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Ágrip 
Eftir því sem stafrænni tækni hefur fleygt fram síðastliðin ár hefur stafrænt kynferðisofbeldi 

færst í vöxt, erlendis sem hérlendis. Stafrænt kynferðisofbeldi var fyrst skilgreint í íslenskum 

lögum fyrr á þessu ári þegar frumvarp til laga um kynferðislega friðhelgi var samþykkt, en með 

þeim breytingum voru skýr skilaboð send um að ofbeldi af þessu tagi væri litið alvarlegum 

augum. Innlendar sem erlendar rannsóknir sýna að stærsti þolendahópur þessarar tegundar 

ofbeldis er ungmenni. Auk þess hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á margvíslegan skaða fyrir 

þolendur og staðhæfa fræðimenn að afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis séu að mörgu leyti 

þær sömu og afleiðingar líkamlegs kynferðisofbeldis. Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. 

Í fyrsta lagi var markmiðið að kanna með netkönnun algengi stafræns kynferðisofbeldis, í formi 

myndsendinga án samþykkis og hótana um slíkt, meðal ungmenna (15-24 ára). Í annan stað var 

markmiðið að grafast fyrir um afleiðingar meðal brotaþola stafræns kynferðisofbeldis hér á 

landi. Auk þess var markmið rannsóknarinnar að kanna viðhorf almennings til kynferðislegra 

myndsendinga. Netkönnun var lögð fyrir almenning hér á landi og var óskað eftir svörum frá 

öllum aldurshópum en áhersla rannsóknarinnar var á ungmenni. Rannsóknarspurningarnar sem 

höfundur leitaðist við að svara voru eftirfarandi: 1.  Hversu algengar eru kynferðislegar 

myndsendingar án samþykkis meðal ungmenna? 2. Hversu algengar eru hótanir um 

kynferðislegar myndsendingar án samþykkis meðal ungmenna? 3. Hverjar eru helstu 

afleiðingar fyrir brotaþola stafræns kynferðisofbeldis? Til að svara rannsóknarspurningunum 

kynnti höfundur sér erlendar og innlendar rannsóknir á viðfangsefninu og framkvæmdi 

netkönnun með hentugleikaúrtaki (N=1600). Niðurstöður sýna að 8,5% svarenda höfðu lent í 

því að kynferðislegt myndefni af þeim var áframsent án samþykkis þeirra og 10,5% var hótað 

því, en um 90% svarenda voru 24 ára eða yngri þegar atvikið átti sér stað. Helstu afleiðingar 

meðal þolenda voru kvíði, minnkað sjálfstraust, erfiðleikar með að treysta, reiði, þunglyndi, 

lystarleysi og sjálfvígshugsanir.  

Lykilorð: Stafrænt kynferðisofbeldi, ungmenni, kynferðislegar myndsendingar án samþykkis, 

hótanir, afleiðingar, algengi.  
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Abstract 
As digital technology has rapidly advanced in recent years, image-based sexual abuse has 

grown, both in Iceland and abroad. Image-based sexual abuse was first defined in Icelandic law 

in 2021 when a gender autonomy bill was passed. This law sends a clear message that Iceland 

takes this kind of violence seriously. Icelandic and international studies show that young people 

are most likely to be victims of image-based sexual abuse. Studies also show that victims suffer 

various harms and scholars argue that the harms caused by image-based sexual abuse are in 

many respects the same as for physical sexual violence. The aim of this study is twofold. First, 

it aims to assess the prevalence of image-based sexual abuse, in the form of non-consensual 

sharing of intimate images and threats of sharing, amongst Icelandic youth (15-24 years). 

Second, this study aims to examine the harm caused to victims of image-based sexual abuse 

and survey public attitudes towards sexting. To this end, an online survey was administrated to 

a convenience sample in Iceland (N=1600).  The survey was open to all but the focus of the 

study was on youth. The following research questions are addressed: 1. How prevalent is non-

consensual sharing of intimate images amongst youth? 2. How prevalent are threats of non-

consensual sharing of intimate images amongst youth? 3. What are the main harms for victims 

of image-based sexual abuse? The main results show that 8.5% of respondents had experienced 

image-based sexual abuse, 10.5% had been threatened with image-based sexual abuse and 

around 90% of the respondents were 24 years old or younger when the incident took place. The 

main harms among victims were anxiety, decreased self-confidence, trust issues, anger, 

depression, loss of appetite and suicidal thoughts. 

Keywords: Image-based sexual abuse, youth, non-consensual sharing of intimate images, 

threats, harms, prevalence. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni í lögreglu- og löggæslufræði við félagsvísindadeild 

Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi þessa lokaverkefnis var Guðmundur Oddsson, dósent í 

félagsfræði við Háskólann á Akureyri, og þakka ég honum kærlega fyrir frábæra leiðsögn, 

hvatningu og gott samstarf. Einnig vil ég þakka Agli Axfjörð Friðgeirssyni, Hildi Björgu 

Vilhjálmsdóttur og Karenu Magnúsdóttur fyrir yfirlestur og góðar ábendingar og Kolbrúnu 

Jónsdóttur fyrir ráðgjöf við tölfræðilega úrvinnslu. Elsku börnin mín, Aþena Lilja og Baltasar 

Sölvi, fá líka miklar þakkir fyrir þolinmæðina og hjálpsemina í gegnum vinnslu verkefnisins. 

 Verkefnið hefur átt hug minn síðastliðna mánuði, sem hafa verið bæði skemmtilegir og 

krefjandi. Málefnið sem verkefnið fjallar um, stafrænt kynferðisofbeldi, vakti athygli mína í 

námskeiðinu Löggæsla og afbrot í netheimum, en þar unnum við lítið verkefni varðandi 

gerendur í stafrænu kynferðisofbeldi. Ég ákvað að halda áfram með þá vinnu og beina sjónum 

meira að algengi þessarar tegundar ofbeldis meðal ungmenna og afleiðinga þess, því að mínu 

mati vantaði íslenskar rannsóknir varðandi málefnið. Ég vona, með aukinni umfjöllun í 

fjölmiðlum og nýrri löggjöf um stafrænt kynferðisofbeldi, að nú muni það breytast og 

fræðimenn beina sjónum sínum í þá átt. 
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1 Inngangur 
Tækniframfarir hafa verið gífurlega hraðar síðustu ár og áratugi og hefur netheimurinn vaxið 

samfara þessari þróun. Í nútímasamfélagi eiga sér stað margvísleg samskipti í gegnum 

Internetið. Samskiptin geta, sem dæmi, tengst vinnu og skóla í gegnum tölvupóst og 

kennslukerfi og yfir í samskipti við ókunnugt fólk í gegnum samfélagsmiðla. Sífellt fleiri eru 

tengdir samfélagsmiðlum og til að mynda voru 96% ungs fólk (16-29 ára) á Íslandi virk á 

samfélagsmiðlum árið 2014 (Ásta Jóhannsdóttir, Aarbakke og Nielsen, 2017). Þá nota 93% 

Íslendinga samfélagsmiðilinn Facebook reglulega (Facebook Nation, 2018). Þrátt fyrir að 

stafræna tæknibyltingin hafi marga kosti í för með sér fylgja henni einnig margir ókostir. Sem 

dæmi hefur tilkoma stafrænnar tækni greitt fyrir ýmsum hefðbundum afbrotum og alið af sér 

afbrot sem þekktust ekki áður. Stafrænt kynferðisofbeldi er einn þessara nýju brotaflokka og 

hefur hann farið ört vaxandi síðustu ár, bæði erlendis (Joleby o.fl., 2020; Swedish National 

Council for Crime Prevention (BRÅ), 2019; Burén og Lunde, 2018; Garcia o.fl., 2016; Internet 

Watch Foundation, 2015) og hérlendis (Ólöf Ásta Farestveit, munnleg heimild, 28. apríl 2021; 

Ríkislögreglustjóri, 2021; Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri Jónasson, 2020; Jónas Orri 

Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016).  

 Með aukinni stafrænni tækni hafa samskipti fólks í rómantískum og kynferðislegum 

samböndum einnig tekið breytingum og eru kynferðislegar og erótískar myndsendingar milli 

fólks orðnar tiltölulega algengur tjáningarmáti, sér í lagi með tilkomu smáforritanna Snapchat 

og Instagram þar sem myndefnið eyðist sjálfkrafa eftir að á það er horft. Íslensk rannsókn sýnir 

sem dæmi að 18,1% stúlkna og 13,3% drengja í 8.-10. bekk grunnskóla á Íslandi höfðu sent af 

sér kynferðislegt myndefni til annars aðila (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2018). Það má því segja að 

kynferðislegar myndsendingar séu nokkuð algengar í íslensku samfélagi og samkvæmt Ólöfu 

Ástu Farestveit, forstöðukonu Barnahúss, finnst börnum og unglingum ekkert tiltökumál að fá 

sendar kynferðislegar myndir (munnleg heimild, 28. apríl 2021).  

Stígamót skilgreina stafrænt kynferðisofbeldi sem „kynferðisofbeldi þar sem einhver 

birtir, dreifir eða geymir eða hótar að birta, dreifa eða geyma texta og/eða myndefni til dæmis 

ljósmyndir, kvikmyndir- eða sambærilegt efni þar sem manneskja er sýnd nakin/n eða á 

kynferðislegan hátt gegn vilja hennar“ (Stígamót, 2018). Þann 17. febrúar 2021 var frumvarp 
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til laga samþykkt á Alþingi og nýrri lagagrein bætt í almenn hegningarlög er varða stafrænt 

kynferðisofbeldi, en fram að því var þessi tegund ofbeldis ekki skilgreind í íslenskum lögum 

(þingskjal nr. 296/2020-2021). Nú er þetta frumvarp orðið að lögum og búið er að herða viðlög 

við stafrænu kynferðisofbeldi. Í 199. grein a umræddra laga segir orðrétt: „hver sem í 

heimildarleysi útbýr, aflar sér, dreifir eða birtir ljósmynd, kvikmynd, texta eða sambærilegt efni 

af eða um nekt eða kynferðislega háttsemi annars skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum, 

en 4 árum sé brotið stórfellt“. Í 2. málsgrein eru hótanir um þessa háttsemi einnig gerðar 

refsiverðar (Lög nr. 8/2021).  

Ein algengasta birtingarmynd stafræns kynferðisofbeldis er kynferðislegar 

myndsendingar án samþykkis þess sem á myndefninu er, sem og hótanir um að dreifa slíku efni 

án samþykkis (Bates; 2017). Erlendar rannsóknir sýna að þessi tegund ofbeldis er nokkuð 

algeng (Joleby o.fl., 2020; Jonsson o.fl., 2019; Swedish National Council for Crime Prevention 

(BRÅ), 2007) og að skaðinn sem hlýst er alvarlegur fyrir brotaþola (Bates, 2017). Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis sem mæla algengi og afleiðingar þessarar tegundar 

ofbeldis, og þá sér í lagi meðal ungmenna og unglinga, en þær rannsóknir sem hafa verið gerðar 

sýna að þessi afbrot eru nokkuð algeng í íslensku samfélagi. Þolendakönnun Ríkislögreglustjóra 

og Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu (2021) sýndi, sem dæmi, fram á að 5,3% ungmenna 

(18-25 ára) hefðu lent í því að kynferðislegu myndefni af þeim væri dreift án samþykkis og 8% 

hefðu fengið hótun um dreifingu. Rannsókn Helga Gunnlaugssonar og Jónasar Orra Jónassonar 

(2020) sýndi jafnframt fram á að um einn af hverjum fimm hér á landi, 18 ára og eldri, hefði 

lent í því að kynferðislegu eða skaðlegu myndefni af viðkomandi hefði verið áframsent án 

samþykkis á þeim þremur árum sem rannsóknin náði til. 

Afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis fyrir þolendur hafa lítið verið rannsakaðar hér á 

landi en erlendar rannsóknir sýna fram á margvíslegan skaða (Bates, 2017). Afleiðingunum má 

skipta upp í beinan og óbeinan skaða (Nair, 2010). Beinn skaði (e. direct harm) er það tjón sem 

brotaþolinn verður sjálfur fyrir (Nair, 2010). Dæmi um beinar afleiðingar er slæm andleg líðan 

sem getur einnig haft áhrif á orðspor viðkomandi og stöðu í samfélaginu. Þolendur upplifa 

margir mikla skömm og margir einangrast félagslega. Stafrænt kynferðisofbeldi snýr hins vegar 

ekki einungis að einkalífi viðkomandi brotaþola heldur geta afleiðingarnar verið mun víðtækari. 

Oft er persónulegum upplýsingum um þolanda dreift, eins og nafni, heimilisfangi eða 

upplýsingum um samfélagsmiðlareikninga (Kamal og Newman, 2016). Afleiðingar brotsins 

geta því verið langvarandi og því geta fylgt áhyggjur þolenda af því hvort efnið dreifist víðar. 

Þessar sömu áhyggjur hafa komið fram hjá íslenskum ungmennum sem hafa þolað stafrænt 
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kynferðisofbeldi (Ólöf Ásta Farestveit, munnleg heimild, 28. apríl 2021). Rannsóknir sýna 

einnig fram á að stafrænt kynferðisofbeldi getur haft líkamleg áhrif á þolendur sem birtast meðal 

annars sem minnisleysi, orkuleysi og kvíði (Nair, 2010). 

Óbeinn skaði (e. indirect harm) er sá skaði sem stafrænt kynferðisofbeldi veldur 

samfélaginu í heild eða hópi einstaklinga sem tengjast ekki efninu beint (Nair, 2010). Neikvæð 

samfélagsleg áhrif stuðla meðal annars að því að háttseminni er viðhaldið og það grefur undan 

jafnri stöðu kynjanna og mikilvægi samþykkis í kynferðislegum samskiptum (McGlynn og 

Rackley, 2017). Mikilvægt er að benda á í þessum tengslum að meirihluti þolenda stafræns 

kynferðisofbeldis er konur (McGlynn og Rackley, 2017) og sýnt hefur verið fram á að stafrænt 

kynferðisofbeldi hafi meiri áhrif og alvarlegri afleiðingar fyrir konur en karla (McGlynn og 

Rackley, 2017; Ringrose og Harvey, 2015). Stafrænt kynferðisofbeldi ýtir einnig undir 

ranghugmyndir hjá unglingum varðandi kynlíf og kynhegðun á svipaðan hátt og klám gerir 

(McGlynn og Rackley, 2017).  

Alvarleiki stafrænna kynferðisbrota er oft vanmetinn og hafa margir bjagaða sýn á brot 

af þessu tagi. Þolendaskömm (e. victim blaming) er t.a.m. algeng, bæði hjá þolendunum sjálfum 

og almennt, og hefur það áhrif á sýn samfélagsins á ofbeldið (Nair, 2010). Sýn samfélagsins 

ýtir undir þolendaskömm og drusluskömm (e. slut-shaming) og með því er háttseminni 

viðhaldið (McGlynn og Rackley, 2017). Einstaklingar upplifa sjálfsskömm (e. shame) og þeim 

finnst þeir ekki nógu góðir og að þeir hafi sjálfir getað gert eitthvað til að koma í veg fyrir 

verknaðinn. Hugtakið drusluskömm er notað þegar konum er gert að skammast sín fyrir 

kynveru sína og hún talin vera of kynferðisleg (McGlynn og Rackley, 2017). 

Ekki síst vegna aukningar stafræns kynferðisofbeldis og alvarlegra afleiðinga þess er 

mjög mikilvægt að þessi brot verði tekin fastari tökum af réttarvörslukerfinu og samfélaginu í 

heild. Þetta er nauðsynlegt svo að brotaþolar njóti aukinnar réttarverndar og þori að stíga fram. 

Senda þarf skýr skilaboð til samfélagsins um að stafrænt kynferðisofbeldi líðist ekki, svo að 

stemma megi stigu við þessari alvarlegu þróun. Sú vinna er nú þegar hafin með samþykki 

Alþingis á frumvarpi til laga og breytingu á almennum hegningarlögum varðandi stafrænt 

kynferðisofbeldi, en enn á eftir að reyna á þessar breytingar í framkvæmd (þingskjal nr. 

296/2020-2021). 

Þegar litið er á þennan brotaflokk í gögnum lögreglu er sérstakt að sjá hversu ungir 

sakborningar og brotaþolar eru, en óvenjulega hátt hlutfall þeirra er 17 ára og yngri, eða 21% 

sakborninga og 34% brotaþola (Karl Steinar Valsson, munnleg heimild, 28. apríl 2021). 

Mikilvægt er að beina sjónum sérstaklega að ungmennum, þar sem rannsóknir erlendis hafa 
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sýnt að þau eru stærsti hópur þeirra sem lenda í stafrænu kynferðisofbeldi (Lenhart o.fl., 2016) 

og hafa íslenskar þolendakannanir sýnt það sama (Ríkislögreglustjóri, 2021). Í ljósi þess er 

markmið þessarar ritgerðar að kanna sérstaklega algengi og afleiðingar stafræns 

kynferðisofbeldis meðal ungmenna hér á landi.  

Þegar kemur að rannsóknum varðandi stafrænt kynferðisofbeldi er lítið til af tölulegum 

gögnum á Íslandi. Fæstar þær kannanir sem gerðar hafa verið taka inn þann hóp sem virðist 

vera líklegastur til að verða þolandi þessarar tegundar stafræns kynferðisofbeldis, en það eru 

einstaklingar undir 18 ára aldri (Lenhart o.fl., 2016). Höfundur vildi fyrir vikið kanna hversu 

algengt stafrænt kynferðisofbeldi væri hér á landi og beina augum sérstaklega að ungmennum 

og unglingum, þar sem engin töluleg gögn eru til fyrir þann aldurshóp hér á landi. Hugtakið 

ungmenni (e. youth) er skilgreint í þessari ritgerð sem einstaklingar á aldrinum 15-24 ára 

(WHO, 2014). 

Höfundur telur að opinber gögn gefi ekki fullnægjandi mynd af algengi stafrænna 

kynferðisbrota á Íslandi og að þau gögn sem til eru sýni aðeins toppinn af ísjakanum. Þekkt er 

að þolendur kynferðisbrota tilkynni ekki um ofbeldið vegna þess að þeir skammist sín, telji að 

þeim sjálfum verði kennt um eða séu vissir um að ekkert verði hægt að gera (Bates, 2017; 

Dartnall og Jewkes, 2013). Auk þess hafa engar íslenskar rannsóknir skoðað algengi þessara 

brota hjá ungmennum sérstaklega, þar sem höfundur telur að vandamálið sé einna helst.   

  

1.1  Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna algengi og afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis meðal 

ungmenna. Rannsóknarspurningarnar þrjár sem leitað er svara við eru eftirfarandi:  

1. Hversu algengar eru kynferðislegar myndsendingar án samþykkis meðal 

ungmenna? 

2. Hversu algengar eru hótanir um kynferðislegar myndsendingar án samþykkis 

meðal ungmenna? 

3. Hverjar eru helstu afleiðingar fyrir brotaþola stafræns kynferðisofbeldis? 

Til að svara rannsóknarspurningunum kynnti höfundur sér fyrri rannsóknir og fræðileg skrif 

auk þess að leggja fram spurningalistakönnun fyrir hentugleikaúrtak á Internetinu í mars og 

apríl 2021. Alls tóku 1.600 manns þátt í könnuninni. 
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2 Fræðileg umfjöllun 
2.1 Algengi stafræns kynferðisofbeldis 
Skortur er á rannsóknum á stafrænu kynferðisofbeldi, enda nokkuð stutt síðan afbrot af þessu 

tagi litu fyrst dagsins ljós. Þær rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið erlendis benda hins 

vegar til þess að stafrænt kynferðisofbeldi sé útbreitt. Í bandarískri rannsókn frá 2016, sem 

dæmi, sýndu niðurstöður að 21% þátttakenda höfðu sent af sér kynferðislegt efni, 28% höfðu 

tekið á móti slíku efni og 22,9% höfðu áframsent efnið eða sýnt vinum efnið (að meðaltali 3,7 

vinum). Alls tóku 5.805 einstaklingar á aldrinum 21 til 75 ára þátt í rannsókninni (Garcia o.fl., 

2016).  

 Þá sýndi sænsk rannsókn frá árinu 2007 að 30% 14-15 ára unglinga (48% stelpna og 

18% drengja) höfðu lent í því að ókunnugur fullorðinn einstaklingur hefði haft samband við 

þau í gegnum Internetið í kynferðislegum tilgangi á síðastliðnu ári (Swedish National Council 

for Crime Prevention (BRÅ), 2007). Ný sænsk rannsókn frá árinu 2018 á 1.653 nemendum 

gagnfræðaskóla sýndi að 35,7% stelpna og 10% drengja höfðu fundið fyrir þrýstingi að senda 

af sér kynferðislegt myndefni (Burén og Lunde, 2018). Í annarri sænskri rannsókn var sýnt fram 

á að 1.151% fjölgun hefði orðið á tilkynningum til lögreglu varðandi kynferðislegt myndefni 

af börnum á árunum 2008-2018 (Swedish National Council for Crime Prevention (BRÅ), 

2019). Skýra má þessa fjölgun, að hluta til, með því hversu hátt hlutfall ungs fólks hefur nær 

óheftan aðgang að Internetinu í gegnum snjallsíma. Sem dæmi eiga 85% 9-12 ára og 97% 13-

18 ára sænskra barna sinn eigin snjallsíma. Það má því segja að mögulegir gerendur séu með 

stöðugan aðgang að börnunum (Joleby o.fl., 2020).  

Joleby o.fl. (2020) skoðuðu 98 dómsmál í Svíþjóð, þar sem ákært var fyrir stafrænt 

kynferðisofbeldi gegn börnum (e. online child sexual abuse), og sýndi það að brotaþolar voru 

allt niður í sjö ára gamlir við fyrsta brot. Í rannsókninni voru dómarnir 98 greindir með það fyrir 

augum að skoða hvernig reynslu og andlegri heilsu brotaþola var lýst í dómunum. Gerendur 

voru 39 talsins og voru á aldrinum 16-69 ára (M=35). Tæplega 87% brotaþola voru stúlkur og 

var meðalaldur þolenda 12,3 ár við fyrsta brot. Af þessum 98 börnum höfðu 17 einnig hitt 

brotamann sinn utan Internetsins þar sem hann braut gegn þeim kynferðislega. Meirihluti 

barnanna var hvattur til að senda af sér kynferðislegt myndefni, meðal annars af kynfærum 
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sínum og brjóstum, auk þess að sýna sig fyrir framan vefmyndavél í beinu streymi. Um 

þriðjungur barnanna framkvæmdi sjálfur á sér kynferðislegar athafnir að ósk gerenda og sýndi 

þessar athafnir í gegnum mismunandi tegundir rafrænna samskipta. Í nokkrum tilvikum voru 

börnin beðin um að framkvæma kynferðislegar athafnir á yngri systkinum eða gæludýri fyrir 

framan myndavélina. Þegar reynsla barnanna var skoðuð kom í ljós að þeim var ógnað, þeim 

leið eins og þau hefðu engra annarra kosta völ en að verða við beiðni gerandans og voru hrædd 

um að einhver myndi komast að því hvað þau hefðu gert. Þær afleiðingar sem voru skrásettar í 

dómunum voru einna helst sálrænar þjáningar, sjálfskaðandi hegðun, sjálfvígshugsanir, 

svefnvandamál, sjálfsfyrirlitning, einangrun, erfiðleikar með að treysta, hræðsla við að vera ein, 

námserfiðleikar og skert sambönd, þá sérstaklega á milli móður og barns. Samkvæmt Joleby 

o.fl. (2020) ber að líta á kynferðisofbeldi sem börn verða fyrir á stafrænum vettvangi jafn 

alvarlegum augum og kynferðislegt ofbeldi sem þau verða fyrir utan Internetsins, þar sem 

afleiðingarnar eru að mörgu leyti þær sömu.  

Rannsókn Jonsson o.fl. (2019) á sænskum ungmennum (M=18 ár), sem skoðaði 

kynferðisofbeldi gegn unglingum þar sem þau kynntust gerandanum í gegnum Internetið, leiddi 

í ljós að 5,8% hefðu kynnst einstaklingi á Internetinu síðustu 12 mánuði með það markmið að 

stunda einhvers konar kynferðisathafnir í gegnum Internetið. Af þeim upplifðu 9,7% að þau 

hefðu verið sannfærð, þvinguð eða að þrýst hefði verið á þau. Kynferðisleg þvingun (e. sexual 

coercion) vísar til aðferða sem fela í sér munnlega þvingun og notkun fíkniefna eða áfengis til 

að skerða getu brotaþola og gera hann ófæran um að sporna við athöfnum (Abbey o.fl., 2006). 

Munur var á kynjunum, en stelpur voru mun líklegri til að hafa upplifað þrýsting en strákar 

(Jonsson o.fl., 2019). Þau sem voru í samskiptum við jafnaldra áttu mun jákvæðari upplifun af 

samskiptunum en þau sem voru í samskiptum við eldri einstaklinga. Þau sem höfðu upplifað 

þrýsting áttu flest sögu um ofbeldi fyrr á lífsleiðinni, stunduðu meiri áhættuhegðun og bjuggu 

við verri andlega heilsu og lélegt sjálfstraust auk þess að eiga verri sambönd við foreldra sína 

en þau sem höfðu ekki upplifað þrýsting. Jonsson o.fl. (2019) leggja áherslu á að líta þurfi á 

stafrænt kynferðisofbeldi sem alvarlega tegund kynferðisofbeldis. 

Internet Watch Foundation (2015) greindi kynferðislegt myndefni af börnum, sem 

framleitt var af börnum. Myndirnar voru flokkaðar eftir aldri og kyni þolenda, búnaðinum sem 

notaður var í framleiðsluna og alvarleika brotsins. Leitarvélar voru notaðar til að finna 

myndefnið á Internetinu og voru 3.803 myndir/myndbönd fundin á 203 vefsíðum. Höfundar 

notuðust við hugtakið „Youth-Produced sexual content“, þar sem „youth“ er skilgreint sem 

ungmenni 20 ára og yngri og myndefnið sýnir nakinn eða hálfnakinn líkama sem ungmennið 
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hefur sjálft tekið og myndefnið er af erótískum eða kynferðislegum toga. Helstu niðurstöður 

voru þær að 17,5% efnisins sýndu börn 15 ára og yngri og 85,9% voru tekin upp með 

vefmyndavél og voru það stúlkur í 93,1% tilvika. Um 90% myndanna höfðu verið tekin af 

öðrum miðli eða heimasíðu og dreift af þriðja aðila. Álitið var að 7,5% myndanna væru af 

börnum 10 ára og yngri og á nokkrum myndanna mátti sjá börn á aldrinum 7-10 ára með yngri 

systkinum á aldrinum 0-6 ára. Í greiningunni var ekki skoðað hvernig myndefnið hefði verið 

sett á Internetið, hvort það hefði verið með eða án samþykkis, en það að 286 myndir/myndbönd 

hafi verið álitin af börnum 10 ára og yngri gefur til kynna hrikalega þróun þar sem ung börn 

eru að framleiða kynferðislegt efni sem fer í dreifingu á Internetinu (Internet Watch Foundation, 

2015).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis á algengi og afleiðingum stafræns 

kynferðisofbeldis. Í rannsókn Helga Gunnlaugssonar og Jónasar Orra Jónassonar (2020) um 

þolendur stafrænna afbrota var spurt hvort viðkomandi hefði orðið fyrir ákveðnum afbrotum í 

gegnum Internetið á síðastliðnum þremur árum. Rannsóknin sýndi að um einn af hverjum fimm 

hafði lent fyrir því að kynferðislegu eða skaðlegu myndefni af þeim hefði farið í dreifingu án 

samþykkis þeirra á þeim þremur árum sem könnunin náði yfir. Þá sýndi rannsóknin einnig fram 

á að 20% svarenda höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni í gegnum Internetið á sama tíma. Til 

samanburðar hafði hlutfallið hækkað úr 12% frá fyrri rannsókn, sem var framkvæmd árið 2016 

(Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016). Alls höfðu 5% þátttakenda lent í því að 

vera hótað birtingu á persónulegum gögnum eða myndum en hlutfallið var 3% árið 2016. Til 

að afla gagna fyrir rannsóknina var notast við spurningalistakönnun og var hún send út árið 

2018. Úrtakið var um 1.800 íslenskumælandi einstaklingar, 18 ára og eldri.  

Þolendakönnun Ríkislögreglustjóra og Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu (2020) 

sýnir að um 0,4% svarenda höfðu orðið fyrir því að kynferðislegt myndefni af þeim hafi farið í 

dreifingu án samþykkis þeirra og 2,2% höfðu fengið hótun um dreifingu. Þátttakendur 

þolendakannana eru 18 ára og eldri og spurt var hvort viðkomandi hefði orðið fyrir afbrotum á 

yfirstöðnu ári, en í þessari könnun var spurt um árið 2018. Hlutfallslega höfðu fleiri konur 

(0,6%) en karlar (0,3%) lent í því að kynferðislegu myndefni af þeim var dreift án samþykkis 

en örlítið fleiri karlar höfðu fengið hótun um dreifingu. Þegar skoðuð er aldursdreifing kom í 

ljós að algengast var að 18-25 ára einstaklingar lentu í því að kynferðislegt myndefni af þeim 

væri áframsent án samþykkis, eða um 1,6%. Til samanburðar voru 0,5% í 26-35 ára 

aldurshópnum og 0,3% voru 36-45 ára. Aftur á móti þegar litið var til hótana um dreifingu var 

stærsti hópurinn 36-45 ára (2,9%). Þegar spurt var hversu mikil eða lítil áhrif myndbirtingin 
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hefði haft á viðkomandi svöruðu 38% að myndbirtingin hafði haft mjög mikil áhrif eða frekar 

mikil áhrif og 50% svöruðu að myndbirtingin hefði haft frekar lítil áhrif. Vert er að taka fram 

að einungis níu einstaklingar svöruðu þessari spurningu.  

Ný þolendakönnun frá Embætti ríkislögreglustjóra (2021) sýndi töluverða hækkun milli 

ára í þessum málaflokki, þar sem 0,9% svarenda höfðu lent í því að einhver deildi kynferðislegu 

myndefni af þeim án samþykkis og 3,2% var hótað slíku. Kynjaskipting svarenda var nokkuð 

jöfn (51,6% karlar og 48,4% konur) og í þessari könnun höfðu karlar frekar lent í því að 

kynferðislegt myndefni af þeim hefði verið áframsent án samþykkis, eða 1,1% á móti 0,7% 

kvenna. Munurinn var þó ekki marktækur. Mjög lítill munur var á milli kynjanna varðandi 

hótanir um dreifingu á myndefni, eða 3,3% karla og 3,1% kvenna. Marktækur munur var á milli 

aldurshópa í þessari könnun og hæst hlutfall þeirra sem lent höfðu í kynferðislegri myndbirtingu 

var í aldurshópnum 18-25 ára, eða 5,3%. Til samanburðar höfðu einungis 0,5% í aldurshópnum 

26-35 ára og 0,3% í aldurshópnum 36-45 ára lent í kynferðislegri myndbirtingu og fór hlutfallið 

lækkandi með hækkandi aldri. Sama á við þegar litið er til hótana og var langhæsta hlutfallið í 

aldurshópnum 18-25 ára með 8%, þar á eftir var hópurinn 26-35 ára með 4,4% og 36-45 ára 

með 2,4%. Draga má þá ályktun út frá innlendri tölfræði að þolendur stafræns kynferðisofbeldis 

sé frekar að finna í yngri aldurshópum, rétt eins og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á (Lenhart 

o.fl., 2016).  

Einnig var marktækur munur miðað við búsetu og var hlutfall þeirra sem höfðu lent í 

kynferðislegri myndbirtingu hæst á Norðurlandi eystra (3,5%), næst á eftir var Norðurland 

vestra (2,1%) og Höfuðborgarsvæðið þar á eftir (1%). Aðrir landshlutar mældust ekki í þessari 

spurningu. Annað var uppi á teningnum þegar litið var til hótana um kynferðislega 

myndbirtingu, en þar mældust Suðurnes hæst (8,6%), en síðan Vesturland (4,6%), Vestfirðir 

(4,1%) og Höfuðborgarsvæðið (3,5%). Marktækur munur var á milli hópa þegar litið var til 

menntunar og voru þeir sem höfðu aðeins lokið grunnskólamenntun líklegri til að hafa lent í 

kynferðislegri myndbirtingu (2,2%) en þeir sem höfðu lokið háskólaprófi (0,2%). Þarna má 

velta því fyrir sér hvort það sé vegna þess að þeir sem yngri eru séu líklegri til að lenda í 

kynferðislegri myndbirtingu en þeir sem eldri eru eða hvort aukin menntun dragi úr því að 

einstaklingar verði fyrir þess konar ofbeldi. Einnig var spurt hversu mikil áhrif kynferðislega 

myndbirtingin hefði haft á þolendur og svaraði 61% að myndbirtingin hefði haft mjög mikil 

eða frekar mikil áhrif (Ríkislögreglustjóri, 2021). 

Í skýrslunni Ungt fólk, sem unnin er fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið, eru 

unglingar í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla á Íslandi spurðir alls kyns spurninga (Hrefna Pálsdóttir 
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o.fl., 2018). Spurningalistar voru sendir til allra grunnskóla árið 2018 og tóku allir unglingar 

þátt sem voru í skólanum þann daginn (heildarsvarhlutfall á landsvísu var 84%). Spurt var út í 

kynferðislegar myndsendingar, hvort unglingarnir hefðu sent eða óskað eftir slíkum myndum 

af öðrum einstaklingi. Niðurstöður sýndu að hlutfallslega fleiri stelpur höfðu sent af sér 

kynferðislegar myndir, eða um 18,1% á móti 13,3% stráka. Þegar kom að því hvort viðkomandi 

hefði óskað eftir kynferðislegri mynd frá öðrum einstaklingi voru strákar hlutfallslega fleiri, 

eða um 15,3% á móti 9,3% stelpna. Þessar niðurstöður gefa til kynna að nokkuð algengt sé að 

unglingar sendi af sér kynferðislegt myndefni til annarra í gegnum Internetið. Forvitnilegt hefði 

verið að sjá hversu hátt hlutfall svarenda sem svöruðu játandi um að hafa sent af sér 

kynferðislegt myndefni í þessari könnun hefðu lent í því að myndefnið sem þau sendu var 

áframsent án þeirra samþykkis (Olga Kristín Jóhannesdóttir og Rannveig Tera Þorfinnsdóttir, 

2020). 

 

2.2 Afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis 
Afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis hafa lítið verið rannsakaðar, sérstaklega á Íslandi, en 

þær rannsóknir sem hafa verið gerðar erlendis sýna fram á margvíslegan skaða hjá þolendum 

(Bates, 2017). Afleiðingunum má skipta upp í beinan og óbeinan skaða (Nair, 2010). Beinn 

skaði er það tjón sem brotaþolinn sjálfur verður fyrir (Nair, 2010). Dæmi eru neikvæð áhrif á 

andlega líðan og þá getur ofbeldið haft áhrif á samfélagsstöðu þolandans, eins og til dæmis 

neikvæð áhrif á orðspor hans og stöðu í samfélaginu. Þolendur finna oft fyrir mikilli skömm og 

margir einangrast félagslega. Brotið snýr ekki einungis að einkalífi viðkomandi heldur geta 

afleiðingarnar verið mun víðtækari og margþættari.  

Bates (2017) framkvæmdi eigindlega rannsókn þar sem hún tók viðtöl við 18 konur sem 

voru allar þolendur hefndarkláms. Hugtakið hefndarklám (e. revenge pornography) fellur undir 

stafrænt kynferðisofbeldi, þar sem kynferðislegu myndefni er dreift í þeim tilgangi að hefna 

sína á þeim sem á myndefninu er, sem yfirleitt er fyrrverandi maki. Þetta hugtak er þó þeim 

annmörkum háð að það gefur til kynna að brotaþoli hafi gert eitthvað til að verðskulda það að 

efninu var dreift gegn vilja (Kamal og Newman, 2016). Fræðimenn hafa lagt til að hugtakið 

hefndarklám ætti að skilgreina sem eina af tegundum kynjaðs kynferðisofbeldis sem hafi svipuð 

einkenni, sem þeir kalla samfellu af myndrænu kynferðisofbeldi (e. continuum of imaged-based 

sexual abuse) (McGlynn, Rackley og Houghton, 2017). Niðurstöður rannsóknar Bates (2017) 

leiddu í ljós að konurnar höfðu upplifað einkenni áfallastreituröskunar eftir að hafa verið 
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þolendur hefndarkláms. Helstu einkenni áfallastreituröskunar eru hræðsla, hryllingur (e. 

terror), endurupplifanir (e. flashbacks) og martraðir. Niðurstöður sýndu einnig fram á að í 

kjölfar brotsins höfðu konurnar upplifað kvíða og þunglyndi, minnkað sjálfsálit og sjálfstraust, 

minni sjálfstjórn og erfiðleika með að treysta öðru fólki. Þessar afleiðingar gera það að verkum 

að þolendur grípa oft til bjargráða, sem eru meðvitaðar og ómeðvitaðar leiðir sem fólk leitar í 

til að ná tökum á aðstæðum eða andlegri líðan, sem hafa neikvæðar afleiðingar. Neikvæð 

bjargráð eru til að mynda afneitun, ofdrykkja og lyfjanotkun. Bates (2017) benti þó á að jákvæð 

bjargráð hefðu þróast síðar hjá nokkrum konum þar sem þær höfðu leitað til sálfræðings eða 

opnað sig við fjölskyldu og vini um líðan sína. Jafnframt bendir Bates (2017) á að þolendur 

stafræns kynferðisofbeldis upplifi svipaðar sálrænar afleiðingar og þolendur nauðgana, þar sem 

þolendur nauðgana grípa til sömu bjargráða og þessar konur höfðu gert, sem er afar áhugavert 

í ljósi þess að konurnar lýstu því að þeim liði eins og þær hefðu orðið fyrir líkamlegu 

kynferðisofbeldi.  

Í rannsókn Kamal og Newman (2016) kemur fram að rannsóknir sýna að 80-93% þeirra 

sem verða fyrir stafrænu kynferðisofbeldi hafa mátt þola mikla tilfinningalega vanlíðan. 

Þolendur greina frá reiði, skömm, þunglyndi, vanmáttarkennd, lágu sjálfsmati, félagslegri 

einangrun og sjálfsvígshugsunum. Þolendur hafa einnig greint frá líkamlegum áhrifum og í 

þeim felst minnisleysi, minni orka og kvíði (Kamal og Newman, 2016). Líkamleg einkenni 

kvíða eru t.d. ör hjartsláttur, skjálfti og lystarleysi (Nair, 2010).  

Þegar svona brot eru framin er það oft ekki aðeins myndefnið sjálft sem er dreift, heldur 

einnig nánari upplýsingar um þolanda, eins og nafn, heimilisfang, slóðir á samfélagsmiðla, 

símanúmer og upplýsingar um vinnustað (Kamal og Newman, 2016). Afleiðingar brotsins eru 

því stöðugar og langvarandi, þar sem þolendur eru stöðugt á varðbergi og óttast að efnið muni 

dreifast víðar. Það að nánari upplýsingum um þolanda sé dreift getur haft afleiðingar eins og 

starfsmissi eða að viðkomandi eigi erfitt með að fá vinnu (Kamal og Newman, 2016). Margir 

vinnuveitendur notast við leitarvélar á netinu til að meta umsækjendur sína og orðstír þeirra, 

þar sem þeir vilja ekki ráða inn einstaklinga sem gætu mögulega haft neikvæð áhrif á orðstír 

fyrirtækisins. Forsvarsmenn fyrirtækja telja margir að nektarmyndir af einstaklingum á 

veraldarvefnum gætu haft neikvæð áhrif á orðspor fyrirtækisins og því er hægt að segja að þessi 

brot hafi einnig áhrif á fjárhagsstöðu þolenda (Kamal og Newman, 2016).  

Óbeinn skaði er sá skaði sem efnið veldur samfélaginu sem heild eða hópi einstaklinga 

sem tengjast ekki efninu beint (Nair, 2010). Ríkjandi hugmyndir samfélagsins hafa mikil áhrif 

á það hvernig horft er á brotaflokkinn. Hætta er á því að ef samfélagið sjálft samþykki 
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framleiðslu og dreifingu kynferðislega myndefnisins verði það afgreitt sem „skaðlaust grín“ 

(McGlynn og Rackley, 2017), en með því er háttseminni viðhaldið og grefur það undan 

mikilvægi samþykkis beggja aðila í kynferðislegum samskiptum. Þar að auki ýtir slíkt undir 

ranghugmyndir meðal ungmenna um kynlíf og kynhegðun (McGlynn og Rackley, 2017). Brotin 

geta einnig valdið aðstandendum þolanda skaða, þar sem það getur reynst þeim erfitt að horfa 

upp á nákominn aðila ganga í gegnum þær andlegu og líkamlegu afleiðingar sem brotið hefur í 

för með sér. Orðspor og samfélagsleg staða fjölskyldna getur sömuleiðis beðið hnekki 

(McGlynn og Rackley, 2017) og hafa þolendur greint frá því að hafa misst tengsl við fjölskyldu 

sína þar sem mynddreifingin hafði áhrif á orðspor hennar og fjölskyldumeðlimir upplifðu 

skömm vegna þessa (Kamal og Newman, 2016). Það að þolendur geti átt á hættu að missa 

tengsl við fjölskyldu sína ýtir enn frekar undir félagslega einangrun þeirra. 

Mikilvægt er að benda á að meirihluti þolenda stafræns kynferðisofbeldis er konur 

(McGlynn og Rackley, 2017). Jafnframt er skaði þessa brotaflokks kynjaður, þar sem tilgangur 

dreifingar myndefnisins er oftar en ekki að sýna konur á kynferðislegan hátt og sú háttsemi 

felur í sér kvenfyrirlitningu. Kerfisbundin undirskipun kvenna gerir það enn frekar að verkum 

að þær verði fyrir fordómum vegna mynddreifingarinnar, sem ýtir undir drusluskömm og 

þolendaskömm (McGlynn og Rackley, 2017). Það að strákar sendi og taki á móti kynferðislegu 

myndefni hefur verið talið ásættanlegt en sama hegðun hjá stelpum er talin óásættanleg og eiga 

þær á hættu að fá á sig neikvæðan stimpil (Ringrose og Harvey, 2015). Eftir kynferðisbrot 

upplifa konur oft mikla þolendaskömm og í stafrænu kynferðisofbeldi er algengt að konum sé 

kennt um að hafa ekki gert nægilegar varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir dreifingu 

efnisins og því er ábyrgðinni skellt á þolandann (Bates, 2017).  

Í rannsókn Naezer og van Oosterhout (2020), sem framkvæmd var í Hollandi árið 2018, 

var skoðað hvernig gerendur réttlættu dreifingu kynferðislegs myndefnis án samþykkis. Tekin 

voru ítarleg viðtöl við 21 ungmenni á aldrinum 15-21 árs. Í úrtakinu voru 15 gerendur, 4 

áhorfendur og að lokum 2 þolendur. Í viðtölunum voru rædd 22 atvik og af þeim voru 82% 

þolenda kvenkyns. Tengsl gerenda og þolenda voru með ýmsum hætti en helst var um að ræða 

fyrrverandi kærasta eða kærustu, vini, kunningja eða ókunnuga. Hvatir gerenda (e. motive) 

skiptust í sex flokka: 
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• Hefnd (e. revenge) 

o Milli fyrrverandi elskhuga og vina sem hafa orðið ósáttir. 

o Eftir að hafa fengið senda óumbeðna kynfæramynd, eða „dick pic“, og viljað 

hefna sín á sendandanum með því að áframsenda myndina. 

• Spenna (e. tension) 

o Nekt og kynlíf spennandi, nýtt og stundum ógnvekjandi. 

o Ungmennin urðu stundum hneyksluð við að fá senda mynd, sérstaklega 

óumbeðna, og vildu deila henni til að deila hneyksluninni með öðrum. 

• Að styrkja vináttubönd (e. reinforce friendships) 

o Myndefni deilt milli vina.  

o „Sharing is caring“ – sem þýðir að vinir deildu myndefni sín á milli til að sýna 

væntumþykju og vinskap. 

o Ef efni var ekki deilt með vinum gæti það haft neikvæð áhrif á vináttuna.  

• „Conversation starter“ 

o Til að opna umræðu á milli vina um málefni tengd kynlífi og kynhneigð. 

• Að kenna viðkomandi lexíu 

o Til að stjórna kynferðislegri hegðun annarra. 

o Sérstaklega varðandi stelpur. 

o Drusluskömm. 

o Þolendaskömm. 

o Í þessum tilfellum er dreifing myndefnis oft umfangsmikil. 

• Að öðlast vinsældir 

o Kynferðislegt myndefni, sérstaklega af stelpum, notað sem gjaldmiðill.  

o Myndefni dreift til að hækka félagslegu stöðu sína innan vinahópsins.  

Þolendaskömm var útbreidd meðal þátttakenda rannsóknarinnar og hennar gætti einnig 

hjá foreldrum þátttakenda, kennurum og öðrum fullorðnum aðilum (Naezer og van Oosterhout, 

2020). Einnig sýndu niðurstöður fram á að viðmið (e. norm) og tabú (e. taboo) sem tengjast 

kynlífi og kynferðislegum skilaboðum (e. sexting) voru mjög kynjuð, þar sem myndir af 

stelpum voru oftar álitnar kynferðislegar og þær voru dæmdar harðar en strákar fyrir að senda 

af sér kynferðislegar myndir. Strákarnir voru hins vegar álitnir töff eða í versta falli „perrar“ 

fyrir að senda af sér kynferðislegt myndefni. Bæði kynin töldu að það væri strákum eðlislægt 
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að njóta þess að horfa á naktar stelpur og því væri það nokkurs konar afsökun fyrir þá að dreifa 

myndefni án samþykkis. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja við rannsóknir McGlynn og 

Rackley (2017), Ringrose og Harvey (2015) og Bates (2017) (Olga Kristín Jóhannesdóttir og 

Rannveig Tera Þorfinnsdóttir, 2020). 

 

2.3 Stafrænt kynferðisofbeldi og íslensk löggjöf  
Algengi og afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis hafa eitthvað verið kortlögð hér á landi en 

þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hérlendis hafa þó einungis mælt algengi meðal 18 ára og 

eldri (Ríkislögreglustjóri, 2021; Ríkislögreglustjóri, 2020; Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri 

Jónasson, 2020; Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2016). Ástæður þess gætu tengst 

því að fram til 17. febrúar 2021 var stafrænt kynferðisofbeldi ekki skilgreint í íslenskum lögum 

og engin lagagrein náði yfir háttsemina í heild sinni (þingskjal nr. 296/2020-2021).  

Fram að þessu ári höfðu stafrænt kynferðisofbeldi, kynferðislegar myndsendingar án 

samþykkis og annað sem fellur þar undir verið heimfærð undir hin ýmsu lagaákvæði og þar má 

helst nefna 209. grein almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um brot gegn blygðunarsemi og 199. 

grein sömu laga um kynferðislega áreitni. Ákvæðið um blygðunarsemisbrot var notað yfir þá 

tegund stafræns kynferðisofbeldis þegar kynferðislegu myndefni var dreift áfram án leyfis 

viðkomandi. Í ákvæðinu segir að sá sem með lostugu athæfi særi blygðunarsemi manna eða sé 

til opinbers hneykslis skuli sæta fangelsi allt að fjórum árum, en sektum eða fangelsi allt að sex 

mánuðum ef brotið er smávægilegt. Í ákvæði 233. grein b í almennum hegningarlögum er lýst 

þeim verknaðaraðferðum þegar einstaklingur móðgar eða smánar nákominn aðila, sem sagt 

maka, fyrrverandi maka, barn sitt eða annan nákominn einstakling, og að verknaðurinn sé talinn 

fela í sér stórfelldar ærumeiðingar, þá skuli hann sæta fangelsi allt að tveimur árum. Oft hefur 

verið ákært fyrir bæði 209. grein og 233. grein b í málum er varða stafrænt kynferðisofbeldi því 

oft er um að ræða fyrrverandi maka sem dreifa myndefni í hefnd (þingskjal nr. 296/2020-2021).  

Ef stafrænu kynferðisofbeldi var beitt gegn barni var vísað í 3. málsgrein 99. greinar 

barnaverndarlaga nr. 80/2002, en þar segir að hver sem sýni barni yfirgang, ruddalegt eða 

ósiðlegt athæfi, særi það eða móðgi skuli sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Þegar 

um var að ræða stafrænt kynferðisofbeldi gegn börnum mátti vísa í ákvæði 210. grein a í 

almennum hegningarlögum, en þar segir að sá sem framleiði, flytji inn, afli sér eða öðrum eða 

hafi í sinni vörslu ljósmyndir, kvikmyndir eða sambærilegan hlut sem sýni börn á 
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kynferðislegan eða klámfengin hátt skuli sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum 

(þingskjal nr. 296/2020-2021).  

Ákvæði hegningarlaganna um kynferðislega áreitni hafa komið til skoðunar við 

heimfærslu refsiákvæða þegar um stafrænt kynferðisofbeldi er að ræða. Dæmi eru um að 

brotamenn notist við stafrænt kynferðisofbeldi til að fremja önnur og mun alvarlegri brot, til 

dæmis nauðgun. Kynferðislegt myndefni er því notað til að brjóta enn frekar á brotaþola ef 

hann lætur ekki að vilja gerandans (María Rún Bjarnadóttir, 2020). Reynt hefur verið á þetta í 

framkvæmd við notkun ákvæðis 1. málsgreinar 194. greinar almennra hegningarlaga um 

nauðgun. Sá sem gerist sekur fyrir nauðgun skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 

16 árum (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Dæmi má nefna um nokkur mál sem tilkynnt 

hafa verið til lögreglu þar sem notast er við stafrænt kynferðisofbeldi til að beita einstaklinga 

fjárkúgun (María Rún Bjarnadóttir, 2020). Í ákvæði 251. greinar hegningarlaga er kveðið á 

um fjárkúgunarbrot, en þar segir að sá sem gerist sekur um fjárkúgunarbrot skuli sæta fangelsi 

allt að sex árum. 

Eins og sjá má á útlistuninni hér að ofan hefur verið þörf á lagalegri skilgreiningu á stafrænu 

kynferðisofbeldi og nýrri lagagrein sem nær yfir háttsemina í heild sinni. Mikilvægt er að senda 

skýr skilaboð til samfélagsins um að afbrot af þessu tagi séu litin alvarlegum augum og geti 

haft verulega slæmar afleiðingar í för með sér fyrir brotaþola, auk þess að hafa áhrif á 

samfélagið í heild. Tilgangur nýju laganna er þá ekki síst fælingarmátturinn (e. deterrence) sem 

fylgir því að háttsemin sé skilgreind sem afbrot og er það markmið lagasetningar að stemma 

stigu við þessari tegund af brotum (þingskjal nr. 296/2020-2021). Stjórnvöld tóku undir það 

með því að samþykkja frumvarp til laga þann 17. febrúar 2021 þar sem nýrri lagagrein, 199. 

grein a, var bætt við almenn hegningarlög og öðluðust lögin gildi sama dag (Lög nr. 8/2021). Í 

þeirri grein segir „hver sem í heimildarleysi útbýr, aflar sér, dreifir eða birtir ljósmynd, 

kvikmynd, texta eða sambærilegt efni af eða um nekt eða kynferðislega háttsemi annars skal 

sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum, en 4 árum sé brotið stórfellt“. Einnig er tekið fram í 2. 

málsgrein sömu greinar að hótanir um háttsemina séu einnig refsiverðar og fjallar 3. málsgrein 

um háttsemi þar sem efni sem tilgreint er í 1. málsgrein er falsað (þingskjal nr. 296/2020-2021).  

Það að íslensk stjórnvöld hafi lögfest lagagrein er varðar stafrænt kynferðisofbeldi er mikill 

sigur fyrir brotaþola þessarar tegundar ofbeldis og íslenskt samfélag og staðfestir að ráðamenn 

hérlendis líti brotaflokkinn alvarlegum augum. Það er jákvæð breyting og munum við vonandi 

sjá í kjölfarið ákærur gefnar út með vísun í nýju lagagreinina, dóma falla og þessum brotum 

fækka í íslensku samfélagi. 
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Þörf er á fleiri rannsóknum sem mæla algengi og afleiðingar á stafrænu kynferðisofbeldi á 

Íslandi (sér í lagi meðal ungmenna) og er það rannsóknarefni þessarar ritgerðar. Niðurstöður 

munu gefa einhverjar vísbendingar um hvernig landið liggur varðandi stafrænt kynferðisofbeldi 

í íslensku samfélagi og vonar höfundur að í kjölfarið muni fleiri beina sjónum sínum að þessu 

rannsóknarefni, þar sem afleiðingar þessa ofbeldis eru alvarlegar, fyrir brotaþola og samfélagið 

í heild (Bates, 2017; Kamal og Newman, 2016; Nair, 2010).  
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3 Gögn og aðferðir 
Höfundur lagði fyrir netkönnun (e. online survey) fyrir hentugleikaúrtak (e. convenience 

sample) í mars- og aprílmánuði árið 2021 með það að meginmarkmiði að kanna viðhorf 

almennings á Íslandi til kynferðislegra myndsendinga almennt, algengi myndsendinga án 

samþykkis auk hótana og hvaða afleiðingar ofbeldi af þessu tagi hefði á brotaþola. Áhersla 

rannsóknarinnar var á ungmenni en allir aldurshópar gátu svarað könnuninni. Þessi rannsókn er 

unnin með aðferð sem kallast megindleg rannsóknaraðferð (e. quantitative reasearch method), 

en sú aðferð byggist á að nota töluleg gögn sem hægt er að telja og mæla. Einn helsti kostur 

megindlegra rannsóknaraðferða er sá að einfalt er að safna upplýsingum frá mörgum aðilum á 

stuttum tíma. Auk þess er með megindlegum gögnum sem fengin eru með slembiúrtaki (e. 

random sample) hægt að draga almennar ályktanir um þýðið (e. population). Megindlegar 

rannsóknaraðferðir eru árangursríkar þegar markmiðið er að rannsaka magn eða skoða hlutföll 

á milli samanburðarhæfra þátta (Neuman, 2005). Það sem einkennir jafnframt megindlegar 

rannsóknir er að það er tiltölulega auðvelt að endurtaka þær, þar sem markmið slíkra rannsókna 

er oft að mæla og bera saman viðhorf, einkenni og athafnir með tölulegum hætti (Neuman, 

2005; Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Þátttakendur netkönnunarinnar voru alls spurðir 40 spurninga, þar af fimm 

bakgrunnsspurninga. Þátttakendur fengu mismargar spurningar eftir því hvernig þeir svöruðu 

spurningalistanum. Sem dæmi má nefna að þeir þátttakendur sem svöruðu því játandi að hafa 

lent í kynferðislegri myndbirtingu fengu spurningar um afleiðingar slíks ofbeldis, en aðrir ekki. 

Spurningarnar tengjast allar rannsóknarefninu og hjálpa til við að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi. Það sem eftir lifir þessa kafla verður 

fjallað um þátttakendur í könnuninni, mælitæki, framkvæmd og úrvinnslu og að lokum um 

siðferðileg álitamál.  

 

3.1 Þátttakendur 
Eins og fyrr segir var markmið rannsóknarinnar að kanna viðhorf, algengi og afleiðingar 

kynferðislegra myndsendinga og hótanir um slíkt meðal ungmenna. Rannsóknir hafa sýnt að 
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helstu brotaþolar stafræns kynferðisofbeldis eru ungmenni (Lenhart ofl., 2016) og var 

spurningakönnunin hönnuð með það fyrir augum. Höfundur vildi einnig mæla viðhorf 

almennings og taldi hann því mikilvægt að fá svör frá öllum aldurshópum.  

Í þessari rannsókn var notast við hentugleikaúrtak á þátttakendum, sem er viðurkennd 

aðferð til að afla gagna (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Þegar stuðst er við fyrirkomulag sem 

þetta hafa ekki allir í þýðinu jafna möguleika á því að lenda í úrtakinu, sem þýðir að gögnin 

verða ekki eins lýsandi og ef slembiúrtak hefði verið notað. Þegar ekki er notast við lýsandi 

úrtak er ekki hægt að alhæfa og yfirfæra niðurstöður yfir á þýðið (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 62-63). Einn af kostum hentugleikaúrtaks er sá að aðferðin er 

nokkuð ódýr, sem gerði höfundi kleift að spyrja fleiri spurninga en ef notuð hefði verið 

kostnaðarsamari aðferð. Hentugleikaúrtak er einnig fljótleg aðferð og sparaði höfundi tíma við 

gagnaöflun.  

Höfundur vildi ná til sem flestra einstaklinga á sem skemmstum tíma og valdi að dreifa 

könnuninni inn á nokkra fjölmenna hópa á samfélagsmiðlinum Facebook, en 93% Íslendinga 

nota Facebook reglulega og því er hægt að ná til hás hlutfalls Íslendinga í gegnum þann miðil 

(Facebook Nation, 2018). Auk þess fékk höfundur nokkra áhrifavalda með fjölmenna 

fylgjendahópa á samfélagsmiðlinum Instagram til að fjalla um könnunina og dreifa henni með 

fylgjendum sínum. Þar má nefna Instagram-reikninga Karlmennskunnar, Siggu Daggar 

kynfræðings, Tinnu Bjarkar Kristinsdóttur og Ingólfs Grétarssonar.  

Tafla 1 sýnir skiptingu þátttakenda eftir kyni, aldri, búsetu, menntun og stöðu á 

vinnumarkaði. Alls svöruðu 1.600 einstaklingar spurningakönnuninni og skiptust þeir í 1.313 

konur (82,1%) og 275 karla (17,2%), auk þess að sjö einstaklingar (0,4%) völdu 

valmöguleikann „annað“ og fjórir (0,25%) kusu að svara spurningunni ekki. Mikil skekkja er í 

kynjaskiptingu úrtaksins, þar sem aðeins einn karl svaraði könnuninni á móti hverjum sex 

konum. Það er þekkt vandamál að karlar séu ólíklegri til að svara netkönnunum en konur (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2013), sem þýðir að hlutfall karla meðal svarenda er oft talsvert lægra en hlutfall 

kvenna (Busby og Yoshida, 2015).  

Vegna áherslu höfundar á ungmenni í þessari rannsókn var bakgrunnsspurning um aldur 

sett upp á þá leið að spyrja um aldur frá 13 ára og yngri, spyrja svo um hvert aldursár upp að 

24 ára og enda loks á svarmöguleikanum 25 ára og eldri. Alls voru 950 svarenda (59,5%) 25 

ára og eldri, 376 (23,6%) voru á aldrinum 20-24 ára og 270 (16,5%) voru 19 ára og yngri. Sjö 

einstaklingar (0,4%) kusu að svara ekki spurningunni.  
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Tafla 1: Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur rannsóknar (N=1600) 

Breyta Fjöldi Hlutfall (%) 

   
Kyn*** 1.588 99,3% 
   Karl 275 17,2% 
   Kona 1.313 82,1% 

   
Aldur*** 1.596 99,6% 
   19 ára og yngri 270 16,5% 
   20-24 ára 376 23,6% 
   25 ára og eldri 950 59,5% 

   
Búseta1 1.588 99,3% 
   Á höfuðborgarsvæðinu 1.005 62,8% 
   Utan höfuðborgarsvæðisins 502 31,4% 
   Erlendis 81 5,1% 

   
Menntun*** 1.572 98,6% 
   Ekki lokið formlegu námi 44 2,8% 
   Grunnskólamenntun 303 19,0% 
   Framhaldsskólamenntun 517 32,4% 
   Iðnnám 121 7,6% 
   Háskólamenntun 587 36,8% 

   
Staða á vinnumarkaði 1.600 100% 
   Í námi 482 30,1% 
   Í launuðu starfi 828 51,7% 
   Atvinnulaus 47 2,9% 
   Öryrki/Endurhæfing 108 6,8% 
   Annað 135 8,4% 

1p<0,10; *p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001 

Flestir þeirra sem svöruðu könnuninni voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu, eða 1.005 

einstaklingar (62,8%). Alls voru 502 einstaklingar (31,4%) búsettir utan höfuðborgarsvæðisins 

og 81 (5,1%) Íslendingur búsettur erlendis. Þegar litið er til menntunarstigs þátttakenda voru 

44 einstaklingar (2,8%) sem höfðu ekki lokið neinni formlegri menntun, 303 (19%) höfðu lokið 

grunnskólaprófi, 517 (32,4%) höfðu lokið framhaldsskóla, 121 (7,6%) voru með iðnmenntun 

og hafði stærsti hópurinn, eða 587 manns (36,8%), lokið háskólaprófi. Flestir svarenda voru í 

launuðu starfi, eða 828 (51,7%), 482 (30,1%) voru í námi, 47 (2,9%) voru skráðir atvinnulausir, 

108 (6,8%) voru öryrkjar eða í endurhæfingu og 135 (8,4%) völdu svarmöguleikann „annað“ 
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og voru langflestir þeirra í fæðingarorlofi eða bæði í námi og launaðri vinnu. Tafla 2 sýnir 

hvernig úrtakið skiptist hlutfallslega eftir kyni, aldri, búsetu, menntun og stöðu á vinnumarkaði 

samanborið við þýði Íslendinga.  

Tafla 2: Hlutfallslegur samanburður á úrtaki og þýði 

  Úrtak (%) Þýði (%) 
Kyn   
   Karl 17,2 51,3 
   Kona 82,1 48,7 

   
Aldur   
   19 ára og yngri 16,5 24,8 
   20-24 ára 23,6 6,9 
   25 ára og eldri 59,5 68,3 

   
Búseta   
   Á höfuðborgarsvæðinu 62,8 64,1 
   Utan höfuðborgarsvæðisins 31,4 35,6 
   Erlendis 5,1 0,0017 

   
Menntun   
   Ekki lokið formlegu námi 2,8 4,9 
   Grunnskólamenntun 19 20,2 
   Framhalds- eða iðnmenntun 40 24,5 
   Háskólamenntun 36,8 49,8 

   
Staða á vinnumarkaði   
   Í námi 30,1 23,8 
   Í launuðu starfi 51,7 54,8 
   Atvinnulaus 2,9 3,5 
   Öryrki/Endurhæfing 6,8 6,0 

(heimild: Hagstofa Íslands, 2021a) 

Eins og sjá má á Töflu 2 var kynjaskipting þátttakenda bjöguð og endurspeglaði þýðið illa, en 

karlar voru 17,2% í úrtaki en eru 51,3% í þýði (Hagstofa Íslands, 2021a; Hagstofa Íslands, 

2021b). Konur voru 82,1% í úrtakinu en eru 48,7% í þýði. Eins og áður kom fram eru konur 

líklegri til að taka þátt í spurningakönnunum á Internetinu en karlar (Busby og Yoshida, 2015). 

Auk þess hefur áhugasvið svarenda áhrif á hvort viðkomandi einstaklingur ákveður að svara 

spurningalistakönnun, en þetta er þekkt sem hlutdrægni í sjálfvali (e. self-selection bias) (Olsen, 

R., 2008). Líklegt er að konur hafi að jafnaði meiri áhuga á málefnum tengdum kynferðislegu 
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ofbeldi en karlar, þar sem konur eru meirihluti brotaþola þessa ofbeldisflokks (Kamal og 

Newman, 2016; Ringrose og Harvey, 2015) og mögulega stendur þetta málefni nær þeim en 

körlum.  

Úrtakið endurspeglaði þýðið ágætlega með tilliti til aldurs fyrir utan að flokkurinn 20-

24 ára var mun fjölmennari í úrtaki en í þýði, eða 23,6% í úrtaki en 6,9% í þýði (Hagstofa 

Íslands, 2021a; Hagstofa Íslands, 2021b). Möguleg skýring á þessum mun er að áhersla 

rannsóknarinnar er á ungmenni, auk þess að rannsóknir hafa sýnt að stafrænt kynferðisofbeldi 

er algengara hjá ungmennum en þeim sem eldri eru (Lenhart o.fl., 2016). Það gæti því verið að 

þessi aldurshópur hafi haft meiri áhuga á því að taka þátt í þessari rannsókn. Búseta þátttakenda 

í úrtakinu endurspeglaði þýðið mjög vel og sama má segja um stöðu þátttakenda á vinnumarkaði 

(Hagstofa Íslands, 2021).  

Þegar litið er til menntunarstigs þátttakenda höfðu heldur fleiri lokið 

framhaldsskólamenntun eða iðnmenntun í úrtaki samanborið við þýðið (Hagstofa Íslands, 

2021a), eða 40% í úrtaki og 24,5% í þýði, og heldur færri höfðu lokið háskólamenntun í 

úrtakinu en í þýðinu, eða 36,8% á móti 49,8% (Hagstofa Íslands, 2021b). Aldur þátttakenda 

gæti hafa haft áhrif á þessa skekkju á þann veg að fleiri einstaklingar séu enn í ferlinu að mennta 

sig og hafi þá lokið framhaldsskóla en ekki háskólaprófi vegna ungs aldurs. Þá má líka sjá í 

Töflu 2 að nokkuð fleiri sögðust vera í námi í úrtakinu, eða 30,1%, en samkvæmt tölum frá 

Hagstofu Íslands er hlutfall námsmanna í þýði 23,8% (Hagstofa Íslands, 2021c).  

 

3.2 Mælitæki 
Spurningalistakannanir eru vinsæl aðferð til að afla megindlegra gagna. Með aðferðinni er 

auðvelt að ná til marga þátttakenda á stuttum tíma og teljast þær réttmæt mælitæki, þar sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á sterka fylgni á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir 

í raun og veru (McMillan, 2008). Hagkvæmast er að hafa kannanirnar rafrænar, en þær eru 

taldar vera skilvirkasta og ódýrasta tegund spurningalistakannana (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013).  

Netkönnunin sem lögð var fyrir í tengslum við þessa rannsókn er stöðluð 

spurningalistakönnun þar sem höfundur byggði á spurningum erlendra og íslenskra rannsókna 

á sviðinu (Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri Jónasson, 2020; Ríkislögreglustjóri, 2020; Bates, 

2017; Kamal og Newman, 2016; Ringrose og Harvey, 2015; Nair 2010) ásamt því að útbúa 

eigin spurningar. Könnunin innihélt 40 spurningar (sjá Viðauka 1), sem skiptust í spurningar 
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um viðhorf samfélagsins til dreifingar kynferðislegs myndefnis án samþykkis, um algengi 

dreifingar á kynferðislegu myndefni án samþykkis, um afleiðingar fyrir þolendur 

myndsendinga án samþykkis og að lokum bakgrunnsspurningar. Spurningalistinn var 

forprófaður áður en hann var lagður fyrir. 

Fyrstu sex spurningarnar, sem mældu viðhorf samfélagsins til dreifingar kynferðislegs 

myndefnis án samþykkis, voru lokaðar spurningar með svarmöguleikum á fimm þrepa Likert-

kvarða (1-5) þar sem svarendur voru beðnir um að tilgreina hversu sammála eða ósammála þeir 

væru viðkomandi staðhæfingu. Möguleg svör voru mjög sammála, sammála, hvorki sammála 

né ósammála, ósammála og mjög ósammála (Þorlákur Karlsson, 2003). Rannsóknir hafa sýnt 

að fimm punkta kvarði sé áreiðanlegri en þriggja punkta kvarði (1-3-5) (Þorlákur Karlsson o.fl., 

2006). Höfundur ákvað einnig að hafa miðjumöguleika í spurningunum, þar sem ráðgert er að 

sumir svarendur séu hlutlausir um viðfangsefni spurningarinnar og það minnkar hættuna á því 

að svarendur velji svarmöguleika sem lýsir ekki þeirra eigin skoðun (Fanney Þórsdóttir og 

Friðrik H. Jónsson, 2007). Spurningarnar sem á eftir komu voru fjölvalsspurningar (e. multiple 

choice) þar sem þátttakendur voru beðnir um að merkja við einn eða fleiri svarvalmöguleika, 

sem voru mismunandi eftir spurningum. Einstaka spurningar voru með opna 

svarmöguleikanum „Annað – Hvað?“, þar sem þátttakendur gátu skrifað inn eigið svar ef 

enginn svarmöguleiki passaði við þeirra upplifun. Bakgrunnsbreytur voru kyn, aldur, búseta, 

menntunarstig og staða á vinnumarkaði.  

 

3.3 Framkvæmd og úrvinnsla 
Netkönnunin var lögð fyrir dagana 21. mars 2021 til 14. apríl 2021. Notast var við forritið 

www.surveyplanet.com við uppsetningu og fyrirlagningu spurningalistans. Survey Planet bauð 

upp á marga kosti sem komu sér vel við framkvæmd könnunarinnar. Sem dæmi má nefna að 

höfundur setti upp mismunandi spurningagreinar (e. question branching) sem stjórnaði því 

hvaða spurningar svarendur fengu eftir því hvernig þeir svöruðu einstaka spurningum. Því var 

mismunandi hversu mörgum spurningum hver þátttakandi svaraði. Sem dæmi má nefna að 

þátttakendur sem höfðu lent í kynferðislegri myndbirtingu án samþykkis fengu spurningar um 

afleiðingar slíks ofbeldis en aðrir ekki.  

Spurningalistanum var dreift á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram til að ná til sem 

flestra. Hlutfall Íslendinga sem nota samfélagsmiðla er mjög hátt á heimsvísu, en samkvæmt 

rannsókn frá 2018 notuðu 93% Íslendinga samfélagsmiðilinn Facebook reglulega (Facebook 
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Nation, 2018). Þessi miðill þótti því hentugur vettvangur til að auglýsa eftir þátttakendum í 

rannsóknina. Fram komu áhrif snjóboltaúrtaks (e. snowball sample), þar sem einstaklingar 

dreifðu könnuninni áfram á Facebook svo að höfundur fengi sem flesta þátttakendur til að svara 

spurningalistanum (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Svörunartími 

einstaklinga var að jafnaði 3-8 mínútur. Þennan mismun á tímalengd má skýra með því að 

þátttakendur fengu mismunandi margar spurningar eftir því hvernig þeir svöruðu 

spurningalistanum. Eftir að könnuninni var lokað voru gögnin færð yfir í forritið Microsoft 

Excel, þar sem gögnin voru hreinsuð áður en þau voru færð yfir í tölfræðiforritið Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), þar sem gagnaúrvinnsla fór fram. Excel var notað við 

framsetningu gagnanna og í niðurstöðukafla ritgerðarinnar eru svörunum gerð skil í töflum eða 

myndum eftir því sem best á við hverju sinni.  

Í upphafi tölfræðilegrar úrvinnslu í SPSS voru gagnagöt (e. missing values) skilgreind fyrir 

þær breytur sem við átti og voru þau merkt með tölunum 999. Pearson‘s Kí-Kvaðrat 

tölfræðipróf (e. Chi-Square Test) var notað til að kanna hvort tölfræðilega marktækur munur 

væri á milli hópa í úrtakinu. Miðað var við 95% öryggismörk. Þar sem um hentugleikaúrtak var 

að ræða er réttmæti (e. validity) rannsóknarinnar takmarkað og ekki er hægt að draga almennar 

ályktanir um þýðið út frá niðurstöðum greiningarinnar. Réttmæti greininga sem byggja á 

hentugleikaúrtökum eykst þó með auknum fjölda þátttakenda, en alls tóku 1.600 manns þátt í 

netkönnuninni (Etikan o.fl., 2016).  

Vegna þess að spurningalistakönnunin var ekki lögð fyrir slembiúrtak og svarendahópurinn 

endurspeglar ekki þýðið er ekki hægt að fullyrða að hópurinn sé lýsandi fyrir íslenskt samfélag. 

Einnig má gera ráð fyrir því að viðfangsefni rannsóknarinnar hafi höfðað mismunandi til 

einstaklinga og hafi það haft áhrif á það hverjir kusu að taka þátt og hverjir ekki (Olsen, R., 

2008). Með þessa annmarka í huga verðum við að taka niðurstöðum þessarar rannsóknar með 

fyrirvara, þar sem ekki hægt að yfirfæra niðurstöður og alhæfa út frá þeim yfir á þýði allra 

Íslendinga (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

 

3.4 Siðferðileg álitamál 
Höfundur útbjó kynningarbréf sem mátti sjá á upphafsíðu könnunarinnar (sjá Viðauka 2). Þar 

voru ýmis atriði útskýrð fyrir þátttakendum, þeim heitið trúnaði og gerð grein fyrir tilgangi 

rannsóknarinnar. Þátttakendur voru upplýstir um að þeir hefðu val um þátttöku, að þeir gætu 

hætt þátttöku hvenær sem væri og sleppt því að svara einstaka spurningum, kysu þeir svo. Þeim 
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var einnig sagt að hagsmunir þeirra væru verndaðir, að könnunin væri nafnlaus og að ekki væri 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Að lokum var tekið fram að ef þeir kysu að halda 

áfram gæfu þeir samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni.  

Mikilvægt er að rannsakendur séu alltaf meðvitaðir um ábyrgð sína og hafi það að 

leiðarljósi að valda þátttakendum ekki skaða. Því skiptir það miklu máli að rannsakandi leggi 

sig fram við að tryggja persónuvernd og trúnað (Creswell, 2003; Lichtman, 2010; Silverman, 

2010). Spurningar um kyn þátttakenda eða aldur falla almennt ekki undir persónuupplýsingar í 

könnun af þessu tagi (Persónuvernd, e.d.). 
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4 Niðurstöður 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf almennings til kynferðislegra myndsendinga, 

mæla algengi kynferðislegra myndsendinga án samþykkis og hótanir um slíkt og loks 

afleiðingar myndsendinga án samþykkis. Í þessum kafla verða niðurstöður netkönnunarinnar 

kynntar, gerð verður grein fyrir lýsandi tölfræði og skoðuð verður sérstaklega aldursskipting 

þolenda og gerenda stafræns kynferðisofbeldis, en rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi tegund 

ofbeldis sé algengari hjá ungmennum en hjá þeim sem eldri eru (Lenhart o.fl., 2016). Höfundur 

kannaði jafnframt hvort marktækur munur væri á milli kynjanna eftir því að hafa lent í 

kynferðislegri myndsendingu án samþykkis, þar sem rannsóknir sýna að konur séu þar í 

meirihluta (Kamal og Newman, 2016; Ringrose og Harvey, 2015). Auk þess var kannað hvort 

marktækur munur væri á milli kynjanna eftir því hvort viðkomandi hefði áframsent 

kynferðislegt myndefni án samþykkis viðkomandi.  

Fyrst verður fjallað um niðurstöður spurninga sem mældu viðhorf til kynferðislegra 

myndsendinga og myndsendinga án samþykkis. Þá verður fjallað um niðurstöður spurninga 

sem mældu algengi dreifingar á kynferðislegu myndefni (með og án samþykkis) og hótana um 

slíkt. Í lokin verður svo fjallað um þær afleiðingar sem þolendur upplifðu í kjölfar þess að hafa 

lent í kynferðislegri myndbirtingu án samþykkis.  

 

4.1 Viðhorf til kynferðislegra myndsendinga 
Sex spurningar mældu viðhorf svarenda til kynferðislegra myndsendinga almennt og 

kynferðislegra myndsendinga án samþykkis. Voru þær spurningar mældar á fimm punkta 

Likert-kvarða þar sem þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

tilteknum staðhæfingum. Niðurstöður þessara sex spurninga má sjá í Töflu 3.  
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir viðhorf svarenda (N=1600) 

Hlutfall % (Fjöldi) 

Viðhorf til kynferðislegra myndsendinga 
Mjög 

sammála 
(5) 

Sammála 
(4) 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

(3) 

Ósammála 
(2) 

Mjög 
ósammála 

(1) 
Meðaltal 

Að senda kynferðisleg myndskilaboð er 
eðlilegur hluti rómantísks og 
kynferðislegs sambands (N=1598) 

7,5% 
(120) 

24,8% 
(396) 

34,9% 
(557) 

15,4% 
(246) 

17,5% 
(279) 2,89 

Það er aldrei er í lagi að senda af sér 
kynferðislegt myndefni til annars aðila 
(N=1600) 

10,8% 
(173) 

6,9% 
(110) 

17,9% 
(286) 

41,3% 
(660) 

23,2% 
(371) 2,41 

Sá sem sendir af sér kynferðislegt 
myndefni af sjálfum sér til annars aðila 
tekur óþarfa áhættu og ber sjálfur ábyrgð 
á því ef myndefnið er áframsent án 
samþykkis (N=1600) 

8,1% 
(130) 

11,1% 
(177) 

13,4% 
(214) 

27,8% 
(444) 

39,7% 
(635) 2,20 

Að áframsenda kynferðislegt myndefni án 
samþykkis til þriðja aðila er algengt 
vandamál í nútíma samfélagi (N=1599) 

48,0% 
(767) 

40,0% 
(640) 

10,3% 
(165) 0,9% (15) 0,8% (12) 4,34 

Að áframsenda kynferðislegt myndefni án 
samþykkis til þriðja aðila getur haft 
alvarlegar afleiðingar fyrir þann sem 
myndefnið er af (N=1600) 

84,5% 
(1.352) 

12,9% 
(207) 1,5% (24) 0,3% (4) 0,8% (13) 4,80 

Að áframsenda kynferðislegt myndefni án 
samþykkis til þriðja aðila er alvarlegt 
afbrot sem ber að refsa fyrir (N=1598) 

78,2% 
(1.250) 

18,3% 
(292) 2,5% (40) 0,6% (10) 0,4% (6) 4,73 

 

Um það bil þriðjungur var sammála eða mjög sammála þeirri staðhæfingu að kynferðislegar 

myndsendingar væru eðlilegur hluti rómantísks og kynferðislegs sambands, 34,9% höfðu ekki 

skoðun og 32,9% voru ósammála eða mjög ósammála. Kannað var hvort tölfræðilega 

marktækur munur væri á svörum eftir aldri, kyni og búsetu þátttakanda. Niðurstöður sýna að 

marktækur munur miðað við 99% öryggismörk var á svörum þátttakenda eftir aldri og voru þeir 

sem eru 25 ára og eldri (39,7%) líklegri til að vera ósammála eða mjög ósammála 

staðhæfingunni um að kynferðislegar mynddreifingar væru eðlilegur hluti kynferðislegs og 

rómantísks sambands milli einstaklinga en þeir sem voru í aldurshópnum 20-24 ára (21%) eða 

19 ára og yngri (23,9%). Aldurshópurinn 20-24 ára var líklegastur til að vera sammála eða mjög 

sammála staðhæfingunni (40,8%) (X2(8, n=1587)=76,0;p<0,001). Einnig var marktækur munur á 

milli kynjanna í þessari spurningu, en karlar voru oftar sammála og mjög sammála (38,2%) því 
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að kynferðislegar myndsendingar væru eðlilegur samskiptamáti í kynferðislegu og rómantísku 

sambandi en konur (31,1%) (X2(4, n=1587)=10,3;p=0,037). Ekki var tölfræðilega marktækur 

munur m.t.t. búsetu svarenda.  

Meirihluti þátttakenda (64,5%) var mjög ósammála eða ósammála því að það væri aldrei 

í lagi að senda af sér kynferðislegt myndefni en 17,7% voru sammála eða mjög sammála því að 

slíkt væri aldrei í lagi. Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á svörum þátttakenda eftir 

aldri. Þeir sem eru 25 ára og eldri voru mun líklegri til að vera sammála eða mjög sammála 

þessari staðhæfingu um að aldrei væri í lagi að senda af sér kynferðislegt myndefni, eða 24%, 

á móti 6,6% þeirra sem voru 20-24 ára og 9,5% hjá þeim sem voru 19 ára og yngri (X2(8, 

n=1589)=85,5;p<0,001). Ekki var marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni eða búsetu. 

Niðurstöður spurningar sem mældi þolendaskömm sýndu að 67,5% þátttakenda voru 

ósammála eða mjög ósammála því að óþarfa áhætta væri tekin þegar kynferðislegt myndefni 

væri sent og að mynddreifingin væri á þeirra eigin ábyrgð en 19,2% voru því sammála eða mjög 

sammála. Það þýðir að einn af hverjum fimm einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni taldi 

þolandann sjálfan í þessum tilvikum bera ábyrgð á því ef kynferðislegt myndefni færi í dreifingu 

og segir það töluvert um viðhorf svarenda varðandi þolendaskömm. Niðurstöður sýna að 

marktækur munur er á svörum þátttakenda eftir aldri og voru þeir sem voru 25 ára og eldri 

(22,3%) líklegri til að finnast fólk taka óþarfa áhættu og það væri því sjálfu að kenna ef 

myndefni færi í dreifingu, á móti 11,2% hjá þeim sem voru 20-24 ára og 19% hjá 19 ára og 

yngri. Þeir sem voru 20-24 ára voru líklegastir til að vera ósammála eða mjög ósammála þessari 

staðhæfingu, eða 75,5% á móti 61,6% þeirra sem voru 19 ára og yngri og 65,9% þeirra sem 

voru 25 ára og eldri (X2(8, n=1589)=35,7;p<0,001). Einnig var marktækur munur á svörum 

kynjanna við þessari spurningu og voru karlar líklegri til að vera sammála eða mjög sammála 

því að einstaklingar tækju óþarfa áhættu að senda af sér kynferðislegt myndefni og það væri 

þeim sjálfum að kenna ef myndefnið færi í dreifingu, eða 32% á móti 16,7% kvenna (X2(4, 

n=1588)=53,2;p<0,001). Ekki var tölfræðilega marktækur munur á svörum eftir búsetu 

þátttakenda. Seinna í kaflanum verður fjallað um niðurstöður spurninga sem mældu 

þolendaskömm og afleiðingar hjá þolendunum sjálfum og sýna þær hversu mikilvægt er að 

þolendum þessara afbrota sé ekki kennt um eða þurfi að skammast sín fyrir að hafa lent í því 

að myndefni af þeim fór í dreifingu.  

  Mikill meirihluti þátttakenda var mjög sammála eða sammála því að stafrænt 

kynferðisofbeldi í formi myndsendinga án samþykkis væri algengt vandamál í nútíma 
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samfélagi, eða 88%. Sama var uppi á teningnum þegar spurt var hvort þátttakendur teldu að 

þess konar ofbeldi hefði alvarlegar afleiðingar fyrir þolandann, en 97,4% þátttakenda voru 

annaðhvort sammála eða mjög sammála þeirri staðhæfingu. Einungis 1,7% svarenda voru 

ósammála eða mjög ósammála því að myndsendingar án samþykkis hefðu alvarlegar 

afleiðingar fyrir þolandann, en eins og áður hefur komið fram hafa erlendar rannsóknir sýnt 

fram á margvíslegan skaða fyrir þolendur stafrænna kynferðisbrota (Bates, 2017; Kamal og 

Newman, 2016; Nair, 2010). Þær niðurstöður benda til þess að einstaklingar átti sig almennt á 

því að myndsendingar án samþykkis séu ákveðið form ofbeldis og eigi alls ekki að taka léttvægt. 

Það sama var uppi á teningnum þegar spurt var um viðhorf til þess hvort kynferðisleg 

myndbirting án samþykkis væri alvarlegt afbrot sem bæri að refsa fyrir, en nánast allir voru 

sammála eða mjög sammála þeirri staðhæfingu (96,5%) og aðeins 1% voru því ósammála eða 

mjög ósammála.  

 

4.2 Algengi dreifingar kynferðislegs myndefnis án 
samþykkis 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður sem sneru að algengi kynferðislegra myndsendinga 

almennt í samfélaginu, algengi dreifingar á kynferðislegu myndefni án samþykkis og hótunum 

um dreifingu. Í Töflu 4 má sjá niðurstöður þeirra spurninga sem mældu kynferðislegar 

myndsendingar almennt í úrtakinu.  

Meirihluti svarenda (59,9%) hafði sent af sér kynferðislegt myndefni til annars einstaklings 

og höfðu 58,2% þeirra sent kynferðislegt myndefni af sér fimm sinnum eða oftar. Það má því 

segja að þessi hegðun sé nokkuð almenn. Alls höfðu 72,7% svarenda verið beðin um að senda 

af sér kynferðislegt myndefni og höfðu 72,7% þeirra verið beðin fimm sinnum eða oftar. Heldur 

færri, eða 25,1%, höfðu þó beðið aðra einstaklinga um að senda sér kynferðislegt myndefni og 

höfðu þessir einstaklingar beðið um kynferðislegt myndefni fimm sinnum eða oftar í 44,6% 

tilvika. 

Niðurstöður tölfræðilegrar greiningar sýndu að ekki var marktækur munur á milli kynjanna 

á því hvort viðkomandi hafði sent af sér kynferðislegt myndefni til annars einstaklings. 

Marktækur munur var eftir aldri þátttakenda. Þau sem voru 25 ára og eldri voru ólíklegri en 

hinir tveir aldursflokkarnir til að hafa sent af sér kynferðislegt myndefni til annars einstaklings, 

en 44% þeirra svöruðu nei á móti 25,5% 20-24 ára og 35,6% þeirra sem voru 19 ára og yngri 

(X2(4, n=1587)=55,0;p<0,001).  
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Tafla 4. Algengi kynferðislegra myndsendinga í úrtaki (N=1600) 

Hlutfall % (fjöldi) 

  Já Nei Vil ekki 
svara 

Hefur þú sent kynferðislegt myndefni af þér til annars aðila? 
(N=1598) 

 59,9% 
(957) 

38,4% 
(614) 

1,7% 
(27) 

Hefur þú verið beðin/n um að senda af þér kynferðislegt myndefni 
til annars aðila? (N=1599) 

72,7% 
(1162) 

26,7% 
(427) 

0,6% 
(10) 

Hefur þú beðið annan aðila um að senda þér kynferðislegt mynd af 
þeim? (N=1599) 

25,1% 
(402) 

74,2% 
(1186) 

0,7% 
(11) 

 

Niðurstöður sýna að marktækur munur er á svörum þátttakenda m.t.t. aldurs og kyns þegar þeir 

voru spurðir hvort þeir hefðu verið beðnir um að senda af sér kynferðislegt myndefni til annars 

einstaklings. Þegar litið er til kyns svöruðu konur játandi að hafa verið beðnar um að senda af 

sér kynferðislegt myndefni í 75,2% tilvika en karlar í 61,1% tilvika (X2(2, n=1587)=25,2;p<0,001). 

Einnig kom í ljós að líklegra var að þeir sem yngri voru hefðu verið beðnir um að senda af sér 

kynferðislegt myndefni til annars einstaklings, en 83,2% 19 ára og yngri og 87% þeirra sem 

voru á aldrinum 20-24 ára höfðu verið beðin um að senda myndefni á móti 64,5% 25 ára og 

eldri (X2(4, n=1588)=95,4;p<0,001). 

Tölfræðilega marktækur munur var á milli kynjanna varðandi það hvort viðkomandi hefði 

óskað eftir kynferðislegu myndefni frá öðrum einstaklingi, en karlar voru þar í miklum 

meirihluta. Karlar höfðu beðið aðra um að senda sér kynferðislegt myndefni í 50,5% tilvika á 

móti 19,7% kvenna (X2(2, n=1587)=119,6;p<0,001). Ekki var marktækur munur á svörum m.t.t. 

aldurs þátttakenda í þessari spurningu.  

Spurt var hvort svarendur hefðu upplifað þrýsting frá einhverjum þegar kæmi að 

kynferðislegum myndsendingum (Mynd 1). Flest þeirra sem tóku þátt í netkönnuninni höfðu 

fundið þrýsting frá karlmanni, eða 49,2%, varðandi að senda af sér kynferðislegt myndefni en 

3,8% höfðu upplifað þrýsting frá konu. Niðurstöður sýndu einnig að 42,6% svarenda höfðu 

ekki upplifað þrýsting. Niðurstöður greiningar sýndu að 63% kvenna höfðu upplifað þrýsting á 

móti 27,1% karla og var munurinn tölfræðilega marktækur (X2(3, n=1568)=493,8;p<0,001).  
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Mynd 1. Þrýstingur í kynferðislegum myndsendingum 

Alls svöruðu 10,5% þátttakenda því játandi að hafa verið hótað kynferðislegri myndbirtingu og 

sýndu gögnin að konur voru mun líklegri til að hafa lent í atviki sem þessu, 96,3% á móti 3,6% 

karla. Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á milli kynja, en af þeim konum sem tóku 

þátt í könnuninni hafði 12,1% lent í því að vera hótað kynferðislegri myndbirtingu á móti 2,2% 

karla (X2(2, n=1587)=24,2;p<0,001). Þegar litið var til aldurs þeirra sem hafði verið hótað 

kynferðislegri myndbirtingu kom í ljós að mikill meirihluti, eða 91,4%, var 24 ára eða yngri 

þegar atvikið átti sér stað og af þeim voru 72,5% undir 18 ára aldri. Þegar spurt var hvað 

viðkomandi vildi fá frá þolandanum til að koma í veg fyrir dreifingu myndefnisins sögðu 33,7% 

svarenda að óskað hefði verið eftir því að sér yrði sent meira kynferðislegt myndefni. Þá sögðu 

16,8% svarenda að viðkomandi hefði farið fram á kynferðislegan greiða og 5,8% svarenda 

sögðu að viðkomandi hefði farið fram á greiðslu peninga. Þessi spurning var einnig með opnum 

svarmöguleika merktum „Annað – Hvað?“ og var þar oftast nefnt að viðkomandi hefði verið 

þáverandi eða fyrrverandi maki og hefði hótað kynferðislegri myndbirtingu til að ná sér niður 

á þolandanum eða kúga þolandann til áframhaldandi sambands.  

Til að mæla algengi kynferðislegrar myndbirtingar án samþykkis hérlendis var spurt 

hvort viðkomandi hefði lent í því að kynferðislegt myndefni af þeim hefði verið áframsent til 

þriðja aðila án samþykkis (Mynd 2). Alls svöruðu 135 einstaklingar því játandi að hafa lent í 

kynferðislegri myndbirtingu án samþykkis, eða 8,5% svarenda. Áhugavert var einnig að sjá að 

345 einstaklingar, eða 21,6%, voru ekki vissir um hvort kynferðislegu myndefni af þeim hefði 

verið dreift án samþykkis þeirra.  
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Það má velta því fyrir sér hvers vegna það er, hvort það er vegna þess að þessir einstaklingar 

hafi grunsemdir um myndbirtingu en séu ekki fullvissir eða með sannanir fyrir því, eða þá vegna 

þess að þeir vita af myndum af sér í fórum annarra sem þau treysti jafnvel ekki lengur. Þegar 

rýnt var í aldur þeirra sem höfðu lent í kynferðislegri myndbirtingu án samþykkis kom í ljós að 

mikill meirihluti, eða 88,8%, var 24 ára eða yngri þegar kynferðislega myndbirtingin átti sér 

stað og af þeim voru 82,2% undir 18 ára aldri. 

Konur voru í yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri 

myndbirtingu án samþykkis, eða 95,5% á móti 4,5% karla, og voru niðurstöðurnar tölfræðilega 

marktækar. Af þeim konum sem tóku þátt í könnuninni höfðu 9,6% lent í kynferðislegri 

myndbirtingu án samþykkis á móti 2,2% karla (X2(2, n=1584)=26,1;p<0,001). Það mætti því áætla 

út frá þessum gögnum að þolendur stafræns kynferðisofbeldis í formi myndsendinga án 

samþykkis væru í flestum tilfellum ungar konur og unglingsstúlkur undir 18 ára aldri. En eins 

og fram hefur komið er ekki um handahófskennt eða lýsandi úrtak að ræða í þessari rannsókn, 

þótt niðurstöðurnar gefi ákveðna vísbendingu.  

Niðurstöður sýna að tölfræðilega marktækur munur er á því hvort viðkomandi hafi lent 

í kynferðislegri myndbirtingu eftir menntunarstigi (X2(12, n=1596)=74,5;p<0,001). Þeir sem höfðu 

ekki lokið neinni formlegri menntun voru 18,2% þeirra sem höfðu lent í kynferðislegri 

myndbirtingu án samþykkis, 10% höfðu lokið grunnskólamenntun, 11,4% höfðu lokið 

framhaldsskóla og lestina ráku þeir sem höfðu lokið iðnmenntun (3,3%) og háskólamenntun 

Mynd 2. Kynferðislegt myndefni áframsent án samþykkis 
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(5,3%). Möguleg ástæða gæti verið að yngra fólk er líklegra til að lenda í kynferðislegri 

myndbirtingu án samþykkis og þess vegna sé menntunarstig þolenda lægra en í þýðinu.  

Ekki var tölfræðilega marktækur munur á því hvort þátttakendur hefðu lent í 

kynferðislegri myndbirtingu án samþykkis m.t.t. búsetu þeirra. Ef öryggismörkin yrðu færð 

niður í 90% væri munurinn marktækur (X2(6, n=1596)=12,1;p=0,059). Þeir sem bjuggu utan 

höfuðborgarsvæðisins voru 10,4% þeirra sem höfðu lent í kynferðislegri myndbirtingu, 7,8% 

bjuggu á höfuðborgarsvæðinu og 6,2% erlendis. Tölfræðilega marktækur munur var þegar litið 

var til aldurs þátttakenda og hvort þeir hefðu lent í kynferðislegri myndbirtingu án samþykkis, 

en aðeins 6,8% svarenda 25 ára og eldri höfðu lent í kynferðislegri myndbirtingu (X2(28, 

n=1596)=66,8;p<0,001). Það styður við þær ályktanir að þolendur stafræns kynferðisofbeldis séu 

að stærstum hluta ungar konur og unglingsstúlkur (McGlynn, 2017; Kamal og Newman, 2016; 

Lenhart o.fl., 2016). 

Kannað var hversu algengt væri að aðilar fengju sent kynferðislegt myndefni frá þriðja aðila 

sem væri í dreifingu án samþykkis þeirra sem myndefnið væri af (Mynd 3). Þar má sjá að 32,2% 

þátttakenda höfðu fengið sent til sín kynferðislegt myndefni sem var í dreifingu án samþykkis 

viðkomandi. Þá kom í ljós að 8,8% til viðbótar höfðu fengið sent til sín kynferðislegt myndefni 

en voru ekki vissir um hvort sá sem var á myndefninu væri samþykkur dreifingu eða ekki. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að nokkuð algengt sé að kynferðislegt myndefni fari víðar, sé 

því dreift á annað borð 

Mynd 3. Dreifing kynferðislegs myndefnis án samþykkis í samfélaginu 
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Tafla 5. Samskipti við ókunnuga (N=1600) 

Hlutfall % (Fjöldi) 

  Já Nei Vil ekki 
svara 

Hefur fullorðinn ókunnugur aðili haft samband við þig í gegnum 
internetið/smáforrit og óskað eftir því að þú sendir af þér 
kynferðislegt myndefni?  

42,3% 
(675) 

57,4% 
(916) 0,3% (4) 

Bauðst ókunnugi fullorðni aðilinn til þess að greiða (með 
peningum eða öðru) fyrir kynferðislega myndefnið? 

26,9% 
(181) 

72,2% 
(486) 0,9% (6) 

Þekkir þú einhvern persónulega sem hefur lent í því að 
kynferðislegt myndefni af þeim var áframsent án þeirra 
samþykkis? 

53,7% 
(858) 

45,1% 
(720) 1,3% (20) 

 

Tafla 5 sýnir niðurstöður þriggja spurninga. Sú fyrsta snýr að því hvort svarendur hafi lent í því 

að ókunnugur fullorðinn einstaklingur hafi sett sig í samband við þá á Internetinu eða í gegnum 

smáforrit og óskað eftir kynferðislegu myndefni af þeim. Hátt hlutfall (42,3%) þátttakenda 

hafði lent í slíku atviki. Niðurstöður sýna að tölfræðilega marktækur munur var á milli 

kynjanna. Konur voru í yfirgnæfandi meirihluta (94,8%) þeirra sem svöruðu þessari spurningu 

játandi en 5,2% voru karlar. Alls höfðu 48,8% þeirra kvenna sem tóku þátt í rannsókninni lent 

í því að ókunnugur einstaklingur hefði haft samband við þær í gegnum Internetið í þeim tilgangi 

að fá af þeim kynferðislegt myndefni á móti 12,7% karla (X2(2, n=1584)=120,2;p<0,001).  

Þegar niðurstöður voru skoðaðar m.t.t. aldurs voru þær í takt við aðrar niðurstöður tengdar 

aldri í þessari rannsókn. Þeir sem voru 24 ára og yngri voru 92,3% þeirra sem höfðu lent í því 

að ókunnugur fullorðinn einstaklingur hefði óskað eftir kynferðislegu myndefni og af þeim voru 

58,5% yngri en 18 ára. Þegar spurt var hvort fullorðni ókunnugi einstaklingurinn hefði boðist 

til að greiða fyrir kynferðislega myndefnið með peningum eða öðru svöruðu 26,9% játandi.  

Neðst í Töflu 5 eru svo niðurstöður spurningar varðandi hvort viðkomandi þekkti 

einhvern persónulega sem hefði lent í kynferðislegri myndbirtingu án þeirra samþykkis. 

Meirihluti svarenda, eða 53,7%, sagðist þekkja einhvern persónulega sem hefði lent í þess háttar 

ofbeldi. Þegar spurt var nánar út í aldur þolenda voru 93,8% þeirra 24 ára eða yngri þegar 

atvikið átti sér stað og af þeim voru 71,4% yngri en 18 ára og er það í samræmi við aðrar 

rannsóknir að þolendur stafræns kynferðisofbeldis séu einna helst ungmenni og unglingar 

(Ríkislögreglustjóri, 2020; Ríkislögreglustjóri, 2021; Lenhart o.fl., 2016). 
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Einnig var spurt hvort þátttakendur hefðu sjálfir áframsent kynferðislegt myndefni án 

samþykkis viðkomandi (Mynd 4). Eins og sjá má sögðust 4,4% (N=70) svarenda hafa einhvern 

tíma áframsent kynferðislegt myndefni án samþykkis viðkomandi. Niðurstöður greiningar 

sýndu að ekki var marktækur munur á milli kynjanna við þessari spurningu og voru niðurstöður 

þær að 4,7% karla og 4,3% kvenna höfðu áframsent kynferðislegt myndefni af öðrum án 

samþykkis þeirra (X2(2, n=1586)=0,449;p=0,799). 

Spurt var hversu gamall viðkomandi var þegar hann áframsendi kynferðislega myndefnið án 

samþykkis og voru 94,8% svarenda 24 ára og yngri þegar atvikið átti sér stað og af þeim voru 

85,9% yngri en 18 ára. Marktækur munur mældist á milli aldursbreyta og voru þeir sem eru 

eldri en 25 ára ólíklegastir til að hafa áframsent kynferðislegt myndefni án samþykkis 

viðkomandi, eða 2,6% á móti 6,6% þeirra sem eru 20-24 ára og 7,7% þeirra sem eru 19 ára og 

yngri (X2(4, n=1586)=25,7;p<0,001). Sjá má á þessum gögnum að aldursskipting gerenda í úrtakinu 

er á þann veg að þeir sem hafa áframsent kynferðislegt myndefni eru langflestir ungmenni eða 

unglingar, og það sama er uppi á teningnum hjá þolendum þessa ofbeldis. Er það í samræmi 

við þolendakannanir (Ríkislögreglustjóri, 2021; Ríkislögreglustjóri, 2020) og aðrar rannsóknir 

(Lenhart o.fl., 2016).  

Mynd 4. Hlutfall þeirra sem hafa áframsent kynferðislegt myndefni án samþykkis 
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Þeir sem svöruðu því játandi að hafa áframsent kynferðislegt myndefni án samþykkis 

viðkomandi voru einnig spurðir hvers vegna þeir hefðu ákveðið að framkvæma þann verknað 

(Mynd 5). Svarendur fengu uppgefna fimm svarmöguleika sem koma fram sem ástæður 

gerenda í hollenskri rannsókn (Naezer og van Oosterhout, 2020). Flestir (40,0%) deildu 

myndefninu með vin/vinkonu og 37,1 % langaði að sýna öðrum myndefnið sem þau fengu sent. 

Alls voru 31,4% sem vissu ekki hvers vegna þau hefðu áframsent kynferðislega myndefnið og 

8,6% vildu vinna sér inn virðingu/vinsældir hjá þeim sem þau sendu myndefnið til. Hefnd var 

gefin upp hjá 4,3% svarenda og 1,4% vildu kenna þeim einstaklingi lexíu sem hafði sent þeim 

myndefnið upprunalega. Þegar kom að svarmöguleikanum „Annað – Hvað?“ voru helstu svörin 

á þá leið að viðkomandi hefði fengið óumbeðna kynfæramynd, eða svokallaða „dick-pic“, 

senda frá viðkomandi og hefði sýnt öðrum myndina. Aðrir sögðust hafa verið ungir þegar 

atvikið átti sér stað og ekki gert sér grein fyrir því á þeim tíma að slík hegðun væri ekki í lagi 

og hvaða afleiðingar verknaðurinn gæti haft í för með sér.  

4.3 Afleiðingar myndsendinga án samþykkis  
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður sem snúa að afleiðingum þolenda stafræns 

kynferðisofbeldis. Afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis hafa ekki verið rannsakaðar hérlendis 

en erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að skaðinn sé sá sami og hjá þolendum líkamlegs 

kynferðisofbeldis (Joleby o.fl., 2020; Bates 2017). 

Mynd 5. Ástæður fyrir dreifingu myndefnis 
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Mynd 6 sýnir niðurstöður rannsóknarinnar er varða þolendaskömm. Mikill meirihluti þolenda 

(75,9%) upplifði sjálfskömm/þolendaskömm eftir að kynferðislega myndefnið af þeim fór í 

dreifingu. Auk þeirra sögðu 9% að þau væru ekki viss hvort þau hefðu upplifað þolendaskömm 

eða ekki en 12% svöruðu spurningunni neitandi. Niðurstöður sýna að konur voru mun líklegri 

til að finna þolendaskömm en karlar í úrtakinu. Hlutfall kvenna sem höfðu upplifað 

þolendaskömm í kjölfar kynferðislegrar myndbirtingar var 78,2% á móti 33,3% karla og voru 

niðurstöðurnar tölfræðilega marktækar (X2(2, n=130)=13,8;p<0,001)  

Rannsóknir hafa sýnt fram á margvíslegan skaða hjá þolendum stafræns kynferðisofbeldis 

(Bates, 2017; Kamal og Newman 2016; Ringrose og Harvey, 2015; Nair, 2010) og var skaðinn 

sá sami eða svipaður og ef þolandinn hefði lent í kynferðislegu ofbeldi í raunheimum (Joleby 

o.fl., 2020; Nair, 2010). Með það fyrir augum útbjó höfundur spurningar sem mældu andlegar 

afleiðingar þolenda stafræns kynferðislegs ofbeldis auk líkamlegra afleiðinga. Niðurstöðurnar 

eru útlistaðar hér að neðan, en þær benda til þess að þennan andlega og líkamlega skaða sé 

einnig að finna meðal þolenda í þessari netkönnun. 

  

Mynd 6. Afleiðingar þolenda – Þolendaskömm 
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Tafla 6. Andlegar afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis (N=134) 

Upplifðir þú eitthvert af eftirfarandi í tengslum við að kynferðislega myndefnið 
af þér var áframsent án þíns samþykkis? 

Fjöldi 
(N) 

Hlutfall 
(%) 

Endurupplifanir (e. flashbacks) 48 35,8% 
Erfiðleika með að treysta öðrum 93 69,4% 
Hræðslu 81 60,4% 
Kvíða 104 77,6% 
Martraðir 22 16,4% 
Minni sjálfstjórn 27 20,1% 
Minnkað sjálfstraust/sjálfsálit 91 67,9% 
Sjálfskaða 25 18,7% 
Sjálfsvígshugsanir 28 20,9% 
Reiði  87 64,9% 
Þunglyndi 59 44,0% 
Nei, ég upplifði ekkert af þessu 8 6,0% 
Annað - Hvað? 5 3,7% 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sem mældu andlegar afleiðingar þolenda stafræns 

kynferðisofbeldis má sjá í Töflu 6. Spurningin innihélt 11 svarmöguleika sem byggja á 

niðurstöðum erlendra rannsókna á afleiðingum stafræns kynferðisofbeldis (Bates, 2017; Kamal 

og Newman 2016). Svarendur gátu merkt við einn eða fleiri svarmöguleika við þessari 

spurningu, eftir því sem við átti. Einn svarmöguleikinn var opinn og gátu svarendur sjálfir 

skrifað inn atriði sem voru ekki upptalin í rannsókninni.  

Eins og sjá má í Töflu 6 hafði meirihluti þolenda upplifað margþættar afleiðingar í kjölfar 

stafræna kynferðisofbeldisins og vakti það athygli að aðeins 6% (N=8) merktu við að hafa ekki 

upplifað neitt af þeim atriðum sem voru upptalin í rannsókninni. Flestir höfðu upplifað kvíða 

eftir að kynferðislegu myndefni af þeim var dreift án samþykkis, eða 77,6% svarenda (N=104). 

Næst á eftir voru erfiðleikar með að treysta öðrum með 69,4% (N=93) og þar á eftir var minnkað 

sjálfstraust/sjálfsálit með 67,9% (N=91). Tæplega 65% (N=87) fundu fyrir reiði, 60,4% (N=81) 

fundu fyrir hræðslu, 44% (N=59) upplifðu þunglyndi og 35,8% (N=48) lentu í því að fá 

endurupplifanir. Það vakti sérstaka athygli að 20,9% þolenda (N=28) merktu við að hafa 

upplifað sjálfsvígshugsanir í kjölfar þess að hafa lent í stafræna kynferðisofbeldinu og sýnir það 

hversu alvarlegar afleiðingarnar geta orðið. Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir sýnt 

að afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis eru þær sömu og ef þolandinn hefði lent í líkamlegu 
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kynferðisofbeldi (Joleby o.fl., 2020) og eru sjálfvígshugsanir meðal þeirra afleiðinga sem 

komið hafa fram hjá þolendum kynferðisofbeldis hér á landi (Elísa Tryggvadóttir o.fl., 2020). 

Í opna svarmöguleikanum nefndu þrír af fimm sérstaklega skömm, en einn nefndi vonbrigði og 

annar depurð. 

Tafla 7. Líkamlegar afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis N=135 

Upplifðir þú eitthvert af eftirfarandi í tengslum við að kynferðislega myndefnið 
af þér var áframsent án þíns samþykkis? 

Fjöldi 
(N) 

Hlutfall 
(%) 

Lystarleysi 53 39,3% 
Minnisleysi 18 13,3% 
Minni orku 51 37,8% 
Skjálfta 45 33,3% 
Öran hjartslátt 75 55,6% 
Nei, ég upplifði ekkert þessara atriða 35 25,9% 
Vil ekki svara 2 1,5% 

Annað - Hvað? 5 3,7% 
 

Spurt var hvort þolendur hefðu upplifað líkamleg einkenni í tengslum við að kynferðislegt 

myndefni af þeim var áframsent án samþykkis þeirra. Niðurstöður má sjá í Töflu 7. Alls var 

spurt um fimm atriði sem höfðu mælst í erlendum rannsóknum um stafrænt kynferðisofbeldi 

(Nair, 2010). Auk þess var einn svarmöguleikinn opinn og gátu svarendur sjálfir skrifað inn 

atriði sem voru ekki meðal fastra svarmöguleika. Niðurstöður sýndu að 55,6% (N=75) höfðu 

upplifað öran hjartslátt í kjölfar stafræna kynferðisofbeldisins, 39,3% (N=53) upplifðu 

lystarleysi og 37,8% (N=51) fundu fyrir minni orku. Rétt um einn af hverjum þremur (33,3%, 

N=45) fundu fyrir skjálfta og 13,3% (N=18) upplifðu minnisleysi eftir að hafa lent í atvikinu. 

Mun hærra hlutfall (25,9% (N=35)) hafði ekki upplifað líkamlegar afleiðingar sem upptaldar 

voru, en eins og áður sagði voru aðeins 6% sem höfðu ekki upplifað andlegar afleiðingar. Í opna 

svarmöguleikanum var einn þolandi sem nefndi að hann hefði upplifað taugaáfall í kjölfar 

stafræna kynferðisofbeldisins og annar sagðist hafa upplifað: „Vanmátt. Engin leið að útskýra 

mína hlið. Mætti fordómum og ásökun um að þetta væri mér að kenna“. 

Því næst voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu upplifað erfiðleika í samskiptum við 

annað fólk eftir að kynferðislega myndefnið af þeim var áframsent án samþykkis þeirra (Mynd 

7). 
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Svarendur gátu merkt við fleiri en einn svarmöguleika við þessari spurningu. Eins og sjá má á 

myndinni höfðu 29,6% lent í erfiðleikum í samskiptum við vini í kjölfar stafræna 

kynferðisofbeldisins. Því næst voru 20,7% sem höfðu lent í erfiðleikum í samskiptum við maka, 

17,8% lentu í erfiðleikum í samskiptum við foreldra sína og 8,9% í samskiptum við systkini. 

Tæplega helmingur svarenda (45,2%) upplifði ekki erfiðleika í samskiptum eftir að 

kynferðislega myndefnið af þeim var áframsent án samþykkis þeirra. Í opna svarmöguleikanum 

Mynd 8. Erfiðleikar í samskiptum 

Mynd 7. Breyting á viðmóti í kjölfar stafræns kynferðisofbeldis 
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voru tveir sem nefndu sérstaklega að myndast hefði hjá þeim mikil hræðsla eða óþægindi í 

samskiptum sínum við ókunnuga vegna hræðslu um að þeir hefðu séð kynferðislega myndefnið 

af þeim. 

Þegar spurt var hvort viðkomandi hefði upplifað breytingu á viðmóti frá fólki eftir að 

kynferðislega myndefninu af þeim var dreift án samþykkis þeirra voru niðurstöður á þá leið að 

41,5% svöruðu því játandi, 28,9% voru ekki viss og 28,9% svöruðu neitandi (sjá Mynd 8). 

Því næst var spurt hvort þolendur hefðu leitað sér aðstoðar fagaðila eftir að hafa lent í stafrænu 

kynferðisofbeldi. Fagaðilar voru skilgreindir sem læknar, sálfræðingar, meðferðaraðilar, 

samtök eða aðrir utanaðkomandi aðilar. Niðurstöður má sjá á Mynd 9 og sýna þær að aðeins 

21,5% þolenda höfðu leitað sér aðstoðar eftir að kynferðislegu myndefni af þeim var dreift án 

samþykkis þeirra. Það er aðeins um einn af hverjum fimm einstaklingum sem tók þátt í 

rannsókninni og er það áhyggjuefni, þar sem afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis geta verið 

mjög alvarlegar og geta valdið þolendum skaða til lengri tíma (Bates, 2017; Nair, 2010). 

Síðustu tvær spurningarnar sneru að því hvort þátttakendur hefðu tilkynnt það til lögreglunnar 

þegar kynferðislegu myndefni af þeim var dreift án samþykkis og voru þeir sem svöruðu þeirri 

spurningu neitandi spurðir hvers vegna þeir hefðu ekki farið þá leið (Mynd 10). Á myndinni 

má sjá að aðeins 14,1% þolenda tilkynnti atvikið til lögreglunnar og myndi það teljast mjög lágt 

hlutfall en þó í takt við það sem kemur fram í þolendakönnun lögreglunnar varðandi fjölda 

tilkynntra kynferðisbrota (Ríkislögreglustjóri, 2020). Þar kemur fram að 58 einstaklingar hafi 

Mynd 9. Hlutfall þeirra sem sóttu sér aðstoð fagaðila eftir stafrænt kynferðisofbeldi 
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orðið fyrir einhvers konar kynferðisbroti árið 2019 en aðeins sjö þeirra hafi tilkynnt atvikið til 

lögreglu, eða 12,1%. 

Til að rýna betur í ástæður þess að svona stórt hlutfall, eða 85,2%, hafi ekki tilkynnt það til 

lögreglu að kynferðislegu myndefni af þeim var dreift án samþykkis þeirra voru þátttakendum 

gefnir fjórir svarmöguleikar. Auk þess var opinn svarmöguleiki þar sem þolendur gátu sjálfir 

skrifað inn svar ef þeir höfðu einhverju við að bæta. Þátttakendur gátu merkt við fleiri en einn 

svarmöguleika ef ástæðurnar voru fleiri en ein. Niðurstöður má sjá á Mynd 11. 

Algengast var að þolendur væru vissir um að ekkert yrði gert í málinu og þeim fyndist 

því óþarfi að tilkynna það sérstaklega til lögreglunnar, en 62,9% svarenda voru á þeirri skoðun. 

Tæplega helmingi (46,6%) svarenda fannst atvikið lítilvægilegt og 44,8% tilkynntu atvikið ekki 

til lögreglu vegna þess að þau upplifðu þolendaskömm og kenndu sjálfum sér um að þetta hefði 

gerst. Að lokum voru 37,9% sem þorðu ekki að fara með málið til lögreglunnar. Þegar svör við 

opna svarmöguleikanum voru skoðuð komu svör á borð við að viðkomandi hefði ekki treyst 

lögreglunni, að viðkomandi hefði verið hrædd/ur við geranda, að viðkomandi hefði heyrt af 

dreifingu myndefnisins löngu seinna og fundist of langt um liðið og að viðkomandi hefði verið 

hrædd/ur við viðbrögð fjölskyldu sinnar.  

 

Mynd 10. Hlutfall tilkynninga til lögreglu 
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.

Mynd 11. Ástæður þess að atvik var ekki tilkynnt til lögreglu 
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5 Umræða og lokaorð 
Markmið þessarar rannsóknar var í fyrsta lagi að kanna viðhorf íslensks almennings til 

kynferðislegra myndsendinga og kynferðislegra myndsendinga án samþykkis og í öðru lagi að 

skoða algengi kynferðislegra myndsendinga án samþykkis og hótanir um slíkt. Loks var 

markmiðið að grafast fyrir um afleiðingar þolenda sem lent hafa í kynferðislegri myndbirtingu 

án samþykkis. Til að leita svara við þessum spurningum var lögð netkönnun fyrir 

hentugleikaúrtak (N=1600) á vordögum 2021. Öllum þeim sem höfðu áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni stóð það til boða en áhersla rannsóknarinnar var á ungmenni (15-24 ára).  

Skiptar skoðanir voru meðal svarenda netkönnunarinnar um hvort kynferðislegar 

myndsendingar teldust eðlilegur tjáningarmáti í rómantískum og kynferðislegum samskiptum 

milli aðila, en þeir sem voru 25 ára og eldri voru líklegri til að vera ósammála því en þeir sem 

yngri eru. Almennt voru karlar jákvæðari gagnvart kynferðislegum myndsendingum en konur. 

Meirihluti svarenda tók ekki undir þá staðhæfingu að aldrei væri í lagi að senda af sér 

kynferðislegt myndefni til annars einstaklings. Munur var á svörum eftir aldri og voru þeir sem 

eldri en 25 ára líklegri að taka undir þessa staðhæfingu og vera sammála því að aldrei væri í 

lagi að senda af sér kynferðilegt myndefni. Það má því draga þá ályktun út frá þessu úrtaki að 

þeir sem eldri eru séu neikvæðari gagnvart kynferðislegum myndsendingum almennt en þeir 

sem yngri eru. Hafa ber þó hugfast að úrtakið var hvorki handahófsúrtak né lýsandi og því ekki 

hægt að draga almennar ályktanir um niðurstöðurnar.  

Einn af hverjum fimm svarendum var á þeirri skoðun að þolendur sem lentu í kynferðislegri 

myndbirtingu án samþykkis tækju óþarfa áhættu með því að senda af sér kynferðislegt 

myndefni og það væri þeim að kenna að efnið færi í dreifingu. Þeir sem eru 25 ára og eldri voru 

líklegri til að vera á þessari skoðun en þeir sem yngri eru. Auk þess voru karlar frekar sammála 

þessari staðhæfingu og var mikill munur á milli kynjanna. Karlar voru því mun líklegri til að 

kenna þolendum um að kynferðislegt myndefni hefði farið í dreifingu en konur. Þessar 

niðurstöður eru áhugaverðar því karlar voru einnig þeir sem voru almennt jákvæðari gagnvart 

kynferðislegum myndsendingum í samskiptum kynjanna en eru þó líklegri til þess að kenna 

þolanda um fari kynferðislega myndefnið í dreifingu án samþykkis. Algengt er að þolendur 

upplifi sjálfir mikla skömm og er það stór ástæða þess að þeir tilkynna ekki atvikið til lögreglu 
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(Dartnall og Jewkes, 2013). Ofbeldi þrífst í myrkri og þögn og gerir það mun erfiðara að 

uppræta það og veita þolendum nauðsynlega aðstoð. Því er mikilvægt að vekja athygli og veita 

fræðslu um þær afleiðingar sem þolendur stafræns kynferðisofbeldis upplifa og enn 

mikilvægara að kenna þolandanum sjálfum ekki um þegar hann stígur fram (Elísa Tryggvadóttir 

o.fl., 2020).  

Nokkur samstaða ríkti meðal svarenda um að stafrænt kynferðisofbeldi í formi 

kynferðislegra myndsendinga án samþykkis væri samfélagslegt vandamál. Flestir voru líka á 

þeirri skoðun að stafrænt kynferðisofbeldi hefði alvarlegar afleiðingar fyrir brotaþola og væri 

alvarlegt afbrot sem bæri að refsa fyrir. Þessar niðurstöður eru mjög jákvæðar og sýna 

samfélagslega samstöðu um brotaflokkinn, sem má eflaust rekja að einhverju leyti til þess að 

mikil vitundarvakning hefur verið síðastliðin misseri varðandi stafrænt kynferðisofbeldi. Auk 

þess var nýtt frumvarp samþykkt á Alþingi þann 17. febrúar 2021 og nýrri lagagrein bætt við 

almennu hegningarlögin þar sem brotaþolar stafræns kynferðisofbeldis fá aukna réttarvernd 

(Þingskjal nr. 296/2020-2021). Það gæti átt þátt í því að viðhorf svarenda eru á þessa leið.  

Tíðni kynferðislegra myndsendinga mældist nokkuð há í rannsókninni, en rúmlega 

helmingur svaraði því játandi að hafa sent af sér kynferðislegt myndefni til annars einstaklings. 

Auk þess sögðust þrír fjórðu svarenda hafa verið beðnir um að senda af sér kynferðislegt 

myndefni og fjórðungur sagðist hafa óskað eftir kynferðislegu myndefni frá öðrum aðila. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Garcia o.fl. (2016). Þeir sem voru yngri en 24 ára 

voru líklegri til þess að hafa sent af sér kynferðislegt myndefni en þeir sem voru eldri en 25 ára. 

Algengara var að konur hefðu verið beðnar um að senda af sér kynferðislegt myndefni til annars 

einstaklings en karlar og voru þau sem yngri eru mun líklegri til að hafa verið beðin um að 

senda af sér kynferðislegt myndefni til annars einstaklings. Karlar voru mun líklegri til að hafa 

óskað eftir kynferðislegu myndefni frá öðrum aðila en konur og er það í samræmi við íslenska 

rannsókn meðal grunnskólabarna (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2018). Þau sem yngri eru voru líklegri 

til að hafa sent og verið beðin um að senda af sér kynferðislegt myndefni. Mun algengara var 

að konur fyndu fyrir þrýstingi varðandi að senda af sér kynferðislegt myndefni en karlar. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir þar sem kemur fram að stúlkur upplifðu 

frekar þrýsting til að senda af sér kynferðislegt myndefni en strákar (Jonsson o.fl., 2019; Burén 

og Lunde, 2018; Abbey o.fl., 2006).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að alls hafði 10,5% svarenda verið hótað því 

að kynferðislegt myndefni af þeim yrði áframsent án samþykkis þeirra og var tölfræðilega 
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marktækur munur á svörum kynjanna. Konur höfðu lent í hótun í 12,1% tilvika og karlar í 2,2% 

tilvika. Mikill meirihluti svarenda var 24 ára eða yngri þegar hótunin átti sér stað og af þeim 

voru þrír fjórðu undir 18 ára aldri. Sá sem hótaði kynferðislegri myndbirtingu fór fram á að 

þolandi sendi sér meira kynferðislegt efni, framkvæmdi kynferðislegan greiða eða greiddi 

honum peninga til að koma í veg fyrir myndbirtinguna. Auk þess sýndu svör að oft var um að 

ræða kúgun að hálfu þáverandi eða fyrrverandi maka.  

Þegar algengi kynferðislegra myndsendinga án samþykkis var skoðað kom í ljós að 

8,5% svarenda höfðu lent í slíku ofbeldi og var mikill meirihluti svarenda 24 eða yngri (88,8%) 

þegar atvikið átti sér stað. Af þeim voru 82,2% undir 18 ára aldri. Aðeins voru 6,8% þolenda í 

þessari rannsókn 25 ára og eldri þegar atvikið átti sér stað. Einnig sýndu niðurstöður 

tölfræðigreiningar að konur voru í miklum meirihluta þolenda, en þær voru 9,6% á móti 2,2% 

karla. Marktækur munur var á kynferðislegri myndbirtingu án samþykkis eftir menntunarstigi 

þolandans, en þau sem höfðu ekki lokið neinni formlegri menntun, þau sem höfðu lokið 

grunnskólaprófi og þau sem höfðu lokið framhaldsskólaprófi voru líklegust til að hafa orðið 

þolendur þessa ofbeldis. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður þolendakönnunar 

Ríkislögreglustjóra, þar sem kom fram að þau sem höfðu lokið grunnskólamenntun voru líklegri 

að hafa lent í kynferðislegri myndbirtingu en þau sem höfðu lokið háskólaprófi 

(Ríkislögreglustjóri, 2021). Möguleg skýring gæti verið að aldur hafi þarna áhrif, þar sem 

rannsóknin sýndi fram á að þau sem lenda helst í kynferðislegri myndbirtingu án samþykkis 

væru ungir einstaklingar sem hefðu ekki lokið sinni formlegu menntun. Þessar niðurstöður 

styðja jafnframt við niðurstöður erlendra rannsókna sem sýna að ungmenni séu helstu þolendur 

stafræns kynferðisofbeldis (Lenhart o.fl., 2016). Íslenskar brotaþolakannanir ber að sama 

brunni og sýna að 18-25 ára er fjölmennasti þolendahópurinn (Ríkislögreglustjóri, 2021; 

Ríkislögreglustjóri, 2020). Einnig styðja niðurstöður að konur séu í miklum meirihluta þolenda 

eins og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á (McGlynn og Rackley, 2017; Kamal og Newman 

2016).  

Vakin var athygli á því í fréttum síðastliðinn vetur að ókunnugir menn hefðu haft 

samband við ungmenni og börn hérlendis í gegnum smáforrit og óskað eftir kynferðislegu 

myndefni af þeim gegn borgun (Nadine Guðrún Yaghi, 2021). Í þessari rannsókn voru 

þátttakendur spurðir út í það hvort ókunnugur fullorðinn einstaklingur hefði haft samband við 

þá og óskað eftir kynferðislegu myndefni og leiddu niðurstöður í ljós að svo reyndist vera í 

tæplega helmingi tilvika. Munur var á milli kynjanna og voru konur í miklum meirihluta þeirra 

sem höfðu lent í atviki sem þessu. Þau sem svöruðu þessari spurningu játandi voru langflest 24 
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ára og yngri og rúmlega helmingur var undir 18 ára. Ókunnugi fullorðni einstaklingurinn hafði 

boðið fram greiðslu í fjórðungi tilvika. Þessar niðurstöður eru í samræmi við sænska rannsókn 

þar sem fram kom að 30% unglinga hefðu lent í því að ókunnugur einstaklingur hefði haft 

samband við þá í gegnum Internetið í kynferðislegum tilgangi (Swedish National Council for 

Crime Prevention (BRÅ), 2007). Þessar niðurstöður gefa til kynna að þetta vandamál sé nokkuð 

algengt og er það áhyggjuefni. Lögreglan hefur meðhöndlað þessi mál mörg hver sem öflun og 

vörslu á barnaníðsefni, þar sem brotaþolar eru margir hverjir langt undir lögaldri (Nadine 

Guðrún Yaghi, 2021). Þegar fullorðnir einstaklingar óska eftir kynferðislegum myndum gegn 

borgun gæti unglingum og börnum þótt það auðveld leið til að eignast peninga. Þau gera sér 

jafnvel ekki grein fyrir því hverjar afleiðingarnar geta orðið eða að þessu myndefni geti verið 

dreift á milli aðila og það jafnvel verið birt á Internetinu (Ólöf Ásta Farestveit, munnleg heimild, 

28. apríl 2021). Auk þess geta þessir einstaklingar notað myndefnið gegn þeim til að kúga fram 

meira kynferðislegt myndefni, jafnvel með systkini með eins og kom fram í erlendri rannsókn 

(Internet Watch Foundation, 2015). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að meirihluti þátttakenda þekkti persónulega 

annan einstakling sem hafði lent í kynferðislegri myndbirtingu án samþykkis og voru þolendur 

langflestir ungmenni þegar atvikið átti sér stað. Þetta styður einnig við erlendar og íslenskar 

rannsóknir um að þolendur þessa ofbeldis séu að mestu ungmenni (Ríkislögreglustjóri, 2021; 

Ríkislögreglustjóri, 2020; Lenhart o.fl., 2016). Tíðni dreifingar kynferðislegs myndefnis var 

könnuð og voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu fengið kynferðislegt myndefni sent til sín 

frá þriðja aðila sem var í dreifingu án samþykkis þess sem á myndefninu væri. Þriðjungur 

svaraði þeirri spurningu játandi. Þessi hlutföll eru nokkuð há og gefa vísbendingar um algengi 

myndsendinga af þessu tagi. Það að rúmlega helmingur þátttakenda í þessari könnun þekki 

sjálfur einstakling sem hefur lent í stafrænu kynferðisofbeldi er áhyggjuefni, en það þarf að taka 

inn í myndina að við búum í litlu samfélagi og því gætu einhverjir svarenda þekkt sömu 

einstaklingana. 

Alls gengust 4,4% svarenda við því að hafa áframsent kynferðislegt myndefni af öðrum 

einstaklingi án samþykkis viðkomandi (Garcia o.fl., 2016). Þessir sömu einstaklingar voru 

flestir ungmenni þegar verknaðurinn átti sér stað. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

gerendahópurinn sé einnig mjög ungur, rétt eins og hjá þeim sem verða helst fyrir þessum 

afbrotum (Ríkislögreglustjóri, 2021; Ríkislögreglustjóri, 2020; Lenhart o.fl., 2016). 
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Helstu ástæður sem þessir einstaklingar gáfu upp til skýringar hvers vegna þeir 

áframsendu kynferðislega myndefnið án samþykkis voru 1) að þeir vildu deila því með vini, 2) 

þá langaði að sýna öðrum efnið sem þeir fengu sent og 3) að þeir vissu það hreinlega ekki. Enn 

aðrir sögðust hafa fengið óumbeðna kynfæramynd senda og hafa áframsent þá mynd og aðrir 

tóku fram að þeir hefðu verið mjög ungir, eins og gögnin sýna (Lenhart o.fl., 2016), og hefðu 

ekki gert sér grein fyrir þeim skaða sem þessi verknaður gæti haft í för með sér. Þessar 

niðurstöður eru í takt við rannsóknir varðandi gerendur í stafrænu kynferðisofbeldi (Naezer og 

van Oosterhout, 2020).  

Aukin fræðsla er mikilvæg til að fræða ungmenni, og aðra, um afleiðingar stafræns 

kynferðisofbeldis og þann skaða sem hlýst af þessum afbrotum. Margir gera sér alls ekki grein 

fyrir því hvað myndefnið getur farið víða á stuttum tíma og að erfitt er að stöðva dreifingu þegar 

hún er farin af stað. Auk þess geymir Internetið allt sem þangað fer og nær ómögulegt er að fá 

hluti fjarlægða þaðan (Ólöf Ásta Farestveit, munnleg heimild, 28. apríl 2021). Þó svo að 

ásetningur viðkomandi sé ekki til dreifingar myndefnisins er nóg að áframsenda á einn aðila, 

sem áframsendir á annan og fyrr en varir er myndefnið komið víða. 

Niðurstöður sýna fram á skaða hjá þolendum stafræns kynferðisofbeldis í formi 

myndsendinga án samþykkis. Alls höfðu 8,5% svarenda lent í kynferðislegri myndbirtingu án 

samþykkis og af þeim fundu 75,9% fyrir þolendaskömm/sjálfsskömm eftir atvikið. Munur var 

á svörum kvenna og karla; konur fundu mun oftar fyrir þolendaskömm en karlar og er það í 

samræmi við erlendar rannsóknir (McGlynn og Rackley, 2017; Bates, 2017; Kamal og 

Newman, 2016). 

 Þær andlegu afleiðingar sem voru helstar hjá þolendum stafræns kynferðisofbeldis í 

þessari rannsókn voru skömm, kvíði, erfiðleikar með að treysta öðrum, minnkað 

sjálfstraust/sjálfsálit, hræðsla, reiði og þunglyndi. Rannsóknir sýna að helstu einkenni 

áfallastreituröskunar eru hræðsla, endurupplifanir og martraðir og mældust þessi einkenni hjá 

stórum hluta þolenda í þessari rannsókn. Auk þess upplifðu þolendur lystarleysi, öran hjartslátt, 

skjálfta og minnisleysi og er það í samræmi við erlendar rannsóknir (Bates, 2017; Kamal og 

Newman, 2016; Nair, 2010). Alls upplifðu 20,9% þolenda sjálfsvígshugsanir í kjölfar stafræna 

kynferðisofbeldisins og er það í samræmi við erlendar rannsóknir á þessu sviði (Kamal og 

Newman, 2016; Nair, 2010). Þessar afleiðingar geta haft það í för með sér að þolendur leiti í 

neikvæð bjargráð, eins og til dæmis afneitun, ofdrykkju og lyfjanotkun (Bates, 2017). Fram 

kom í niðurstöðum þessarar rannsóknar að aðeins lítill hluti þolenda hafði leitað sér aðstoðar 
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fagaðila eftir að hafa lent í kynferðislegu myndbirtingunni þrátt fyrir að upplifa alvarlegar 

afleiðingar og er það áhyggjuefni. 

 Um 41,5% svarenda upplifðu öðruvísi framkomu frá einstaklingum í kringum sig eftir 

að kynferðislega myndefnið af þeim var áframsent án samþykkis þeirra. Flestir upplifðu 

erfiðleika í samskiptum við vini/vinkonur, maka og foreldra. Erlendar rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á erfiðleika í samskiptum við foreldra og aðra aðstandendur (McGlynn og Rackely, 

2017; Kamal og Newman, 2016). 

 Einungis 14,1% þolenda tilkynnti atvikið til lögreglu. Það hlutfall er fremur lágt en í 

samræmi við tilkynningar annars konar kynferðisofbeldis til lögreglunnar (Ríkislögreglustjóri, 

2020). Flestir tilkynntu ekki atvikið til lögreglu vegna þess að þeir voru vissir um að ekkert yrði 

aðhafst í málinu, en með aukinni réttarvernd brotaþola í formi nýrrar lagagreinar sem nær yfir 

stafrænt kynferðisofbeldi gæti það viðhorf breyst (Þingskjal nr. 296/2020-2021). Breyting á 

almennu hegningarlögunum gæti gefið þolendum jákvæðara viðhorf varðandi réttláta 

málsmeðferð og að mál þeirra verði meðhöndlað í takt við alvarleikann og þann skaða sem þessi 

afbrot valda. 

 Aðrar ástæður þess að þolendur tilkynntu ekki atvikin til lögreglu voru að tæplega 

helmingi þótti atvikið smávægilegt og 44,8% tilkynntu ekki vegna þess að þau upplifðu 

þolendaskömm og kenndu sjálfum sér um atvikið og er það í samræmi við erlendar rannsóknir 

(Dartnall og Jewkes, 2013). Eins og rætt var um hér að ofan er mikilvægt að þolendur telji sig 

örugga að stíga fram og leggja fram kæru þegar brotið er á þeim. Viðhorf samfélaga til 

kynferðisbrota, í öllum þeim birtingarmyndum sem þau koma, er oft á þá leið að kenna 

þolandanum um (Bates, 2017). Hátt hlutfall þolenda þorði ekki að tilkynna brotið til lögreglu 

en ekki er ljóst hvort það var vegna þess að viðkomandi var hræddur við viðbrögð frá 

lögreglunni sjálfri, aðstandendum sínum eða jafnvel samfélaginu. Í opna svarmöguleikanum 

var þó rætt um vantraust til lögreglunnar og hræðslu við viðbrögð fjölskyldu.  

 Heildarniðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að stafrænt kynferðisofbeldi, í 

formi myndsendinga án samþykkis og hótana um slíkt sé nokkuð algengt meðal ungmenna og 

unglinga hér á landi og er það í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna (Lenhart o.fl., 

2017). Niðurstöður gefa einnig til kynna að afleiðingar þessa ofbeldis séu alvarlegar og að mikil 

þolendaskömm ríki bæði meðal svarenda og þolendanna sjálfra eins og niðurstöður erlendra 

rannsókna gefa til kynna (McGlynn og Rackley, 2017; Bates, 2017; Kamal og Newman, 2016; 

Nair, 2010).  
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 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðnar vísbendingar en þar sem um 

hentugleikaúrtak er að ræða er úrtakið ekki lýsandi fyrir þýðið og því ekki hægt að alhæfa um 

íslenskt samfélag út frá niðurstöðunum (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Áhugavert væri að endurtaka þessa rannsókn með slembiúrtaki svo að hægt væri að yfirfæra 

niðurstöður yfir á þýðið. Einnig væri áhugavert að leggja spurningakönnun fyrir í 

unglingadeildum grunnskóla og í framhaldsskólum á Íslandi til að kanna sérstaklega algengi og 

afleiðingar meðal ungmenna og unglinga. Mikil þörf er á því til að meta með ítarlegum hætti 

algengi stafræns kynferðisofbeldis meðal ungmenna hér á landi og afleiðingar þess fyrir 

þolendur. 
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Viðaukar 
Viðauki 1 

Kynningarbréf 

Algengi og afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis 

 

Þessi rannsókn er hluti af BA verkefni Olgu Kristínar Jóhannesdóttur (ha180301@unak.is) 

lögreglu- og löggæslufræðinema við Háskólann á Akureyri.  

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða viðhorf Íslendinga til kynferðislegra myndsendinga 

ásamt því að kanna algengi og afleiðingar stafræns kynferðisofbeldis hérlendis, með sérstaka 

áherslu á ungmenni 24 ára og yngri. 

Stafrænt kynferðisofbeldi vísar hér til þess þegar kynferðislegt myndefni er áframsent án 

samþykkis viðkomandi, eða þegar því er hótað. 

Með kynferðislegu myndefni er átt við myndefni sem sýnir fólk á kynferðislegan eða ögrandi 

hátt eða myndefni sem sýnir nekt.  

 

Öll svör við spurningalistakönnuninni eru nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör einstakra 

þátttakenda. Þátttaka í könnuninni er valfrjáls og geta svarendur hætt þátttöku hvenær sem er 

á meðan á könnun stendur. Þátttakendum er ekki skylt að svara könnuninni í heild eða 

einstaka spurningum. Könnunin tekur að jafnaði 5-10 mínútur.  

 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina er þátttakendum velkomið að hafa 

samband við rannsakanda í tölvupósti: ha180301@unak.is  

Með því hefja könnunina gefur þú um leið samþykki fyrir þátttöku. 

 

Með fyrirfram þökkum,  

Olga Kristín 

 



 

 60 

Viðauki 2 

Spurningalisti 
 

Hluti 1 

Viðhorf samfélagsins til þessa tegund afbrots 
 

1. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingu?  

Að senda kynferðisleg myndskilaboð er eðlilegur hluti rómantísks og kynferðislegs 

sambands.  

� Mjög sammála 

� Sammála 

� Hvorki sammála né ósammála 

� Ósammála 

� Mjög ósammála 

 

2. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingu?  

Það er aldrei í lagi að senda af sér kynferðislegt myndefni til annars aðila.  

� Mjög sammála 

� Sammála 

� Hvorki sammála né ósammála 

� Ósammála 

� Mjög ósammála 

 

3. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingu?  

Sá sem sendir af sér kynferðislegt myndefni af sjálfum sér til annars aðila tekur óþarfa 

áhættu og ber sjálfur ábyrgð á því ef myndefnið er áframsent án samþykkis.  

� Mjög sammála 

� Sammála 

� Hvorki sammála né ósammála 

� Ósammála 

� Mjög ósammála 
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4. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingu?  

Að áframsenda kynferðislegt myndefni án samþykkis til þriðja aðila er algengt 

vandamál í nútíma samfélagi. 
*Með „þriðja aðila“ er átt við hvern þann sem ekki fékk myndefnið sent upprunalega. Þriðji aðili getur 

verið einstaklingur, vefsíða, facebook hópur eða annar hópur á netinu. 

� Mjög sammála 

� Sammála 

� Hvorki sammála né ósammála 

� Ósammála 

� Mjög ósammála 

 

5. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingu?  

Að áframsenda kynferðislegt myndefni án samþykkis til þriðja aðila getur haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir þann sem myndefnið er af. 

� Mjög sammála 

� Sammála 

� Hvorki sammála né ósammála 

� Ósammála 

� Mjög ósammála 

 

6. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingu?  

Að áframsenda kynferðislegt myndefni án samþykkis til þriðja aðila er alvarlegt afbrot 

sem ber að refsa fyrir. 

� Mjög sammála 

� Sammála 

� Hvorki sammála né ósammála 

� Ósammála 

� Mjög ósammála 

 

Hluti 2  

Algengi dreifingar á kynferðislegu myndefni án samþykkis.  
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7. Hefur þú sent kynferðislegt myndefni af þér til annars aðila? 

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

7.1   

Hversu oft hefur þú sent af þér kynferðislegt myndefni til annars aðila? 

� 1 sinni 

� 2-4 sinnum 

� 5 sinnum eða oftar 

� Vil ekki svara 

 

8. Hefur þú verið beðin/n um að senda af þér kynferðislegt myndefni til annars aðila? 

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

8.1   

Hversu oft hefur þú verið beðin/n að senda af þér kynferðislegt myndefni til 

annars aðila? 

� 1 sinni 

� 2-4 sinnum 

� 5 sinnum eða oftar 

� Vil ekki svara 

 

9. Hefur þú beðið annan aðila að senda þér kynferðislegt myndefni af þeim? 

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

9.1   
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Hversu oft hefur þú beðið annan aðila að senda þér kynferðislegt myndefni af 

þeim? 

� 1 sinni 

� 2-4 sinnum 

� 5 sinnum eða oftar 

� Vil ekki svara 

 

10. Hefur þú upplifað þrýsting frá öðrum aðila varðandi að senda af þér kynferðislegt 

myndefni? 

� Já, ég hef fundið fyrir þrýstingi frá karlmanni 

� Já, ég hef fundið fyrir þrýstingi kvenmanni 

� Já, ég hef fundið fyrir þrýstingi frá karlmanni og kvenmanni 

� Nei, ég hef ekki fundið fyrir þrýstingi.  

� Vil ekki svara 

� Annað – Hvað? 

 

11. Hefur þér verið hótað því að kynferðislegt myndefni af þér verði áframsent án þíns 

samþykkis? 

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

11.1 

Hversu gamall/gömul varstu þegar atvikið átti sér stað?  

Athugið að hér má velja fleiri en einn valkost ef atvikin eru fleiri en eitt.  

� 13 ára eða yngri 

� 14 ára 

� 15 ára 

� 16 ára 

� 17 ára 

� 18 ára 

� 19 ára 
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� 20 ára 

� 21 árs 

� 22 ára 

� 23 ára 

� 24 ára  

� 25 ára eða eldri 

� Vil ekki svara 

 

11.2  

Hvers var óskað eða ætlast til af þér til að koma í veg fyrir það að kynferðislega 

myndefnið af þér yrði áframsent án þíns samþykkis? 

Athugið að hér má velja fleiri en einn valmöguleika.  

� Að senda viðkomandi meira kynferðislegt efni 

� Viðkomandi fór fram á kynferðislegan greiða 

� Að ég myndi greiða viðkomandi peninga 

� Viðkomandi bað ekki um neitt 

� Vil ekki svara 

� Annað – Hvað? 

 

12. Hefur þú lent í því að kynferðislegt myndefni af þér var áframsent til þriðja aðila án 

þíns samþykkis? 

� Já 

� Nei 

� Ég er ekki viss 

� Vil ekki svara 

 

12.1  

Hversu gamall/gömul varst þú þegar kynferðislegt myndefni af þér var áframsent 

til þriðja aðila án þíns samþykkis? 

Athugið að hér má velja fleiri en einn valmöguleika ef atvikin eru fleiri en eitt. 

� 13 ára eða yngri 

� 14 ára 
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� 15 ára 

� 16 ára 

� 17 ára 

� 18 ára 

� 19 ára  

� 20 ára 

� 21 árs 

� 22 ára  

� 23 ára  

� 24 ára  

� 25 ára eða eldri 

Hluti 3 

Afleiðingar myndsendinga án samþykkis 
Þessar spurningar fengu aðeins þeir aðilar sem svöruðu spurningu nr. 12 játandi. 

 

12.2 

Upplifðir þú sjálfsskömm - að kenna þér sjálfri/sjálfum um - eftir að kynferðislega 

myndefnið af þér var áframsent án þíns samþykkis? 

� Já 

� Nei 

� Ekki viss 

� Vil ekki svara 

 

12.3 

Upplifðir þú eitthvert af eftirfarandi í tengslum við að kynferðislega myndefnið af 

þér var áframsent án þíns samþykkis? 

Athugið að hér má merkja við fleiri en einn valmöguleika. 

� endurupplifanir (e. flashbacks) 

� erfiðleika með að treysta öðrum 

� hræðslu 

� kvíða 

� martraðir 
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� minni sjálfsstjórn 

� minnkað sjálfstraust/sjálfsálit 

� sjálfsskaða 

� sjálfsvígshugsanir 

� reiði 

� þunglyndi 

� Nei, ég upplifði ekkert af þessu. 

� Vil ekki svara 

� Annað – Hvað? 

 

12.4 

Upplifðir þú eitthvert af eftirfarandi atriðum í tengslum við að kynferðislegt 

myndefni af þér var áframsent án þíns samþykkis? 

Athugið að hér má velja fleiri en einn valmöguleika. 

� lystarleysi 

� minnisleysi 

� minni orku 

� skjálfta 

� öran hjartslátt 

� Nei, ég upplifði ekkert þessara einkenna 

� Vil ekki svara 

� Annað – Hvað? 

 

12.5 

Hefur þú upplifað erfiðleika í samskiptum við aðra eftir að kynferðislegt 

myndefni af þér var áframsent án þíns samþykkis?  

Athugið að hér má merkja við fleiri en einn valmöguleika.  

� Já, foreldra 

� Já, systkini 

� Já, fjölskyldu 

� Já, vini/vinkonu 

� Já, kærasta/kærustu 



 

 67 

� Já, vinnufélaga 

� Nei, ég upplifði ekki erfiðleika í samskiptum við aðra. 

� Vil ekki svara 

� Annað – Hvað? 

 

12.6 

Hefur þú upplifað að einstaklingar komi öðruvísi fram við þig eftir að 

kynferðislega myndefnið af þér var áframsent án þíns samþykkis? 

� Já 

� Nei 

� Ekki viss 

� Vil ekki svara 

 

12.7  

Hefur þú leitað þér aðstoðar fagaðila eftir að kynferðislega myndefnið af þér var 

áframsent án þíns samþykkis? 
Fagaðili getur verið læknir, sálfræðingur, meðferðaraðili, samtök eða annar utanaðkomandi 

aðili.  

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

12.8  

Tilkynntir þú atvikið til lögreglu? 

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

12.9 

Hvers vegna tilkynnir þú brotið ekki til lögreglu? 

Athugið að hér má velja fleiri en einn valmöguleika. 

� Mér fannst atvikið lítilvægilegt.  

� Ég var viss um að ekkert yrði gert í málinu.  
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� Ég kenndi sjálfri/sjálfum mér um. 

� Ég þorði því ekki.  

� Vil ekki svara 

� Annað - Hvað? 

 

 

Áframhald á hluta 2 

Algengi dreifingar á kynferðislegu myndefni án samþykkis.  
 

 

13. Hefur þú fengið kynferðislegt myndefni sent frá þriðja aðila sem var áframsent án 

samþykkis viðkomandi? 

� Já 

� Nei 

� Ekki viss 

� Vil ekki svara 

 

14. Hefur fullorðinn ókunnugur aðili haft samband við þig í gegnum internetið/smáforrit 

og óskað eftir því að þú sendir af þér kynferðislegt myndefni? 

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

14.1 

Hversu gamall/gömul varst þú þegar viðkomandi aðili hafi samband við þig og 

óskaði eftir því að þú sendir af þér kynferðislegt myndefni? 

Athugið að hér má velja fleiri en einn möguleika ef atvikin voru fleiri en eitt. 

� 13 ára eða yngri 

� 14 ára 

� 15 ára 

� 16 ára 

� 17 ára 
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� 18 ára 

� 19 ára 

� 20 ára 

� 21 árs 

� 22 ára 

� 23 ára 

� 24 ára  

� 25 ára eða eldri 

� Vil ekki svara 

 

14.2 

Bauðst viðkomandi til þess að greiða (með peningum eða öðru) fyrir kynferðislega 

myndefnið? 

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

15. Hefur þú áframsent kynferðislegt myndefni af öðrum án samþykkis viðkomandi? 

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

15.1 

Hversu gamall/gömul varst þú þegar þú áframsendir kynferðislegt myndefni af 

öðrum án þeirra samþykkis?  

Athugið að hér má velja fleiri en einn valmöguleika ef atvikin eru fleiri en eitt.  

� 13 ára eða yngri 

� 14 ára 

� 15 ára 

� 16 ára 

� 17 ára 

� 18 ára 
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� 19 ára 

� 20 ára 

� 21 árs 

� 22 ára 

� 23 ára 

� 24 ára  

� 25 ára eða eldri 

� Vil ekki svara 

 

15.2 

Hvers vegna áframsendir þú kynferðislega myndefnið án samþykkis viðkomandi? 

Athugið að hér má velja fleiri en einn valmöguleika. 

� Ég vildi hefna mín á þeim sem myndefnið var af.  

� Mig langaði að sýna öðrum myndefnið sem ég fékk sent. 

� Ég deildi því með vin/vinkonu – Sharing is caring 

� Ég vildi kenna viðkomandi lexíu – henni/honum var nær að senda 

myndefnið. 

� Ég vildi vinna mér inn virðingu/vinsældir hjá þeim sem ég sendi 

myndefnið til.  

� Ég veit það ekki 

� Ég vil ekki svara 

� Annað – hvað? 

 

16. Þekkir þú einhvern persónulega sem hefur lent í því að kynferðislegt myndefni af 

þeim var áframsent án samþykkis? 

� Já 

� Nei 

� Vil ekki svara 

 

16.1 
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Hversu gamall/gömul var viðkomandi einstaklingur þegar kynferðislega 

myndefnið af þeim var áframsent án samþykkis (Samanber spurningu nr. 16 hér á 

undan)  

Athugið að hér má velja fleiri en einn valmöguleika ef atvikin eða einstaklingarnir 

eru fleiri en einn.  

� 13 ára eða yngri 

� 14 ára 

� 15 ára 

� 16 ára 

� 17 ára 

� 18 ára 

� 19 ára 

� 20 ára 

� 21 árs 

� 22 ára 

� 23 ára 

� 24 ára  

� 25 ára eða eldri 

� Vil ekki svara 

 

Hluti 4 – Bakgrunnsupplýsingar 
 

17. Hvert er kyn þitt? 

� Karl 

� Kona 

� Annað 

� Vil ekki svara 

 

18. Hver er aldur þinn? 

� 13 ára eða yngri 

� 14 ára 

� 15 ára 
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� 16 ára 

� 17 ára 

� 18 ára 

� 19 ára 

� 20 ára 

� 21 árs 

� 22 ára 

� 23 ára 

� 24 ára  

� 25 ára eða eldri 

� Vil ekki svara 

 

19. Hvar býrð þú? 

� Á höfuðborgarsvæðinu 

� Utan höfuðborgarsvæðisins 

� Erlendis 

� Vil ekki svara 

 

20. Hvaða formlegu menntun hefur þú lokið? 

� Hef ekki lokið neinni formlegri menntun 

� Grunnskólamenntun 

� Framhaldsskólamenntun 

� Iðnmenntun 

� Háskólamenntun 

� Vil ekki svara 

 

21. Hvað af eftirfarandi lýsir best stöðu þinni á vinnumarkaði í dag? 

� Er í námi 

� Er í launuðu starfi 

� Er atvinnulaus 

� Er öryrki 

� Er í endurhæfingu 
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� Annað – Hvað?  

 


