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 i 

Ágrip 

Ekki hafa margar rannsóknir verið framkvæmdar af upplifun brotaþola kynferðisofbeldis á 

verkferlum lögreglu á Íslandi. Kynferðisofbeldi eru erfið og viðkvæm mál og er brotaþoli að 

taka stórt skref að kæra brot til lögreglu og greina frá því í smáatriðum. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvernig brotaþolar kynferðisofbeldis upplifa verkferla lögreglu. 

Í rannsókninni var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru viðtöl við fjóra 

brotaþola, þrjá rannsóknarlögreglumenn frá kynferðisbrotadeild lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu og verkefnastýru hjá Stígamótum. Spurningar voru fyrirfram ákveðnir 

ásamt opnum spurningum. Viðtalsrammi  fyrir lögreglu var byggður upp á svörum brotaþola 

og viðtalsrammi fyrir Stígamót var byggður á bæði svörum brotaþola og lögreglu. Í þessari 

ritgerð er rætt almennt um kynferðisofbeldi, úrræði fyrir brotaþola kynferðisbrota, sálræn áföll 

og afleiðingar þess, sjálfræði í ákvarðanartöku lögreglu, staðalímynd að hinu fullkomnu 

fórnarlambi og brot á réttlátri málsmeðferð. Í niðurstöðum er farið yfir brotalamir og gagnrýni 

á verkferlum, jákvæða reynslu af störfum lögreglu og óvissu sem brotaþolar upplifðu í 

kæruferlinu. Allir brotaþolar upplifðu skýrslutöku hjá lögreglu góða og var almennt góð 

upplifun af öllum beinum samskiptum við lögreglu. Áhyggjuefni er að verkferlar lögreglu í 

kynferðisbrotamálum hafa ekki verið uppfærðir síðan árið 2007. Einnig er áhyggjuefni hversu 

undirmönnuð rannsóknardeild kynferðisbrota er miðað við fjölda tilkynntra mála á ári hverju 

og að framvinda mála tekur langan tíma sem hægt er að rekja til lítils fjármagns sem berst til 

þessarar deildar. Aðalgagnrýni á störf lögreglu var mikil óvissa um stöðu mála og langur 

málsmeðferðartími. 
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Abstract 

 

There has not been a lot of research done on how survivors of sexual violence feel about police 

protocol in sex crime cases in Iceland. Sexual violence is a difficult and sensitive subject and 

survivors are taking a big step when reporting it and describing the crime in detail. The main 

goal of this research was to find out how survivors felt about the police protocol. This research 

uses qualitative research methods. Researchers interviewed four survivors of sexual violence, 

three detectives from the sex crime unit in Reykjavík and one project manager from Stígamót. 

Questionnaires were formed but the focus was on getting an open narrative from the survivors. 

The questionnaire for police was formed around the interviews from survivors and the 

questionnaire for the project manager from Stígamót was formed from both the interviews from 

survivors and police. This essay covers general information about sexual violence, resources 

for survivors, psychological trauma and the consequences, discretion in police decision making, 

the stereotypes of the perfect victim and violation of the right to a fair trial. The results of the 

research cover the positive aspects of police work in sexual violence cases, critiques of police 

work and the uncertainty survivors experienced. All of the survivors interviewed said that 

interviews with the police were professional and well done, all direct communication with the 

police was said to be positive. Research found that police protocol had not been renewed or re-

examined since 2007 which is concerning, lack of funding to the sex crimes unit along with a 

low number of police overseeing a large number of cases is also concerning. The main critique 

of police work was the uncertainty following the report and procedure time being too long. 
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Þakkir fara alfarið til þeirra brotaþola sem voru tilbúin að segja okkur sína sögu, án þeirra 

kjarks væru svona rannsóknir ekki til 
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Formáli 

 

Aukin umræða hefur komið til í samfélaginu um kynferðisofbeldi og mikilvægi þess að berjast 

gegn því. Kynferðisbrot eru ekki lengur tabú umræðuefni og hefur samfélagið reynt að opna 

umræðuna um hverjir brotaþolar eru, hverjir gerendur eru og hvernig svona brot hafa áhrif á 

einstaklinga. Áhrif kynferðisofbeldis hafa verið rannsökuð í meiri mæli og hvernig hægt sé að 

bæta andlega og líkamlega líðan brotaþola eftir brot. Í þessari ritgerð er  skoðað hvernig 

brotaþolar upplifa störf lögreglu. Þegar fólk tilkynnir kynferðisbrot til lögreglu er það í sumum 

tilfellum fyrsta skiptið sem manneskjan lýsir í smáatriðum erfiðu áfalli. Það skiptir máli hvernig 

lögreglan bregst við þessum tilkynningum og hvaða viðmót hún sýnir brotaþolum.  Það hefur 

ekki verið mikið rannsakað hvernig viðmót lögreglu gagnvart brotaþolum er og treystir maður 

að þeir sem taka þennan málaflokk að sér séu vel upplýstir um hversu flókin og fjölbreytileg 

svona mál eru.  Kynferðisofbeldi getur leitt af sér alvarlega andlega erfiðleika fyrir brotaþola 

og er því ekki óeðlilegt að viðbrögð eða hegðun þeirra  séu ekki innan ákveðins ramma sem 

réttarkerfið ætlast til af brotaþolum. Það er því mikilvægt að skoða hvernig viðmót lögreglu og 

verkferlar hennar hafa áhrif á brotaþola.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla; fræðileg umfjöllun, verkferlar lögreglu í 

kynferðisbrotamálum, úrræði fyrir brotaþola á höfuðborgarsvæðinu, aðferðarfræði, niðurstöður 

og umræður. Í fyrsta kafla er fjallað almennt um kynferðisofbeldi og tölfræðileg gögn , áhrif 

sálrænna áfalla, fjárhagslegar afleiðingar og þætti sem hafa áhrif á ákvarðanatöku lögreglu í 

kynferðisbrotamálum. Í öðrum kafla er farið yfir skriflega verkferla sem gefnir voru út af 

ríkissaksóknara árið 2007. Þriðji kafli fjallar um þau úrræði sem eru til fyrir brotaþola á 

höfuðborgarsvæðinu fyrir utan aðstoð lögreglu. Fjórði kafli fjallar um eigindlega 

rannsóknaraðferðir, þátttakendur í rannsókninni og framkvæmd ásamt rannsóknarsiðfræði. 

Fimmti kafli fjallar um niðurstöður rannsóknar og sjötti kafli fjallar um umræður um 

rannsóknina. Tilgangur rannsóknar er að sýna hvernig brotaþolar upplifa störf lögreglu með 

von um að það sýni samfélaginu og lögreglu hvað lögreglan gerir vel og hvað lögregla má gera 

betur. Rannsóknarspurningin var því: Hver er upplifun brotaþola af störfum og verkferlum 

lögreglu?  
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1 Fræðileg umfjöllun 

1.1 Almennt um kynferðisofbeldi 
Kynferðisofbeldi á sér stað um allan heim, það er skilgreint sem kynferðislegt athæfi, tilraun til 

kynferðislegs athæfis, óumbeðin kynferðisleg ummæli eða daður, að athafast við mannsal eða 

með öðrum hætti reyna kynferðislegt athæfi með einstaklingi gegn þeirra vilja. Sama hver 

tengsl á milli brotaþola og geranda er og sama í hvaða umhverfi, hvort sem það er heima fyrir 

eða við vinnu o.sv.frv. (World Health Organization, 2002). Samkvæmt 194.gr. Almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 er kynferðisbrot skilgreint sem: 

 

„ [[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. 

Samþykki telst liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja. Samþykki telst ekki liggja 

fyrir ef beitt er ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung. Til ofbeldis telst 

svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti.] 1) 

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] 1) 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.]“ 

 

Ríkislögreglustjóri gefur út skýrslu um árlega afbrotatölfræði. Í henni má finna hversu 

mörg brot eru tilkynnt í hverjum brotaflokki og skoðum við einungis kynferðisbrotaflokkinn. 

Tilkynnt kynferðisbrot á milli ára eru svipað mörg frá árunum 2014 – 2017 en þá eru 

tilkynningar á milli 419 til 498. Tilkynningum fjölgar frá 2018 – 2019, árið 2018 eru 551 

tilkynningar en árið 2019 eru tilkynningar 658. Eitt ár stendur hinsvegar uppúr og það er árið 

2013 en þá voru 731 tilkynningar um kynferðisbrot (Ríkislögreglustjórinn, 2014; 

Ríkislögreglustjórinn, 2015; Ríkislögreglustjórinn, 2016; Ríkislögreglustjórinn, 2017; 

Ríkislögreglustjórinn,  2018; Ríkislögreglustjórinn, 2019; Ríkislögreglustjórinn, 2020). Rekja 

má það til umfjöllunar um Karl Vignisson, þann 7. janúar 2013 var umfjöllun í Kastljósi um 

kynferðisbrot sem hann hafði framið og í kjölfar þess stigu margir aðrir brotaþolar fram. Aldrei 
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hafa fleiri kynferðisbrot verið tilkynnt hér á landi á einu ári (Vísir, 2014). Það er einungis komin 

bráðabirgðaskýrsla fyrir árið 2020 og ekki er búið að birta tölur fyrir tilkynnt kynferðisbrot.  

 

 
Mynd 1: Tölfræði yfir tilkynnt kynferðisbrot á milli áranna 2014-2019 

 

Afbrotatölfræði sýnir hinsvegar ekki alltaf raunverulega tíðni. Hulin tölfræði afbrota (e. 

dark figure of crime) er hugtak sem er notað af afbrotafræðingum og félagsfræðingum til þess 

að lýsa magninu af ótilkynntum og óþekktum afbrotum sem setur spurningarmerki við 

áreiðanleika opinbera tölfræði afbrota. Þeir sem verða fyrir broti og tilkynna ekki fá hvorki 

stuðning né réttlæti annað en þeir sem tilkynna brot. Í rannsókn Kamruzzaman (2016) voru 

gerðar brotaþolakannananir (e. victimization survey) til að kanna hversu mörg mál voru ekki 

tilkynnt. Í þeirra rannsókn eru kynferðisbrot ekki tekin fyrir sérstaklega en ofbeldi (e. assault) 

var kannað. Það kom í ljós að 30% af svarendum höfðu orðið fyrir ofbeldi og aldrei tilkynnt 

það (Kamruzzaman, 2016). Ein af ástæðum þess að brotaþolar tilkynna ekki brot er vegna 

hversu langan tíma það tekur að fara í gegnum ferlið og áhættur sem geta fylgt því að tilkynna 

brotið. Brotaþolar vega og meta hvort það sé þess virði að tilkynna að brot hafi átt sér stað og 

oft efast brotaþolar að raunverulega hafi verið brotið á þeim og tilkynna því ekki. Aðrir ókostir 

þess að tilkynna brot eru að meintur sakborningur gæti hefnt sín á brotaþola fyrir að tilkynna 

sig. Ferlið er yfirgripsmikið, það er mikið af pappírum sem þarf að fylla út, viðtöl við 

rannsóknarlögreglumenn og ef málið fer fyrir dóm þá þarf brotaþoli að bera vitni, sem getur 

verið rask á þeirra daglega lífi. Einnig gæti verið að brotaþoli var sjálfur að gera eitthvað 
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ólöglegt er brotið átti sér stað, þá er hann ólíklegri að tilkynna til lögreglu. Aðrir þættir sem 

gætu verið ástæður fyrir því að tilkynna ekki eru erfiðari að setja niður t.d. tilfinningar og 

félagsleg tengsl (Yoon, 2015). 

 

1.2 Sálræn áföll og áhrif þeirra 
Til að skilja betur hvað brotaþolar kynferðisbrota ganga í gegnum þegar þau tilkynna brot til 

lögreglu verðum við að skilja hvaða áhrif svona brot hafa á andlega heilsu og upplifun þeirra 

af heiminum.  Sá hluti heilans sem truflast undir ógnandi aðstæðum er hippocampus eða á 

íslensku, drekinn. Hann hefur verið tengdur við geymslu minninga og gegnir lykilhlutverki í 

því að skipuleggja upplýsingar úr umhverfi okkar og tíma. Það þýðir að þeir sem hafa orðið 

fyrir kynferðisofbeldi eiga erfiðara með að muna nákvæmar upplýsingar um umhverfið eða 

lengd atburðar. Sumir geta upplifað að árasin hafi staðið yfir í marga klukkutíma en raunin er 

mögulega önnur. Aðrir gera sér ekki grein fyrir að hræðslan og áfallið hefur haft áhrif á 

endurminningar þeirra og geta minningar varðandi umhverfið og tíma verið brenglaðar. Ef 

brotaþoli er tekin í skýrslutöku stuttu eftir áras, eru spurningar sem einblína á skynjun eins og 

hljóð, lykt eða tilfinningar, líklegri til að skila betri sönnunargögnum heldur en þær spurningar 

sem einblína á skýra frásögn frá byrjun til enda. Ef einhver tími er látinn líða, sérstaklega ef 

brotaþoli fær að sofa, getur heilinn unnið úr þessum minningarbrotum og frásögn orðið skýrari. 

Það er því ekki óeðlilegt að frásögn breytist eða fleiri smáatriði komi í ljós með tímanum. 

Almennt gæti fólk haldið að það væri átakanlegra að vera beittur kynferðisofbeldi af 

ókunnugum frekar en einhverjum sem maður þekkir, en rannsóknir hafa sýnt að brotaþolar 

upplifa álíka sterkt þunglyndi sama hvor hópnum gerandinn tilheyrir. Þeir sem voru beittir 

ofbeldi af kunningja eiga erfiðara með að mynda náin sambönd eftir á. Sá hópur þarf mögulega 

að endurhugsa heimssýn sína og það sem þau hafa talið vera rétt. Heimurinn verður skyndilega 

illgjarn staður þar sem gerandi getur verið hver sem er og líka þeir sem þau treysta. Fyrstu 

andlegu viðbrögð geta verið fjölbreytt og fara mikið eftir einstaklingnum og skal líta á þau sem 

eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum. Brotaþolar geta verið grátandi, róleg og yfirveguð, 

í uppnámi, í áfalli eða í afneitun. Kvíði, tár, líkamleg óbeit, hjálparleysi, sektarkennd og skömm 

eru líka eðlileg viðbrögð eftir áfall af þessum toga. Eftir því sem lengra líður frá brotinu geta 

einkenni orðið meira augljós og alvarlegri, eins og kvíði, þunglyndi eða áfallastreituröskun 

ásamt mörgum öðrum sálfræðilegum kvillum. Flestar konur lýsa því að upplifa alvarlega 

vanlíðan og truflun á  mörgum sviðum í lífi þeirra. Fyrst var þessu heilkenni lýst sem ‚Rape 
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Trauma Syndrome‘ af Burgess og Holmstrom en nú er hægt að líkja mörgum einkennum 

andlegrar vanlíðan sem brotaþolar kynferðisofbeldis upplifa við áfallastreituröskun (Zoe og 

Lodrick, 2013). 

 Í rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur og Sigríðar Halldórsdóttur (2021) um afleiðingar 

kynferðisofbeldis á brotaþolum kom fram að  konur sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi 

glímdu allar við heilbrigðisvandamál sem voru tengd móðurlífinu eins og endurteknar 

þvagfærasýkingar, bólgur á eggjastokkum, óútskýrða verki á móðurlífssvæði og vandamál sem 

leiddu oft til legnáms til að nefna nokkur.  Aðrar líkamlegrar afleiðingar voru til dæmis 

útbreiddir og langvaraandi verkir, hærri blóðþrýstingur, sykursýki, kviðverkir, svimi, 

langvarandi þreyta og svo framvegis.  Konurnar upplifði mikla streitu, ótta, kvíða, hræðslu, 

hryggð, reiði, depurð, persónuleikaröskun, áfallastreituröskun, félagsfælni og leiða svo eitthvað 

sé nefnt. Konurnar lýstu því að missa lífsgleði og lífsvilja eftir ofbeldið. Allar konurnar glímdu 

við svefnvandamál, þreytu og orkuleysi. Þær upplifðu erfið endurlit og minningar, martraðir og 

einmanaleika. Þær fundu fyrir skömm og fannst þær „óhreinar“. Konurnar reyndu að deyfa 

þessi einkenni með mat, áfengi eða lyfjum á skaðlegan hátt. Upplifun af óútskýrðri vanlíðan, 

brotinni sjálfsmynd eða minnkuðu sjálfsmati og sjálfsáliti sjálfseyðingarhvöt, sjálfskaðandi 

hegðun eða sjálfsvígshugsanir komu líka fram, sumar höfðu gert sjálfsvígstilraunir. Konunum 

gekk erfiðlega að halda vinnu og voru sumar þeirra komnar á örorkubætur. Traust og 

sérstaklega traust gagnvart karlmönnum var brotið og lýsti það sér í erfiðleikum við að viðhalda 

tengslum við fólk og vandamálum í hjónabandi. Í niðurstöðum tala rannsakendur um að ef ekki 

er unnið úr áfallinu sem kynferðisofbeldi er, getur það komið alvarlega fram með líkamlegum 

og andlegum einkennum hjá brotaþola. Við áfall reyna brotaþolar að aftengjast tilfinningum,  

huga og sál, það veldur líkamlegum og sálfrænum afleiðingum sem geta leitt til þess að 

brotaþoli þrói með sér vímuefnavanda. Áfallið brýtur mörk konunnar og leiðir til varnarleysis 

og getur gert hana berskjaldaða fyrir frekari ofbeldi og fleiri áföllum (Sigrún Sigurðardóttir og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2021). 

 

1.3 Fjárhagslegar afleiðingar 
Í rannsókn Loya (2014) var skoðað hvernig afleiðingar kynferðisbrota geta líka verið 

efnahagslegar fyrir brotaþola og samfélagið í heild sinni. Þær niðurstöður sýndu að margir 

brotaþolar upplifa fjárhagserfiðleika bæði með lægri tekjum eða hindrunum í að geta unnið. 
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Tölurnar gefa til kynna að kynferðisofbeldi hefur áhrif á atvinnu og tekjur þar sem brotaþolar 

tapa öryggi sínu og geta átt við andleg vandamál að stríða eftir áfall eins og kynferðisofbeldi. 

Hræðsla, kvíði og áfallastreituröskun geta haft áhrif á atvinnu þar sem brotaþolar eiga erfiðara 

með að einbeita sér að vinnu eða þurfa að taka frí frá vinnu til að sækja sér faglega aðstoð. 

Kynferðisofbeldi og viðbrögð við því áfalli getur haft áhrif á atvinnu brotaþola á margskonar 

vegu, að þurfa að taka sér frí frá vinnu, verri vinnuframmistaða, atvinnumissir eða að geta ekki 

unnið til lengri tíma.  Með því að missa tekjur eða fá lægri tekjur getur efnahagslega staða 

brotaþola versnað bæði næstu mánuði og jafnvel næstu ár eftir að brotið átti sér stað. Einnig er 

ákveðinn hópur sem missir getuna á að halda vinnu og langtíma atvinnuleysi hefur mjög skaðleg 

áhrif á efnahagslega stöðu brotaþola. Margir af þeim brotaþolum sem rannsakendur töluðu við 

sögðu að kynferðisofbeldið sem þau urðu fyrir hafði mikil áhrif á hvar þau enduðu í lífinu og 

að það hafi ýtt þeim af þeirri braut sem þau voru á. Þessi efnahagslegu áhrif breiðast síðar út í 

samfélagið með því að missa fólk af atvinnumarkaðinum (Loya, 2014).  

 

1.4 Hið fullkomna fórnarlamb 
Í rannsókn Ricciardelli, Spencer og Dodge (2020), er skoðað hvernig lögreglumenn í Bretlandi 

vega og meta brotaþola kynferðisbrota. Rannsakendurnir halda því fram að kynjaskekkja og 

nauðgunarmýtur hafi áhrif á hvernig sumir lögreglumenn skilja eða túlka kynferðisbrot. Það 

hefur áður verið sett fram að lögreglumenn reiða sig á ákveðna staðalímyndir um brotaþola og 

vænti þess að þeir séu „fullkomnir“ bæði þegar kemur hegðun og eigin ábyrgð.  

Hið fullkomna fórnarlamb samkvæmt rannsókninni eru einstaklingar eða hópur af 

einstaklingum sem, þegar það brotið er á þeim, eiga auðveldast með að fá fulla og lögmæta 

stöðu fórnarlambs af lögreglu eða samfélaginu. Þessi lögmæta staða er háð meðal annars 

félagslegum, menningarlegum og efnahagslegum bakgrunni brotaþola sem og lagalegum 

kringumstæðum á brotinu sjálfu. Einnig er krafist þess að það séu líkamlega sönnunargögn eða 

að það sé hafið yfir allan vafa að brot hafi verið án samþykkis til að fá þessa stöðu. Hugmyndin 

um hið fullkomna fórnarlamb gerir því jaðarsettum hópum samfélagsins erfiðara fyrir, að fá 

stöðu fórnarlambs í augum lögreglu. Lögreglumaður úr greininni talar um hvað hann upplifi 

mikla erfiðleika við að styðja faglega við þá brotaþola sem passa ekki inn í þennan ramma hins 

fullkomna fórnarlambs sem lögregla og réttarkerfið krefst. Ennfremur að það sé erfitt að útskýra 

fyrir einhverjum sem lögreglumaðurinn trúir að hafi verið brotið á, að það sé ekki hægt að sanna 

það útfrá þessu ströngu kröfum. Annar lögreglumaður sagðist eiga erfitt með að hjálpa 
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einstaklingum sem að hans mati höfðu tekið slæmar ákvarðanir og þar af leiðandi hafi slæmir 

hlutir komið fyrir þá. Til dæmis einstaklingar sem neyta fíkniefna eða drekka óhóflega, fólk 

sem starfar í kynlífsiðnaði eða eyðir tíma með góðkunningjum lögreglunnar. Samfélagið vill 

sjá „alvöru“ fórnarlamb, einhvern sem var gerður meðvitundarlaus eða einhvern sem ekki „kom 

sér sjálfur“ í þessar kringumstæður eins og það er orðað í greininni. Samfélagið vill ekki sjá að 

kynferðisbrot geta átt sér stað í mörgum kringumstæðum, ekki bara í myrku húsasundi, heldur 

líka á milli kunningja sem fara saman heim úr bænum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

lögreglumenn sjá brotaþola kynferðisbrota oft í ljósi þess hversu líklegt er að gerandi verði 

sakfelldur. Þættir eins og lág tíðni sakfellinga í kynferðisbrotamálum og hversu mörg mál eru 

á borði rannsóknarlögreglu hafa áhrif á hvort þeir ákveða að rannsaka þessa „ófullkomnu“ 

brotaþola (Ricciardelli, Spencer og Dodge, 2020). 

 

1.5 Sjálfræði í ákvarðanatöku lögreglu 
Í grein Dhami, Lundrigaan og Thomas (2020) var rannsakað hversu áhrifamikið sjálfræði 

lögreglumanna í rannsóknum á kynferðisbrotum væri í Bretlandi. Þjálfun og verkferlar 

lögreglunnar gefa ákveðið rými fyrir sjálfræði og leyfir þeim að nota huglægt mat í hverju máli. 

Takmarkað fjármagn og mannafli gefa til kynna að mikið af ákvarðanatöku lögreglu falli undir 

þetta sjálfræði hvers lögreglumanns, þar sem þeir þurfa að forgangsraða málum. Þannig verður 

það óumflýjanlegur og nauðsynlegur hluti af störfum lögreglu. Sjálfræði er ekki neikvætt í 

sjálfu sér en það getur haft neikvæð áhrif á brotaþola og aðgengi þeirra að réttlæti ef það mætir 

hlutdrægni og skoðunum lögreglumannsins. Lögmæti lögreglu getur verið ógnað með 

tilviljunarkenndri eða fordómafullri notkun lögreglu á sjálfræði. 

Í rannsókninni voru þátttakendur 25 sérþjálfaðir lögreglumenn sem sinna einungis 

rannsóknum á nauðgunum og alvarlegum kynferðisbrotum. 17 þáttakendur voru karlar og 

meðalstarfstími var 22,4 ár, þar af var meðalstarfstími í þessari kynferðisbrotadeild 2,79 ár. 

Niðurstöðurnar þeirra leiddu í ljós að lögreglumenn voru ólíklegri til að ganga lengra með mál 

þar sem ósamræmi var í frásögn brotaþola þar sem þeir annað hvort töldu brotaþola vera að 

ljúga og þar af leiðandi töldu að ekkert brot hefði átt sér stað eða að ósamræmið gerði það 

erfiðara að kæra málið. Í einhverjum tilfellum geta mál, þar sem gerandi var kunnugur brotaþola 

eða mál þar sem brotaþoli átti afbrotaferil að baki verið ólíklegri til að ganga lengra en það var 

í minnihluta tilvika. Aðrir þrír þættir, liðinn tími frá broti til tilkynningar, fyrri tilkynningar um 

kynferðisbrot og áfengis- eða fíkniefnanotkun, voru ekki áhrifamiklir þættir í ákvarðanatöku, 
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sem stangast á við fyrri rannsóknir á þessu sviði. Átta af þeim 25 lögreglumönnum sem voru 

þátttakendur bættu sjálfir við upplýsingum sem þeir töldu sig þurfa til að taka ákvörðun um 

framvindu máls. Það voru frekari upplýsingar um fyrri tilkynningar brotaþola um kynferðisbrot, 

framvindu þeirra mála og niðurstöður úr því. Rannsakendur segja að þessi þáttur þurfi frekari 

rannsókn til að skilja mikilvægi hans í ákvarðanatöku. Seinni þátturinn sem þeir töldu sig þurfa 

snýr að hvort sönnunargögn eins og öryggismyndavélaupptökur, vitni eða réttargögn séu til 

staðar eða ekki. Það bendir annað hvort til þess að lögreglumenn líti á hversu líklegt er að hægt 

verði að kæra málið þegar þeir byrja rannsóknarvinnu eða að þessi sönnunargögn séu nýtt til að 

kanna trúverðugleika brotaþola. Þessi rannsókn skoðar sérþjálfaða lögreglumenn sem eiga að 

vera sérfræðingar á þessu sviði afbrota og er því hægt að efast hversu gagnleg sú þjálfun er. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda á að lögreglumenn gætu þurft frekari þjálfun og leiðsögn 

til að skilja betur hversu flókin viðbrögð við áföllum geta verið. Það sé mikilvægt að vita að 

brotaþolar kynferðisbrota eigi erfiðara með að leita réttlætis vegna hlutdrægna skoðana 

lögreglumanna á hegðun þeirra og að lögreglumenn séu að ákveða fyrirfram, byggt á þessum 

þáttum, hvaða mál eigi rétt á að vera kærð. Niðurstöður rannsóknarinnar á misræmi milli þess 

sem lögreglumennirnir skráðu sem mikilvæga þætti og hvað í rauninni hafði áhrif á 

ákvarðanatöku þeirra sé áhyggjuefni þar sem lögreglumenn eru ábyrgir fyrir ákvörðunum sínum 

og verða að geta rökstutt hvers vegna þeir taka þessar ákvarðanir. (Dhami, Lundrigaan & 

Thomas, 2020). 

 

1.6 Brot á réttlátri málsmeðferð 
Þann 8. mars 2021 gáfu Stígamót út tilkynningu að níu konur hefðu kært íslenska ríkið fyrir að 

brjóta á rétti sínum til réttlátrar málsmeðferðar. Allar konurnar höfðu kært nauðganir, 

heimilisofbeldi eða kynferðislegt áreiti til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þessar kærur 

einblína meðal annars á brotalamir í rannsókn lögreglu. Annmarkar á rannsókn lögreglu eins 

og segir í kærunni eru meðal annars að mál fyrnast í höndum lögreglu á meðan rannsókn var í 

gangi, almennt tóku rannsókn mála of langan tíma, sakborningar voru ekki teknir í skýrslutöku 

í marga mánuði og höfðu þar af leiðandi tíma til að samræma sögur sínar og undirbúa sig 

töluvert og vitni sem voru mikilvæg í málinu voru ekki tekin í skýrslutöku eða það var litið 

framhjá skýrslum vitna sem studdu framburð brotaþola. (Stígmót, 2021). 

 

 



 

 14 

2 Verkferlar lögreglu í kynferðisbrotamálum 

Í þessum kafla er farið yfir skriflega verkferla sem voru gefnir út af ríkissaksóknara árið 2007. 

Í kýrslu starfshóps ríkissaksóknara um meðferð kynferðisbrotamála hjá lögreglu og ákæruvaldi 

má finna leiðbeiningar um rannsókn þeirra og skiptist kaflinn í 12 hluta. Til þess að skilja 

brotaþola og þeirra upplifun á verkferlum lögreglu er unnt að skoða verkferla lögreglu í heild 

sinni. Verkferlar lögreglu í kynferðisbrotamálum samkvæmt upplýsingum frá lögreglu geta 

verið breytilegir eftir því hvaða rannsóknarlögreglumaður tekur við málinu. Fer það eftir 

reynslu og þjálfun hvers lögreglumanns hvernig einstaka mál er unnið. Innan 

kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu starfa tólf starfsmenn lögreglu 

(Lögreglan, munnleg heimild, 8. Febrúar 2021). Verkferlunum er hér skipt  upp í þrjá hluta, 

fyrsti hluti fjallar um þau fyrstu skref sem fylgja skal í rannsókn, annar hluti fjallar um 

skýrslutökur og öflun sönnunargagna og síðasti hlutinn fjallar um lok rannsóknar og hvaða 

umdæmi skulu fara með mál.  

 

2.1 Verkferlar 1. – 4. hluti 

Fyrsti kafli í leiðbeiningum um rannsókn nauðgunarmála snýr að kæru og fyrstu aðgerðum 

lögreglu. Móttaka á nauðgunarkærum fer fram á lögreglustöð. Þegar brotaþoli hefur samband 

við lögreglu þá ber lögreglu skylda að bjóðast til þess að aka brotaþola á lögreglustöð í þeim 

tilgangi að taka skýrslu. Ef brotaþoli er staddur á neyðarmóttöku þá þarf lögregla að mæta 

þangað eins fljótt og unnt er. Lögregla þarf alltaf að gæta þess að sýna brotaþola alla þá tillitsemi 

og nærgætni þar sem brotaþoli getur verið í miklu ójafnvægi eftir brotið. Einnig eru mál í 

þessum brotaflokk í forgangi hjá lögreglu og skal brotaþoli ekki sitja frammi á meðal 

almennings á meðan beðið er eftir afgreiðslu. Skráning málsins þarf að vera rétt færð í málaskrá. 

Gæta þarf að því að brotaþola sé ekki mætt með vantrú eða tortryggni. Rannsókn máls mun 

koma því sanna og rétta í ljós. Brotaþoli getur óskað eftir að lögreglumaður sem tekur skýrslu 

sé karl eða kona og skulu þær óskir vera virtar. Ef brotaþoli er yngri en 18 ára skal gera 

barnaverndarnefnd viðvart.  

Í öðrum hluta er að finna kafla um frumskýrslu. Frumskýrsla skal vera stutt svo hægt sé 

að hefja rannsókn. Í henni skal vera skráð niður atriði eins og um brotamann, verknaðinn, hvar 

verknaðurinn átti sér stað og hvort einhver vitni séu til staðar. Einnig þarf að gera brotaþola 

viðvart um að á þessu stigi máls sé aðeins verið að leitast eftir grundvallarupplýsingum frá 
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þeim. Það er mjög mikilvægt að brotaþoli sé fluttur sem fyrst á neyðarmóttöku til 

læknisskoðunar og fá þann stuðning sem hann þarf. Brotaþoli þarf að gefa aðalskýrslu eftir að 

læknisskoðun hefur farið fram, ef hann treystir sér til. Ef brotaþoli er yngri en 18 ára þarf að 

gera brotaþola grein fyrir því að aðalskýrsla mun vera tekin fyrir dómi.  

Þriðji hluti kaflans varðar símaerindi. Þar kemur fram að ef brotaþolir hringir og er að 

íhuga að kæra nauðgun þá má ekki vísa því símtali frá. Ef aðili vill leita ráða skal færa símtalið 

strax til yfirmanns eða til rannsóknarlögreglumanns. Einnig er tekið fram að það eigi að benda 

viðkomandi á neyðarmóttökuna. Athuga skal að öll erindi eru skráð í dagbók lögreglu. 

Fjórði hluti fjallar um neyðarmóttöku. Þar segir að brotaþoli sem hefur farið til lögreglu 

og greint frá nauðgun, þarf lögregla að tilkynna neyðarmóttöku um það strax og skal brotaþoli 

fluttur þangað að lokinni frumskýrslu. Það sem gerist á neyðarmóttöku er meðal annars að 

fatnaður brotaþola er fjarlægður í þeim tilgangi að rannsaka hann, áverkar eru bæði 

ljósmyndaðir og skráðir, sýni eru tekin með samþykki brotaþola og blóðsýni er tekið. 

Lögregluþjónar sem hafa fengið sérþjálfun munu skrá og meðhöndla sönnunargögnin 

(Starfshópur ríkissaksóknari, 2007). 

 

2.2 Verkferlar 5. – 9. hluti 
Fimmti hluti fjallar um skýrslu brotaþola. Í honum segir að aðalskýrsla sé tekin af brotaþola að 

lokinni læknisrannsókn. Þar er farið yfir alla þá þætti sem skipta máli. Þar kemur einnig fram 

að skýrslutaka má fara fram á neyðarmóttöku. Brotaþoli má óska eftir því að hafa einhvern 

viðstaddan skýrslutöku ef talið er að það muni ekki skaða rannsókn málsins. Lögreglu ber 

skylda að upplýsa brotaþola um rétt sinn til að hafa réttargæslumann. Sé brotaþoli yngri en 18 

ára skal lögreglustjóri eða löglærður fulltrúi lögreglustjóra rita viðkomandi héraðsdómstól bréf 

með beiðni um skýrslatöku fyrir dómi að lokinni frumskýrslu. Það skal ávallt tilnefna 

réttargæslumann í þeim tilvikum skv. 1. mgr. 44. gr. b. laga um meðferð opinberra mála nr. 

19/1991. Ef brotaþoli á við geðrænan vanda að stríða eða geðsjúkdóm þá er lögreglu heimilt að 

fara til héraðsdóms og fá það samþykkt að skýrslutaka fari fram fyrir dómi. Að auki er heimilt 

að tilnefna brotaþola réttargæslumann þó svo að hann hafi ekki óskað eftir því, skv. 3. mgr. 44. 

gr. b. laga um meðferð opinberra mála.  

Sjötti hluti fjallar um skýrslutöku og rannsókn. Þar er talað um að fara skal á vettvang 

eins fljótt og hægt er til þess að tryggja sönnunargögn. Þar er farið yfir hvernig á að tryggja 



 

 16 

vettvang svo engin sönnunargögn fari til spillis, skemmist, týnist eða færist til. Lögreglumaður 

sem hefur fengið sérþjálfun sér um vettvangsrannsókn.  

Í sjöunda hluta er einnig farið yfir skýrslu af brotaþola. Mögulegu vitni skal vera kynntur 

réttur sinn til að fá tilnefndan réttargæslumann til að hafa uppi á bótakröfu og bótarétt skv. 

lögum nr 69/1995. Í skýrslu af brotaþola skal leita eftir mikilvægum upplýsingum eins og um 

verknaðinn, sakborninginn, vettvang og hugsanleg vitni. Þetta er gert til þess að hægt sé að 

hefja rannsókn sem fyrst. Lykilorð í spurningum við vitni eru; Hvar? Hvenær? Hver?. Í 

aðalskýrslu er spurt um nafn, kennitölu, stöðu, vinnustað, heimilisfang og símanúmer. Því næst 

fylgja spurningar eins og; Hver er brotamaðurinn? Hvernig hittust brotaþoli og brotamaður? 

Þekktust þau? Var ofbeldi beitt? Hvernig komst brotaþoli undan? Hvert fór brotamaður? Lýsing 

á fötum þeirra beggja. Hverjum var sagt fyrst frá? Ásamt fleirum spurningum. Brotaþoli er 

einnig beðinn um að lýsa brotamanni ef hann er ekki þekktur. Lögregla skal leita eftir að aflétta 

þagnarskyldu sérfræðinga svo sem lækna eða sálfræðinga. Vilji brotaþoli afturkalla ákæru skal 

taka skýrslu af brotaþola sem tilgreinir ástæðu þess. Skal svo tilkynna brotaþola að þau hafi 

ekki forræði sakarefnis sem þýðir í raun að ákæruvald ráði hvort kært sé eða ekki.  

Áttundi hluti varðar sakborning. Fyrstu aðgerðir lögreglu skulu taka mið af því að finna hver 

meintur sakborningur er. Þegar sakborningur er fundinn er hann handtekinn og færður til 

yfirheyrslu og skal gæta þess að hann geti ekki spillt rannsókn málsins. Þegar komið er að 

yfirheyrslu skal gera sakborning ljóst um réttarstöðu sína og kynna ákvæði laga þar á meðal um 

upplýsingaskyldu lögreglu, þagnarrétt hans og rétt hans á að fá verjanda. Í sjöunda hluta er farið 

yfir þau atriði sem brotaþoli er spurður um. Þau atriði eiga einnig við um sakborning og er hann 

spurður sömu spurninga. Ef sakborningur játar á sig brotið þarf lögregla samt sem áður að spyrja 

allra nauðsynlegra spurninga svo játningin passi við nauðsynleg sönnunargögn.  Rétt eins og 

brotaþolinn,  þarf sakborningur einnig að fara í líkamsrannsókn þar sem sönnunargögn geta 

fundist á honum, samanber líkamsvessar, blóð og svo framvegis. Rétt er að taka fram að 

líkamsrannsókn þarf að fara fram eins og fljótt og hægt er svo sönnunargögn eyðileggist ekki. 

Í lið tvö og þrjú í áttunda hluta, er fjallað um fatnað og læknisskoðun. Það sama á við sakborning 

og brotaþola, ef sakborningur er enn í sama klæðnaði og hann var í þegar brotið átti sér stað, 

skal lögregla taka þann fatnað sem sönnunargögn. Í læknisskoðun er tekið blóð til rannsóknar 

og leitað er eftir DNA, HIV, alkóhól, ávana- og fíkniefnum. Einnig er nauðsynlegt að skoða 

sakborning og leita eftir skrámum, líkamsvessum, taka skaf undan nöglum og svo framvegis.  

Níundi hluti fjallar um vitni. Vitni eru mikilvægur þáttur í rannsókn og er nauðsynlegt 

að hafa uppá þeim vitnum sem geta greint frá atriðum sem munu skipta máli fyrir rannsókn og 
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taka skýrslu af þeim. Þau vitni sem þarf að hafa uppá eru þau sem hafa verið í fylgd eða nálægð 

við brotaþola/sakborning eða í nálægð við vettvang hvort sem um er að ræða eftir eða á meðan 

brotinu stóð. Einnig eru þau vitni mikilvæg sem brotaþoli hefur rætt við eftir atvikið. Mikilvægt 

er að sækja vottorð lækna og heilbrigðisstarfsfólks sem kærandi hefur leitað til eftir atvikið. 

Séu vitni sem þarf að yfirheyra  í öðrum lögregluumdæmum skal þeirri rannsókn flýtt. Lögregla 

skal fara eftir 4. gr. reglugerðar um stjórn lögreglurannsókna, rannsóknardeildar og samvinnu 

lögreglustjóra við rannsókn opinberra mála nr. 1130/2006, þegar rannsókn á sér stað í öðru 

umdæmi (Starfshópur ríkissaksóknara, 2007). 

 

2.3 Verkferlar 10. – 12. hluti 

Tíundi hluti varðar aðrar rannsóknar og ellefti hluti er um lok rannsóknar. Undir aðrar 

rannsóknir falla til dæmis þær aðgerðir eins og að fara í hús og nágrenni að spyrjast fyrir hvort 

fólk hafi verið vart við grunsamlegt athæfi, upplýsingar um tölvu- eða símasamskipti, 

myndasafn lögreglu, teikning af grunaða og svo framvegis. 

Í ellefta hluta er farið yfir lok rannsóknar. Lögregla getur vísað rannsókn frá, sbr 1. 

málslið 1. mgr. 76. gr. laga um meðferð opinberra mála. Lögregla getur einnig hætt rannsókn 

ef ekki finnst rökstuddur grundvöllur til að halda rannsókn áfram eða ef það kemur í ljós að 

kæra var ekki reist á rökstuddum grun, sbr. 2. málslið sömu greinar. Ef ákveðið er að vísa kæru 

frá eða hætta rannsókn þá ber lögreglu skylda að tilkynna bæði ákærða og ákæranda. Sá sem 

tilkynnir aðilum máls skal vera lögreglustjóri eða löglærður fulltrúi hans. Kæranda skal vera 

tilkynnt það að hann geti borið ákvörðunina undir ríkissaksóknara, sbr. 2. mgr. 76. gr. laga um 

meðferð opinberra mála. Þegar mál er sent til ríkissaksóknara skal lögreglustjóri senda honum 

öll rannsóknargögnin. Í þeim gögnum skal fylgja greinargerð lögreglustjóra eða löglærðs 

fulltrúa. Þar skal koma fram lýsing á þeim atriðum sem hann telur ákæru geta beinst að sbr. 1. 

mgr. 77. gr. laga um meðferð opinberra mála.   

Tólfti og seinasti hluti verkferlana fer yfir hvaða umdæmi skuli fara með rannsókn í 

þessum brotaflokk. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hýsir rannsóknardeild í 

kynferðisbrotum og þarf sú deild að aðstoða aðra lögreglustjóra við rannsókn kynferðisbrota í 

öðrum umdæmum. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hýsir einnig tæknideild sem skal 

sinna vettvangsrannsókn og á sú deild að þjóna öllum umdæmum. Það er á ábyrgð 

lögreglustjóra hvers umdæmis að leita aðstoða við rannsókn mála þegar það á við. 
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Kynferðisbrot eru alvarleg brot og því skipta vönduð og fagleg vinnubrögð í rannsóknarvinnu 

miklu máli. (Starfshópur ríkissaksóknari, 2007).  

 

2.4 Áform um umbætur á verkferlum 
Dómsmálaráðuneytið gaf út skýrslu um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins, þar 

er farið yfir tillögur um aðgerðir fyrir árin 2018-2022. Ein aðgerðanna er samræming á 

gátlistum og verkferlum. Þar segir að það þurfi að búa til samræmdar leiðbeiningar sem eiga að 

lýsa verklagi lögreglu frá fyrsta stigi máls og áframhaldandi rannsókn og meðal annars að það 

þurfi að taka mið af verkferlum sem gefnir voru út af starfshóp ríkissaksóknara. Það á að tryggja 

betri gæði á rannsóknum og gátlistar og verkferlar eiga að tryggja að skýrslutökur uppfylli 

kröfur eins og að bera framburð sakbornings undir brotaþola að jafnaði. Samræmdir gátlistar 

eiga að koma í veg fyrir að mistök séu gerð við rannsóknarvinnu og tryggja betur öflun 

sönnunargagna. (Dómsmálaráðuneyti, e.d.). Rannsakendur fundu ekki frekari upplýsingar um 

stöðu þessa áforma. 
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3 Úrræði fyrir brotaþola á 

höfuðborgarsvæðinu 

Í þessum kafla er fjallað um  þau úrræði sem eru í boði fyrir brotaþola kynferðisofbeldis fyrir 

utan lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Engin samtök eða stofnanir koma fyrir í skriflegum 

verkferlum lögreglu en eiga þau samt sem áður stóran þátt í baráttunni gegn kynferðisofbeldi 

og aðstoð við brotaþola og er því mikilvægt að gera sér grein fyrir hvaða úrræði eru tiltæk fyrir 

brotaþola á höfuðborgarsvæðinu.  

 

3.1 Stígamót 
„Femínísk viðhorf fela í sér þau megin gildi að líta ekki á þau sem beitt hafa verið 

kynferðisofbeldi sem varnarlaus fórnarlömb eða sjúka einstaklinga heldur einstaklinga sem 

hafa lifað af ógnandi ofbeldi og búa þess vegna yfir miklum styrk“ (Stígamót, 2019). 

  

Frá upphafi Stígamóta hefur hugmyndafræði þeirra byggst á hugmyndum kynjafræðinnar um 

kynferðisofbeldi. Skýringar á þeim kenningum er oftast hægt að finna í samfélagsgerðinni 

okkar eins og til dæmis valda- og stöðumismunun. Samkvæmt tölum Stígamóta er meirihluti 

atvika karlar að beita konur og börn kynferðisofbeldi. Karlar eru í valdastöðu gagnvart konum 

og börnum, þannig er hægt að útskýra að kynferðisofbeldi er eitt óhugnalegasta dæmið um 

kynjamisrétti. Vinnan sem fer fram á Stígamótum á að hjálpa einstaklingum að vera meðvituð 

um eigin styrk, hjálpa þeim að nýta þann styrk til að breyta lífi sínu og sjá ofbeldið sem þau 

urðu fyrir í félagslegu samhengi frekar en persónulegar annmarka. Þeir sem leita til Stígamóta 

stjórna alfarið ferðinni, hversu mikinn stuðning það þarf og hve lengi. Þjónustan er einnig í boði 

fyrir aðstandendur eins og foreldra, maka eða vini, þau geta sótt stuðning og ráðgjöf óski þau 

eftir því. Stígamót leggja gríðarlega áherslu á að allir brotaþolar upplifi sig velkomna, hvort 

sem það eru karlar, konur, fatlað fólk, hinsegin fólk eða fólk af erlendum uppruna. Öll þjónusta 

Stígamóta er ókeypis og er því aðgengileg fyrir alla óháð efnahag.  Árið 2019 sóttu 885 

einstaklingar eftir hjálp hjá Stígamótum, þar af voru 385 þeirra að leita aðstoðar í fyrsta skipti 

vegna eigins máls. Alls voru framkvæmd 2829 viðtöl það árið (Stígamót, 2019). Þóra Björt 

Sveinsdóttir verkefnastýra og fyrrum ráðgjafi hjá Stígamótum lýsir samstarfinu á milli 

Stígamóta og lögreglu ekki vera mikið að því leiti að þau eru ekki í daglegum samskiptum. Þau 

hafa verið í samtölum í gegnum árin og hafa Stígamót heimsótt kynferðisbrotadeildina og 
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lögreglan einnig komið til þeirra en hún myndi ekki lýsa því sem virku samstarfinu (Þóra Björt 

Sveinsdóttir, munnleg heimild, 29. Mars 2021).  

 

3.2 Bjarkarhlíð 
Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir brotaþola ofbeldis við Bústaðarveg og opnaði formlega 2. mars 

2017. Þá störfuðu tveir starfsmenn hjá Bjarkarhlíð ásamt einni rannsóknarlögreglu sem starfaði 

hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Bjarkarhlíð býður fólki uppá ráðgjöf, stuðning og 

upplýsingar fyrir brotaþola ofbeldis eins og þeim sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þar er 

boðið upp á samhæfða þjónustu undir einu þaki eins og lögfræðiráðgjöf, félagslega ráðgjöf eða 

stuðning. Einnig veitir lögreglan upplýsingar um ferli mála í réttarvörslukerfinu og kemur 

málum á borð lögreglu. Hægt er að mæta á staðinn, hringja, senda tölvupóst eða hafa samband 

í gegnum samfélagsmiðla einnig hefur verið boðið upp á netspjall síðan 2019. Stígamót,  

kvennaathvarfið og Drekaslóð eru líka með ráðgjafa á sínum vegum í Bjarkarhlíð sem veita 

ráðgjöf og stuðning. Mannréttindaskrifstofa Íslands og Kvennaráðgjöfin veita einnig 

lögfræðiráðgjöf þar einu sinni í viku. Í nýjustu ársskýrslu Bjarkarhlíðar segir að 90 einstaklingar 

sóttu þjónustu til þeirra vegna kynferðisofbeldis árið 2019, eða  18% af heildarfjölda þeirra sem 

komu (Bjarkarhlíð, 2019).   

 

3.3 Neyðarmóttaka fyrir brotaþola kynferðisofbeldis 
Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis er staðsett á Landspítala og er opin öllum sem 

þurfa á aðstoð þeirra að halda án tilvísunar. Markmið móttökunnar er að tryggja velferð og 

stöðu þeirra sem leita þangað vegna nauðgunar, tilraunar til nauðgunar eða annars 

kynferðisofbeldis. Þjónusta þeirra á að draga úr eða koma í veg fyrir heilsutjón, hvort sem það 

er líkamlegt eða andlegt sem verður oft afleiðing kynferðisofbeldis. Það er bæði í boði að sækja 

sér ráðgjöf og stuðning eða fá læknisskoðun eða meðferð. Þjónustan er opin allan sólarhringinn 

og njóta kynferðisbrotamál forgangs á neyðarmóttöku, einnig er hún brotaþola alveg að 

kostnaðarlausu. Hjá neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis starfar hópur sérhæfðra 

hjúkrunarfræðinga, sex læknar sem vinna við meðferð kvensjúkdóma, einn sálfræðingur eða 

ráðgjafi sinnir sálrænum stuðning eða meðferð alla virka daga, hópur sálfræðinga sem starfa á 

geðsviði Landspítala sjá um eftirfylgd mála og þar eru einnig fimm lögfræðingar eða 
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réttargæslumenn. Þjónustan þeirra er ekki háð ákvörðun um kæru og er það á valdi brotaþola 

að ákveða hvort þeir vilji leggja fram kæru eða ekki (Landspítali, e.d.). 

 

3.4 Drekaslóð 
Drekaslóð er stofnun sem býður alla þolendur ofbeldis velkomna óháð kyni eða uppruna. Þau 

starfa eftir mannúðarhugmyndafræði og nálgast alla einstaklinga á þeirra eigin forsendum. 

Drekaslóð er fyrir alla þá sem orðið fyrir ofbeldi og aðstandendum þeirra, þar með talið 

brotaþola kynferðisofbeldis. Þau bjóða upp á ráðgjöf, hópastarf og fræðslu (Drekaslóð, e.d.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

4 Aðferðarfræði 

4.1 Rannsóknaraðferð 
Í rannsókninni var notast við eigindlega aðferðafræði. Í víðum skilningi er eigindleg rannsókn, 

aðferð sem gerir okkur kleift að skilja upplifun fólks í smáatriðum með því að nota sérstakar 

rannsóknaraðferðir eins og djúp (e. in depth) einstaklingsviðtöl, umræður í hópum (e. focus 

group discussions), athuganir (e. observations) og sjónrænar aðferðir (e. visual methods). Einn 

stærsti kostur eigindlegra rannsóknaraðferðar er að hún gerir þér kleift að bera kennsl á 

vandamál frá sjónarhorni viðmælenda. Til að fá þessar upplýsingar þarf rannsakandi að vera 

fordómalaus, áhugasamur og sýna samkennd, sveigjanlegur og hæfur til að hlusta á fólk segja 

sögu sína (Bailey, Hennink og Hutter, 2020). Ástæða þess að við völdum eigindlega 

aðferðarfræði var til að fá sem raunverulegasta upplifun brotaþola af verkferlum lögreglu þar 

sem engin rannsókn er til um nákvæmlega þetta málefni á Íslandi. Eigindleg rannsóknaraðferð 

gerir okkur kleift að skilja hlutina betur og skilja upplifun viðmælenda frá þeirra sjónarhorni.  

Við völdum að tala við Stígamót þar sem þau vinna við að aðstoða brotaþola kynferðisofbeldis. 

Einnig fannst rannsakendum mikilvægt að tala við lögreglu til að gefa þeim tækifæri til að svara 

áhyggjum viðmælenda.  

 

4.2 Þátttakendur 
Við val á brotaþolum var notast við tilviljunarúrtak og var ekki gerð nein krafa um ákveðið 

kynferðisbrot eða hvort það hefði verið kært eða ekki. Rannsakendur auglýstu eftir brotaþolum 

á samfélagsmiðlum og voru gefnar nokkrar leiðir til að hafa samband við höfunda verkefnisins, 

þar sem nafnleynd væri haldið. Mikilvægt var að finna brotaþola sem höfðu upplifað verkferla 

lögreglu og voru tilbúnir að segja frá sinni reynslu. Engin krafa var gerð um kyn þátttakenda. 

Rannsakendur höfðu sjálfir samband við Stígamót og fengu þar verkefnastýru Stígamóta í 

viðtal. Leiðbeinandi ritgerðar hafði samband við lögreglu og kom á samskiptum milli 

rannsakenda og lögreglu innan kynferðisbrotadeildar. Í þessari ritgerð var brotaþolum gefin 

önnur nöfn en þeirra eigin. 
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4.3 Framkvæmd 
Samtals tókum við sex viðtöl. Þátttakendur voru fjórir brotaþolar sem höfðu reynslu af 

verkferlum lögreglu, fulltrúi Stígamóta og þrír starfsmenn kynferðisbrotadeildar innan 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Það tók um það bil mánuð að taka viðtölin og var það 

tiltölulega auðvelt að fá brotaþola til viðtals sem kom rannsakendum skemmtilega á óvart og 

voru mun fleiri tilbúnir að taka þátt en þessir fjórir. Viðbúið var að það yrði erfitt að fá brotaþola 

í viðtal þar sem þetta er viðkvæmt og erfitt málefni. Rannsakendur leituðust eftir því að fá sem 

mesta opna og frjálsa frásögn frá brotaþola ásamt því að vera með tilbúinn viðtalsramma sem 

voru með fyrirfram ákveðnar spurningar. Viðtöl við brotaþola tóku á bilinu 30-60 mínútur og 

fóru viðtölin fram á hlutlausum stað. Viðtöl við brotaþola voru tekin upp með þeirra leyfi. 

Viðtalið var síðar ritað upp og hófst úrvinnsla á viðtölum. Upptökum var eytt eftir úrvinnslu. 

Úrvinnsla viðtalanna fólst í því að lesa þau yfir ítrekað og merkja við þau atriði sem voru 

mismunandi á milli brotaþola, atriða sem voru eins á milli brotaþola og þau atriði sem 

stönguðust á við skriflega verkferla lögreglu. Viðtalsrammi fyrir lögreglu var sniðinn útfrá 

svörum viðmælenda. Viðtal við lögreglu fór fram í lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Viðtalið tók 

um 30 mínútur. Sökum óviðráðanlegra ástæðna tók viðtalið styttri tíma en rannsakendur höfðu 

áætlað. Seinna viðtal lögreglu fór fram viku seinna og tók það um það bil 20 mínutur. Viðtal 

við verkefnastýru hjá Stígamótum var tekið í gegnum vefmyndaspjall í tölvu sökum aukinnar 

hækkunar á hættustigi á COVID-19. Tók það viðtal um 60 mínútur. Viðtalsrammi var byggður 

á viðtölum við viðmælendur og viðtölum við lögreglu og var leitast eftir að fá opna og frjálsa 

frásögn 

 

4.4 Rannsóknarsiðfræði 
Þátttakendur fengu í hendur kynningarbréf sem útskýrði rannsókn og rannsóknarefni og kynnti 

þeim að þeim var frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er án þess að það hefði afleiðingar fyrir 

þau (sjá viðauka D). Brotaþolum var sérstaklega bent á að nefna engin smáatriði um brotið sjálft 

þar sem það vísar undir önnur persónuverndarlög. Einnig var brotaþolum tilkynnt að gögnum 

yrði eytt eftir úrvinnslu og nafnleynd haldið til hins ítrasta. Þátttakendur skrifuðu allir undir 

kynningarbréf. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Inngangur 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr fjórum viðtölum sem voru tekin við brotaþola 

sem höfðu farið í gegnum verkferla lögreglu. Skoðað var jákvæðu hliðarnar af störfum lögreglu 

ásamt neikvæðu hliðunum. Farið var yfir niðurstöður úr viðtali við verkefnastýru Stígamóta og 

hvernig þeirra upplifun var af áhyggjuefnum sem viðmælendur lýstu. Einnig voru teknar  

upplýsingar úr viðtölum við lögreglu af áhyggjuefnum brotaþola. 

 

5.2 Jákvæð reynsla af störfum lögreglu 
Viðmælendur voru ekki með athugasemdir við upprunalega verkferla lögreglu og upplifðu sig 

örugg við skýrslutöku. Þóra sagði einnig að það væri  mjög sjaldgæft að brotaþolar sem leita til 

þeirra kvarti undan viðmóti lögreglu, hvort sem það er í beinum samskiptum eða í skýrslutöku. 

Það heyri alveg til undantekninga að fólk upplifi að það sé ekki komið fram við þau af virðingu 

(Þóra Björt Sveinsdóttir, munnleg heimild, 29. mars 2021). Klara sagði lögreglu hafa verið 

mjög hjálpsama þegar hún tilkynnti og upplifði hún gott viðmót frá lögreglu. 

Rannsóknarlögreglumaðurinn sem tók skýrsluna af henni hafði verið í miklum samskiptum við 

hana í gegnum allt ferlið. Skýrslutakan var stressandi og erfið fyrir hana en lögreglumaðurinn 

sýndi hlýtt viðmót og stoppaði reglulega til þess að ganga úr skugga um að henni liði þægilega. 

Þar að auki fór skýrslutaki varlega í viðkvæmar spurningar og fékk Klara nægan tíma til að 

melta spurningarnar og svara þeim. Rannsóknarlögreglumaðurinn sýndi mikinn stuðning, gaf 

Klöru símanúmerið sitt og sagði að henni væri frjálst að hringja hvenær sem er. Einnig talaði 

rannsóknarlögreglumaðurinn við foreldra hennar eftir að hún sagði honum að fjölskyldan 

hennar væri ekki að sýna henni stuðning. Klara var mjög ánægð með ferlið hjá lögreglu. Það 

gekk hratt og vel fyrir sig og var allt frágengið á innan við viku. Hún velti því fyrir sér hvort að 

ástæðan fyrir því að hennar mál hafði verið afgreitt strax og málsmeðferðartíminn stuttur væri 

vegna þess að hún tilkynnti í litlu bæjarfélagi. Klara sagðist eiga kunningja sem var í sömu 

sporum og hún og gekk málið hjá þeim ekki svo hratt fyrir sig. Kunninginn var þá í mikið stærra 
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bæjarfélagi og hélt hún að það gæti verið ástæðan, hennar bæjarfélag væri minna og þar af 

leiðandi væri minna að gera og var þá tími og geta til þess að sinna hennar máli af meiri alúð. 

Dagný tilkynnti brotið í sínum heimabæ sem er lítið bæjarfélag rétt eins og Klöru. 

Dagný var ánægð með viðmótið sem hún fékk og upplifði hún mikinn stuðning frá lögreglu, 

rannsóknarlögreglu og lögfræðingi. Dagný talaði um að 20 mínútum eftir að hún gekk inn á 

lögreglustöð þá var hún komin með þær upplýsingar að hún væri á leiðinni í skýrslutöku 

morguninn eftir og lögfræðingur myndi vera með henni. Dagný sagði að skýrslutakan hafði 

gengið vel fyrir sig. Henni leið vel þrátt fyrir erfiðar spurningar og samræður, Dagný nefndi 

það að rannsóknarlögreglumaður hafði verið karlkyns og henni fannst það erfitt fyrst en síðan 

snérist henni hugur þar sem hann hafði verið mjög almennilegur og hlýr. Dagný var ánægð með 

hvernig hlutirnir hefðu gengið fyrir sig, skýrslutaki fór vel yfir ferli skýrslutöku og útskýrði 

hvað væri að fara að gerast. Dagnýju var búið að kvíða mikið fyrir skýrslutökunni en upplifunin 

var góð og sagði Dagný að henni þætti mjög vænt um rannsóknarlögreglumanninn vegna 

góðmennsku hans og kom henni á óvart hversu vinalegur hann var. Það sem Dagnýju fannst 

vera sérstaklega vel gert var hlýja viðmótið sem hún fékk og hún hafði verið heppin með 

Stígamót, sem leiddu hana í gegnum allt ferlið. Hún sagði að ef einhver myndi koma til hennar 

með þá spurningu hvort manneskjan ætti að kæra sagði hún að hún myndi alltaf hvetja til þess 

vegna þessa hlýja viðmóts, það hafði skipt öllu máli í þessum erfiðu aðstæðum. 

Svanhildi fannst viðmót lögreglu gott, fagmannlegt og komið fram við hana af virðingu. 

Hún fann fyrir öryggi, miklu næði og góðu andrúmslofti í skýrslutökunni. Svanhildi fannst 

skýrslutakan erfið en hún gekk hinsvegar vel. Henni var gefin allur sá tími sem hún þurfti til að 

segja frá atvikinu. Hún nefndi að það höfðu ekki verið spurningar inn á milli heldur fékk hún 

að segja frá atvikinu og svo komu spurningar í kjölfar frásagnar hennar.  

Heiðrúnu fannst skýrslutaka og bein samskipti við lögreglu vera fín. Skýrslutakan gekk 

vel fyrir sig og var skýrslutaki viðkunnaleg/ur. Hún var vel undirbúin og fannst ekkert koma 

henni úr jafnvægi.  

 

5.3 „Hvernig varstu klædd?“ 
Einn viðmælandi sagði frá því að hún hafði verið spurð í hvernig fötum hún var þegar brotið 

átti sér stað og fannst það mjög undarleg og ásakandi spurning. Hún hefði svarað henni með 

einhverri reiði þar sem hún sá ekki hvernig það skipti máli. 
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Þóra sagði að þeir brotaþolar sem leita til Stígamóta sýni þessari spurningu skilning 

þegar lögreglan undirbýr þau fyrir þessar erfiðu spurningar sem munu koma og almennt sé fólk 

skilningsríkt. Hún setti hins vegar spurningamerki við hvort þessar spurningar séu 

nauðsynlegar. Það sé mjög mikilvægt að þessar spurningar séu spurðar á réttum tíma í rannsókn 

og einnig með mikilli nærgætni um ástand brotaþola. Þeir sem hafa verið beittir ofbeldi geta 

verið í mjög viðkvæmu andlegu ástandi og það getur verið mismunandi hvernig fólk túlkar 

hlutina. Hún sá ekki afhverju við þurfum að vita hvort aðili hafi verið drukkinn eða í stuttu pilsi 

þegar það kemur að kynferðisbrotum. Lögreglumennirnir sögðu spurninguna um fatnað gegna 

lykilhlutverki í rannsóknarvinnu, það getur gert vitnisburð bæði sterkari og veikari, hjálpað 

lögreglu að finna viðkomandi á myndum eða í öryggismyndböndum og að þegar þau rannsaka 

mál verði þau stundum að spyrja brotaþola erfiðra spurninga. Lögreglumennirnir skildu að þetta 

geti verið viðkvæm spurning og að fólk gæti tekið henni illa en þau reyna, að þeirra mati, eftir 

fremsta megni að útskýra fyrir brotaþolum hverju þau mega búast við og að þau þyrftu því 

miður að spyrja erfiðra spurninga.   

 

5.4 Brotalamir og gagnrýni á verkferlum 
Að sögn Svanhildar var hún spurð af rannsóknarlögreglumanni hvort að hún væri komin til að 

refsa sakborningi fyrir nauðgun og hvort hún gerði sér grein fyrir afleiðingunum sem það myndi 

hafa fyrir hann.  Þessi spurning er ekki hluti af verkferlum lögreglu eins og skrifað var í skýrslu 

ríkissaksóknara og erfitt að segja til um hvaða hlutverki sú spurning gegnir í rannsókn.  

Heiðrún lýsti hins vegar alvarlegum annmörkum í verkferlum og rannsóknum lögreglu 

í hennar máli. Eftir niðurfellingu málsins fékk hún aðgang að öllum gögnum og sagðist sjá að 

störf lögreglu voru virkilega ábótavant. Málið hennar lá á borði lögreglu í næstum því tvö ár án 

þess að nein almennileg rannsóknarvinna átti sér stað. Eftir um það bil 18 mánuði hafði 

lögreglan haft samband við eitt vitni og fannst henni eins og hún væri neydd til þess að vinna 

alla rannsóknarvinnuna sjálf. Eftir að hafa fært lögreglu það sem að hennar mati var þó nokkuð 

af sönnunargögnum, til dæmis læknisvottorð og netsamskipti heyrir hún ekkert frá lögreglu eða 

af störfum þeirra fyrr en málið er fellt niður einu og hálfu ári seinna. Málið hennar var tekið 

upp aftur og sent til lögreglu og segir hún að það sé verulegur munur á hvernig sé verið að vinna 

málið hennar núna, miðað við í fyrra skiptið en hún þurfti sjálf virkilega að berjast fyrir því að 

málið hennar yrði tekið alvarlega.  Hún þurfti einnig að útvega mörg sönnunargögn aftur þar 

sem lögreglan fann þau ekki. Reynslan hennar litaðist af skipulagsleysi og lélegum samskiptum 
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við lögregluna. Að hennar mati var ekki eðlilegt að Lögreglan gat ákvarðað ein með sjálfri sér 

hvaða mál séu nógu sterk til að fara fyrir rétt og fannst henni það spila hlutverk í hvernig hennar 

mál var rannsakað, að hennar mál var dæmt veikt af lögreglunni og þar af leiðandi ekki miklu 

púðri eytt í rannsóknarvinnu. Hún taldi að verkferlar þyrftu að vera endurskoðaðir að því leyti 

að það eigi bara að vera ákveðin beinagrind sem þarf að fylgja í hverju einasta máli, hún taldi 

að það væru eflaust fleiri mál sem lögregla hefði getað fundið sönnunargögn í ef þeir hefðu 

framkvæmt almennilega rannsókn.. 

 Þegar Dagný tilkynnti brotið og gaf lögreglu nafn gerandans lýsti hún því að tveir 

lögreglumenn hefðu kinkað kolli sín á milli og sagt við hana „já við reddum þessu“. Að hennar 

eigin sögn var gerandi góðkunningi lögreglu og sagðist hún vita að þeir væru ekki hrifnir af 

honum. Hún sagði sjálf að í þessum aðstæðum hefði hún verið heppin að hafa verið beitt 

kynferðisofbeldi af þekktum ofbeldismanni. Hún hafði oft hugsað tilbaka að ef hún hefði komið 

með annað nafn þarna inn hefðu viðbrögð lögreglu mögulega verið allt öðruvísi. Hún 

viðurkenndi fúslega að það væri mjög brenglað að telja sig heppin með geranda en á sama tíma 

vissi hún ekki hvort að hún hefði fengið sambærilegan skilning ef hún hefði tilkynnt einhvern 

sem væri talinn „góður“ einstaklingur af samfélaginu. Hún lýsti því hvernig Stígamót höfðu 

gripið hana eftir að hún tilkynnti kynferðisbrot. Án þeirra hefði hún staðið hálf ein og yfirgefin 

eftir ferlið hjá lögreglu, hún taldi sig mjög heppna að hafa haft aðgang að Stígamótum. Það 

undirstrikaði mikilvægi stofnana eins og Stígamót fyrir brotaþola og samfélagið í heild sinni. 

Þóra lýsti því að það sé ekki mikill skilningur í réttarkerfinu okkar hvernig svona ofbeldi 

virkaði í raunheiminum. Það væri óþarflega mikil áhersla lögð á að brotaþolar fóru með hlutina 

nákvæmlega eins í hvert skipti og hegðun þeirra eftir eða fyrir brot væri notuð sem 

sönnunargögn gegn því að brotið hafi átt sér stað. Það vantaði þekkingu og skilning á því 

hvernig fólk í áfalli hegðar sér og líður. Það var oft sett áhersla á hluti sem fólk í áfalli eða losta 

er ekki fært um. Þau höfðu sjálf séð mál felld niður af því að brotaþoli keyrði sakborning heim 

eftir brotið eða brotaþoli talaði við sakborning eftir að brotið hafi átt sér stað. Hún sagðii að það 

væri ekkert óeðlilegt við að aðili reyndi að komast úr aðstæðum með því að keyra geranda heim 

og ekki heldur að brotaþoli hafi talað við geranda eftir brotið. Það virðist ekki vera nægur 

skilningur á því hvernig ofbeldi virkar og hvaða áhrif það hefur á einstaklinginn. Fólk er að 

bregðast við óeðlilegum aðstæðum og það er engin handbók um hvernig maður á að hegða sér 

eftir svona áfall. Þrátt fyrir að skriflegir verkferlar um rannsókn kynferðisbrota hér á Íslandi, þá 
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upplýstu lögreglumennirnir rannsakendur að það væri breytilegt hvernig mál eru unnið útfrá 

því hvaða rannsóknarlögreglumaður tók við málinu.  

 

5.5 Óvissan eftir tilkynningu 
Dagný sagði að allt ferlið hennar hafði verið einkennilega langt. Hún sagði það ekki boðlegt að 

brotaþolar sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi þurfi að bíða í marga mánuði eftir að hafa 

tilkynnt til að fá einhverja úrlausn. Hún sjálf sagðist ekki hafa fengið neinar upplýsingar eftir 

sína skýrslutöku fyrr en málið hennar var fellt niður. Upprunalega fannst henni ferlið hafa verið 

ágætt í sjálfu sér en því lengra sem leið frá niðurfellingu málsins fór hún að sjá alvarlegar 

brotalamir í samskiptum og skipulagi lögreglu, ef hún hefði verið í slæmu ástandi eftir ferlið 

veit hún ekki hvort hún hefði komist í gegnum þetta. Hún taldi Stígamót hafa verið 

björgunarvestið sem hún nauðsynlega þurfti til að lifa af þar sem lögreglan skildi hana eftir.  

Svanhildi fannst það taka mjög á andlegu hliðina að hafa þurft að sækja sjálf eftir öllum 

upplýsingum. Hún lýsti sömu reynslu, að vita ekkert og standa eftir berskjölduð. Það hefði skipt 

öllu máli fyrir hana að vita með einhverju millibili hvar hlutirnir stóðu eða hvenær gerandi færi 

í skýrslutöku til dæmis.  

Heiðrún bergmálaði þessar sömu áhyggjur. Það var rosalega erfitt fyrir brotaþola að 

verða skyndilega vitni í sínu eigin máli og hafa enga aðild að málinu. Hún sagði að 

brotaþolanum væri oft gleymt og að réttargæslumenn fengju ekkert endilega meiri upplýsingar 

en brotaþoli. Þrátt fyrir að hún hafi lögfræðikunnáttu og vissi hvernig kerfið væri byggt upp, þá 

var rosalega sérstakt að upplifa þetta sjálfur, að vera alveg hjálparvana. Það þurfi að muna að 

það var ennþá brotaþoli sem stóð einn eftir og mögulega hálf brotinn eftir þetta ferli, hann 

verður að eiga rétt á að vita eitthvað um málið sitt. Sjálf lenti hún í því að sinn réttargæslumaður 

var henni ekki mikil hjálp og átti hún erfitt með að ná í hann. Samskipti á milli lögreglu og 

brotaþola var eitthvað sem þurfti að skoða virkilega vel og finna betri lausn á.  

Þóra hjá Stígamótum vissi að brotaþolar sem sóttu til þeirra upplifðu líka þessa óvissu 

og sagði að staðan var ekki góð. Það virtist allt af vilja gert hjá Lögreglu en það þurfi meiri 

mannafla og fjármagn í þennan brotaflokk til að mæta brotaþolum almennilega. Að hennar mati 

fannst henni málsmeðferðartíminn vera það sem reyndi mest á brotaþola, það reyndi mjög mikið 

á fólk að vita ekki hvað hafi gerst í málinu þeirra og það fylgdi því hræðsla. Brotaþolar upplifðu 

hræðslu gagnvart geranda, vissu ekki hvort að hann var  búinn að fara í skýrslutöku, vissu ekki 
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hvort hann myndi reyna að hafa samband við þau eða hefna sín á þeim. Þrátt fyrir að það væri 

fjarstæðukennt þá var það óttti sem fólk upplifði, óvissunni fylgdi kvíði og gerði þeim erfiðara 

fyrir að halda áfram eftir brotið. Þeir sem leituðu til þeirra upplifðu erfiðleika í samskiptum við 

lögreglu og Stígamót áttu stundum erfitt með að útskýra fyrir fólki afhverju ferlið væri svona. 

Réttargæslumenn höfðu oft engin svör eða fengu ekkert frekar upplýsingar frá lögreglu og fólk 

upplifði sig mjög eitt á báti. Þóra sagði að versti hlutinn var að þessi óvissa og hræðsla er svo 

keimlík ofbeldinu sem fólk var beitt. Þú varst varnarlaus og berskjaldaður, málið var komið úr 

þínum höndum og þú hafðir enga stjórn á hlutunum.  

Lögreglumennirnir voru meðvitaðir um þessar áhyggjur brotaþola og sögðust skilja vel 

afhverju þetta var óþægilegt fyrir þau. Þeir sögðust vilja að samskipti voru betri og 

málsmeðferðartími styttist. Nýtt kerfi sem lögreglan hefur sett upp til að auðvelda ferlið fyrir 

brotaþola eru Mínar síður, þar sem brotaþolar geta fylgst með rannsóknarferlinu. Það á að virka 

eins og Heilsuvera samkvæmt lögreglumönnunum.  Kerfið er ennþá í vinnslu og ekki er kominn 

ákveðinn dagur sem það á að byrja í notkun. Þegar rannsakendur töluðu síðast við lögreglu var 

verið að prufa notendavæni kerfisins og voru aðilar frá Stígamótum að prufa það og gefa sínar 

athugasemdir. Seinna ættu brotaþolar sem hafa tilkynnt kynferðisbrot að nýta kerfið. Gangi það 

allt eftir er markmiðið að kerfið sé opið fyrir alla brotaþola og seinna meir að það verði nýtt 

fyrir alla brotaflokka. Lögreglumennirnir vildu samt sem áður benda á að brotaþolar höfðu 

aðgang að réttargæslumanni og áttu að geta leitað til hans þar til kerfið færi í notkun, þau gerðu 

sér fyllilega grein fyrir því að málsmeðferðartími væri langur. Stígamót funduðu með Lögreglu 

vegna nýja kerfisins og Þóra sagði að þau voru mjög ánægð með það. Þau töldu þetta væri mjög 

mikilvægt skref í rétta átt og það mundi tvímælalaust hjálpa við að minnka óvissu fyrir 

brotaþola. Að hafa þurft að hringja endurtekið í lögreglu eða réttargæslumann með 

málsnúmerið þitt og reyna að hitta á réttu manneskjuna gat valdið brotaþolum frekari kvíða 

ofan á afleiðingar af brotinu, þar af leiðandi er það mikil bót að geta athugað rafrænt hvar málið 

þitt stendur. Þóra tók hins vegar fram að hún hafði sjálf ekki heyrt meira um kerfið síðan þau 

funduðu með þeim. 

 

5.6 Samantekt 
Það var sameiginlegt hjá öllum viðmælendum að fyrstu samskipti við lögreglu voru jákvæð og 

skýrslutaka var vel framkvæmd. Konurnar upplifðu hlýtt viðmót, öryggi og skilning. Að 

undanskildum tveimur spurningum, „hvernig varstu klædd?“ og „ertu komin til að refsa 
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honum?“ voru viðmælendur ekki með kvartanir um þessi samskipti og spurningar lögreglu. 

Gagnrýni á störf lögreglu voru fjölbreytt. Í máli Heiðrúnar fór að hennar mati allt úrskeiðis sem 

gat farið úrskeiðis, hún var mjög óánægð með rannsóknarvinnu lögreglunnar og upplifði að 

lögreglan hafi ekki tekið henni eða ofbeldinu sem hún varð fyrir alvarlega. Hún gagnrýndi 

verkferla í heild sinni og telur það ekki vera réttlátt að lögregla geti ákveðið hvaða mál séu þess 

virði þess að rannsaka og hvaða mál séu ekki þess virði.  

Í grein Dhami, Lundrigaan og Thomas (2018), töldu átta lögreglumenn að þeir þyrftu 

að skoða ákveðna þætti til að taka ákvörðun um framvindu máls. Þar er einnig talað um að í 

fyrri rannsóknum hefur lögregla reitt sig á ákveðnar staðalímyndir um brotaþola, þá að þeir séu 

„fullkomin fórnarlömb“. Að mál fari ekki áfram vegna þess að brotaþoli passi ekki inn í þá 

hugmynd er fráleitt og er eitthvað sem ætti ekki að gerast. Öll mál skulu vera rannsökuð til hins 

ýtrasta, þar til sekt eða sýkn er sönnuð. Það gæti reynst lögreglu hér á landi erfitt þar sem sú 

deild er virkilega undirmönnuð og miðað við fjölda kynferðisbrotamála sem koma á borð 

lögreglu hvert ár. Það liggur í augum uppi þar sem úrbætur má oftar en ekki rekja til skorts á 

fjármagni að lögregla þarf meira fjármagn svo hægt sé að bæta starfsemi.  

Gagnrýni Dagnýjar vekur upp spurninguna hvort að það sé mikilvægur þáttur hver 

gerandi er, ef það er þekktur ofbeldismaður er þá málið tekið alvarlegra en ef það er 

einstaklingur sem er talinn „góður“. Í rannsókn Dhami, Lundgren og Thomas (2018) kom það 

ekki fram í þeirra niðurstöðum. Það var ekki marktækur þáttur í ákvarðanatöku lögreglu í þeirra 

úrtaki en það stangaðist á við fyrri rannsóknir. Einnig fannst henni óþægilegt að enginn greip 

hana að lokinni skýrslatöku. Eitthvað sem kom upp í flestum viðtölum var umræðan um 

óvissuna sem fylgir ferlinu. Klara var sú eina sem hafði ekki upplifað þessa óvissu og telur hún 

að það sé vegna þess að hún tilkynnir í minna bæjarfélagi en Dagný var einnig í litlu bæjarfélagi 

og upplifði mikla óvissu þannig það er ekki hægt að segja hvað var öðruvísi í máli Klöru. Ferlið 

hjá Heiðrúnu, Svanhildi og Dagný var keimlíkt að því leiti að þær upplifðu mikla óvissu og tók 

það mikið á andlegu hliðina ofan á áfallið. Málin tóku langan tíma og var það ótrúlega erfitt.  

Þóra, verkefnastýra hjá Stígamótum, var vön því að heyra þessar áhyggjur vegna óvissu 

og leggur ekki ábyrgð á einstaka lögreglumenn þegar það kemur að henni, það sé lítið fjármagn 

og mannafli sem veldur þessu. Þetta er þekkt upplifun samkvæmt Þóru og sé það stundum erfitt 

að útskýra hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru. Lögreglumennirnir voru meðvitaðir um að 

óvissan og málsmeðferðartími séu áhyggjuefni og sögðust skilja afhverju þetta er óþægilegt. 

Rannsakendum tókst ekki finna fræðilegar heimildir sem rannsaka áhrif óvissu á andlega líðan 

í þessu samhengi og virðist það ekki hafa verið rannsakað hvorki á íslenskum vettvangi né 
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erlendum. Nýja kerfið sem á að fara í notkun á að hjálpa brotaþolum og eru Stígamót vongóð 

um að það muni minnka kvíða og áhyggjur brotaþola. Ekki er  búið að tilkynna hvenær það á 

að fara í notkun og hefur Þóra ekki heyrt mikið um það eftir fyrsta fundinn þeirra með lögreglu. 

Hún sagði að kerfið sé stórt skref áfram og var hún vongóð um að það verði jákvætt fyrir 

brotaþola. 
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6 Umræður 

Það skal taka fram að niðurstöður þessarar rannsóknar eru takmarkaðar að því leyti að 

rannsóknin náði yfir lítið úrtak brotaþola. Ekki er hægt að alhæfa niðurstöður út frá reynslu 

viðmælenda. Það er skýrt að kynferðislegt ofbeldi hefur skaðleg áhrif fyrir einstaklinginn en 

svo breiðast þau áhrif líka yfir á samfélagið. Þegar kemur að verkferlum lögreglu þá eru þeir til 

skriflegir en það er áhyggjuefni að þeir hafa ekki verið endurskoðaðir eða endurnýjaðir síðan 

árið 2007 þar sem margt hefur breyst í þekkingu okkar á kynferðisofbeldi. Það er einnig 

áhyggjuefni að verkferlar séu breytilegir eftir því hvaða rannsóknarlögreglumaður tekur málið 

að sér, það flækir svona rannsóknir þar sem fólk er ekki einsleitt og upplifanir brotaþola fara þá 

eftir því hvort hann lendir á „góðum“ lögreglumanni“ eða „slæmum“ lögreglumannni. Það 

skiptir þó ekki máli fyrir þá sem lenda í lélegum vinnubrögðum að vita að það séu einnig „góðir“ 

lögreglumenn. Upplifun brotaþola mun litast af fyrri samskiptum og getur leitt til vantrausts á 

lögreglu. Einnig er tekið fram í áformum um betrumbætur að það eigi meðal annars að fylgja 

þessum skriflegu verkferlum til að koma í veg fyrir mistök í rannsóknarvinnu. Gæti það gefið 

til kynna að þeir eru mögulega ekki nýttir að jafnaði. Greinilegt er að lögreglan hefur fengið 

þjálfun í samskiptum við brotaþola þar sem viðmælendur lýstu viðmótinu sem hlýju og öruggu. 

Það var enginn sem upplifði skömm, fordæmingu eða fordóma frá lögreglumönnum og var 

skýrslutökunni ekki lýst sem slæmri upplifun, þrátt fyrir að erfitt geti verið fyrir brotaþola að 

lýsa því ofbeldi sem hann varð fyrir. Vinnubrögðum var einungis lýst sem faglegum og góðum  

þegar  kom að  skýrslutöku.  

Þegar það kom að gagnrýni á verkferlum og störfum lögreglu voru viðmælendur bæði 

með einstaka gagnrýni og sameiginlega gagnrýni. Spurningar um fatnað og áfengisneyslu voru 

gagnrýndar en samkvæmt Stígamótum sýna flestir þessari spurningu skilning. Það er ekki 

furðulegt að brotaþola myndi bregðast illa við svoleiðis spurningum þar sem þær geta hljómað 

ásakandi eða fært skömm yfir á brotaþola. Svona spurningar eru orðnar frekar gildishlaðnar þar 

sem áður fyrr hafa þær verið notaðar sem réttlætingar fyrir kynferðisofbeldi. Sameiginleg 

gagnrýni var óvissa og málsmeðferðartími. Þóra frá Stígamótum lýsir þessu sem svo að þessi 

óvissa er keimlík ofbeldinu sem aðilinn varð fyrir, manneskjan í eðli sínu er forvitin og það er 

óhugsandi að vita ekki hvar málið þitt stendur. Viðmælendur lýstu þessari óvissu sem erfiðri 

upplifun sem var erfitt að skilja, þegar maður verður fyrir svona ofbeldi er erfitt að ímynda sér 

að málið þitt sé í skúffu hjá rannsóknarlögreglumanni á meðan þú ert að eiga við afleiðingar 
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ofbeldis. Rafræna kerfið sem á að minnka óvissu fyrir brotaþola er ekki enn farið í gang og því 

erfitt að segja til um hvort það muni hafa mikil áhrif. Lögreglan og Stígamót eru vongóð að 

kerfið muni minnka óvissu.        

 Rannsakendur setja hinsvegar spurningarmerki við hvort það muni útrýma óvissunni, 

málsmeðferðartími styttist ekki og starf lögreglu verður ekki hraðara með tilkomu kerfisins. Þá 

er spurning hvort það sé betra að vita að málið þitt er á sama stað með því að hringja í 

rannsóknarlögreglu eða með því að kanna það rafrænt. Getur það verið skref í rétta átt en það 

þarf að stytta málsmeðferðartíma svo að rafræna kerfið hafi jákvæð áhrif fyrir brotaþola. Miðað 

við það sem viðmælendur sögðu var það ekki bara óvissan sem hafði verstu áhrifin, heldur var 

það samblanda þess að vita ekki hvar málið þitt stóð ofan á það að málið var að taka mjög 

langan tíma. Lögreglan gerir margt vel en gagnrýnin er þungbærari en loforðin, rannsakendur 

telja að Þóra frá Stígamótum hafi sagt það best þegar hún sagði að það virtist allt vera af vilja 

gert hjá lögreglunni en þar sé ekki settur nauðsynlegur mannafli og nægt fjármagn til að þau 

geti stutt við brotaþola í meira mæli. Það voru 658 kynferðisbrot tilkynnt til lögreglu árið 2019 

og kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á að veita öðrum umdæmum 

aðstoð, innan þeirrar kynferðisbrotadeildar starfa tólf starfsmenn sem kom rannsakendum á 

óvart. Það er ekki við hæfi að tólf starfsmenn eigi að hafa umsjón eða veita leiðsögn um þennan 

fjölda mála ár hvert og sérstaklega svona viðkvæman málaflokk. Það er ekki búið að rannsaka 

hvernig svona óvissa hefur áhrif á brotaþola eftir að þeir tilkynna og áttu rannsakendur erfitt 

með að finna fræðilegar heimildir á þessu sviði. Það gefur til kynna að þetta gæti verið 

séríslenskt vandamál og því þarf að kanna betur hvernig svona óvissa hefur áhrif á hversu hratt 

brotaþolar ná að halda áfram með lífið sitt. 

Það er ljóst að kynferðisofbeldi hefur skaðleg áhrif, líkamleg, andleg og fjárhagsleg. 

Það er því vert að rannsaka betur hvort óvissan sé marktækur þáttur í verri líðan brotaþola. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar er því að brotaþolar hafa góða reynslu af beinum samskiptum 

við lögreglu eins og viðtöl og skýrslutöku, en gagnrýnin snýr að mestu leyti að atriðum sem 

kynferðisbrotadeildin hefur ekki beina stjórn á til dæmis fjöldi starfsmanna, fjármagn og 

málsmeðferðartími,  að undanskildu því að starfsmenn innan kynferðisbrotadeildar eru að kjósa 

að fara ekki alltaf eftir skriflegu verkferlunum og vinna frekar í málum eftir eigin reynslu. Að 

lokum má velta því fyrir sér hvað sé hægt að gera í kjölfarið á þessari rannsókn. Þarf að rannsaka 

hversu oft lögreglumenn fylgja skriflegum verkferlum? Er óvissan stór þáttur í andlegri líðan 

hjá brotaþolum? Er kominn tími á að endurnýja eða endurskoða verkferla sem voru skrifaðir 
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fyrir 14 árum síðan, þar sem þekking á kynferðisofbeldi er búin að aukast verulega? 

Rannsakendur vilja leggja áherslu á óvissuna sem þessir brotaþolar upplifa og er það hlutverk 

ríkisins að efla þjónustu við brotaþola hjá lögreglunni, kynferðisbrotadeildin er í flestum 

tilvikum að reyna eftir bestu getu að veita góða og virka þjónustu við brotaþola en án hæfilegs 

fjármagns er það ekki raunhæft.  
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Viðauki/ar 

Viðauki 1 
Kynningarbréf 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknar um reynslu brotaþola kynferðisbrota af verkferlum og störfum 

lögreglu. 

Ágæti viðtakandi. Við, undirritaðar, erum í grunnnámi í félagsvísindasviði við Háskólann á 

Akureyri og er rannsókn þessi B.A. ritgerð okkar. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og 

aðalleiðbeinandi er dr. Sigrún Sigurðardóttir lektor og deildarformaður framhaldsnámsdeildar 

heilbrigðisvísindasviðs við Háskólann á Akureyri. Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku 

þinni í framangreindri rannsókn. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu brotaþola kynferðisbrota af 

verkferlum og störfum lögreglu. Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð. Hún byggir á 

gagnasöfnun með viðtölum við einstaklinga sem hafa reynslu af verkferlum og störfum 

lögreglu þegar kemur kynferðisbrotum. Það væri heiður að fá að ræða við þig um þína reynslu 

af verkferlum og störfum lögreglum. 

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 

afleiðingar fyrir þig. Eins er þér heimilt að neita að svara einstökum spurningum í 

rannsókninni. 

Virðingarfyllst, 

 

___________________________________ 

 

Ester Rós Celin 

Netfang: ha180139@unak.is 
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___________________________________ 

 

Rakel Þorsteinsdóttir 

Netfang: ha180100@unak.is 

 

__________________________________ 

 

Viðmælandi 

 

 

___________________________________ 
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Viðauki 2 
Viðtalsrammi - Brotaþolar 

1. Getur þú lýst upplifun þinni af lögreglu þegar þú tilkynntir brotið? 

2. Hvernig var viðmót lögreglu gagnvart þér? 

3. Hver var reynslan þín af skýrslatöku lögreglunnar? 

4. Fórstu í líkamlega rannsókn, ef já hver var upplifun þín af henni? 

5. Hvernig var andleg líðan á meðan þú varst í skýrslatöku/rannsókn? 

6. Fannst þér vera komið vel fram við þig og stutt við þig í gegnum þetta ferli? 

7. Leið þér eins og þér væri trúað? 

8. Var eitthvað sem hefði mátt fara betur? 

9. Var eitthvað sem var sérstaklega vel gert? 

10. Værir þú til í að sjá breytingar á verkferlum lögreglu í kynferðisbrotum? 

 

Viðtalsrammi - stígamót 

1. Er mikið samstarf á milli lögreglu og Stígamóta? 

2. Hvað teljið þið að lögreglan geti gert betur þegar kemur að kynferðisbrotum? 

3. Hafiði fengið að skoða nýja kerfið sem á að hjálpa að minnka óvissu fyrir brotaþola? 

4. Af þeim brotaþolum sem þig eigið samskipti við, er upplifun meira jákvæð eða 

neikvæð? 

5. Er eitthvað sem þið teljið lögregluna gera mjög vel í þessum málum? 

6. Er ímynd lögreglu þegar kemur að kynferðisbrotum eitthvað sem mætti bæta? 

7. Spurningar eins og “hvernig varstu klædd og hvað varstu búin að drekka mikið” eru 

spurðar og létu viðmælendur okkar líða eins og þau væru sakborningar. Er það eitthvað 

sem þið hafið heyrt frá fólkinu sem þið þjónustið? 

8. Væri mögulegt að setja upp samstarf á milli lögreglu og Stígamótin þar sem þið gætuð 

verið hluti af ferlinu upp á lögreglustöð eða jafnvel bráðamóttöku? 
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Spurningar - Viðtalsrammi Lögreglan 

1. Á hverju eru verkferlar lögreglu í kynferðisbrotum byggðir? 

2. Hversu oft eru verkferlarnir endurskoðaðir eða endurnýjaðir? 

3. Eru brotaþolar einir með lögreglu í skýrslatöku? 

4. Fá lögreglumenn sem taka við þessum málum sérþjálfun? 

5. Er það rétt að ein af spurningunum í skýrslatöku sé “Hvernig varstu klædd/ur?” 

• (Ef já) = Hvaða tilgangi þjónar sú spurning í rannsóknarferlinu? 

6. Hvernig er reynt að komast til móts við brotaþolar sem þurfa að fara í gegnum þetta ferli 

í viðkvæmu andlegu ástandi? 

9. Er einhver sem tekur að sér að “grípa” brotaþolar að lokinni 

skýrslutöku/líkamsrannsókn eða sjá Bjarkarhlíð og Stígamót alfarið um það? 

10. Viðmælendur okkar sögðu að það gerði ferlið erfiðara að sækja þessa hjálp sjálf, hefur 

verið einhver umræða að hafa svoleiðis teymi á lögreglustöðinni? 

11. Er hægt að halda brotaþolum betur upplýstum á meðan rannsóknin á sér stað? 

12. Tveir af okkar viðmælendum voru með góða upplifun af skýrslutöku og 

rannsóknarlögreglu. Það kom þeim á óvart hversu vel var tekið á móti þeim. Er ímynd 

almennings af lögreglunni þegar kemur að kynferðisbrotum eitthvað sem hún þarf að 

bæta? 

13. Er eitthvað sem lögreglan vill geta gert betur í ferlinu? 
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