greinin eldri. Stuðst var við greinar á ensku. Í upphafi var ætlunin að skoða greinar 
sem snúa að konum, en þar sem málefnið er frekar nýlegt eru flestar rannsóknirnar með báðum kynjum.  

Niðurstöður: Kynferðislegt samþykki virðist vera tjáð á mismunandi hátt hjá báðum kynjum, það er 

ýmist tjáð með líkamlegri tjáningu án orða, með orðum eða hvoru tveggja. Fram kom að þegar 
einstaklingar tjá sig með orðum sé um að ræða skýrt samþykki. Flestir virðast nota líkamlega tjáningu 

til þess að veita samþykki sitt, en konur voru þar í meirihluta. Þegar líkamlegri tjáningu er beitt til þess 

að tjá samþykki er mun líklegra að misskilningur geti átt sér stað. Margir áhrifaþættir geta skipt máli 

þegar kemur að kynferðislegu samþykki eins og þvingun, áfengis og vímuefna notkun og lengd 

parasambanda. 

Umræður/ályktun: Niðurstöður þessarar samantektar sýna að ungt fólk tjáir samþykki sitt á 

mismunandi hátt og virðist meirihluti þeirra nota líkamlegar vísbendingar frekar en tjáningu með orðum. 

Hugtakið kynferðislegt samþykki virðist hafa óskýra merkingu meðal fólks þar sem umræðan er nýleg 

og málefnið hefur ekki verið mikið rætt. Nauðsynlegt er að einstaklingar geti haft samskipti fyrir kynmök 

til þess að vita hug hvors annars. Forvarnarstarf í framtíðinni er mikilvægt til þess að opna umræðuna 

um mikilvægi kynferðislegs samþykkis. Hjúkrunarfræðingar gegna meðal annars því hlutverki að veita 

fræðslu um kynheilbrigðismál og stuðla að forvörnum og geta því aukið þekkingu og færni ungs fólks á 
kynferðislegu samþykki.  

 

Lykilorð: Kynferðislegt samþykki, ungar konur, ungir karlmenn og samskipti. 
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Abstract 

Background: Discussions about sexual consent are relatively new in the community and greater 

awareness about the topic has evolved in light of revolutions like #MeToo. Research about the topic has 

been scarce which has resulted in a lesser understanding of the concept and therefore it can be 
assumed that individuals have not been granting a clear consent for sexual activities. 

Purpose and aim: The purpose of this thesis is to conduct a literature review of young people´s 

comprehension of the term sexual consent The aim is to explore verbal or non-verbal consent, gender 

differences and influential factors. 

Method: This literature review was based on ten research papers. The literature search was conducted 

via the PubMed search engine using specific keywords. One study was retrieved from a reference list 

of one article. The literature search was focused on papers published in English between the years 

2010-2020, but in light of how few research papers have been published in that time frame, one paper 
is older. Originally the primary focus was to find papers about the experience of women but in light of 

the scarcity of studies on sexual consent and because the topic is relatively new most research focused 

on the experience of both male and female. 

Results: Sexual consent seems to be granted in different ways among both men and women, verbally, 

non-verbally, and both. Sexual consent was more definite when given verbally. Most people seem to 

give consent in a non-verbal manner of which women are a majority. When consent is expressed non-

verbally a misunderstanding is more likely to occur. Many influential factors can affect sexual consent, 

like coercion, alcohol and drug use, and length of romantic relations. 

Discussion: The result of this literature review demonstrates that young people express their consent 

in different manners and that most people seem to give their consent non-verbally instead of verbally. 

Understanding of the term sexual consent seems to be unclear whereas the discussion is relatively new 

and scarce. It is of great importance that people discuss their thoughts and wishes before having sex. 

Preventive work in the future should aim at initiating a discussion about the importance of sexual 

consent. Nurses have to role amongst others to educate about sexual health and to promote prevention. 

Therefore they are able to increase young people´s knowledge and comprehension about sexual 
consent. 

 

Keywords: sexual consent, young women, young men, communications. 
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1 Inngangur  
Kynferðislegt samþykki er mikilvægt til þess að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi (Baldwin-White,  2019).  

Nauðsynlegt er að konur hafi stjórn á eigin kynlífi og geti sagt „nei“ þegar áhuginn fyrir því er ekki til 

staðar. Í herferðum sem snúa að kynferðisofbeldi eru gerðar kröfur um að konur séu frjálsar og að þær 

geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir um samþykki í parasambandi (Burkett og Hamilton, 2012). Í nánum 

parasamböndum virðist algengara að kynferðisofbeldi sé beitt með orðum heldur en líkamlegu valdi. 

Kynferðisofbeldi í samböndum ungs fólks er samfélagslegt vandamál og hefur það lítið verið rannsakað 

hér á landi (Rannveig Á. Guðjónsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2017; Barter, McCarry,  Berridge og 

Evans, 2009). 

Samkvæmt Muehlenhard (1995/1996) er hægt að túlka samþykki á tvenna vegu. Í fyrsta lagi andleg 

athöfn, sem þýðir að samþykki er ákvörðun sem einstaklingur tekur það er að segja að ákveða að stunda 

kynmök með annarri manneskju eða í öðru lagi munnleg/hegðunarleg athöfn, sem þýðir að samþykki er 

eitthvað sem er komið á framfæri munnlega eða án orða við annan einstakling. Síðarnefnda túlkunin um 
samþykki sem munnleg/hegðunarleg athöfn eða ytri tjáning hefur fengið meiri athygli í ritrýndum greinum 

sem rannsakendur nota til að leysa vísbendingar sem almennt eru notaðar til að miðla samþykki.  

Í þessari fræðilegu samantekt verður lögð áhersla á ungt fólk sem er kynferðislega virkt. Mikilvægi 

þessarar samantektar byggist á hve lítið hefur verið rannsakað efni sem snýr að samþykki í kynlífi og er 
því vert að skoða það betur. Ætla má að ungt fólk hafi greiðari aðgang að snjallforritum með aukinni 

snjallsímanotkun og þar af leiðandi auðveldar það ungmennum að horfa á klám sem gefur ranga sýn á 

heilbrigt kynlíf. Í klámi eru mörk yfirleitt ekki virt, lítið er um virðingu og samþykki ekki til staðar. 

Samkvæmt rannsókn Rannsóknar og greiningar (2018) á unglingum í 8 – 10. bekk í grunnskóla var allt 

að helmingur drengja sem horfði á klám einu sinni í viku eða oftar. Á sama tíma upplifa stúlkur á sama 

aldri aukinn þrýsting á að senda óviðeigandi nektarmyndir gegnum samskiptaforrit. Umræðan í 

samfélaginu hefur bent til þess að miklum þrýstingi getur verið beitt í gegnum stefnumótaforrit hvað 
varðar kynmök.  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að skoða hvað felst í kynferðislegu samþykki meðal 

ungs fólks. Skoðað verður hvernig samþykki fyrir kynmökum er gefið, með eða án orða, eftir kynjamun 

og áhrifaþáttum. Einnig verður skoðað hverskyns áhrifaþættir hafa áhrif á kynferðislegt samþykki. Auk 
þess verður skoðað hvernig rangtúlkað samþykki getur leitt til kynferðisofbeldis. 

1.1 Rannsóknarspurning  
Í þessari fræðilegu samantekt verður leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hvað felst í kynferðislegu 
samþykki meðal ungs fólks út frá kynjamun og áhrifaþáttum? 

1.2 Skilgreiningar 
Aðgerðarlaus hegðun (passive behaviour)  

Aðgerðarlaus hegðun er hlutlaus hegðun þar sem einstaklingur hvorki samþykkir né neitar óskum eða 

þörfum annars aðila (Jozkowski, Sanders, Peterson, Dennis og Reece, 2014). 
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Kynferðislegt samþykki (sexual consent) 

Kynferðislegt samþykki er þegar báðir aðilar hafa gefið munnlegt samþykki til þess að sýna fram á viljann 

til að stunda kynlíf (Humphreys og Brousseau, 2010). 

Innra samþykki (internal consent) 

Innra samþykki snýr að tilfinningum um viljann gagnvart ákvörðuninni um að samþykkja kynmök, þessar 

tilfinningar fela í sér örvun, öryggi, vilja, samkomulag og óskir (Marcantonio, Jozkowski og Wiersma-

Mosley, 2018).  

Ytra samþykki (external consent) 

Ytra samþykki er samþykki sem er miðlað með líkamlegum vísbendingum en eru ekki munnlegar og 

viðkomandi tekur þátt í kynferðislegum atlotum án þess að streitast á móti eða segja nei (Marcantonio 

o.fl., 2018). 

Kynferðisleg þvingun (sexual coercion) 

Kynferðisleg þvingun er þvingunaratferli þegar þrýstingur eða rifrildi er beitt til þess að stunda kynmök 

(Muehlenhard, Humphreys, Jozkowski og Peterson, 2016).  

Virkt samþykki (active consent) 

Virkt samþykki byggist á því að karlar og konur komi sínum kynferðislegum löngunum á framfæri (Perry, 

2008).  

Stöðugt samþykki (continuous consent) 

Stöðugt samþykki er hugmyndin um að með hverju skrefi í kynferðislegum athöfnum þarf að veita 
samþykki (Baldwin-White, 2019).  

Ungar konur (young women) 

Ungar konur eru á aldrinum 15 til 24 ára samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(World Health Organization, 2014). 

Kynferðisleg skylda (sexual obligation) 

Þegar einstaklingur er áhugalaus um kynlíf og kynlöngun hans er minni eða ekki til staðar. Upplifir hann 

gjarnan kynlífið sem kynferðislega skyldu sem hann þarf að sinna þrátt fyrir kynlöngunin sé ekki til staðar 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2018). 

Kynferðisleg áform (sexual intention) 

Kynferðisleg áform í kynferðislegum atlotum eru sett fram með orðum og eða án orða. Einnig er hægt 

að tjá sig með eða án orða á sama tíma en með því er ólíklegt að skilaboðin um samþykkið sé túlkað á 

rangan hátt. Ef kona er til dæmis spurð hvort hún vilji stunda kynmök og hún svarar já ég vil hafa samfarir 

með þér núna og um leið dregur hún félaga sinn nær sér og snertir á honum kynfærin (Winslett og 

Gross, 2008).  

Staðfest samskipti (closed loop communication) 

Staðfest samskipti eru boðskipti sem innihalda þýðingarmikil skilaboð. Það þarf að tryggja að báðir aðilar 

hafi sama skilning og endurtaka það sem hinn aðilinn spurði um (Salik og Ashurst, 2019).   
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2 Bakgrunnur 

2.1 Kynferðislegt samþykki 
Umræðan um kynferðislegt samþykki er að verða meira áberandi í samfélaginu. Sem dæmi, er 

kynferðislegt samþykki kjarni #MeToo byltingarinnar, sem berst á móti kynbundnu ofbeldi (Ryan, 2011). 

Það er jafnframt áberandi í réttarhöldum sem standa og falla með því hvort samþykki hafi verið gefið 
eða ekki (Shields, 2013).  Ýmist er hægt að miðla samþykki munnlega eða nota tjáskipti án orða 

(Jozkowski, Herbenick, Schick, Reece, Sanders & Fortenberry, 2013). Árið 2018 var gerð breyting á 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940, með síðari breytingum (kynferðisbrot) nr. 16/2018. Nýju lögin 

hljóma svona: „Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann án samþykkis hans gerist 

sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum.“ Samþykkið þarf að 

vera tjáð af frjálsum vilja og telst ekki liggja fyrir ef ofbeldi, hótunum eða annarri þvingun er beitt (Lög 

um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum).  

Samþykki þarf að vera skýrt þannig að einstaklingur sem íhugar að stunda kynlíf hefur ekki rétt á að 

taka ákvörðun fyrir hinn aðilann og að sá sem hefur frumkvæðið að kynlífi verður að vera viss um að 

gagnkvæm löngun sé til staðar. Hann verður að leita að jákvæðum vísbendingum um vilja, beita 

heilbrigðri skynsemi og taka mið af öllum viðeigandi aðstæðum (Schulhofer, 2015), þó er einnig 
mikilvægt að viðurkenna að tjáskipti án orða getur leitt til kynferðisofbeldis (Baldwin-White, 2019). 

Samkvæmt nýlegri rannsókn sem framkvæmd var á 55 háskólanemum í Bandaríkjunum til þess að 

öðlast betri skilning á sjónarmiðum þeirra um samþykki og hvernig þeir tryggja að það hafi verið gefið. 

Þá sýndu niðurstöður að þeir hafi ekki stöðuga, heildstæða eða nákvæman skilning á samþykki. 

Þátttakendur lýstu oft samþykki á óskýran hátt og gátu einungis greint skýrar vísbendingar um samþykki. 

Skilningur þeirra á samþykki byggist á eigin reynslu og hvernig þeir veita samþykki í kynferðislegum 

aðstæðum. Líklegt er að nemendur túlki samþykki á mismunandi hátt. Þar sem samþykki er kjarninn í 

forvörn gegn kynferðislegum árásum (sexual attack) er mikilvægt að skilja hvernig háskólanemar gera 
sér grein fyrir samþykki til að takast betur á við misskilning sem getur leitt til kynferðisofbeldis (Baldwin-

White, 2019).  Nemendur voru sammála um að bein samskipti væru nauðsynleg þegar kemur að 

samþykki. Þeir lýstu munnlegu samþykki þannig að einstaklingurinn þyrfti að svara játandi með orðum. 

Þegar þeir reyndu að lýsa skilningi þeirra með meiri nákvæmni umfram munnlega staðfestingu voru svör 

þeirra óljós og óviðeigandi (Baldwin-White, 2019). Sumir lýsa samþykki sem skýrum samningi á milli 

einstaklinga, en aðrir sem óbeint samkomulag (Beres, 2014). Mikilvægt er að það sé veitt stöðugt 

samþykki (continuous consent) í gegnum allan þann tíma sem kynferðisleg atlot eiga sér stað (Baldwin-
White, 2019). Þegar einstaklingar hafa gefið virkt (active consent) og stöðugt samþykki ætti það að vera 

fullnægjandi upphafspunktur til þess að hefja kynferðisleg atlot (Baldwin- White, 2019).  

2.2 Virðing og tjáskipti 
Sjálfsvirðing og að bera virðingu fyrir öðrum eru hugtök sem tengjast gjarnan og eiga stóran þátt í 
grunnþáttum í parasamböndum (Sóley S. Bender, 2019). Frá fæðingu spila foreldrar stórt hlutverk í að 

byggja upp barnið sitt á þann hátt að þau upplifi heilbrigt líf, læri að elska, myndi uppbyggjandi sambönd 

við aðra og elska sjálfan sig. Með uppeldi eins og þessu er líklegra að einstaklingurinn taki réttari 
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ákvarðanir seinna í lífinu. Einnig hafa rannsóknir sýnt að þeir unglingar sem fá kynfræðslu frá foreldrum 

sínum taki heilbrigðari ákvarðanir hvað varðar kynlíf og eiga auðveldara með að bera virðingu fyrir maka 

sínum og byggja upp traust ástarsamband (Huberman, 2002).  

Tjáskipti er mikilvægur þáttur á meðal karla og kvenna hvað varðar samþykki fyrir kynferðislegum 
atlotum. Kynferðislegt samþykki er hægt að miðla á tvo vegu, segja frá kynferðislegum áformum (sexual 

intention) með orðum eða án orða. Lykilatriði sem koma í veg fyrir kynferðislegan misskilning í 

samskiptum er hvort kynferðislegum áformum sé skýrt miðlað og síðan túlkað á réttan hátt (Winslett og 

Gross, 2008).  

Í rannsókn sem var framkvæmd í Bandaríkjunum á 55 háskólanemum kom í ljós að ungar konur eiga 

í erfiðleikum með að tjá sig, bæði með og án orða, um að þær vilji ekki stunda kynlíf (Baldwin-White, 

2019). Óbein hegðun og tjáning án orða eru óljós skilaboð og því auðvelt að misskilja samþykkið 

(Winslett og Gross, 2008). Aðrir fræðimenn töldu líklegt að þörf væri á herferðum til að fræða og þjálfa 

einstaklinga um mikilvægi þess að virða mörk og munnlegt samþykki. Herferðir sem leggja áherslu á að 

„nei þýðir nei“ (Cook og Messman-Moore, 2018). 

Samskipti út frá lögfræðilegu sjónarmiði eru þegar annar aðilinn svarar játandi eða neitandi og 

endurtekur það sem hinn aðilinn spurði um, það er dæmi um staðfest samþykki (closed loop 

communication). Konan samþykkir kynferðisleg atlot með orðum og miðlar því samþykki með þátttöku í 

þeim atlotum. Staðfestandi kynferðislegt samþykki virðist því gefa skýrustu mynd af samskiptum og 

túlkun á því hvað kynferðislegt samþykki felur í sér (Winslett og Gross, 2008).  

2.3 Þvingað samþykki/ kynferðisleg þvingun 
Þvingað kynlíf er verulegt lýðheilsuvandamál og tengist langtíma heilsufarslegum vandamálum fyrir 

ungar konur (Fantasia, Fontenot, Sutherland og Lee-St. John, 2015). Þvingað kynferðislegt samþykki 
hefur verið tengt við ýmis heilsufarsleg vandamál meðal kvenna, þar á meðal kvíða, lægra sjálfsmati, 

tilfinningalegum vandamálum, þunglyndi og minni afkastagetu í vinnu (Jozkowski og Sanders, 2012).  

Konur á háskólaaldri (18-25 ára) eru í mikilli hættu á kynferðislegri þvingun samanborið við konur í 

öðrum aldurshópum og virðist skortur á skýru samþykki vera ástæðan (Fantasia o.fl., 2015). Mat á 
kynferðislegu samþykki er flókið mál, sérstaklega í tengslum við náið samband (Logan, Walker & Cole, 

2015; Muehlenhard, Humphreys, Jozkowski og Peterson, 2016). Kynferðisleg þvingun getur verið 

villandi og getur línan á milli þvingunar og samþykkis í kynlífi verið óljós (Muehlenhard o.fl., 2016).  

Samkvæmt rannsóknum virðist vera auðveldara að láta undan þrýstingi þegar konur er ástfangnar í 

nánu sambandi, heldur en í skyndikynnum. Einnig hefur verið sýnt fram á að karlmenn beiti andlegu 

ofbeldi til þess að hafa samfarir og leiki sér að tilfinningum kvenna og noti hótanir eins og að þeir myndu 

leita utan sambandsins til að fá kynferðislegar þarfir sínar uppfylltar. Þessi hegðun var réttlætt með því 

að kynferðislegar þarfir karlmanna séu stjórnlausar og það verði að svara þeim með því að þjóna þeim 
annars er þeim leyfilegt að leita eitthvert annað (Fernet, Hébert, Brodeur & Théorét, 2019). Ungar konur 

upplifa gjarnan að þær séu skyldugar til þess að uppfylla kynferðislegar þarfir maka síns, sem bendir til 

þess að hefðbundnar staðalímyndir kynjanna um kynlíf séu viðvarandi (Humphreys, 2007). Einnig að 

kynjaðar væntingar um að karlar hafi kynferðislegar þarfir og það sé hluti af „kvenlegum skyldum“ að 

fullnægja þeim (Bagwell-Gray, 2019). Ein af algengustu þvingunaraðferðum karla er að hunsa mótmæli 
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kvenna (Harned, 2013; Rapaport & Burkhart, 1984). Ennfremur sýna rannsóknir að kona verður að segja 

„nei“ þrisvar sinnum að meðaltali áður en karlmaðurinn byrjar að trúa því að hún meini það. Ef að gerandi 

stöðvar ekki kynferðislegar athafnir sínar eftir að kona hefur sagt „nei“ eykur það vanmáttarkennd hennar 

og getur það orðið að langvarandi áfalli (Cook og Messman-Moore, 2018). Ef einstaklingur veitir 

samþykki fyrir einni kynferðislegri athöfn er ekki hægt að gera ráð fyrir því að hann samþykki allar 

kynlífsathafnir (Rape, abuse & incest national network, 2018).  

Aldursmunur getur haft áhrif þegar kemur að kynferðislegri þvingun, sá sem er eldri getur notfært sér 

það vegna þess að kynferðislegar þarfir hans geta verið álitnar lögmætari en hins aðilans. Greint hefur 

verið frá því að munnleg þvingun kemur oftar fram innan parasambands eða þegar einstaklingar hafa 

áður verið í kynferðislegu sambandi (Fernet o.fl., 2019). 

Konur geta verið með lítinn kjark til þess að standa með sjálfum sér og eru því líklegri til þess að láta 

undan þrýstingi þegar hinn aðilinn vill hafa samfarir (McLean og Anderson, 2009). Konan gæti samþykkt 

kynlíf til þess að komast hjá því að fá stimpilinn „tepra“. Konum hefur verið kennt að þær eigi að vera 

góðar (Hurst, Leberman & Edwards, 2016), svo þær segja gjarnan „já“ við kynlífi vegna þess að þær 

vilja ekki særa tilfinningarnar hjá hinum aðilanum (Baldwin-White, 2019). Barátta gegn kynferðisofbeldi 
felur í sér að ungar konur komi fram vilja sínum um það hvort þær vilji eiga í kynferðislegum samskiptum 

við annan aðila (Carmody, 2009). 

2.4 Samþykki undir áhrifum áfengis og vímuefna 
Ýmislegt er hægt að gera til þess að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi, en ein af þeim leiðum er að gera 

ungmennum grein fyrir því að einstaklingur sem er með skerta meðvitund vegna inntöku lyfja sem valda 

tímabundinni lömun geti ekki gefið samþykki (Herbenick, Fu, Dodge og Fortenberry, 2019). Þegar 

einstaklingur eru undir áhrifum áfengis er vitsmunaleg hugsun hans ekki skýr og gerir viðkomandi sér 

ekki fullkomlega grein fyrir nærumhverfi sínu. Áfengi getur stuðlað að því að einstaklingurinn beri minni 

virðingu fyrir sjálfum sér og hafi minni hömlur. Einnig hefur áfengi þær afleiðingar að virkt samþykki er 

ekki veitt og misskilningur getur átt sér stað (Jozkowski og Wiersma-Mosley, 2015). Fræðimenn hafa 

kannað hvernig áfengisneysla hefur áhrif á ákvörðunartöku einstaklinga um að stunda kynlíf. En 
áfengisnotkun meðal háskólanema ýtir undir kynferðislega áhættuhegðun, þar sem fleiri stunda óvarið 

kynlíf og upplifa ósamþykkt kynlíf (Fantasia o.fl, 2015).  

Áhrif áfengis getur haft áhrif á getu kvenna til að meta og bregðast við hættu. Líklegra er að konur 

hafi samviskubit yfir kynferðislegum gjörðum ef þær hafa verið undir áhrifum áfengis heldur en ekki. Ef 
kona hefur ekki áhuga á samförum hefur áfengi þær afleiðingar að hún vinni misvísandi úr vísbendingum 

sem karlkyns félagi hennar gefur í skyn. Til dæmis ef að einstaklingar sem hafa verið að tala saman í 

nokkrar vikur, eru að ganga út úr kvikmyndahúsi af stefnumóti og karlmaðurinn spyr hvort hún vilji kíkja 

í heimsókn til sín í nokkra drykki. Það sem liggur í raun og veru á bakvið þessi skilaboð er „við skulum 

fara heim til mín að stunda kynlíf“ en hann segir það ekki beint. Konan svarar þá ef til vill „Ég get kíkt til 

þín í einn drykk, en ég get ekki verið lengi“. Í raun og veru eru skilaboð hennar „Mig langar til þess að 

kynnast þér betur, en ég ætla ekki að eyða nóttinni hjá þér“. Hins vegar er konan líka að senda óskýr 
skilaboð. Þegar einstaklingar eru undir áhrifum áfengis bendir allt til þess að þeir einbeiti sér einungis 

að þeim hluta af svarinu sem þeir vilja heyra. Í þessu tilviki gæti maðurinn aðeins tekið til sín þann hluta 
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að konan sé til í að koma í íbúðina hans og hunsar þar af leiðandi orð hennar að hún ætli ekki að vera 

lengi. Aftur á móti einbeitir konan sér einungis af skilaboðunum sem hún vill heyra, að hann sé til í að 

eyða meiri tíma með henni frekar en hina raunverulegu merkingu á bakvið skilaboðin. Hann vill vera 

einn með henni svo þau geti stundað kynlíf (Abbey, 2002).  

Neysla áfengis er mjög algeng áður en kynlíf er stundað og hefur það mikil áhrif á samþykkið. En 

það kom í ljós í rannsókn sem var gerð á 794 háskólanemum í Bandaríkjunum. Dæmi er um það að 

háskólanemar byrji að meta vísbendingar um samþykki á stöðum þar sem áfengi er til staðar eins og á 

börum, klúbbum og í teitum (Jozkowski og Wiersma-Mosley, 2015). 

 

3 Aðferð 

3.1 Heimildaleit 
Heimildaleit fór fram frá janúar 2020 fram í apríl 2020. Stuðst var við gagnagrunninn PubMed. Leitarorðin 
sem notuð voru eru sexual consent, young women, communication og female. Sexual consent var sett 

saman við önnur leitarorð. Notast var við efnisorð (MeSH) við hluta af leitinni. Sexual consent var sett 

saman við young women með samtengingu (AND) og skilaði það alls 214 niðurstöðum og 132 

niðurstöðum með takmörkunum. Þegar leitað var að Sexual consent og efnisorðinu communication 

skilaði leitin alls 163 niðurstöðum, en með takmörkunum skilaði leitin 45 niðurstöðum. Sexual consent 

og efnisorðið Female voru einnig sett saman til leitar og skilaði það 1422 niðurstöðum án takmarkana 

og 602 með takmörkunum. Heildar niðurstaða leitar skilaði alls 1799 greinum án takmarkana en 779 

með takmörkunum. 

3.2 Inntöku- og útilokunarskilyrði 
Nákvæm inntöku- og útilokunarskilyrði má sjá í töflu 1. Eftirfarandi inntökuskilyrði voru notuð:  

• Tímabil: Markmiðið var að nota einungis greinar sem komu út á árunum 2010-2020.  

• Tungumál: Aðeins voru valdar greinar á ensku.  

• Kyn: Greinar sem snúa að konum  

• Önnur málefni: Greinar sem fjölluðu um annað en kynferðislegt samþykki.  
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Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði 
Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

• Greinar sem eru birtar 2010-2020 og 
yngri 

• Greinar á ensku og íslensku 
• Greinar sem snúa að mannfólki 
• Greinar um ungt fólk 15-24 ára  
• Greinar sem fjalla um samþykki í 

kynferðislegu sambandi 

• Greinar sem eru birtar fyrir 2010 
• Greinar á öðru tungumáli en ensku og 

íslensku 
• Greinar sem snúa að öðrum en 

manneskjum 
• Greinar sem fjalla um unglinga yngri 

en 15 ára og fólk eldra en 25 ára 
• Greinar sem fjalla um önnur 

viðfangsefni en kynferðislegt samþykki 

 

3.3 Niðurstöður leitar 
Leit að rannsóknum í gagnabankanum PubMed skilaði samtals 1799 niðurstöðum. Ein greinin er úr 

heimildalista einnar greinar. Samtals voru greinarnar þá 1800 talsins. Eftir takmarkanir voru greinarnar 

779 talsins. Farið var yfir alla titla og tvítekningar og voru þá 67 greinar eftir. 48 útdrættir voru metnir 

með tilliti til útilokunarskilyrða. Þá stóðu eftir 24 greinar sem voru lesnar í heild sinni. 14 greinar voru 
útilokaðar eftir lestur og voru því tíu greinar í heild sinni sem notast var við í niðurstöðukafla 

ritgerðarinnar. Ein af takmörkunum í leitinni voru konur, en vegna þess hve nýlegt málefnið er snúa 

flestar rannsóknir að báðum kynjum og var því tekin ákvörðun að greina niðurstöður út frá báðum 

kynjum. Vegna skorts á rannsóknum á þessu efni tóku höfundar fimm greinar sem innihéldu 

þátttakendur sem voru 18 ára og eldri en í þeim tilfellum var inntökuskilyrðið að meðal aldur hópsins 

væru um 20 ára. Sjá má þessar leitarniðurstöður á PRISMA flæðiriti (Mynd 1). 
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Mynd 1. PRISMA – Flæðirit yfir heimildaleit sem lítur að kynferðislegu samþykki ungs fólks   
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4 Niðurstöður 

4.1 Almennar niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður á þeim 10 rannsóknum sem komu fram við heimildaleit og er 

gerð grein fyrir þeim í töflu 2. Rannsóknirnar eru fjórar með eigindlegu sniði, fimm með megindlegu sniði 

og ein með blönduðu sniði. Rannsóknirnar eru flestar (7) framkvæmdar í háskólum í Bandaríkjunum, 

hinar þrjár voru frá Kanada, Skotlandi og Danmörku. Ætlunin var að skoða eingöngu efni út frá ungum 

konum en það kom í ljós að langflestar rannsóknirnar voru um bæði kyn og því verða báðum kynjum 

gerð skil. Í megindlegu rannsóknunum voru þátttakendur á bilinu 149 – 660 en í eigindlegu 
rannsóknunum voru þeir á bilinu 30 – 185. Niðurstöðum rannsóknanna verður skipt niður eftir þemum 

þar sem farið verður skipulega yfir þær og gerð samantekt. Þemun eru: Samþykki án orða, samþykki 

með orðum, það sem er líkt eða ólíkt með kynjunum og áhrifaþættir á samþykki.   

Tafla 2. Yfirlitstafla um rannsóknargreinar sem lúta að kynferðislegu samþykki ungs fólks 

Höfundur/
Útgáfuár/ 
Land 

Tilgangur Snið/Úrtak/Gagnasöfnun/ 
Mælitæki 

Niðurstöður 

Hump-
hreys 
 
2007  
 
Kanada 

Til þess að 
víkka 
fræðilega 
þekkingu um 
samskipti á 
kynferðisleg
u samþykki. 
Skoðað var 
samþykki 
með tilliti til 
tengsla.   
 

Snið: Megindleg rannsókn. 
Úrtak: 415 háskólanemendur 
sem voru 18 ára og eldri. 
Meðalaldur 19,7 ár.  Frjáls 
þátttaka. 64% konur og 36% 
karlar. 98% gagnkynhneigðir og 
2% tvíkynhneigðir. 
Gagnasöfnun: Notast var við 
spurningalista sem var byggður á 
mismunandi sögum um 
kynferðislegt samþykki, með tilliti 
til tengsla og fengu nemendurnir 
allar sögurnar á mismunandi 
tímum og svöruðu spurningum út 
frá þeim.  
Mælitæki: Spurningalisti, 
spurningar um kynferðislega 
hegðun para út frá lengd 
sambands. 

Fram kom að eftir því sem 
alvarleikinn jókst í sambandinu 
voru þátttakendur sammála um 
að það væri ekki þörf á 
munnlegu samþykki. Parið gæti 
lesið í líkamstjáningu hvors 
annars til að gera ráð fyrir 
samþykki. Voru sammála um að 
munnlegt samþykki myndi draga 
úr stemningunni á fyrsta 
stefnumóti ef karlmaðurinn myndi 
spyrja um leyfi fyrir því að kyssa 
konuna. Konurnar voru hlynntari 
því að skýr samskipti væru 
nauðsynleg í parasambandi. 
Flestir skynjuðu þörf fyrir skýru 
samþykki í nýlegum 
parasamböndum, en í 
langtímasamböndum. Eftir því 
sem hitinn í leiknum jókst var 
meiri þörf á samþykki. 

Jensen 
o.fl. 
 
2019 
 
Danmörk 
 
 
 
 
 
 

Benda á 
hver geta 
ungra 
kvenna er 
að veita 
kynferðislegt 
samþykki.  
Hvernig 
vináttubönd 
geta haft 
áhrif á 
eftirsjá 
þegar kynlíf  
 

Snið: Eigindleg rannsókn.  
Úrtak: 140 ungmenni. Aldursbil 
18-25 ára og meðalaldur 21,2 
ára. 49% stelpur, 49% strákar og 
2% annað. 
Gagnasöfnun: Viðtöl tekin og 
stuðst við opnar spurningar 
ásamt ljósmyndatækni. 
Opnu spurningarnar innihéldu 
atriði eins og drykkjusiði, 
sjálfsstjórn, líkamlega reynslu og 
tilfinningar vegna vímuefna og 
viðhorf til ýmissa drykkjustíla. 

Konurnar töluðu mikið um eftirsjá 
eftir að hafa stundað kynlíf undir 
áhrifum áfengis, þar sem þær eru 
ekki færar um að veita samþykki 
undir áhrifum áfengis- eða 
vímuefna. Þær tjáðu að í sumum 
tilfellum gáfu þær hvorki 
samþykki né neituðu kynlífi og 
einnig gáfu þær samþykki undir 
áhrifum en sáu eftir því daginn 
eftir. Konurnar upplifa eftirsjá eftir 
kynlíf með ókunnugum þar sem 
þær upplifa sig sóðalegar 
(e.nasty). Einnig finnst þeim  
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Höfundur/
Útgáfuár/
Land 

Tilgangur Snið/Úrtak/Gagnasöfnun/ 
Mælitæki 
 

Niðurstöður 

 er stundað 
undir 
áhrifum 
áfengis. 

 þessi reynsla brjóta niður 
staðlaða ímynd af kvenleika og 
karlmennsku. Ungu konurnar 
útskýrðu kynferðislega reynslu 
sína í tengslum við vini með því 
að tilfinningar þeirra og viðbrögð 
urðu meiri ef vinir vissu til þess 
að þær höfðu stundað kynlíf 
undir áhrifum áfengis. Því er 
haldið er fram að vinir geti 
stuðlað að kynferðislegri eftirsjá 
en einnig boðið upp á stuðning 
varðandi eftirsjá. Hins vegar geti 
vinir hvatt til skemmtilegra stunda 
við að rifja upp kynferðisleg kynni 
í tengslum við mikla 
áfengisnotkun sem stangast á 
við fyrstu neikvæðu tilfinningar 
um kynferðislegt samþykki.  

Jozkowski 
o.fl. 
 
2012  
 
Bandaríkin 

Fá heildar 
þemamat á 
skilgreiningu 
háskóla-
nema á 
kynferðis-
legu 
samþykki og 
kynjamun í 
samskiptum. 
 

Snið: Eigindleg rannsókn.  
Úrtak: 185 háskólanemar voru 
ráðnir til að taka þátt í opinni 
könnun. Aldur 18-23 ára. 
Meðalaldur: 21,24 ár. 54,1% 
konur og 45,9% karlar. 
Gagnasöfnun: Nemendur voru 
beðnir um að svara 16 opnum 
spurningum varðandi hvernig þeir 
hugleiða og skilgreina 
kynferðislegt samþykki og miðla 
samþykki.  
Dæmi um spurningu:  
„Hvernig lætur þú kynlífsfélaga 
vita (í gegnum orð, merki, 
líkamstjáningu) að þú viljir stunda 
kynlíf með honum/henni?“. 
 

Bæði kyn virtust vera sammála 
um hvernig hefðbundin samskipti 
á milli kynjanna ættu að vera. 
Algengt var að karlmennirnir 
spurðu kærustuna hvort hún vildi 
stunda kynlíf. Konurnar sögðust 
gefa til kynna samþykki með því 
að svara játandi. Einnig kom 
fram að karlar eigi frumkvæðið 
að kynlífi, en konur stjórna því 
hvort að kynlífið muni eiga sér 
stað. Ánægja karla virtist vera 
það sem skiptir mestu máli og 
ánægja konunnar komi þar á 
eftir. Marktækur kynjamunur kom 
fram í því að karlar eru mun 
ágengari en konur til þess að fá 
samþykki. Þeir myndu gjarnan 
nota villandi aðferð til þess að fá 
samþykki í gegn, en engar konur 
greindu frá slíkri hegðun. 

Jozkowski 
o.fl. 
 
2014 
 
Bandaríkin 

Meta 
hvernig 
háskólanem
ar skilgreina 
og miðla 
samþykki, 
sérstök 
athygli á 
kynjamun. 
 

Snið: Eigindleg rannsókn. 
Rannsakendur settu þó fyrirfram 
sértækar tilgátur sem byggðu á 
fyrri kenningum.  
Úrtak: 185 háskólanemar. 100 
konur og 85 karlar. Aldur 18 – 24. 
ára, sjö voru eldri en 24 ára. 
Einungis gagnkynhneigðir. 
Gagnasöfnun: Lagðar voru fyrir 
þátttakendur opnar spuringar 
sem fjalla um hvernig þau 
skilgreina, miðla og túlka 
kynferðislegt samþykki.  
 

Niðurstöður bentu til þess að 
enginn kynjamunur væri á 
skilgreiningu samþykkis. Hins 
vegar var munur á því hvernig 
karlar og konur gáfu til kynna 
eigið samþykki og ósamþykki. 
Um það bil 16,2% nemenda 
skilgreindu samþykki á þann hátt 
að segja já við kynlífi. Konur 
virtust gefa frekar munnlegt 
samþykki en karlar nota frekar 
samþykki með líkamlegri tjáningu 
og þeir leitast eftir vísbendingum 
eftir samþykki. Slíkur kynjamunur 
getur hjálpað til við að útskýra 
misskilning eða rangtúlkun á  
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Höfundur/
Útgáfuár/
Land 

Tilgangur Snið/Úrtak/Gagnasöfnun/ 
Mælitæki 

Niðurstöður 

  Dæmi um spurningu:  
„Hvernig skilgreinir þú 
kynferðislegt samþykki?“. 

samþykki eða samkomulagi um 
að stunda kynlíf. Flestir 
þátttakendur gáfu til kynna að 
samþykki væri skilgreint sem 
annað hvort samkomulag um að 
stunda kynmök eða að tveir 
einstaklingar sem lengi hafa 
stundað kynmök með hvor 
öðrum geti gefið samþykki á 
annan hátt en með orðum. 

Jozkowski  
o.fl. 
 
2014 
 
Bandaríkin 

Fá betri 
skilning á 
því hvernig 
háskóla-
nemar skilja 
samþykki, 
með því að 
notast við 
kerfis-
bundna 
nálgun. 
 

Snið: Eigindleg og megindleg 
rannsókn. 
Úrtak: Skipt í 3 fasa. 
Fasi 1: 185 nemendur af báðum 
kynjum á aldrinum 18-24 ára 
(eigindleg rannsókn). 
Fasi 2: Unnin úr gögnum úr fasa 
eitt, þeim var safnað saman og 
voru þau greind í tvær tegundir 
innra og ytra samþykki. 
Fasi 3: 660 (448 kvk og 211 kk) 
nemendur af báðum kynjum á 
aldrinum 18-24 ára (megindleg 
rannsókn). 
Gagnasöfnun: Spurningarlistinn 
samanstóð af tveimur 
mælikvörðum, innra samþykki 
sem var með áherslu á innri 
tilfinningar svarenda (t.d. 
tilfinningar um örvun, öryggi og 
að vera tilbúin). Hinn 
mælikvarðinn var ytra samþykki 
með áherslu á ytri tjáningu 
svarenda (t.d. bein óeðlileg 
hegðun, óbein hegðun, hegðun 
þeirra sem eiga frumkvæði, 
þrýstingur og engin svörun). 
Eigindleg – opnar spurningar 
sem snúa að vilja til að stunda 
kynlíf eða ekki og hvernig því er 
komið á framfæri.  
Mælitæki: 
Megindleg -  Spurningalisti með 
tveimur kvörðum, alls 270 
spurningar. 

Konur skoruðu hærra í bæði 
óbeinum hegðunum og að gefa 
engin svör. Varðandi ytri 
samþykki skoruðu konur hærra 
en karlar með aðgerðarlausri 
hegðun (passive behaviour) og 
sýna engin viðbrögð um 
samþykki. 50% kvennanna 
sögðu frá því að þær myndu lýsa 
vilja sínum með munnlegum 
vísbendingum, 23% gefa 
samþykki munnlega ásamt 
líkamstjáningu, 14% létu kynlífið 
eiga sér stað án þess að gefa 
neinar vísbendingar og 10% 
myndu gefa samþykki án 
munnlegrar tjáningar. 

Jozkowski 
o.fl. 
 
2017  
 
Bandaríkin 
 
 

Skoða 
skilning 
háskóla-
nema á 
samþykki í 
kynferðis-
legu 
sambandi. 
 

Snið: Eigindleg rannsókn.  
Úrtak: 17 konur og 13 karlar. 8 
nemendur voru 18-20 ára og 22 
nemendur voru >21 ára. 
Nemendur í háskóla í 
Bandaríkjunum (Arkansas fylki) 
sem eru kynferðislega virkir. 
 
 

Það komu fram tvö þemu, túlkun 
á kynferðislegum athöfnum og 
hugmyndin um að fá kynlíf í 
vinning. Allir þátttakendur voru 
sammála fyrra þemanu og 
undirþema þess benti til þess að 
góðar stelpur stunda ekki kynlíf  
og konur séu ábyrgar fyrir því að  
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Höfundur/
Útgáfuár/
Land 

Tilgangur Snið/Úrtak/Gagnasöfnun/ 
Mælitæki 

Niðurstöður 

  Gagnasöfnun: Ítarleg 90 
mínútna viðtöl um kynlíf 
háskólanema, þar með talið 
samskipti um samþykki í 
kynferðislegu sambandi. 

karlar upplifi sterka sjálfsmynd og 
finnst þær þess vegna þvingaðar 
til þess að stunda kynlíf með 
þeim. Bæði kynin studdu þá 
hugmynd að konur sem stunda 
kynlíf með mörgum mismunandi 
bólfélögum séu síður 
eftirsóknarverðar heldur en konur 
sem hafa fáa bólfélaga og stunda 
sjaldan kynlíf. Síðara þemað 
endurspeglaðist í athugasemdum 
allra 13 karlkyns þátttakendanna. 
Þetta þema samanstóð af 
tveimur undirþemum, karlar lýta 
á kynlíf og samþykki sem keppni 
(ef þeir ná að fá konuna til þess 
að stunda kynlíf með sér þá líta 
þeir á sig sem sigurvegara) og 
þeir reyna að sannfæra konur um 
að stunda kynlíf en líta samt sem 
áður ekki á það sem þvingun. 

King o.fl. 
 
2020 
 
Bandaríkin 

Kanna hvort 
að háskóla-
nemar 
upplifðu að 
fleiri líkams-
tjáningar 
frekar en ein 
gæfi til 
kynna aukið 
kynferðislegt 
samþykki. 
 

Snið: Megindleg rannsókn.  
Úrtak: Grunnnemar í háskóla 
sem voru skráðir námskeiðið 
kynhneigð á hausönn 2018. 
Meðal 553 nemenda voru aðeins 
þrír sem tóku ekki þátt. 422 konur 
tóku þátt, meðalaldur 19,8 ár. 
128 karlar tóku þátt, meðalaldur 
20,1 ár. 
Gagnasöfnun: Spurningalisti um 
kynferðislega misnotkun og 
samþykki. Það voru 26 
spurningar um líkamlega 
tjáningu, munnlega tjáningu eða 
hvoru tveggja sem þátttakendur 
áttu að meta á sjö stiga kvarða. 
Mælitæki: Spurningalisti. 

Meðal 422 kvenna svöruðu 
182(43,1%) þeirra „0“ sem merkir 
án samþykkis við öllum 26 
líkamlegum tjáningum, 
munnlegum tjáningum eða hvoru 
tveggja samanborið við aðeins 
26 af 128 körlum (20,3%). 22 
konur og 5 karlmenn skrifuðu 
athugasemd í lok könnunarinnar 
þar sem fram kom að ávallt ætti 
að veita munnlegt samþykki.  

Marc-
antonio 
o.fl. 
 
2018 
 
Bandaríkin 
 
 
 
 
 
 

Skilja 
hvernig 
nýleg 
kynmök í 
mismunandi 
löngum 
para-
samböndum 
hafði áhrif á 
innra og ytra 
samþykki 
kvenna og 
tilfinningar 
þeirra á 
meðan  
 
 

Snið: Megindleg rannsókn.  
Úrtak: 390 konur, háskólanemar 
18 ára og eldri.  
Gagnasöfnun: Könnun um 
samþykki, parasambönd og 
nýlega kynhegðun. Gögnum var 
safnað saman í valnámskeiði í 
skólanum.  
Mælitæki:  
Spurningalisti sem skiptist upp í 
þemu með samtals 54 
spurningum.  
 
 
 

Konur sem stunduðu kynmök í 
parasambandi upplifðu 
rómantískari stund heldur en þær 
konur sem stunduðu kynmök við 
fyrstu kynni. Marktækur munur 
var á innra samþykki miðað við 
hjúskaparstöðu þeirra. Konur 
sem stunduðu kynlíf við fyrstu 
kynni voru óöruggari, upplifðu 
óþægindi, voru ekki endilega 
tilbúnar eða samþykkar 
samanborið við konur sem voru í 
parasambandi. Enginn 
marktækur munur var á ytra 
samþykki miðað við lengd  
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Höfundur/
Útgáfuár/
Land 

Tilgangur Snið/Úrtak/Gagnasöfnun/ 
Mælitæki 

Niðurstöður 

 kynmökum 
stóð. 

 sambandsins þegar kom að 
endaþarmsmökum, en hins 
vegar var marktækur munur á 
ytra samþykki í kynlífi um 
leggöng. Konur sem stunduðu 
kynlíf um leggöng í 
parasambandi notuðust meira við 
líkamlegar vísbendingar og 
munnleg samskipti samanborið 
við konur sem voru að stunda 
kynlíf við fyrstu kynni. 

McDaid 
o.fl. 
 
2019 
 
Skotland, 
Edinborg 
og  
3 skoskir 
hálendis-
bæir 

Kanna hver 
skilningur 
karla og 
kvenna er á 
orðinu 
kynheilsu 
með tilliti til 
kynferðis-
legs 
samþykkis 
og 
kynferðis-
ofbeldis 
 

Snið: Eigindleg rannsókn.  
Úrtak: 19 karlar og 16 konur. 18 
ára og eldri. 
Gagnasöfnun: Viðtöl þar sem 
spurt var um skynjun á nánasta 
umhverfi, upplifun á því að vera 
karl/kona, skilningur á 
kynferðislegri heilsu, þekking og 
hegðun. Einnig voru notuð 
sjónræn fyrirmæli eða myndir um 
kynferðislegt samþykki og 
munnlega eða líkamlega 
misnotkun til þess að auðvelda 
umfjöllun um þessi viðkvæmu 
efni.  
 

Flestar konurnar sem voru í 
viðtölunum sögðu kynheilsu vera 
það að vernda líkamann gegn 
kynsjúkdómum og þungun og 
nota getnaðarvarnir. Konurnar 
töluðu um þörf fyrir að fá virðingu 
frá kynlífsfélaga og að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér. Einnig 
lýstu þær ósk um jákvæð 
sambönd sem byggð eru á 
opnum samskiptum, trausti, vali 
og frelsi frá þvingunum. Hluti af 
körlunum áttu virkilega erfitt með 
að skilgreina kynheilsu nánar 
þrátt fyrir mikla hvatningu og 
vísbendingar. Flestir 
þátttakendurnir sérstaklega 
karlarnir fannst kynheilsa vera 
eingöngu til að forðast 
kynsjúkdóma og þungun. Flestar 
konurnar gátu brugðist við 
myndunum með því að ræða um 
kynheilsu í víðara samhengi og 
ræddu þá um félagslegar 
aðstæður og langanir í 
samböndum sem byggjast á 
virðingu og eru án ofbeldis. 

Tinkler o.fl. 
 
2018  
 
Bandaríkin 
 

 

 

Athuga 
hvort aukin 
ábyrgð 
karlanna 
dragi úr 
nauðgunar-
menningu 
(rape 
culture).  
 
 

Snið: Megindleg rannsókn.  
Úrtak: 149 nemendur í 
grunnnámi í háskóla í 
Bandaríkjunum. Endanleg 
niðurstaða skilaði 146 svörum. 
73 konur og 73 karlar.  
Gagnasöfnun: Þátttakendum 
var falið að lesa af handahófi 
eina af þremur reglum í 
stefnuyfirlýsingu 
háskólasvæðisins áður en þau  

Allir þátttakendur höfðu 
tilhneigingu til þess að styðja 
jákvætt samþykki og tilkynntu að 
þeir myndu fara eftir þeirri stefnu 
skólans. Í ljós kom að 
refsingarskilyrði myndi auka 
stuðning þeirra við jákvætt 
samþykki. 
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4.2 Samþykki án orða 
Þegar tveir einstaklingar stunda kynmök saman eru stundum notaðar líkamlegar vísbendingar til þess 

að veita samþykki í stað þess að tjá sig með orðum. Eftir því sem alvarleiki eykst í kynferðislegu 

sambandi sýndu niðurstöður Humphreys (2007b) að það væri ekki þörf á munnlegu samþykki, þar sem 

parið gæti lesið í líkamstjáningu hvors annars til þess að gera ráð fyrir samþykki. Niðurstöður rannsóknar 

Marcantonio o.fl. (2018) sem var framkvæmd á 390 konum sýndu að þær sem stunduðu kynlíf um 

leggöng í parasambandi notuðust meira við líkamlegar vísbendingar heldur en munnleg tjáskipti til þess 
að gefa til kynna samþykki samanborið við konur sem voru að stunda kynlíf við fyrstu kynni. Þessar 

niðurstöður benda til þess að konur í parasambandi sem þekkja makann sinn vel hafi sterkari tilfinningar 

um innra samþykki og notast því við tjáningu án orða. Í annarri rannsókn sem Jozkowski o.fl. (2014b) 

framkvæmdu á 660 einstaklingum sýndu niðurstöður að konur skoruðu hærra í aðgerðarlausum 

hegðunum (passive behaviour) ásamt því að gefa engin svör, sem bendir til þess að konur nota oftar 

vísbendingar til að gefa til kynna samþykki sitt miðað við karla. 10% þeirra sem tóku þátt myndu gefa 

samþykki án munnlegrar tjáningar en 14% létu kynlífið eiga sér stað án þess að gefa neinar 
vísbendingar. Aðrir þátttakendur í rannsókninni myndu gefa samþykki með orðum. 

Í nýlegri rannsókn þeirra King o.fl. (2020) sem var framkvæmd á 553 háskólanemum þar sem konur 

voru í meiri hluta könnuðu þau hvort að háskólanemar upplifðu að fleiri en ein líkamstjáning gæfi til 

kynna aukið kynferðislegt samþykki. Spurningalistinn samanstóð af spurningum sem sneri að líkamlegri 
tjáningu, munnlegri tjáningu eða hvoru tveggja og áttu þátttakendur að meta á sjö stiga kvarða hvort að 

um samþykki væri að ræða. Af 442 konum voru 182 sem sögðu að það væri ekki samþykki til staðar í 

neinum af líkamlegum atlotum á milli tveggja einstaklinga, samanborðið við aðeins 26 af 128 körlum. 

Fram kom í rannsókn Jensen og Hunt (2019) að algengt er að konur byrja að kyssa karlmann og svo 

vilja þeir meira heldur en það og eru vongóðir um að hún sé til í að fara heim með honum til þess að 

stunda kynlíf, en það er ekki það sem konan vill og á hún erfitt með að komast út úr þessum aðstæðum 

með þeim vísbendingum sem hún hefur þegar gefið karlmanninum. Í rannsókn King o.fl. (2020) var gert 

ráð fyrir því að líkamleg hegðun væri ekki til marks um samþykki. Beint var sjónum að þátttakendum 
sem gáfu einhverri líkamlegri hegðun stig. Í ljós kom að flestir karlmennnirnir í rannsókninni töldu að 

ávallt ætti að veita munnlegt samþykki. 

Höfundur/
Útgáfuár/
Land 

Tilgangur Snið/Úrtak/Gagnasöfnun/ 
Mælitæki 

Niðurstöður 

  svöruðu spurningunum þar að 
lútandi eftir minni. Að loknum 
þeim spurningum áttu þau að 
svara spurningum sem sneru að 
viðhorfi þeirra til kynjanna og 
stuðning við játandi samþykkis 
stefnu.    
Mælitæki: Spurningalisti, með 
þremur spurningum sem er 
svarað á sjö stiga kvarða.  
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4.3 Samþykki með orðum 
Öruggasta leiðin til þess að fá samþykki í kynlífi er þegar samskipti á milli tveggja aðila eru munnleg. 

Flestir þátttakendur í rannsókn Jozkowski, Peterson, Sanders, Dennis og Reece (2014a) gáfu til kynna 
að samþykki væri skilgreint sem annað hvort samkomulag um að stunda kynmök eða að tveir 

einstaklingar sem lengi hafa stundað kynmök með hvor öðrum geti gefið samþykki á annan hátt en með 

orðum. Um 16,2% háskólanemanna sem tóku þátt skilgreindu samþykki á þann hátt að segja já við 

kynlífi. Í rannsókn Marcantonio o.fl. (2018) sýndu niðurstöður að konur sem stunduðu kynlíf um leggöng 

í parasambandi notuðust við munnleg samskipti ásamt líkamlegri tjáningu til þess að gefa til kynna 

samþykki samanborið við konur sem voru að stunda kynlíf við fyrstu kynni. Þær 266 konur sem tóku þátt 

í rannsókn Humphreys (2007b) voru hlynntari því að skýr munnleg samskipti væru nauðsynleg í 

parasambandi. Meiri hluti þátttakenda skynjaði þörf fyrir skýru samþykki í nýlegum parasamböndum, 
frekar heldur en í samböndum sem hafa staðið yfir í lengri tíma. Einnig var augljóst að eftir því sem 

hitinn í leiknum jókst var meiri þörf á samþykki. Þátttakendurnir voru sammála um það að munnlegt 

samþykki myndi draga úr stemningunni á fyrsta stefnumóti ef að karlmaðurinn myndi spyrja um leyfi fyrir 

því að kyssa konuna.  

Í rannsókn Jozkowski o.fl. (2014b) voru 50% af konunum sem tóku þátt í rannsókninni sem sögðu 

frá því að þær myndu lýsa vilja sínum með því að tjá sig munnlega, 23% þeirra gefa munnlegt samþykki 

ásamt líkamstjáningu en aðrir þátttakendur tóku fram að þeir myndu gefa samþykki án orða. Hluti (n= 

22 kvk og 5 kk) af þátttakendum í rannsókn King o.fl. (2020) skrifuðu athugasemd í lok könnunarinnar 

að ávallt ætti að veita munnlegt samþykki í kynferðislegum atlotum. Tinkler, Clay-Warner og Alinor 

(2018) gerðu rannsókn á (n=149) háskólanemendum. Áður en nemendur svöruðu könnuninni lásu þeir 

handahófskennt yfir eina af þremur stefnuyfirlýsingum skólans. Spurningarnar reyndu á minni þeirra og 
spurt var út í það sem þau hefðu verið að lesa og eftir það áttu þau svara spurningum sem sneru að 

viðhorfi þeirra til kynjanna og stuðning við stefnu sem snýr að samþykki. Fram kom í niðurstöðunum að 

allir nemendurnir höfðu tilhneigingu til þess að styðja munnlegt jákvætt samþykki og tilkynntu að þeir 

myndu fara eftir þeirri stefnu skólans ef sú stefnuyfirlýsing yrði lögð fram. Komist var að þeirri niðurstöðu 

að refsingarskilyrði myndi auka stuðning þeirra við jákvætt samþykki. 

4.4 Það sem er líkt og ólíkt með kynjunum 
Það getur verið mikill kynjamunur á því hvernig samþykki fyrir kynlífi er gefið og er áhugavert að skoða 

mun kynjanna í þeim efnum. Niðurstöður rannsóknar (n=185) Jozkowski o.fl.  (2014a) bentu til að enginn 

kynjamunur væri á tjáningu kynferðislegs samþykkis. Hins vegar var marktækur munur á því hvernig 

karlar og konur gáfu til kynna eigið samþykki og ósamþykki. Konur virtust gefa frekar munnlegt samþykki 

en karlar nota frekar samþykki með líkamlegri tjáningu. Slíkur kynjamunur getur hjálpað til við að útskýra 
misskilning eða rangtúlkun á samþykki eða samkomulagi um að stunda kynlíf. Samkvæmt rannsókn 

(n=185) Jozkowski og Peterson (2012) bentu niðurstöður til þess að bæði kyn virtust vera sammála um 

hvernig hefðbundin samskipti á milli kynjanna ættu að vera. Algengt var að karlmennirnir spurðu konu 

sína hvort hún vildi stunda kynlíf. Hins vegar sögðu konurnar að þær myndu gefa til kynna samþykki 

með því að svara játandi. Slík viðbrögð eru í samræmi við þá hugmyndagerð sem höfundar gerðu ráð 

fyrir. En þegar skoðaður var munur á kynjunum hvað varðar ytra samþykki í rannsókn Jozkowski o.fl. 
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(2014b) komu fram nokkrar áhugaverðar niðurstöður. Konur skoruðu hærra en karlar á kvarða um 

aðgerðarlausa hegðun (passive behaviour) og sýndu engin viðbrögð um samþykki sem bendir til þess 

að konur eru líklegri en karlar til þess að stunda slíka hegðun með tilliti til utanaðkomandi vísbendinga 

um samþykki þeirra fyrir kynmökum. 

Samanburðargreining í rannsókn McDaid o.fl. (2019) gerði rannsakendum kleift að túlka og meta 

áhrif skilnings karla á hugtakinu kynheilsa samanborið við konur. Það var athyglisvert að þrátt fyrir að 

þau hafi séð margar myndir sem tengdust kynferðislegu samþykki og ofbeldi þá svöruðu flestir 

þátttakendurnir, sérstaklega karlarnir, að kynheilsa væri eingöngu til að forðast kynsjúkdóma og þungun 

þrátt fyrir að hafa fengið mikla hvatningu og vísbendingar. Flestar konurnar brugðust við myndunum 

með því að ræða um kynheilsu í víðara samhengi og ræddu þá um félagslegar aðstæður og langanir í 

samböndum sem byggjast á virðingu og eru án ofbeldis. Niðurstöður sýndu að það virtist vera að 
þátttakendur hefðu ekki skilning á því hvað felst í kynferðislegu samþykki. Í rannsókn Jozkowski, 

Marcantonio og Hunt (2017) studdu bæði kynin þá hugmynd að konur sem stunda kynlíf með mörgum 

mismunandi bólfélögum séu síður eftirsóknarverðar heldur en konur sem hafa fáa bólfélaga og stunda 

sjaldan kynlíf. Marktækur kynjamunur kom fram í rannsókn Jozkowski og Peterson (2012) þegar 

þátttakendur svöruðu hvernig þau myndu gefa samþykki sitt fyrir munnmökum. Þegar þeir svöruðu 

hvernig þeir myndu haga sér til þess að fá samþykki kom í ljós að karlar eru mun ágengari en konur til 

þess að fá samþykki. Í sömu rannsókn kom fram að karlar eigi yfirleitt frumkvæðið að kynlífi, en konur 

stjórna því hvort að kynlífið muni raunverulega eiga sér stað. Að auki virtist ánægja karla vera það sem 
skiptir mestu máli og ánægja konunnar komi þar á eftir.  

4.5 Áhrifaþættir á kynferðislegt samþykki 
Þessi þemagreining kemur inn á mismunandi áhrifaþætti sem eru parasambönd,  þvingun,  áfengis og 
vímuefnanotkun. Kynferðislegt samþykki er mikilvægt við allar kynferðislegar athafnir, bæði þegar 

einstaklingar hafa verið í parasambandi í langan tíma og einnig við fyrstu kynni. Það virðist vera að 

samþykkið sé ekki jafn mikilvægt fyrir einstaklinga í parasamböndum sem hafa staðið yfir í ákveðinn 

tíma. Í rannsókn Marcantonio o.fl (2018) þar sem 390 konur tóku þátt kom í ljós að þær konur sem 

stunda kynlíf í parasambandi upplifa rómantískari stund heldur en þær konur sem stunda kynlíf við fyrstu 

kynni. Konur sem stunduðu kynlíf við fyrstu kynni voru óöruggari, upplifðu óþægindi, voru ekki endilega 

tilbúnar eða samþykkar samanborið við konur sem voru í parasambandi. Þessar niðurstöður benda til 

þess að konur í parasambandi sem þekkja maka sinn vel hafi sterkari tilfinningar um innra samþykki og 
er því marktækur munur á innra samþykki eftir hjúskaparstöðu. Eins og fram kom í rannsókn Humhreys 

(2007b) var meiri hluti þátttakendanna sem taldi þörf á munnlegu samþykki í nýlegum parasamböndum, 

samanborið við parasambönd sem hafa staðið yfir í lengri tíma. Enginn marktækur munur var á ytra 

samþykki miðað við lengd sambandsins þegar það kom að endaþarmsmökum, en hins vegar var 

marktækur munur á ytra samþykki í kynlífi um leggöng í rannsókn Marcantonio o.fl. (2018). Það er 

mikilvægt að hafa í huga að handritið að kynlífi (sexual script) hjá háskólanemum geti haft áhrif á 

tilfinningar og rómantík sem snúa að samþykki. Þetta bendir til þess að konur ættu ekki að hafa 
frumkvæði að kynlífi, ættu að takmarka bólfélaga sína og kynmök. Til dæmis sögðu karlar að konur sem 

stunda ekki frjálslegt kynlíf eru taldar með hærri félagslega stöðu miðað við þær konur sem stunda 
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frjálsleg kynmök. Háskólakonur eru meðvitaðar um þessa neikvæðu skoðun karla. Þetta gæti haft áhrif 

á innri tilfinningar kvenna í tengslum við kynlíf, svo sem tilfinningar eins og öryggi og þægindi. 

Háskólakonur nefndu að þegar þær hafa áhyggjur af orðspori sínu er það ástæðan fyrir því að þær geti 

verið tvístígandi varðandi kynlíf og það gæti haft áhrif á innra samþykki þeirra (Marcantonio o.fl., 2018). 

Þvingun er gjarnan beitt þegar einstaklingar ætla að ná einhverju fram sem hinn aðilinn er ekki 

samþykkur. Rannsókn Jozkowski o.fl. (2017) benti til þess að góðar stelpur stunda ekki kynlíf og konur 

séu ábyrgar fyrir því að karlar upplifi sterka sjálfsmynd og finnst þær þess vegna vera þvingaðar til þess 

að stunda kynlíf með þeim. Í niðurstöðum rannsóknar McDaid o.fl. (2019) lýstu tíu konur kynheilsu sem 

upplifun eða að verða vitni að kynbundu ofbeldi af einhverju tagi, en sex þeirra lýstu upplifunum af 

viðvarandi þvingunum fyrir kynferðislegu samþykki og ofbeldi mánuðum eða árum saman. Konurnar í 

rannsókninni töluðu um þörf fyrir að fá virðingu frá kynlífsfélaga og að bera virðingu fyrir sjálfum sér. 
Þær óskuðu þess að eiga jákvæð sambönd sem byggð eru á opnum samskiptum, trausti, vali og frelsi 

frá þvingunum með það í huga að kynferðislegt samþykki sé veitt fyrir kynmökum. Í rannsókn Jozkowski 

o.fl. (2017) endurspeglaðist athugasemd allra 13 karlkyns þátttakendanna. Karlar líta á kynlíf og 

samþykki sem keppni (ef þeir ná að fá konuna til þess að stunda kynlíf með sér þá líta þeir á sig sem 

sigurvegara) og þeir reyna að sannfæra konur um að stunda kynlíf en líta samt sem áður ekki á það 

sem þvingun. Karlmenn í rannsókn Jozkowski og Peterson (2012) sögðu að þeir nota gjarnan villandi 

aðferðir til þess að fá samþykki í gegn, en engar konur sem tóku þátt í rannsókninni greindu frá slíkri 

hegðun. 

Áfengi og vímuefni geta haft mikil áhrif á rökhugsun einstaklings og dregur verulega úr hæfni að taka 

meðvitaða ákvörðun um kynferðislegt samþykki. Þegar kynmök eiga sér stað undir áhrifum getur 

eftirsjáin orðið mikil daginn eftir. Í rannsókn Jensen og Hunt (2019) sem samanstóð af 140 ungmennum 

kom fram dæmi um að konur eru ofurölvi og muni ekki eftir kvöldinu og að þær hafi stundað kynlíf með 
ókunnugum og hafa hvorki gefið samþykki né sagt nei. Endurspeglast því kynbundnar athugasemdir um 

ábyrgð undir áhrifum vímuefna og að missa stjórnina, og vera ófær um að gefa samþykki fyrir kynlífi. 

Konurnar hafa mikla eftirsjá og finnst þessi reynsla brjóta niður staðlaða ímynd á kvenleika og 

karlmennsku. Ungu konurnar í rannsókninni sögðu vini sína mikilvægari í samningaviðræðum um 

kynferðisleg mörk heldur en bólfélagi þegar þær eru undir miklum áhrifum áfengis. Rannsóknin var til 

þess að benda á hver geta ungra kvenna er til að semja um kynferðislega stöðu sína undir áhrifum 

áfengis og hvernig vinir geta haft áhrif á ákvörðun þeirra og eftirsjá. Niðurstöðurnar sýndu það að 
konurnar útskýrðu kynferðislega reynslu sína í tengslum við vini með því að tilfinningar þeirra og 

viðbrögð urðu meiri ef vinir vissu til þess að þær höfðu stundað kynlíf undir áhrifum áfengis. Því er haldið 

fram að vinir geti stuðlað að kynferðislegri eftirsjá og boðið upp á stuðning í tilvikum þar sem ungar konur 

finna fyrir eftirsjá þegar þær hafa stundað kynlíf undir áhrifum. Hins vegar er einnig haldið fram að vinir 

geti hvatt til skemmtilegra stunda við að rifja upp kynferðisleg kynni í tengslum við mikla áfengisnotkun 

sem gæti stangast á við fyrstu tilfinningar hvað varðar upprifjun um kynferðislegt samþykki. Konurnar í 

rannsókninni töluðu mikið um eftirsjá eftir að hafa stundað kynlíf undir áhrifum áfengis, bæði eftir að 

hafa gefið samþykki og ekki. Lýsingar eins og það væri besta hugmynd í heimi að stunda  kynlíf þegar 
þær voru undir áhrifum, en svo daginn eftir þá var eftirsjáin mikil en þá höfðu þær gefið samþykki fyrir 

kynlífinu þegar á því stóð. Eftirsjáin virðist vera mikil vegna þess hvað vinir og vinkonur segja og upplifa 
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konur sig vandræðalegar þegar þær fara heim með einhverjum sem þær þekkja ekki og finnst ennþá 

verra þegar einhverjir aðrir komast að því. Þeim finnst að kynlíf með ókunnugum geri þær ógeðslegar 

(nasty).  

 

5 Umræður 
Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða hvað felst í kynferðislegu samþykki meðal ungs 

fólks. Jafnframt að skoða kynjamun og áhrifaþætti. Rannsóknargreinarnar gáfu til kynna mismunandi 

niðurstöður á því hvernig ungt fólk tjáir samþykki sitt í kynferðislegum samböndum. Bæði kyn tjá 

samþykki sitt á mismunandi vegu, bæði með orðum og líkamlegri tjáningu. Nokkur atriði geta haft áhrif 

á samþykkið, í þessari samantekt eru skoðaðir áhrifaþættirnir lengd parasambanda, þvingun, áfengis 

og vímuefnanotkun. Við leit að heimildum þessa lokaverkefnis var athyglisvert að sjá að Jozkowski kom 

að flestum þeim rannsóknum sem valdar voru í þessa fræðislegu samantekt um kynferðislegt samþykki. 

Það sýnir hve fáir hafa rannsakað þetta viðfangsefni.  

Kynferðislegt samþykki er mikilvægt svo konur og karlar geti stundað kynlíf sem byggist á 

gagnkvæmum skilningi. Samþykkið er veitt með munnlegri tjáningu og verða báðir aðilar að vera 

samþykkir. En það kemur einnig fram í niðurstöðum okkar að meirihluti af háskólanemendum sem hafa 

tekið þátt í rannsóknum um kynferðislegt samþykki, segja að skýrt munnlegt samþykki sé mikilvægt 
þegar kemur að kynmökum (Jozkowski o.fl., 2014b; King o.fl., 2020; Tinkler o.fl., 2018). 

Ungt fólk virðist tjá samþykki sitt á nokkra vegu en samkvæmt niðurstöðum virðist meirihluti þeirra 

gefa til kynna samþykki með líkamlegum vísbendingum frekar en með skýrri munnlegri tjáningu. Þær 

rannsóknargreinar sem voru skoðaðar sýndu fram á að konur í parasambandi notast frekar við líkamlega 
tjáningu samanborið við konur sem stunda kynlíf við fyrstu kynni til þess að tjá samþykki sitt (Humphreys, 

2007b; Jozkowski o.fl., 2014b; Marcantonio o.fl., 2018). Mikilvægt er að kynferðislegt samþykki sé skýrt 

og að einstaklingur sem íhugar að stunda kynmök hefur ekki leyfi til þess að taka ákvörðun fyrir hinn 

aðilann (Schulhofer, 2015).  

Algengt er að það sé kynjamunur þegar kemur að því hvernig samþykki er gefið með orðum, án orða 

eða hvoru tveggja. Í rannsókn Jozkowski o.fl. (2014a) virtust konur gefa skýrt munnlegt samþykki 

samanborið við karla sem gáfu frekar samþykki með líkamlegri tjáningu. Hins vegar kom fram í annarri 

rannsókn Jozkowski og Peterson (2012) að algengt væri að karlmennirnir notuðu gjarnan munnlega 

tjáningu með því að spyrja konu hvort hún vilji stunda kynlíf og svöruðu konurnar munnlega. Þar kom í 

ljós að karlar eiga frekar frumkvæðið að kynlífi en konurnar taka þá ákvörðun hvort að kynmökin muni 

eiga sér stað. Samkvæmt rannsókn Jozkowski o.fl. (2014b) kom fram að konur nota frekar aðgerðalausa 
hegðun (passive behaviour) til þess að veita samþykki.  

Áhrif áfengis getur leitt til þess að einstaklingur sé ekki með skýra hugsun og gerir sér ekki grein fyrir 

nærumhverfi sínu (Jozkowski og Wiersma-Mosley, 2015). Þess vegna er líklegt að konur upplifi eftirsjá 

eftir að hafa stundað kynmök undir áhrifum frekar en ekki (Abbey, 2002). Upplifun ungra kvenna lýsir 
sér þannig að þeim þykir þær skyldugar til þess að uppfylla kynferðislegar þarfir maka síns, út frá því 

má álykta að hefðbundnar staðalímyndir kynjanna um kynlíf séu til staðar (Humphreys, 2007a). 
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Niðurstöður okkar sýndu að konum finnst þær skyldugar til þess að stunda kynlíf með karlmönnum þar 

sem þær upplifa að þær séu ábyrgar fyrir því að karlmaðurinn sé með sterka sjálfsmynd (Jozkowski o.fl., 

2017). Í rannsókn Marcantonio o.fl. (2018) kemur fram að konur sem eru í parasambandi upplifi frekar 

rómantískari stund með maka sínum í kynlífi samanborið við konur sem stunda kynlíf við fyrstu kynni. 

En það er mikilvægt að hafa í huga að hugmynd háskólanema af kynlífi geti haft áhrif á tilfinningar og 

rómantík sem snúa að kynferðislegu samþykki. 

5.1 Skilningur á samþykki og túlkun þess 
Mikilvægt er að skilningur á samþykki sé til staðar svo túlkunin sé ekki misskilin hjá báðum aðilum. 

Umræðan um kynferðislegt samþykki er nýleg og virðist skilningur ungs fólks ekki vera nægur. Skilningur 

á samþykki byggist á eigin reynslu og hvernig hver og einn veitir samþykki í kynferðislegum aðstæðum. 

Skilningurinn virðist oft ekki vera stöðugur, heilstæður og nákvæmur þegar kemur að samþykki fyrir 
kynlífi. Háskólanemar lýsa oft samþykki á óskýran hátt og eiga erfitt með að skýra það út hvað samþykki 

sé, en það kemur fram í fyrri rannsóknum (Baldwin-White, 2019). Niðurstöður okkar rannsóknar sýndu 

að bæði karlar og konur áttu erfitt með að skýra út hvað felst í kynferðislegu samþykki og ofbeldi með 

tilliti til kynheilsu. Konurnar áttu auðveldara með að ræða um kynheilsu og ræddu þá um langanir í 

kynferðislegum samböndum sem byggjast fyrst og fremst á virðingu og eru án ofbeldis. Einnig benda 

niðurstöður til þess að skilningur þátttakenda á kynferðislegu samþykki er mjög lítill (McDaid o.fl., 2019). 

Niðurstöður úr rannsóknum okkar hafa sýnt að skýr munnleg samskipti eru mikilvæg og ávallt skal veita 
samþykki munnlega þegar kemur að samþykki í kynferðislegum atlotum hjá ungum konum bæði í 

parasambandi og við fyrstu kynni (Humphreys, 2007b; Jozkowski o.fl., 2014b; Tinkler o.fl., 2018). Fyrri 

rannsóknir benda til þess að ungar konur eiga í erfiðleikum með að tjá viljann sinn þegar kemur að 

kynlífi, bæði með og án orða (Baldwin-White, 2019). Einnig er auðvelt er að misskilja samþykki þegar 

gefin eru óljós skilaboð og notast við aðgerðarlausa hegðun (passive behaviour) sem gefur ekki skýrar 

vísbendingar (Winslett og Gross, 2008). Svipaðar niðurstöður komu fram í okkar rannsóknum en þar 

notast konur frekar við aðgerðarlausa hegðun (passive behaviour) og gefa engin svör sem bendir til 

þess að þær nota líkamlega tjáningu til þess að veita samþykki sitt miðað við karlmenn (Jozkowski o.fl., 
2014b). 

Þegar tveir einstaklingar ætla að stunda kynlíf saman er mikilvægt að góð samskipti eigi sér stað og 

geta þeir miðlað því á tvenna vegu með eða án orða (Winslett og Gross, 2008). Eins og í rannsókn 

Jozkowski o.fl. (2014a) kom fram að samþykki væri annaðhvort skilgreint sem samkomulag um að 
stunda kynlíf eða samþykki án orða hjá pörum sem hafa stundað kynlíf í langan tíma saman. Það kom 

einnig fram í annarri rannsókn Jozkowski o.fl. (2014b) að konur notast meira við aðgerðarlausa hegðun 

(passive behaviour) og sýna engin viðbrögð um samþykki sem bendir til þess að konur eru líklegri en 

karlar til þess að veita samþykki á þann hátt.  

5.2 Áhrif þvingunar, áfengis og vímuefna á samþykki 
Þvingun á sér stað þegar einstaklingur er tilneyddur til þess að stunda kynlíf gegn vilja sínum. Mikil 

hætta er á kynferðislegri þvingun hjá konum á háskólaaldri miðað við konur í öðrum aldurshópum og 

virðist skortur á skýru samþykki vera ein ástæðan (Fantasia o.fl., 2015). Niðurstöður okkar rannsókna 
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sýna að konur á háskólaaldri tjá gjarnan samþykki sitt með aðgerðalausri hegðun (passive behaviour) 

sem gefur ekki skýrt samþykki (Jozkowski o.fl., 2014b). Það kemur einnig fram samkvæmt fyrri 

rannsóknum Baldwin-White (2019) að ungar konur á háskóla aldri eiga erfitt með að tjá samþykki sitt 

þegar kemur að kynmökum. Línan á milli þvingunar og samþykkis í kynlífi getur verið óljós og getur 

þvingunin verið villandi, en það kom fram í fyrri rannsókn Muehlenhard o.fl. (2016). Eins og kom fram í 

rannsókn Jozkowski og Peterson (2012) nota karlmenn gjarnan villandi aðferð til þess að fá samþykki 

fyrir kynmökum en þeim finnst þeir ekki vera að beita konuna þvingun. Með fyrri rannsókn hefur verið 
sýnt fram á að karlmenn beiti andlegu ofbeldi til þess fá það í gegn að stunda samfarir og leiki sér að 

tilfinningum kvenna og noti jafnvel hótanir til þess að fá þarfir sínar uppfylltar. Konur horfa á þessa 

hegðun sem réttlætanlega út frá því sjónarmiði að kynferðislegar þarfir karlmanna séu stjórnlausar og 

það verði að sinna þeim til þess að hótanir þeirra verði ekki að veruleika (Fernet o.fl., 2019). Niðurstöður 

úr okkar rannsóknum sýna að karlar líta á kynlíf og samþykki sem keppni og reyna að sannfæra konur 

um að stunda kynlíf en líta ekki á það sem þvingun (Jozkowski o.fl. 2017). Karlmennirnir í rannsókn 

Jozkowski og Peterson (2012) eru ágengari til þess að ná fram samþykki fyrir kynlífi, en konurnar sem 

tóku þátt í sömu rannsókn greindu ekki frá slíkri hegðun. Fyrri rannsóknir sýna að munnleg þvingun 
kemur oft fram innan parasambands eða þegar reynsla af kynferðislegu sambandi er til staðar (Fernet 

o.fl., 2019). Hins vegar virðast hefðbundnar staðalímyndir kynjanna vera viðvarandi vegna þess að 

konur upplifa sig gjarnan skyldugar til þess að uppfylla kynferðislegar þarfir maka síns og halda því fram 

að það sé kvenleg skylda að fullnægja þeim (Bagwell-Gray, 2019). Í niðurstöðum okkar rannsókna kom 

fram að konum finnst það þeirra hlutverk að karlar upplifi sterka sjálfsmynd og upplifa þess vegna 

þvingun til þess að stunda kynlíf með þeim (McDaid o.fl., 2019). 

Þegar einstaklingar eru undir áhrifum áfengis og vímuefna getur það haft þau áhrif að hann beri minni 

virðingu fyrir sjálfum sér og hafi minni hömlur (Jozkowski og Wiersma-Mosley, 2015). Niðurstöður í okaar 

rannsókn sýndu að konurnar í rannsókn Jensen og Hunt (2019) greindu frá mikilli eftirsjá daginn eftir 

skemmtanalífið eftir að hafa gefið samþykki fyrir kynlífi undir áhrifum. Fyrri rannsóknir sýndu að ungar 

konur finna fyrir samviskubiti þegar þær hafa stundað kynmök undir áhrifum og ef áhuginn fyrir kynlífi er 

ekki til staðar hefur áfengið þær afleiðingar að þær misskilja vísbendingar sem karlmaðurinn gefur í skyn 
(Abbey, 2002). Niðurstöður okkar rannsóknar sýndu að þegar konur eru undir áhrifum áfengis og 

vímuefna þegar þær stunda kynlíf hafa þær hvorki gefið samþykki né sagt nei. Þegar konur eru undir 

áhrifum geta þær misst stjórnina og verða ófærar um að gefa samþykki fyrir kynlífi. Eftirsjá kvennanna 

er gjarnan mikil og finnst þeim reynslan brjóta niður staðlaða ímynd á kvenleika og karlmennsku (Jensen 

og Hunt, 2018).   

5.3 Styrkleikar og takmarkanir 
Helstu styrkleikar þessarar fræðilegu samantektar felst í því að hún fjallar um mjög mikilvægt málefni 

sem lítið hefur verið rannsakað. Á undanförnum árum hefur aukist umræða í heiminum um kynferðislega 

áreitni og ofbeldi og hafa verið gerðar byltingar á borð við #MeToo til að beina athyglinni að þessum 

málefnum. Þær tíu rannsóknargreinar sem þessi fræðilega samantekt byggist á er bæði með 
megindlegum og eigindlegum rannsóknum sem er kostur þar sem mörg mismunandi sjónarhorn koma 

fram. Eigindlegu rannsóknirnar ná að rýna betur í skoðanir og vitneskju þátttakenda, en megindlegu 
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rannsóknir gefa betri yfirsýn. Úrtökin úr megindlegu rannsóknunum ná margar til háskólanema og gefa 

því rannsóknarniðurstöður vissa mynd af þeim hópi. Sumar rannsóknirnar gerðu samanburð á milli kynja 

hvað varðar kynferðislegt samþykki og ein þeirra var langtímarannsókn.  

Hvað varðar helstu takmarkanir rannsóknanna þá voru þær flestar gerðar í Bandaríkjunum og 
miðuðust töluvert við háskólanema. Með rannsóknunum er verið að skoða ákveðinn aldurshóp og er því 

ekki hægt að segja neitt til um aðra aldurshópa hvað kynferðislegt samþykki varðar.  

5.4 Framtíðarrannsóknir 
Kynferðislegt samþykki er málefni sem vert er að huga að bæði við fyrstu kynni og í langtíma 

parasamböndum. Með aukinni tæknivæðingu hafa samskipti á milli kynjanna færst yfir á 

samskiptamiðla. Flest ungt fólk kynnist á smáforritum, fara því fyrstu samskipti fram rafrænt áður en fólk 

hittist í persónu og er því mikilvægt að huga að því í framtíðarrannsóknum. Höfundar telja nauðsynlegt 

að rannsaka þetta efni mun betur, hvernig einstaklingar tjá samþykki sitt og hver skilningur ungs fólks 

er á kynferðislegu samþykki. Það sem er óljóst er að einstaklingar tjá samþykki sitt á mjög mismunandi 

hátt og virðast þátttakendur segja að það eigi að tjá samþykki á ákveðinn hátt, en þegar þau eru spurð 
hvernig þau miðla samþykki eru flestir sem gera þveröfugt við það sem þau sögðu. Það er þörf á því að 

framkvæma íslenska rannsókn þar sem skoðaður verður skilningur, túlkun og tjáning með tilliti til 

kynferðislegs samþykkis. Með auknum rannsóknum væri hægt að efla forvarnarstarf ungs fólks og reyna 

að auka vitneskju þeirra hvað felst í kynferðislegu samþykki og mikilvægi þess. Þannig megi koma í veg 

fyrir misskilning sem getur leitt til kynferðisofbeldis. 
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Ályktanir 

Í þessari fræðilegu samantekt var tilgangurinn að skoða hvernig ungt fólk tjáir samþykki sitt fyrir kynlífi, 
hvernig kynjamunur birtist og hvernig ýmsir þættir geta haft áhrif á samþykki. Það er hægt að álykta að 

skýrt samþykki sé veitt þegar tveir einstaklingar sem ætla að stunda kynmök saman tjái samþykki sitt 

með orðum. Flestir virðast þó tjá samþykki með líkamlegri tjáningu. Með líkamlegri tjáningu er líklegra 

að samþykkið verði mistúlkað og geti leitt til kynferðisofbeldis. Samþykki virðist vera tjáð á mismunandi 

hátt hjá báðum kynjum. Það er ýmist tjáð með líkamlegri tjáningu þá án orða, með orðum eða hvoru 

tveggja. Áfengi og vímuefni eru áhrifaþættir sem hafa mikil áhrif á rökhugsun og geta einstaklingar verið 

í mun meiri erfiðleikum með að taka meðvitaða ákvörðun um kynferðislegt samþykki undir þeim 
kringumstæðum.  

Kynferðislegt samþykki er málefni sem skiptir gríðarlega miklu máli í öllum kynferðislegum 

samböndum. Hugtakið virðist vera óskiljanlegt fyrir einstaklinga þar sem umræðan er nýleg og hefur 

ekki verið mikið rætt um málefnið. Einstaklingarnir verða að eiga samskipti og geta rætt saman um  
samþykkið fyrir því að stunda kynmök með öðrum - fyrir, eftir á og á meðan kynlífi stendur. Þar sem 

hver og einn ræður yfir sínum eigin líkama á hann rétt á því að stjórna hver fær að snerta hann. 

Forvarnarstarf á þessu sviði er mikilvægt til að opna umræðuna enn frekar og auka skilning 

almennings á kynferðislegu samþykki. Hlutverk hjúkrunarfræðinga í fræðslu og forvörnum getur stuðlað 
að aukinni vitneskju ungs fólks hvað varðar samþykki fyrir kynlífi en einnig að auka færni þeirra að ræða 

þessi mál. Forvarnarstarf er nauðsynlegt bæði í grunn- og framhaldsskóla þar sem börn og unglingar 

eru á þeim aldri þar sem kynlíf verður áhugavert. Það væri hægt að ræða um mikilvægi kynferðislegs 

samþykkis í tengslum við virðingu og tjáskipti. Gott er að hafa það í huga að samskipti hjá ungu fólki 

hafa breyst síðastliðin ár með aukinni tæknivæðingu. Samskiptin hafa færst yfir á samskiptamiðla og 

tjáir fólk sig á annan hátt í gegnum snjalltæki heldur en í eigin persónu. Með því að auka skilning 

einstaklinga á samþykki getur það komið í veg fyrir að þvingað kynlíf og kynferðisofbeldi eigi sér stað.  
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