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Útdráttur 

Kynferðisofbeldi gegn börnum og unglingum er alvarlegt félagslegt vandamál, árás á 

líkamleg heilindi einstaklinga sem getur haft víðtæk neikvæð áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu þeirra til langs tíma. Unglingsárin spila lykilhlutverk í þróun líkamsímyndar 

einstaklinga og eru áföll á borð við kynferðisofbeldi í æsku líkleg til að hafa neikvæð áhrif á 

líkamsímynd þeirra. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hugsanleg tengsl 

kynferðisofbeldis og líkamsímyndar meðal íslenskra unglinga í 10. bekk. Stuðst var við gögn 

úr staðlaða spurningalistanum Heilsa og lífskjör skólanema 2013/2014, íslensku útgáfunni af 

alþjóðlegu HBSC (Health Behaviours in School-Aged Children) rannsókninni. 

Rannsóknarsetur forvarna við Háskólann á Akureyri stóð að baki rannsókninni hérlendis en 

fyrirlögn hennar fer fram á fjögurra ára fresti að fyrirmynd Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

(World Health Organization, WHO). Þátttakendur voru allir skólanemar í 10. bekk á Íslandi, 

3618 talsins og var kynjahlutfall nokkuð jafnt; 47,8% stúlkur á móti 49,3% drengir en 2,9% 

gáfu ekki upp kyn sitt. Leitast var svara við því hvort stúlkur séu líklegri til þess að verða fyrir 

kynferðisofbeldi og hafi neikvæðari líkamsímynd en drengir, hvort kynferðisofbeldi hafi 

neikvæð áhrif á líkamsímynd og hvort kynbundinn munur sé til staðar og að endingu hvort 

vægi kynferðisofbeldis hafi áhrif á líkamsímynd eftir því sem ofbeldið er grófara. Niðurstöður 

sýna að stúlkur eru ríflega tvöfalt líklegri til að verða fyrir kynferðisofbeldi í æsku en drengir 

en 21% stúlkna höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi á móti 9% drengja. Líkamsímynd stúlkna 

mælist talsvert neikvæðari en líkamsímynd drengja, 9% stúlkna eru mjög ánægðar með eigin 

líkamsímynd á móti 29% drengja. 11% stúlkna mælast mjög óánægðar með eigin 

líkamsímynd á móti 2% drengja. Niðurstöður á tengslum kynferðisofbeldis og líkamsímyndar 

sýndu að af þeim sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi hafði meirihluti stúlkna neikvæða 

líkamsímynd en meirihluti drengja jákvæða líkamsímynd. Vægi kynferðisofbeldis reyndist 

ekki hafa marktæk áhrif á líkamsímynd unglinga. Niðurstöður benda til þess að 

kynferðisofbeldi hafi almennt neikvæðari áhrif á líkamsímynd stúlkna en drengja og þegar 

vægi ofbeldis er skoðað kemur í ljós að það að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi hefur meiri 

áhrif á líkamsímynd unglinga heldur en birtingarmynd og vægi ofbeldisins. 

Lykilorð: Unglingar, kynferðisofbeldi, líkamsímynd og kynjamunur. 
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Abstract 

Sexual abuse against children and adolescents is a serious social problem, also seen as an 

attack on the physical integrity of individuals that can have a negative long-term effect on 

their mental and physical health. Adolescence can play a key role in the development of a 

person's body image, and traumas such as childhood sexual abuse are likely to have a negative 

effect on their body image. The aim of this study was to examine the possible link between 

sexual abuse and body image among Icelandic adolescents in the 10th grade. This study used 

data obtained by the standard questionnaire Health Behaviors in School-Aged Children 

(HBSC), from the Icelandic database The Prevention Research Center at the University of 

Akureyri, who conducted the research in Iceland, which is presented every four years, 

modeled by the World Health Organization (WHO). The participants were all 10th grade 

students in Iceland, 3618 in total. The gender ratio was fairly equal; 47.8% girls versus 49.3% 

boys and 2.9% who did not notify their gender. Researchers sought answers to the questions 

whether girls are more likely to be sexually abused and have a more negative body image than 

boys, whether sexual violence has a negative effect on body image and whether gender 

differences are detectable, and finally whether there was a significant difference in body 

image according to the severity of the sexual violence. The results show that girls are twice as 

likely to be sexually abused than boys, while 21% of girls were sexually abused compared to 

9% of boys. Girls' body image is considerably more negative than boys' body image, 9% of 

girls are very satisfied with their own body image compared to 29% of boys. 11% of girls are 

very dissatisfied with their own body image compared to 2% of boys. The relationship 

between sexual violence and body image manifests in the way that among those who had 

been sexually abused, the majority of girls had a negative body image while the majority of 

boys had a positive body image. The severity of the sexual violence did not appear to have a 

significant effect on the adolescents' body image. The results show that sexual violence has a 

more negative effect on the body image of girls than boys, and when the severity of the 

violence is further examined, it shows that being sexually abused has a greater effect on the 

body image of adolescents than the manifestation and severity of the violence. 

Keywords: Adolenscence, sexual abuse, body image and gender difference. 
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Tengsl kynferðisofbeldis og líkamsímyndar meðal íslenskra unglinga í 10. bekk. 

Unglingsárin (e. adolescence), tímabilið frá upphafi kynþroska til átján ára aldurs, er 

mikilvægur tími í lífi einstaklinga og einkennist tímabilið af líffræðilegum, vitsmunalegum, 

félagslegum og tilfinningalegum breytingum (Fenwick og Smith, 1993; Sturman og 

Moghaddam, 2011). Hraður líkamlegur þroski, breytingar á líkamlegri virkni, þróun 

kynverundar og hormónabreytingar gera einnig vart um sig (Steinberg og Silk, 2002; 

Santrock, 2016). Þessar hröðu breytingar ásamt aukin sjálfsvitund geta valdið áhyggjum af 

eigin útliti (Fenwick og Smith, 1993). 

Unglingar hefja leit að því hverjir þeir eru, hvert hlutverk þeirra er og hverju þeir 

tilheyra í lífinu en á þeim tíma er algengt að unglingar beri sig saman við vini og félaga og 

noti þá sem eins konar mælistiku á eigið sjálf (Fenwick og Smith, 1993; Steinberg og Silk, 

2002).  

Á tímum unglingsáranna þróast sjálfsmyndin (e. self-concept) og fara unglingar í 

mikla sjálfsmyndarleit (Nair og Haripriya, 2013). Sjálfsmyndin er skipulagt kerfi sem mótar 

það hvernig einstaklingur hugsar um sjálfan sig, aðra einstaklinga og félagsleg tengsl og nær 

yfir þætti á borð við hegðun, talsmáta og hugsanir (Showers, Ditzfeld og Zeigler-Hill, 2015; 

Berman, Snyder, Kozier og Erb, 2008). Jákvæð sjálfsmynd er grundvöllur þess að móta og 

viðhalda góðri líðan og er einstaklingur sem hefur jákvæða sjálfsmynd líklegri til að ná 

árangri og mynda góð tengsl en einstaklingur sem hefur neikvæða sjálfsmynd (Orðanefnd 

Kennaraháskóla Íslands, 1994). Kynþroskaskeið (e. puberty) er tímabil líkamlegra breytinga 

sem verða á barni þegar það færist yfir á unglingsaldurinn (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, 

Loftus og Wagenaar, 2009). Á þeim tíma fara unglingar að uppgötva sig sem kynverur og 

finna fyrir kynferðislegum áhuga, löngunum og tilfinningum (Feldman og Middleman, 2002; 

O´Sullivan og Brooks-Gunn, 2005). Kynvitundin þróast og samfara þeim þroska fara 

unglingar að verða kynferðislega virkir (Feldman og Middleman, 2002; Impett og Tolman, 

2006).  

Hegðun sem einstaklingar tileinka sér á unglinsárum getur fylgt þeim fram á 

fullorðinsár og haft áhrif á ýmsa þætti í þeirra daglega lífi (HBSC, e.d.). Alþjóðlegur 

samanburður, sem og samanburður innan lands, gerir okkur kleift að kanna félagsleg, 

menningarleg og umhverfistengd áhrif hinna ýmsu þátta á heilsu fólks (HBSC, e.d.). Árið 

1983 hóf Alþjóðaheilbrigðismála- stofnunin (e. World Health Organization) 

rannsóknarverkefnið Heilsa og lífskjör skólanema (e. Health Behaviour in School-aged 

Children - HBSC) en Rannsóknarsetur forvarna við Háskólann á Akureyri stendur að baki 



TENGSL KYNFERÐISOFBELDIS OG LÍKAMSÍMYNDAR  
 

 2 

rannsóknarinnar hérlendis (HBSC, e.d.). Rannsóknin, sem er í formi 112 spurninga lista, er 

framkvæmd á fjögurra ára fresti í öllum 50 samstarfslöndum rannsóknarinnar og eru 

þátttakendur börn á aldrinum 11, 13 og 15 ára (HBSC, e.d.). Markmið rannsóknarinnar er 

annars vegar að afla og auka þekkingu á hinum ýmsu þáttum er tengjast heilsu og lífskjörum 

unglinga, í félagslegu samhengi, og hins vegar að skilja hvernig þessir þættir, hver í sínu lagi 

og saman, hafa áhrif á einstaklinga þegar þeir færast frá barnæsku til fullorðinsára (HBSC, 

e.d.). Um er að ræða þætti á borð við líkamsímynd, heilsufar, matarvenjur, félagsleg sambönd, 

ýmiss konar ofbeldi, skólaumhverfi og lengi mætti áfram telja (HBSC, e.d.). Síðasta fyrirlögn 

rannsóknarinnar fór fram árið 2018 og til stendur að næsta fyrirlögn verði framkvæmd að ári 

liðnu, árið 2022 (HBSC, e.d.). HBSC hefur því verið brautryðjandi í rannsóknum á líðan og 

lífskjörum unglinga í yfir 30 ár (HBSC, e.d.). 

Kynferðisofbeldi 

Það var ekki fyrr en á 20. öld sem kynferðisofbeldi var viðurkennt af almenningi, fagfólki og 

stjórnmálafólki sem alvarlegt félagslegt vandamál (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011, bls. 

270). Lagalegar skilgreiningar á kynferðisofbeldi gegn börnum fara að miklu leyti eftir 

félagslegum og siðferðilegum viðmiðum og gildum hvers samfélags fyrir sig (Bryndís, 2011, 

bls. 270). Af þeim sökum eru þær breytilegar milli landa og er fagfólk því ekki á eitt sammála 

um hvaða skilgreiningu best sé að notast við (Bryndís, 2011, bls. 271).   

Í almennum hegningarlögum er hvergi að finna skilgreiningu á hugtakinu 

kynferðisofbeldi gegn barni en íslensk barnaverndarlög (80/2002) kveða á um að hver sá sem 

ógnar barni eða beitir það hótunum, sýnir því vanvirðandi háttsemi, yfirgang eða ósiðlegt 

athæfi, særir það eða misbýður því kynferðislega skuli sæta sektum og/eða fangelsisvist 

(Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012, bls. 12). Jafnframt er kveðið á um að Barnaverndarstofa 

skuli fara með túlkun þeirra laga og hefur hún skilgreint hugtakið kynferðisofbeldi (e. sexual 

abuse) gegn barni sem hver kyns athugasemdir eða athafnir fullorðins einstaklings sem ætlað 

er að svala kynferðislegum þörfum hans, með eða gagnvart barni undir 18 ára aldri, hvort sem 

það er með eða án samþykkis þess (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012, bls. 12). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreinir kynferðisofbeldi gegn börnum sem þátttöku barns í 

hvers kyns kynferðislegri athöfn sem barnið ekki skilur, er ófært um að veita upplýst 

samþykki fyrir, hefur ekki tilfinningalegan þroska til að taka þátt í og brýtur í bága við lög eða 

reglur samfélagsins (Butchart, Harvey, Mian og Furniss, 2006, bls 11). Því fellur öll háttsemi 

sem beinist gegn kynferðislegum hagsmunum barns undir hugtakið kynferðisofbeldi 

(Stjórnarráðið, 2020, bls. 24). 
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Birtingarmyndir kynferðisofbeldis geta verið margskonar og nær hugtakið yfir 

kynferðislega valdbeitingu á borð við misnotkun, áreitni, ofbeldi og sifjaspell og felur í sér að 

kynferðislegum myndum, athöfnum eða orðum sem líklegt er að valda barninu skaða er beitt 

gegn því (Ólöf Ásta Farestvelt og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 10). Gerendur geta verið 

einstaklingar á öllum aldri en eiga það sameiginlegt að hafa einhverskonar vald yfir þolanda 

og setja eigin kenndir ofan vilja barnsins, sem aldrei er í stöðu til að samþykkja þátttöku í 

kynferðislegu athæfi (Lovísa Arnardóttir, 2013; Ólöf og Þorbjörg, 2013, bls. 10-11). 

Ofbeldinu er ætlað að lítillækka, auðmýkja og ná yfirráðum yfir þolanda, sem upplifir skömm, 

niðurlægingu, sársauka, sekt og algert vald- og varnarleysi (Butchart, Harvey, Mian og 

Furniss, 2006, bls. 11; Lovísa Arnardóttir, 2013, bls. 38). Í flestum tilfellum er gerandinn 

einstaklingur sem barnið þekkir og reynir hann því allar mögulegar leiðir til að tryggja 

þagmælsku barnsins, svo sem með gjöfum, umbunum, hótunum og ásökunum um að barnið 

hafi sjálft leitað á geranda sinn (Ólöf og Þorbjörg, 2013, bls.11). 

Bæði í opinberum gögnum sem og rannsóknum er kynferðisofbeldi gjarnan flokkað 

eftir alvarleikastigi þar sem ýmist er gerður greinamunur á brotum eftir því hvort þau fela í sér 

beina snertingu eða ekki og/eða hvort þolandi er gerður að virkum þátttakanda í ofbeldinu eða 

ekki (Lovísa, 2013, bls. 45; Hrefna Ólafsdóttir, 2011, bld. 250). Í tengslum við 

Barnaverndarlög hefur Barnaverndarstofa sett upp slíkt flokkunarkerfi og sambærilegt 

flokkunarkerfi má einnig sjá í faraldsfræðilegu rannsókninni Börn þvinguð til kynlífs frá árinu 

2001 (Stjórnarráðið, 2020, bls. 24; Hrefna, 2011, bls. 250). Flokkunarkerfin hafa bæði þrjú 

alvarleikastig þar sem gert er ráð fyrir að ofbeldið geti beinst beint gegn þolanda eða hann 

látinn vera virkur þátttakandi í ofbeldinu með því að framkvæma athæfin á geranda sínum: 

1.   Vægt: Berun eða sýningar geranda á kynfærum sínum, þolandi látinn bera sig eða 

horfa á kynfæri geranda síns, áhorf á kynferðislegar athafnir, myndefni eða 

klámefni í ýmsu formi sem og brandara eða smáskilaboð sem innihalda klámfengið 

efni. 

2.   Gróft: Þukl eða káf innan sem utan klæða á eða nálægt kynfærum þolanda eða 

þolandi látinn framkvæma slíkt á geranda sínum, þolandi er kysstur eða gælt við 

hann á kynferðislegan hátt. 

3.   Mjög gróft: Hvers kyns tillögur eða þvinganir geranda til þátttöku í kynferðislegu 

athæfi á borð við kynfærasnertingar, munnmök, endaþarmsmök og samfarir, hvort 

sem athæfin eru framkvæmd á þolanda eða þolandi látinn framkvæma þau á 

geranda sínum (Hrefna, 2011, bls. 250; Freydís, 2012, bls.12). 
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Vegna þess hve ólíkar skilgreiningar á kynferðisofbeldi gegn börnum eru getur reynst 

erfitt að bera niðurstöður rannsókna saman (Hrefna, 2011, bls. 236; Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, 2011). Almennt sýna rannsóknir þó að um það bil 20% stúlkna og 5% til 10% 

drengja verði fyrir kynferðisofbeldi í æsku, að algengast sé að ofbeldið eigi sér stað þegar 

þolandinn er á aldrinum 6-13 ára og að stúlkur séu almennt yngri þegar ofbeldið hefst 

(Butchart, Harvey, Mian og Furniss, 2006, bls. 11; Hrefna, 2011, bls. 241). En þó að 

rannsóknir sýni að stúlkur séu í yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem verða fyrir 

kynferðisofbeldi í æsku hafa margir sérfræðingar þó trú á því að hlutfall drengja sé í raun og 

veru hærra en mælingar sýna, vegna þess að karlmenn eru taldir ólíklegri til að tilkynna 

verknaðinn en konur (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Skortur hefur verið á rannsóknum á kynferðisofbeldi gegn börnum hérlendis en ekki 

eru nema 20 ár síðan fyrsta íslenska faraldsfræðilega rannsóknin á kynferðisofbeldi gegn 

börnum var framkvæmd og voru niðurstöður hennar nokkuð í samræmi við niðurstöður þeirra 

rannsókna sem gerðar hafa verið erlendis (Hrefna, 2011, bls. 236-259). Reyndust um það bil 

17% þátttakenda hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur, af þeim voru stúlkur 80% 

og drengir 20% (Hrefna, 2011, bls. 245). Hlutfallslega höfðu 23% stúlkna og 8% drengja 

orðið fyrir kynferðisofbeldi, í flestum tilfellum var um að ræða gróft eða mjög gróft ofbeldi 

og í 54% tilfella áttu atvikin sér stað oftar en einu sinni (Hrefna, 2011, bls. 245). Í flestum 

tilfellum þekkti þolandi geranda sinn og í öllum tilfellum var gerandinn karlmaður yfir 14 ára 

aldri (Hrefna, 2011, bls. 236-259). Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður flestra 

annarra rannsókna sem sýna að meirihluti geranda er fullorðinn karlmaður sem tilheyrir 

fjölskyldu barnsins á einn eða annan hátt en þó sýna rannsóknir að hlutur kvengerenda eykst 

með árunum og eru þær almennt ungar þegar brotin eru framkvæmd (Hrefna, 2011, bls. 242). 

Yfirleitt er viðmót gerenda fremur vingjarnlegt og laust við ógnun enda er undanfari 

kynferðisofbeldis gegn börnum yfirleitt tælingarferli (Hrefna, 2011, bls.242). Mikill 

meirihluti þolenda segir ekki frá kynferðisofbeldinu strax eða fljótlega eftir að þeir verða fyrir 

því en í rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur (2011, bls. 255) kemur fram að 88% þátttakenda sagði 

engum frá ofbeldinu fyrr en þau voru komin á fullorðinsaldur.  

Rannsóknir sýna að innan fjölskyldu barns sem verður fyrir kynferðisofbeldi, sér í lagi 

þar sem sifjaspell hefur átt sér stað, er markarleysi oft ríkjandi og reglur um hvað má og hvað 

má ekki eru oft óskýrar (Hrefna, 2011, bls. 241-242). Markarleysið birtist oftar en ekki í 

kynferðislegri hegðun og tali innan fjölskyldunnar og sýndi rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur 

(2011, bls, 241-257)  að 42% þolanda höfðu orðið varir við kynlífstengt markaleysi foreldra 
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sinna á uppvaxtarárum sínum en einungis 20% þeirra sem ekki höfðu orðið fyrir 

kynferðisofbeldi í æsku.  

Börn sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi sýna oft á tíðum sömu einkenni og börn 

sem orðið hafa fyrir annars konar ofbeldi og því getur reynst erfitt að greina þar á milli (Ólöf 

og Þorbjörg, 2013, bls.13). Einkennin koma oft á tíðum fram í líkamlegum kvillum sem eiga 

sér engar læknisfræðilegar skýringar, andlegri vanlíðan, sjálfskaðandi eða kynferðislegri 

hegðun, hegðunarfrávikum af ýmsu tagi og vímuefnaneyslu (Ólöf og Þorbjörg, 2013, bls.13-

15). Þau eru jafnframt líklegri til að finna fyrir hræðslu og reiði og eru í aukinni hættu á að 

leiðast út í vímuefnaneyslu, ofbeldi og afbrot og sýna tvíburarannsóknir fram á að 

kynferðisofbeldi í æsku sé sjálfstæður forspárþáttur fyrir framangreind vandamál (Bryndís, 

2011, bls. 273-274). Algengt er að börn sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi telji sig einskis 

virði og að eitthvað sé “að” þeim, þau eru haldin mikilli sjálfsfyrirlitningu, hafa verulega lágt 

sjálfsmat og eiga í erfiðleikum með að setja öðrum mörk (Ólöf og Þorbjörg, 2013, bls. 15-19). 

Þau glata sjálfstrausti sínu og sjálfsvirðingu og hætta að trúa á hið góða í sjálfum sér og 

öðrum (Sæunn Kjartansdóttir, 2011, bls. 308). Drengir virðast frekar beina vandamálum 

sínum út á við með því að stela, beita ofbeldi, hafa strípihneigð og hugsanlegt er að þeir hefji 

að áreita sér yngri börn á meðan stúlkur beina vandamálinu frekar inn á við og sýna af sér 

sjálfskaðandi hegðun, gera tilraunir til sjálfsvígs, hegða sér á kynferðislega ögrandi hátt og 

stofna til kynferðislegra sambanda (Ólöf og Þorbjörg, 2013, bls. 15-19; Bryndís, 2011, bls. 

274). Afleiðingar kynferðisofbeldis í æsku geta verið mis alvarlegar og fara eftir samspili 

ýmissa þátta, til að mynda aldursmuni, tengslum geranda og þolanda, viðbrögðum 

fjölskyldunnar, hvort um er að ræða einstakt atvik eða síendurtekið og yfir hversu langt 

tímabil brotin vörðu (Ólöf og Þorbjörg, 2013, bls. 19). Yfirleitt er þó um að ræða samspil 

þessara þátta og getur því verið að barn sem verður fyrir vægu kynferðisofbeldi frá nánum 

ættingja upplifi ofbeldið sterkar en barn sem verður fyrir mjög grófu ofbeldi af hálfu 

ókunnugs einstaklings (Ólöf og Þorbjörg, 2013, bls. 19).  

Líkamsímynd 

Líkamsímynd (e. body image) er hluti af sjálfsmynd einstaklinga og snýr að hugsunum, 

skynjunum og tilfinningum einstaklingsins um eigin líkama (Berger, 2008; Voelker, Reel og 

Greenleaf, 2015). Unglingsárin eru afar mikilvæg og geta verið lykilatriði í þróun jákvæðrar 

eða neikvæðrar líkamsímyndar (Voelker o.fl., 2015). Áhrif unglingsáranna, þar á meðal 

kynþroski, segir til um hvernig líkamsbygging, þyngd og útlit einstaklings þróast (Voelker 

o.fl., 2015). Fjölmiðlar sem beinast að unglingum hafa áberandi áhrif á líkamsímynd og 
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þrýstingur jafnaldra mótar viðhorf þeirra til eigin líkamsskynjunar (Voelker o.fl., 2015). 

Unglingar upplifa þrýsting á að falla að félagslega samþykktum viðmiðum, þar sem 

ofuráhersla er á líkamsþyngd og vöxt, og þeir sem uppfylla ekki þau viðmið eiga á hættu að 

þróa með sér neikvæða líkamsskynjun og óánægju með ákveðna líkamshluta (Voelker o.fl., 

2015). Menningarlegar, félagslegar, líkamlegar og sálfræðilegar breytingar sem einkenna 

unglingsárin hafa mikil áhrif á mótun líkamsímyndar (Voelker o.fl., 2015).  

Jákvæð líkamsímynd er mikilvæg fyrir andlega og líkamlega heilsu og vísar til þess að 

líða vel í eigin skinni og vera ánægður með sjálfan sig (Norwood, Murray, Nolan og Bowker, 

2011). Mikilvægt er að efla þætti sem ýta undir líkamlega ánægju til að viðhalda jákvæðri 

líkamsímynd (Norwood, 2011). Einstaklingar sem hafa tileinkað sér félagslega færni, hafa 

góða stjórn á streituvaldandi aðstæðum og hafa jákvæðan skilning á margbreytileika í 

samfélögum eru líklegri til þess að hafa jákvæða líkamsímynd og færni til að viðhalda henni 

(Norwood o.fl., 2011). Jákvæð líkamsímynd gerir einstaklinga færari til að takast á við og 

meta utanaðkomandi áhrif og þrýsting um hver sé hin eina ,,rétta“ líkamsímynd (Norwood 

o.fl., 2011). 

Neikvæð líkamsímynd hefur þau áhrif að einstaklingur verður óánægður með lögun, 

þyngd eða líkamsstærð sína (Anna Lilja Sigurvinsdóttir, Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur 

Bjarnason, 2012). Eigin hugmyndir um líkama stangast á við ákjósanlegar hugmyndir sem 

teljast eftirsóknarverðar og er einstaklingur sem hefur þróað með sér neikvæða líkamsímynd 

líklegri til að glíma við ýmis önnur vandkvæði eins og kvíða, þunglyndi, átröskun, lágt 

sjálfsálit og auknar líkur á sjálfsvígshugsunum (Anna o.fl., 2012; Norwood o.fl., 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að besta aðferðin til að bæta líkamsímynd einstaklinga sé að efla 

sjálfsálit og með því eru jákvæð tengsl tilfinninga og líkama aukin og getur það verið 

verndandi þáttur gagnvart andlegum og líkamlegum veikindum (Norwood o.fl., 2011).  

Í gegnum tíðina hafa stúlkur frekar mælst óánægðar með eigin líkamsímynd og sýna 

þær líkama sínum almennt meiri athygli en drengir, sem þó eru farnir að sýna líkamsímynd 

sinni meiri athygli en áður (Norwood o.fl., 2011). Stúlkur tala meira um útlit og útlitstengda 

þætti og eru kröfuharðari á sjálfar sig og birtist það í mörgum tilfellum í því að þær vilja 

grenna sig (Helfert og Warschburger, 2011). Óánægja drengja er hins vegar tvíþætt og birtist 

með þeim hætti að þeir vilja ýmist grenna sig eða byggja upp meiri vöðvamassa og þar með 

þyngja sig því þeir telja sig vera of granna (Helfert og Warschburger, 2011).  

Fjölskyldan spilar lykilhlutverk í lífi einstaklinga þegar kemur að félagsmótun og því 

að efla tilfinningaþroska og tengslamyndun (Félagsmálaráðuneytið, 2001). Timabilið þegar 
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einstaklingur fer frá því að vera barn yfir í ungling getur reynst fjölskyldum erfitt og skipta 

uppeldisaðferðir og hæfileikar foreldra til að aðlagast þessum breytingum máli (Fenwick og 

Smith, 1993). Mikilvægt er að foreldrar vandi orðalag sitt þegar þau tala til barna sinna, en 

foreldrar eiga það til að senda röng skilaboð án þess að ætla sér það og geta skilaboð eins og: 

,,Ertu viss um að þú viljir borða meira“ verið skaðlegri en foreldrar gera sér grein fyrir 

(Helfert og Warschburger, 2011). Rannsókn Helfert og Warschburgar (2011) gerð á tengslum 

líkamsímyndar unglinga og áhrifa foreldra sýndi að mikil afskiptasemi og hvatning foreldra 

varðandi lögun og líkamsvöxt barna sinna getur leitt til þess að unglingar þrói með sér 

óánægju með eigin líkama. Hlutverk systkina innan fjölskyldna er mikið og eru eldri systkini 

öflug fyrirmynd fyrir þau yngri (Feinberg, Solmeyer og McHale, 2012). Systkinasambönd af 

sama kyni sem einkennast af umhyggju og hlýju eru líklegri til að hafa mótunaráhrif innan 

systkinahópa (Feinberg o.fl., 2012). Rannsókn Coomber og King (2008) sýnir að systur eru 

öflugar fyrirmyndir þegar kemur að áhyggjum af þyngdarstjórnun og eru systur og jafningjar 

meiri áhrifavaldur á viðhorf og væntingar stúlkna um eigin líkamsímynd en foreldrar. 

Rannsókn Christensen (2014) sýnir að drengir hafa yfirleitt minni áhuga á 

þyngdarstjórnunaraðferðum til að auka ánægju með líkama sinn en ef þeir eiga bróður í 

ofþyngd eru þeir líklegri til að vanmeta sína eigin þyngd. 

Á unglingsárunum leita einstaklingar meira sjálfstæðis og byrja að fjarlægjast 

fjölskylduna og leita meira til jafningjahópsins (Lam, McHale og Crouter, 2014). 

Sjálfsmyndin þróast út frá þeirri reynslu sem unglingar hljóta meðal jafningja sinna og 

líkamleg og andleg einkenni hafa tilhneigingu til að líkjast jafningjahópnum (Steinberg, 2005; 

Mack, Strong, Kowalski og Crocker, 2007). Stuðningur og samþykki meðal jafningja verður 

mikilvægari og unglingar byrja að eyða meiri tíma með jafningjahópnum sem mótar 

sálfræðilega og félagslega þætti í lífi unglingsins (Ata, Ludden og Lally, 2007; Steinberg, 

2005). Félagsnámskenningin (e. social cognitive theory) er áhrifamesta kenningin sem notuð 

hefur verið til að skoða áhrif jafningja og er skilgreind sem svo að öll hegðun sé lærð og að 

einstaklingar tileinki sér hugsanir, tilfinningar og hegðun með því að fylgjast með öðrum 

(Bandura, 1977). Innan jafningjahópsins mótast viðhorf og gildi um líkamslögun og vaxtarlag 

sem hópurinn vill tileinka sér og getur jafningjahópurinn verið fyrirmynd fyrir hegðun og 

viðhorf unglinga eða valdið slæmum félagslegum áhrifum sem leiða til óheilbrigðrar 

hegðunar og hugsana (Michael o.fl., 2014; Bowker, Adams, Fredstrom og Gilman, 2014). Sú 

hugmynd hefur verið ríkjandi hjá mörgum unglingum að ef þau eru grennri þá verði þau betur 

liðin hjá jafningjum og eru stúlkur líklegri til þess að finnast vinir sínir vera meira aðlaðandi 
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en þær sjálfar (Meyer og Gast, 2008; Mack o.fl., 2007). Stríðni jafningja vegna líkamsvaxtar 

getur orðið til þess að bæði stúlkur og drengir eiga í meiri hættu á að þróa með sér 

tilfinningalega vanlíðan vegna eigin þyngdar (Meyer og Gast, 2008). Samanburður við 

jafningjahópinn eykst á unglingsárunum og getur það ýtt undir neikvæðar hugmyndir um 

eigin líkama (Mack o.fl., 2007). Vinir veita félagslegan stuðning en geta líka aukið áhyggjur 

af líkamlegu útliti með stríðni eða þrýstingi um útlitsbreytingar og mælast jafningjahópar 

meiri áhrifavaldur á líkamsímynd unglinga en foreldrar og fjölmiðlar (Ata o.fl., 2007). Þrátt 

fyrir að stúlkur hafi tilhneigingu til að vera óánægðari með líkamsímynd sína en drengir verða 

þeir fyrir mikilli pressu frá jafningjum sínum og er orðalag og samskipti milli drengja oft 

grófara og ákafara sem lýsir sér í neikvæðum athugasemdum eða móðgunum (Jones og 

Crawford, 2006). Útlitstengd málefni skipta bæði kynin máli en pressan frá jafningjum virðist 

vera meiri á stúlkur í yfirþyngd og drengi sem eru of léttir (Jones og Crawford, 2006). 

Samþykki frá jafningjahópnum og gott samband við vini skiptir miklu máli á fyrstu árum 

unglingsáranna og eykur ánægju unglinga með sjálfa sig, að eiga vini sem hugsa minna um 

útlit getur verið einn af verndandi þáttum gagnvart óheilbrigðum og skaðlegum aðferðum til 

þyngdartaps ásamt því að félagslegur stuðningur og viðurkenning vina hjálpar unglingum að 

efla seiglu (Michael o.fl., 2014; Ata o.fl., 2007). 

Fjölmiðlar eru mikilvægir áhrifavaldar félagslegra, samfélagslegra og menningarlegra 

hugsjóna í lífi unglinga og eru unglingar sem horfa mikið á sjónvarp eða nota internetið í 

miklum mæli líklegri til þess að verða óánægðir með líkamsímynd sína (Dohnt og 

Tiggemann, 2006). Í fjölmiðlum birtast oft óraunverulegar myndir af kven- og 

karlmannslíkömum sem ýtir undir neikvæða líkamsímynd því það getur reynst mörgum 

einstaklingum ómögulegt að ná hinu samfélagslega staðlaða formi sem telst vera hin eina 

,,rétta“ líkamsímynd og samhliða því birtast upplýsingar um hvernig hægt er að ná 

sambærilegu líkamsformi og myndbirtingin gefur í skyn (Dohnt og Tiggemann, 2006). 

Myndbirtingar í fjölmiðlum byrja að hafa áhrif á neytendur frá unga aldri og viðhelst fram á 

fullorðinsárin (Granatino og Haytko, 2013). Einstaklingar eru sífellt að bera sig saman við 

aðra og samkvæmt kenningunni um félagslegan samanburð (e. social comparison theory) 

halda neytendur áfram að bera sig saman við óraunhæfar ímyndir sem birtast í fjölmiðlum þó 

þeir átti sig á að þær séu ekki raunhæfar (Granatino og Haytko, 2013). Í fjölmiðlum er algeng 

birtingarmynd grannur líkami kvenna og vöðvastæltir karlmenn og hafa áhrif fjölmiðla á 

neikvæða líkamsímynd kynjanna verið deiluefni fræðimanna í gegnum tíðina (Bowman, 

2013; Ferguson, Munoz, Garza og Galindo, 2014). 
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Menningarleg áhrif eru mismunandi og eru staðlaðar ímyndir af kven- og 

karlkynslíkömum ólíkar um allan heim (Andsager, 2014). Samfélagið mótar hugmyndir um 

hvað telst vera aðlaðandi útlit og hvað ekki og tileinka einstaklingar sér þær hugmyndir til að 

ná þeim markmiðum (Anna o.fl., 2012). Hlutgervingu má finna meðal beggja kynja í flestum 

þjóðfélögum og er kenningin um hlutgervingu (e. objectification theory) tengd hugtakinu 

líkamsímynd, hlutgerving um kvenmannslíkamann hefur verið þekkt í gegnum tíðina en hún 

hefur neikvæðar afleiðingar á andlega heilsu stúlkna (Slater og Tiggemann, 2010). Áhrif 

hlutgervingar á karlmannslíkamann hefur verið að aukast í gegnum tíðina og þá sérstaklega í 

vestrænum menningarheimum (Slater og Tiggemann, 2010). Einkenni hlutgervingar á stúlkur 

birtist í þeirri mynd að þær eru meðhöndlaðar sem hlutur, einblínt er á líkama þeirra en ekki 

persónuleika þannig að líkami og sál eru aðskilin og getur það leitt til þess að þær þrói með 

sér sjálfshlutgervingu (e. self objectification) en þá verða þær uppteknar af útliti sínu og halda 

að það muni skera úr um það hvernig þeim farnast í lífinu (Slater og Tiggemann, 2010). 

Neikvæðar afleiðingar vegna sjálfshlutgervingar geta valdið líkamlegri skömm, kvíða vegna 

eigin útlits og aukið líkur á óheilsusamlegu mataræði, einstaklingurinn hættir að meta eigin 

líkama út frá eigin sjónarhorni og einblínir á sjónarhorn annarra (Slater og Tiggemann, 2010). 

Tengsl kynferðisofbeldis og líkamsímyndar 

Snemma á kynþroskaskeiðinu fara unglingar að upplifa sig sem kynverur og stofna til 

kynferðislegra sambanda við aðra einstaklinga (Feldman og Middleman, 2002). Á þeim tíma 

skiptir kynferðisleg friðhelgi (e.sexual privacy), réttur einstaklings til nándar og 

kynferðislegrar tjáningar á eigin forsendum, höfuð máli varðandi traust og tengslamyndun en 

friðhelgin nýtur verndar tjáningarfrelsis og varðar hvers kyns háttsemi sem brýtur gegn 

kynferðislegum hagsmunum barns undir 18 ára aldri við lög (Citron, 2018; Stjórnarráðið, 

2020, bls. 26-214). Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli kynferðisofbeldis og 

líkamsímyndar en hvers kyns brot á kynferðislegri friðhelgi og mörkum einstaklinga er líklegt 

til að hafa neikvæð áhrif á þróun sjálfsmyndarinnar, hæfni til að setja kynferðisleg mörk í 

framtíðinni og samband þolanda við eigin líkama vegna þess að hann upplifir síendurteknar 

minningar um ofbeldið (Eubanks, Kenkel, og Gardner, 2006; Dyer, Kleindienst, Feldman, 

Vocks og Bohus, 2013; Stjórnarráðið, 2020, bls. 34). Kynferðisleg friðhelgi gegnir mikilvægu 

hlutverki í mótun og þróun sjálfsmyndarinnar og skiptir sköpum fyrir uppvöxt og velferð 

einstaklings vegna þess hve líkleg brot á kynferðislegri friðhelgi og mörkum einstaklings er til 

að hafa djúpstæð neikvæð áhrif á líkamsímynd þeirra (Citron, 2018; Stjórnarráðið, 2020, bls. 

26-140).  
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Áhrif kynferðisofbeldis á líkamsímynd þolenda stjórnast að nokkru leyti af vægi 

ofbeldisins en rannsókn Dyer o.fl. (2013) á líkamsímynd þolenda kynferðisofbeldis sýndi að 

líkamsímynd þeirra var neikvæðari eftir því sem þolendur mátu ofbeldið grófara auk þess sem 

líkamsímynd þeirra stjórnaðist að mestu af huglægu- og tilfinningatengdu mati þeirra. 

Þolendur lögðu jafnframt minni áherslu á líkamlegt útlit sitt, áttu erfitt með alla líkamlega 

snertingu og höfðu neikvæðara viðhorf til eigin kynhneigðar (Dyer o.fl., 2013). Einstaklingar 

sem verða fyrir kynferðisofbeldi í æsku hafa tilhneigingu til að tengja ákveðin líkamssvæði 

við áfallið og upplifa í kjölfarið sterkar neikvæðar tilfinningar gagnvart þessum tilteknu 

líkamssvæðum og eru þolendur kynferðisofbeldis í æsku af þeim sökum líklegri en aðrir til 

þess að hafa neikvæða líkamsímynd (Dyer, Feledman og Borgmann, 2015). Einstaklingar sem 

hafa sögu um slíkt áfall skynja sjálfa sig á neikvæðari hátt en aðrir, hafa lægra sjálfsálit og 

upplifa að þau hafi síður stjórn á persónulegum samböndum, sem allt hefur síðan áhrif á 

líkamsímynd þeirra til hins verra (Walker, Sheffield, Larson og Holmann, 2011). Jafnvel í 

samanburði við einstaklinga sem hafa mátt sæta líkamlegt ofbeldi í æsku hljóta þolendur 

kynferðisofbeldis í æsku meiri skaða á líkamlegri næmni og líkamsímynd auk þess sem þeir 

hugsa verr um eigin líkama eftir að ofbeldið hefur átt sér stað (Kremer, Orbach og 

Rosenbloom, 2013).  

Í gegn um tíðina hefur yfirgnæfandi meirihluti rannsókna á afleiðingum 

kynferðisofbeldis í æsku einblínt á afleiðingar fyrir stúlkur, líklega vegna þess í hve miklum 

meirihluta þolenda þær eru auk þess sem karlmenn eru oftar tengdir við gerendur en þolendur 

þrátt fyrir að töluvert sé um að drengir verði fyrir kynferðisofbeldi í æsku (Lille og Hamby, 

1999, bls. 378). Kynjasamanburður á afleiðingum kynferðisofbeldis í æsku er þó mikilvægur 

enda líklegt að afleiðingar fyrir karla séu af öðrum toga, að karlar leita sér almennt aðstoðar 

seinna eða ekki auk þess sem fagfólk hefur ekki lagt í vana sinn að spyrja karlmenn um 

áfallasögu þegar þeir leita sér aðstoðar vegna einkenna sem hugsanlega eru afleiðingar 

kynferðisofbeldis í æsku (Lille og Hamby, 1999, bls 378). Kynjasamanburður Lille og Hamby 

(1999) á afleiðingum kynferðisofbeldis í æsku leiddu í ljós að konur greindu frá sterkari 

áhrifum af ofbeldinu en karlar á 7 atriðum af þeim 11 sem mæld voru. Mestur kynjamunur var 

á líkamsímynd þar sem konur sýndu verulega neikvæða líkamsskynjun auk þess sem þær 

höfðu verra viðhorf til annarra þátta sem tengjast líkamsímynd þeirra og má þar helst nefna 

þætti á borð við verra sjálfsálit, lélegt sjálfsvirði, óheilbrigðari matarvenjur og erfiðleikar með 

ástarsambönd (Lille og Hamby, 1999 bls. 379-381). Konur sem orðið hafa fyrir 

kynferðisofbeldi í æsku tengja ofbeldið gjarnan beint við líkama sinn og upplifa neikvæðar 
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tilfinningar gagnvart ákveðnum líkamssvæðum, þær hafa oftar en ekki skakka sýn á eigin 

líkamsvöxt og lélegt sjálfstraust til eigin líkama og kynþokka, sem allt leiðir síðan til lélegrar 

líkamsímyndar (Kilimnik og Meston, 2016; Wenninger og Heiman, 1998). Karlmenn sem eru 

þolendur kynferðisofbeldis í æsku eiga jafnframt í miklum erfiðleikum með hina ýmsu þætti 

sem tengjast líkamsímynd og má þar nefna þætti á borð við sjálfsmyndarvanda (e. identity 

conflict), að finnast þeir ekki falla að félagslega samþykktum viðmiðum og skorti á 

líkamsvirðingu (e.body-esteem) auk þess sem þeir eru líklegir til þess að þjást af 

átröskunarsjúkdómum, sér í lagi í þeim tilfellum sem gerandinn er af sama kyni (Eigner, 

1995; Lille og Hamby, 1999, bls. 378). Rannsóknir sem skoðað hafa kynjamun þegar kemur 

að afleiðingum kynferðisofbeldis í æsku á líkamsímynd hafa þó komist að þeirri niðurstöðu 

að konur og karlar eigi margt sammerkt þegar kemur að afleiðingum ofbeldisins með tilliti til 

þátta er viðkoma líkamsímynd (Little og Hamby, 1999, bls. 378). Bæði kyn hljóta skaða á 

sjálfstrausti og sjálfsmynd, eiga í erfiðleikum með að setja öðrum líkamleg mörk (e. body 

boundaries), finna fyrir mikilli líkamsskömm (e. body shame) og vanlíðan í nálægð við aðra 

vegna þess að þau upplifa líkamsvöxt sinn ófullnægjandi og eru líkleg til að þróa með sér 

neikvæða líkamsímynd (Little og Hamby, 1999, bls. 378; Talmon og Ginzburg, 2018). Að 

verða fyrir kynferðisofbeldi í æsku er alvarleg árás á líkamleg heilindi (e. body integrity) 

einstaklinga og hefur neikvæð áhrif á þróun líkamsímyndar beggja kynja til langs tíma en þó 

hafa rannsóknir sýnt að líkamsímynd kvenna beri töluvert meiri skaða af ofbeldinu en 

líkamsímynd karla, með tilliti til fyrrgreindra atriða er við koma líkamsímynd (Wenninger og 

Heiman, 1998; Talmon og Ginzburg, 2018; Lille og Hamby, 1999). 

Rannsókn þessi er byggð á gagnaúrvinnslu úr íslenskum gagnagrunni Health 

Behaviours in School-Aged Children (HBSC),  Heilsa og lífskjör skólanema 2013/2014. 

Unnið var með svör 10. bekkinga við spurningum er við koma kynferðisofbeldi og 

líkamsímynd. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna möguleg tengsl milli 

kynferðisofbeldis og líkamsímyndar þátttakenda og leitast svara við 

rannsóknarspurningunum: 

1. Eru tengsl milli kynferðisofbeldis og líkamsímyndar meðal íslenskra unglinga í 10. 

bekk  

2. Er kynbundinn munur milli kynferðisofbeldis og líkamsímyndar meðal íslenskra 

unglinga í 10. bekk? 

Eftirfarandi tilgátur voru settar fram: 

1. Stúlkur eru líklegri til þess að verða fyrir kynferðisofbeldi en drengir. 
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2. Stúlkur eru líklegri til þess að hafa neikvæðari líkamsímynd en drengir. 

3. Kynferðisofbeldi hefur neikvæð áhrif á líkamsímynd og kynbundinn munur er til 

staðar. 

4. Vægi kynferðisofbeldis hefur áhrif á líkamsímynd á þann hátt að eftir því sem 

ofbeldið er grófara þeim mun neikvæðari áhrif hefur það á líkamsímynd en 

kynbundinn munur er ekki til staðar. 
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Aðferð 

Rannsóknin styðst við gagnasafnið Heilsa og lífskjör skólanema 2013/2014 sem er hluti af 

alþjóðlegu rannsókninni Health Behaviours in School-Aged Children (HBSC) en 

spurningalistinn hefur verið lagður fyrir í 50 löndum Evrópu og Norður-Ameríku. 

Rannsóknarsetur forvarna við Háskólann á Akureyri stóð að baki rannsókninni hérlendis en 

fyrirlögn hennar fer fram á fjögurra ára fresti að fyrirmynd Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar.  

Þátttakendur 

Úrtak HBSC-rannsóknarinnar samanstóð af öllum nemendum í 6., 8. og 10. bekk íslenskra 

grunnskóla árin 2013 og 2014. Við gagnaúrvinnslu var þó eingöngu unnið með svör þeirra 

3618 nemenda 10. bekkjar sem viðstaddir voru þann dag sem könnunin var lögð fyrir. 

Kynjaskipting hópsins var fremur jöfn en stúlkur töldu 1731, eða 47,8% þátttakenda, drengir 

töldu 1783, eða 49,3% þátttakenda. 104 þátttakendur, eða 2,9% kusu að gefa ekki upp kyn 

sitt.  

Mælitæki 

Gögnum var safnað með staðlaða spurningalistanum Heilsa og lífskjör skólanemenda 

2013/20014, íslenskri útgáfu af alþjóðlegu HBSC-rannsókninni. Spurningalistinn samanstóð 

af 112 spurningum sem snúa að hinum ýmsu þáttum er tengjast lífskjörum, heilsu og hegðun 

ungmenna. Í rannsókninni var notast við svör þátttakenda við spurningum um kyn, 

líkamsímynd og kynferðisofbeldi (sjá töflu 1). 

Tafla 1. Spurningar úr gagnasafni Heilsa og lífskjör skólanema 2013/2014 

Flokkur Spurning Svarmöguleikar 

Bakgrunnsspurning 1. Ertu strákur eða stelpa? Strákur, Stelpa 

Líkamsímynd 34. Hversu ánægð/ur eða 

óánægð/ur ertu með líkamsvöxt 

þinn? 

Mjög ánægð/ur, Frekar ánægð/ur, 

Hvorki ánægð/ur eða óánægð/ur, frekar 

óánægð/ur, mjög óánægð/ur 

Kynferðisofbeldi 57. Hefur einhver snert þig eða 

káfað á þér með kynferðislegum 

hætti gegn þínum vilja? 

Ég neita að svara, Aldrei, Einu sinni, 

Nokkrum sinnum, Oft 

 
58. Hefur einhver annar látið þig 

snerta sig með kynferðislegum 

hætti gegn þínum vilja? 

Ég neita að svara, Aldrei, Einu sinni, 

Nokkrum sinnum, Oft 
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Tafla 1. Framhald 
 

59. Hefur einhver reynt að hafa við 

þig samfarir eða munnmök gegn 

þínum vilja? 

Ég neita að svara, Aldrei, Einu sinni, 

Nokkrum sinnum, Oft 

 
60. Hefur einhverjum tekist að hafa 

við þig samfarir eða munnmök 

gegn þínum vilja? 

Ég neita að svara, Aldrei, Einu sinni, 

Nokkrum sinnum, Oft 

 

Framkvæmd 

Rannsóknarsetur forvarna við Háskólann á Akureyri bar ábyrgð á þýðingu og stöðlun 

spurningalistans auk þess sem leyfis- og gagnaöflun var í þeirra höndum. Fyrirlögn 

spurningalistans í skólum landsins var jafnframt undir leiðsögn Rannsóknarsetursins en 

framkvæmd af umsjónarkennurum hvers bekkjar fyrir sig. Áður en fyrirlögnin fór fram var 

gengið úr skugga um að leyfi forráðamanna fyrir þátttöku barnanna í rannsókninni lægi fyrir. 

Þátttakendur voru jafnframt upplýstir um að svör þeirra væru trúnaðarmál og að ekki væri 

unnt að rekja þau, auk þess sem þeim bæri hvorki skylda til þátttöku né svörunar einstakra 

spurninga. Eftir að allir höfðu skilað inn sínum svörum voru þau færð handvirkt yfir á 

tölvutækt form og tölfræðileg gagnaúrvinnsla framkvæmd með það fyrir augum að auka 

þekkingu á heilsu og lífskjörum íslenskra unglinga.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Um er að ræða megindlega þverskurðsrannsókn (e. quantitative cross-sectional study) og er 

markmið rannsóknarinnar að leita svara við því hvort tengsl séu á milli líkamsímyndar og 

kynferðisofbeldis íslenskra unglinga í 10. bekk. Jafnframt var sérstaklega kannað hvort 

kynbundinn munur væri greinanlegur í svörunum. Frumbreyta rannsóknarinnar er 

líkamsímynd og fylgibreytan er kynferðisofbeldi en hún samanstendur af fjórum spurningum 

(Sjá töflu 1).  

 Tölfræðileg úrvinnsla var framkvæmd með tölfræðiforritinu SPSS, 27. útgáfu. 

Frumgreining gagna fólst í því að skoða eiginleika gagnasafnsins með tilliti til útlaga og 

brottfallsgilda þar sem gengið var úr skugga um að ekkert slíkt væri til staðar sem gæti haft 

áhrif á áframhaldandi gagnaúrvinnslu. Því næst var framkvæmd lýsandi tölfræði auk þess sem 

notast var við kross- og tíðnitöflur sem og fylgnipróf til að glöggva sig enn betur á 

gagnasafninu. Unnið var með breyturnar; kyn sem mæld er á nafnkvarða, líkamsímynd sem 
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mæld er á fimm punkta likert-stiku, auk þeirra fjögurra breytna sem taka til kynferðisofbeldis 

og eru allar mældar á fimm punkta likert-stiku.  

Til að kanna hvort kynbundinn munur væri á líkamsímynd var notast við kí-kvaðrat 

próf (e.chi-square test). Sambærilegt próf var endurtekið til að kanna kynjamun á 

kynferðisofbeldi þar sem notast var við upprunalegar breytur auk þess sem 

kynferðisbreyturnar fjórar voru endurkóðaðar í þrjár nýjar breytur. Fyrsta breytan mælir gróft 

kynferðisofbeldi og sameinar breytur númer 57 ” Hefur einhver snert þig eða káfað á þér með 

kynferðislegum hætti gegn þínum vilja?” og 58 “ Hefur einhver annar látið þig snerta sig með 

kynferðislegum hætti gegn þínum vilja?”. Næsta breyta mælir mjög gróft kynferðisofbeldi og 

sameinar breytur númer 59 “Hefur einhver reynt að hafa við þig samfarir eða munnmök gegn 

þínum vilja?” og 60 “Hefur einhverjum tekist að hafa við þig samfarir eða munnmök gegn 

þínum vilja?”. Þriðja breytan mælir kynferðisofbeldi í heild sinni og sameinar allar fjórar 

breyturnar. Hinar endurkóðuðu breytur taka nú allargildin; já og nei. Áður en til endurkóðunar 

kom var gerð ítarleg greining á svörum þátttakenda með það fyrir augum að ganga úr skugga 

um að engin skörun væri á milli hópa.  

Til að kanna tengsl líkamsímyndar og kynferðisofbeldis var breyta líkamsímyndar 

endurkóðuð í þrjá flokka; jákvæð líkamsímynd, hvorki jákvæð né neikvæð líkamsímynd og 

neikvæð líkamsímynd. Til að skoða líkamsímynd og kynferðisofbeldi eftir kyni var notast við 

endurkóðaðar breytur líkamsímyndar og kynferðisofbeldis auk þess sem breytunum um vægi 

kynferðisofbeldis var skeytt saman í eina breytu og svör þeirra sem ekki voru þolendur 

kynferðisofbeldis felld út. Mælir sú breyta því einungis þá sem orðið hafa fyrir 

kynferðisofbeldi og tekur hún gildin; gróft kynferðisofbeldi og mjög gróft kynferðisofbeldi. 

Notast var við kí-kvaðrat marktektarpróf til að kanna mun á milli hópa annars vegar og hins 

vegar innan hvaða hópa sá munur lá. Marktektarmörkin 0,05 Cronbach’s alpha voru notuð 

sem viðmið um tölfræðilega marktækar niðurstöður. Að endingu voru niðurstöðurnar unnar í 

forritunum Word og Excel þar sem framkallaðar voru myndir og töflur. 
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt, annars vegar að kanna hvort tengsl væru á milli 

kynferðisofbeldis og líkamsímyndar meðal íslenskra unglinga í 10. bekk og hins vegar hvort 

kynbundinn munur væri á tengslum kynferðisofbeldis og líkamsímyndar meðal hópsins. 

Kynferðisofbeldi 

Spurningarnar sem tóku til kynferðisofbeldis voru fjórar, stigvaxandi eftir alvarleika 

ofbeldisins. Svörin voru mæld á fimm punkta likert-stiku með svarmöguleikana; ég neita að 

svara, aldrei, einu sinni, nokkrum sinnum og oft. Um 91% þátttakenda, eða 3293 til 3303 

manns, svöruðu spurningunum. Niðurstöður kí-kvaðrat prófa leiddu í ljós að spurningarnar 

voru allar jákvætt skekktar á bilinu 2,56 til 3,73 og ferilris á bilinu 8,18 til 20,52 sem verður 

að teljast verulega hátt og bendir til þess að svörunin sé þó nokkuð einsleit. Að meðaltali 

höfðu um 88% þátttakenda ekki orðið fyrir neins konar kynferðisofbeldi en af þeim sem 

svöruðu játandi höfðu að meðaltali um 53% orðið fyrir kynferðisofbeldi einu sinni og um 

47% oftar. Nokkuð var um svörun á gildinu ég neita að svara eða allt frá 110 til 145 manns 

sem jafngildir um 4% að meðaltali. 

Til að kanna hvort munur væri á kynferðisofbeldi eftir kyni með tilliti til vægis 

ofbeldisins var notast við endurkóðaðar breytur; gróft kynferðisofbeldi, mjög gróft 

kynferðisofbeldi og kynferðisofbeldi heilt yfir en þær taka allar gildin: já og nei. Svarendur 

voru 3019 talsins, þar af voru 1492 stúlkur og 1527 drengir. Breyturnar voru allar jákvætt 

skekktar á bilinu 1,92 til 3,83 og ferilris frá 1,75 til 12,7 sem telst fremur hátt og bendir til 

nokkuð einsleitrar svörunar. Niðurstöður sýndu að um 91% drengja og 79% stúlkna höfðu 

ekki orðið fyrir kynferðisofbeldi en af þeim sem höfðu orðið fyrir einhvers konar 

kynferðisofbeldi reyndust stúlkur þó í öllum tilfellum fleiri. Mestur kynjamunur var á 

breytunni sem mælir kynferðisofbeldi í heild eða um 12%. Heilt yfir voru 21% stúlkna 

þolendur kynferðisofbeldis, þar af höfðu 13% orðið fyrir mjög grófu kynferðisofbeldi og 8% 

orðið fyrir grófu. Drengir sem voru þolendur kynferðisofbeldis voru ríflega 9%, þar af höfðu 

6% orðið fyrir mjög grófu kynferðisofbeldi og 3% orðið fyrir grófu. 

Mynd 1 sýnir kynjahlutfall þolenda kynferðisofbeldis eftir vægi ofbeldisins. Mestur 

reyndist munurinn vera meðal þolenda grófs kynferðisofbeldis og var kynjahlutfallið 73% 

stúlkur á móti 27% drengja og sýndi kí-kvaðrat marktektarpróf að sá kynjamunur var 

marktækur,  χ2 (1, N = 3019) = 39,46, p <0,001. Jafnframt var nokkur kynjamunur meðal 

þolenda mjög grófs kynferðisofbeldis og voru stúlkur enn í meirihluta þar sem kynjahlutfallið 

var 66% stúlkna á móti tæplega 34% drengja. Sýndi kí-kvaðrat marktektarpróf að kynjamunur 
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var marktækur,  χ2 (1, N = 3019) = 35,01, p <0,001. Af þeim sem höfðu orðið fyrir 

kynferðisofbeldi af einhverju tagi voru stúlkur um 69% en drengir 31%. Niðurstöður kí-

kvaðrat marktektarprófs sýndu að niðurstöður voru marktækar,  χ2 (1, N = 3019) = 79,12, p 

<0,001. Benda niðurstöðurnar til þess að stúlkur séu almennt líklegri til þess að verða fyrir 

kynferðisofbeldi, burtséð frá vægi og birtingarmynd ofbeldisins.   

 

 

Mynd 1. Samanburður á kynferðisofbeldi eftir vægi þess og kyni þátttakenda 

Líkamsímynd 

Til að mæla líkamsímynd var notast við spurninguna um ánægju með eigin líkamsvöxt. Um 

99% þátttakenda, eða 3476 manns, svöruðu spurningunni og voru stúlkur þar af 1712 talsins 

og drengir 1764. Svörin voru á fimm punkta likert-stiku með svarmöguleikana; mjög 

ánægð/ur, frekar ánægð/ur, hvorki ánægð/ur né óánægð/ur, frekar óánægð/ur og mjög 

óánægð/ur. Dreifingin mældist jákvæð upp á 0,5 sem bendir til þess að stærstur hluti 

þátttakenda hafi frekar eða mjög jákvæða líkamsímynd. Ferilris mældist neikvætt upp á 0,55 

sem bendir til þess að svörunin sé þó nokkuð dreifð en þar sem bæði gildi eru innan við +/-1 

brýtur dreifingin ekki viðmið um normaldreifingu (DeCarlo, 1997).  

Samanburð á líkamsímynd eftir kyni má sjá á mynd 2. Mestur reyndist munurinn á 

milli kynja vera á gildinu mjög ánægð/ur með eigin líkamsvöxt þar sem 29% drengja svöruðu 

játandi samanborið við 9% stúlkna. Einnig má sjá töluverðan kynjamun á gildinu mjög 

óánægð/ur með eigin líkamsvöxt en þar reyndust 11% stúlkna vera mjög óánægðar með eigin 
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líkamsvöxt samanborið við einungis 2% drengja. Samanlagt reyndust 72% drengja vera 

frekar- eða mjög ánægðir með eigin líkamsvöxt en einungis 40% stúlkna og þegar kemur að 

því að vera frekar- eða mjög óánægð/ur með eigin líkamsvöxt eru hlutföllin 10% drengja á 

móti 33% stúlkna. Til að meta hvort kynjamunur á líkamsímynd væri marktækur var notast 

við kí-kvaðrat marktektarpróf og reyndist munurinn marktækur, χ2 (4, N = 3476) = 465,80, p 

<0,001. Benda niðurstöður því til þess að stúlkur hafi almennt neikvæðari líkamsímynd en 

drengir.  

 

 
Mynd 2. Samanburður á líkamsímynd þátt takenda eftir kyni 

Kynferðisofbeldi og líkamsímynd 

Til að kanna hvort tengsl væru á milli kynferðisofbeldis og líkamsímyndar var líkamsímynd 

endurkóðuð í þrjá flokka; jákvæð líkamsímynd, hvorki jákvæð né neikvæð líkamsímynd og 

neikvæð líkamsímynd. Jafnframt var breytunum um gróft- og mjög gróft kynferðisofbeldi 

skeytt saman í eina breytu og svör þeirra sem ekki höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi felld út. 

Hin nýja breyta mælir því einvörðungu þá sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi og tekur hún 

nú gildin; gróft kynferðisofbeldi og mjög gróft kynferðisofbeldi. Að auki var notast við 

breytuna sem mælir kynferðisofbeldi í heild sinni. Niðurstöður kí-kvaðrat marktektarprófs á 

tengslum  kynferðisofbeldis eftir vægi og líkamsímyndar reyndust ekki marktækar,  χ2 (2, N = 

465) = 0,78, p =0,676.  
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Niðurstöður fyrir tengsl líkamsímyndar og kynferðisofbeldis í heild sinni sýndu að 

mestur munur var á gildinu jákvæð líkamsímynd. Um 60% þeirra sem ekki höfðu orðið fyrir 

kynferðisofbeldi höfðu jákvæða líkamsímynd samanborið við 41% þeirra sem voru þolendur 

kynferðisofbeldis. Því höfðu 40% þeirra sem ekki höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldii hvorki 

jákvæða né neikvæða líkamsímynd eða neikvæða líkamsímynd samanborið við 59% þolenda 

kynferðisofbeldi. Niðurstöður kí-kvaðrat marktektarprófs voru marktækar, χ2 (2, N = 3058) = 

74,67, p <0,001, og benda til þess að líkamsímynd unglinga fari versnandi hafi þau orðið fyrir 

kynferðisofbeldi af einhverju tagi. 

Til að kanna tengsl kynferðisofbeldis og líkamsímyndar eftir kyni var notast við 

endurkóðaðar breytur kynferðisofbeldis og líkamsímyndar. Af þeim sem orðið höfðu fyrir 

kynferðisofbeldi höfðu meirihluti stúlkna neikvæða líkamsímynd en meirihluti drengja 

jákvæða líkamsímynd (sjá töflu 2). Af þeim stúlkum sem voru þolendur grófs 

kynferðisofbeldis reyndust 30% hafa jákvæða líkamsímynd en 70% hafa hvorki jákvæða né 

neikvæða líkamsímynd eða neikvæða líkamsímynd. Hlutföllin meðal stúlkna sem voru 

þolendur mjög grófs kynferðisofbeldis reyndust svipuð þar sem 31% höfðu jákvæða 

líkamsímynd en um 69% hvorki jákvæða né neikvæða líkamsímynd eða neikvæða 

líkamsímynd. Af þeim drengjum sem voru þolendur grófs kynferðisofbeldis höfðu 60% þeirra 

jákvæða líkamsímynd en um 40% þeirra hvorki jákvæða né neikvæða líkamsímynd eða 

neikvæða líkamsímynd. 64% drengja sem voru þolendur mjög grófs kynferðisofbeldi höfðu 

jákvæða líkamsímynd en 36% þeirra hvorki jákvæða né neikvæða líkamsímynd eða neikvæða 

líkamsímynd. Niðurstöður kí-kvaðrat marktektarprófs reyndust marktækar, χ2 (2, N = 455) = 

15,260, p <0,001.   

Tafla 2. Yfirlit yfir áhrif kynferðisofbeldis á líkamsímynd eftir vægi ofbeldisins 

  
Jákvæð 

líkamsímynd 

Hvorki jákvæð né 

neikvæð 

líkamsímynd 

Neikvæð 

líkamsímynd 

Stúlkur 

(%) 

Vægara kynferðisofbeldi  30,4 23,3 46,4 

 Grófara kynferðisofbeldi  32,3 24,2 43,5 

 Allt kynferðisofbeldi 31,5 23,8 44,7 

Drengir 

(%) 

Vægara kynferðisofbeldi  59,6 23,4 17,0 

 Grófara kynferðisofbeldi  63,9 21,6 14,4 

 Allt kynferðisofbeldi 62,5 22,2 15,3 
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Meðal þeirra sem höfðu orðið fyrir einhvers konar kynferðisofbeldi reyndist minnstur 

munur vera á gildinu hvorki jákvæð né neikvæð líkamsímynd og voru kynjahlutföllin 24% 

stúlkna á móti 22% drengja. 31% stúlkna höfðu jákvæða líkamsímynd, samanborið við 63% 

drengja og 45% stúlkna höfðu neikvæða líkamsímynd, samanborið við 15% drengja. 

Niðurstöður kí-kvaðrat marktektarprófs reyndust marktækar, χ2 (1, N = 2997) = 73,256, p 

<0,001.  

 Benda þessar niðurstöður annars vegar til þess að kynferðisofbeldi hafi almennt 

neikvæðari áhrif á líkamsímynd stúlkna en drengja, og hins vegar til þess að það að hafa orðið 

fyrir kynferðisofbeldi hafi meiri áhrif á líkamsímynd unglinga heldur en birtingarmynd og 

vægi ofbeldisins. 

Umræða 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða tengsl kynferðisofbeldis og líkamsímyndar 

meðal íslenskra unglinga í 10. bekk og hvort kynbundinn munur væri greinanlegur á 

kynferðisofbeldi, líkamsímynd og síðan kynferðisofbeldi og líkamsímynd.  

Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar var sú að stúlkur séu líklegri en drengir til þess að verða 

fyrir kynferðisofbeldi. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja þá tilgátu þar sem rúmlega tvöfalt 

fleiri stúlkur en drengir höfðu orðið fyrir einhverskonar kynferðisofbeldi eða 21% stúlkna á 

móti 9% drengja. Af þeim höfðu 8% stúlkna orðið fyrir grófu kynferðisofbeldi og 13% orðið 

fyrir mjög grófu kynferðisofbeldi sem jafngildir því að 313 stúlkur höfðu orðið fyrir mjög 

grófu eða grófu kynferðisofbeldi fyrir 16 ára aldur, þar af höfðu 190 þeirra orðið fyrir mjög 

grófu kynferðisofbeldi. Þegar kemur að drengjum þá sýna niðurstöður að 3% þeirra höfðu 

orðið fyrir grófu kynferðisofbeldi og 6% fyrir mjög grófu ofbeldi en það jafngildir því að 137 

drengir höfðu orðið fyrir grófu eða mjög grófu kynferðisofbeldi fyrir 16 ára aldur og af þeim 

höfðu rúmlega 90 orðið fyrir mjög grófu ofbeldi. Þegar kynjamunur er skoðaður vegna mjög 

grófs kynferðisofbeldis þá voru stúlkur í meirihluta 66% stúlkna á móti 34% drengja og af 

þeim sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi af einhverju tagi voru stúlkur um 69% en drengir 

31%. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna því að stúlkur séu almennt líklegri til þess að 

verða fyrir kynferðisofbeldi, burtséð frá vægi og birtingarmynd ofbeldisins.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi fyrir niðurstöður fyrri rannsókna sem sýnt hafa fram 

á að stúlkur séu á bilinu tvöfalt til þrefalt líklegri til þess að verða fyrir kynferðisofbeldi í 

æsku en drengir, að á íslandi sé hlutfallið um það bil 23% stúlkna á móti 8% drengja og að 
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flest þeirra hafi orðið fyrir grófu eða mjög grófu kynferðisofbeldi (Little og Hamby, 1999, bls. 

378; Hrefna, 2011, bls. 241).  

Önnur tilgáta rannsóknarinnar var sú að stúlkur hefðu neikvæðari líkamsímynd en 

drengir og staðfestu niðurstöður rannsóknarinnar þá tilgátu. Töluvert fleiri drengir mælast 

frekar- eða mjög ánægðir með eigin líkamsvöxt og eru stúlkur þrefalt líklegri en drengir til að 

vera frekar- eða mjög óánægðar með eigin líkamsvöxt. 72% drengja reyndust vera ánægðir 

eða mjög ánægðir með eigin líkamsvöxt samanborið við 40% stúlkna og einungis 10% 

drengja sögðust vera óánægðir eða mjög óánægðir með eigin líkamsvöxt samanborið við 33% 

stúlkna. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna að stúlkur 

mælast yfirleitt óánægðari en drengir með útlit sitt og hafi neikvæðari líkamsímynd en drengir 

(Norwood o.fl., 2011; Anna o.fl., 2012). Notast var við breytuna sem mælir ánægju 

þátttakenda með líkamsvöxt sinn en fyrri rannsóknir sýna að stúlkur eru uppteknari en drengir 

af líkamsvexti sínum auk þess sem hlutgerving kvenlíkamans er þekkt fyrir að ýta undir 

neikvæða líkamsímynd stúlkna (Norwood o.fl., 2011; Slater og Tiggemann, 2010). Rannsókn 

Önnu Lilju Sigurvinsdóttur o.fl. (2012) á líkamsímynd unglinga sem notaðist við gögn úr 

íslenska hluta HBSC-rannsóknarinnar sýndi að hlutfall stúlkna og drengja í 10.bekk sem voru 

óánægð með eigin líkama fór minnkandi frá árinu 2006 til ársins 2010. Þó að rannsókn okkar 

hafi ekki notast við nákvæmlega sömu breytur til að mæla líkamsímynd þá bendir 

samanburður þessara tveggja rannsókna til þess að óánægja unglinga í 10. bekk með eigin 

líkama hafi einnig minnkað milli áranna 2010 og 2014.  

Þriðja tilgáta rannsóknarinnar var sú að  kynferðisofbeldi hefði neikvæð áhrif á 

líkamsímynd og að kynbundinn munur væri til staðar. Niðurstöður þessarar rannsóknar studdu 

þá niðurstöðu. Af þolendum kynferðisofbeldis höfðu einungis 41% þeirra jákvæða 

líkamsímynd og 59% höfðu neikvæða líkamsímynd eða hvorki jákvæða né neikvæða 

líkamsímynd en 60% þeirra sem höfðu ekki orðið fyrir kynferðisofbeldi höfðu jákvæða 

líkamsímynd og 40% höfðu neikvæða líkamsímynd eða hvorki jákvæða né neikvæða 

líkamsímynd. Kynferðisofbeldi hefur því vissulega neikvæð áhrif á líkamsímynd og þegar 

kynbundinn munur var skoðaður sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að munurinn var til 

staðar. Kynferðisofbeldi reyndist hafa töluvert meiri áhrif á líkamsímynd stúlkna en drengja. 

Meirihluti stúlkna, eða 68%, sem voru þolendur kynferðisofbeldis höfðu neikvæða 

líkamsímynd eða hvorki jákvæða né neikvæða líkamsímynd en einungis 32% þeirra höfðu 

jákvæða líkamsímynd. Meirihluti drengja, eða 63%, sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi 
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höfðu hins vegar jákvæða líkamsímynd en 37% þeirra höfðu neikvæða líkamsímynd eða 

hvorki jákvæða né neikvæða líkamsímynd. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að hvers kyns brot á 

kynferðislegum mörkum einstaklinga hafi bein áhrif á líkamsímynd hans (Citron, 

2018;Stjórnarráðið, 2020). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að afleiðingar kynferðisofbeldis á 

líkamsímynd einstaklinga geta verið þó nokkuð frábrugðin milli kynja (Lille og Hamby, 

1999). Líkamsímynd beggja kynja, kvenna og karla, verður fyrir neikvæðum áhrifum af 

kynferðisofbeldi en konur greina frá atriðum sem hafa bein áhrif á líkamsímynd þeirra, eins 

og að tengja ofbeldið sjálfum líkamanum, neikvæðar tilfinningar gagnvart líkama sínum og 

neikvæða sýn á líkamsvöxt sinn á meðan karlar greina frá óbeinni áhrifum á borð við 

sjálfsmyndarvanda, skort á líkamsvirðingu og markaleysi (Kilimnik og Meston, 2016; 

Wenninger og Heiman, 1998; Eigner, 1995; Lille og Hamby, 1999). Konur verða jafnframt 

almennt fyrir töluvert sterkari áhrifum en karlar og sýna rannsóknir að líkamsímynd þeirra 

beri þó nokkuð meiri skaða af ofbeldinu en líkamsímynd karla (Talmon og Ginzburg, 2018). 

Fjórða og síðasta tilgáta rannsóknarinnar var sú að vægi kynferðisofbeldis hefði áhrif á 

líkamsímynd á þann hátt að eftir því sem ofbeldið er grófara þeim mun neikvæðari áhrif hefði 

það á líkamsímynd en kynbundinn munur væri ekki til staðar. Sú tilgáta reyndist ekki rétt. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á líkamsímynd eftir vægi kynferðisofbeldis. 

Kynjamunur reyndist þó marktækur og birtist það með þeim hætti að af þeim sem voru 

þolendur grófs eða mjög grófs kynferðisofbeldis reyndist yfirgnæfandi minnihluti stúlkna en 

meirihluti drengja hafa jákvæða líkamsímynd. 70% stúlkna sem voru þolendur grófs 

kynferðisofbeldis höfðu ekki jákvæða líkamsímynd og um 69% þegar um mjög gróft 

kynferðisofbeldi var að ræða. Af drengjum sem höfðu orðið fyrir grófu kynferðisofbeldi 

mældust 40% ekki með jákvæða líkamsímynd og 36% þegar um mjög gróft kynferðisofbeldi 

var að ræða. Það eitt að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi hefur því meiri áhrif á líkamsímynd 

unglinga heldur en vægi ofbeldisins og ber líkamsímynd stúlkna töluvert meiri skaða af 

ofbeldinu heldur en líkamsímynd drengja.  

Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýnt hafa 

fram á að áhrif kynferðisofbeldis á líkamsímynd stjórnist að miklu leyti af vægi ofbeldisins 

(Dyer o.fl., 2013). Hins vegar hafa rannsóknir jafnframt sýnt að mat þolenda á vægi 

kynferðisofbeldis byggist ekki endilega á birtingarmynd ofbeldisins heldur samspili þátta á 

borð við það hvort um einstakt atvik sé að ræða eða síendurtekið, tengsl við geranda, 

aldursmun geranda og þolenda og viðbrögðum innan fjölskyldunnar og eftir því sem þolendur 
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sjálfir meta ofbeldið grófara þeim mun verri áhrif hefur það á líkamsímynd þeirra (Dyer o.fl., 

2013; Ólöf og Þorbjörg, 2013). Barn sem verður fyrir vægu kynferðisofbeldi getur því 

upplifað ofbeldið sterkar en barn sem verður fyrir mjög grófu kynferðisofbeldi (Ólöf og 

Þorbjörg, 2013). Einnig þarf að taka mið af því að spurningalisti HSBC inniheldur enga 

spurningu sem mælir vægt kynferðisofbeldi og gæti það bitnað á mælingum á því hvort og 

hvaða áhrif vægi kynferðisofbeldis hefur á líkamsímynd unglinga. 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar felast fyrst og fremst í því að mælingin er í formi 

sjálfsmatslista sem svarað er af unglingunum. Notkun sjálfsmatslista er almennt talin 

áreiðanleg og lögmæt aðferð til að meta tilfinninga- og hegðunarvanda hjá unglingum en þó 

er alltaf hætta á svokallaðri svörunarvillu (e. response bias) sem felur í sér að unglingar velji 

frekar svör sem þau telja vera félagslega samþykkt (Becker, Hagenberg, Roessner, Woerner 

og Rothenberger, 2014; Kail, 2007). Spurningar sem viðkomu kynferðisofbeldi voru númer 

57-60 á listanum og könnunin var lögð fyrir nemendur í kennslustund og því gæti svarleiði 

hafi verið farin að gera vart við sig þegar þangað var komið. Þátttakendur eru jafnframt 

líklegri til þess að svara ekki spurningum sem snerta á viðkvæmum málefnum á borð við 

kynferðisofbeldi (Tourangeau og Yan, 2007) og reyndust 4% þátttakenda velja gildið að neita 

að svara og 9% þátttakenda slepptu alfarið að svara spurningunum í þeim hluta 

könnunarinnar. Ef tekið er mið af þeirri staðreynd að 88% þolenda kynferðisofbeldis í æsku 

greina ekki frá ofbeldinu fyrr en á fullorðinsárum (Hrefna, 2011) má einnig leiða líkur að því 

að hluti þessara 13% séu þolendur sem ekki eru tilbúnir að greina frá ofbeldinu. Þegar 

kynjasamanburður var gerður reyndist þó nokkur munur á fjölda stúlkna og drengja í hópi 

þolenda kynferðisofbeldis. Marktækni í hópi stúlkna er því nokkuð meiri en í hópi drengja og 

mikilvægt að skoða beinan kynjasamanburð með það í huga. Við skilgreiningu á vægi 

kynferðisofbeldis var notast við fyrrgreint flokkunarkerfi sem flokkar ofbeldið upp í vægt-, 

gróft- og mjög gróft kynferðisofbeldi. Í spurningalista HBSC, sem notast var við í þessari 

rannsókn, eru þó engar spurningar sem flokkast geta undir vægt kynferðisofbeldi en undir 

þann flokk flokkast í raun og veru hvers kyns kynferðisbrot án snertingar og þegar gengið er á 

kynferðislega friðhelgi einstaklings á einhvern hátt (Hrefna, 2011, bls. 250; Freydís, 2012, 

bls.12; Stjórnarráðið, 2020). Þar sem þessi flokkur er fremur víðtækur má leiða líkur að því að 

rannsóknin verði af þó nokkrum þolendum sem svarað hefðu játandi við spurningum úr þeim 

flokki. Tengsl kynferðisofbeldis og líkamsímyndar voru ekki skoðuð með tilliti til tíðni 

ofbeldisins, það er að segja hvort þolendur höfðu orðið fyrir ofbeldinu einu sinni eða oftar, en 

ef tekið er mið af fyrri rannsóknum sem sýnt hafa fram á að tíðni kynferðisofbeldis í æsku 
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hafi neikvæð áhrif á líkamsímynd unglinga (Dyer o.fl., 2013; Ólöf og Þorbjörg, 2013) má 

gera ráð fyrir að slík greining hefði varpað enn skýrara ljósi á tengslin. Að endingu er 

rannsóknin þverskurðsrannsókn og því er aðeins hægt að áætla um að tengslin eigi við á þeim 

tiltekna tíma sem spurningalistinn var lagður fyrir, 2013/2014. 

Einn helsti styrkur rannsóknarinnar er að könnunin er alþjóðleg og er íslenski hluti 

hennar lagður fyrir alla unglinga í 10. bekk á landsvísu, svarhlutfallið er hátt og lýsir þýðinu 

vel fyrir þennan tiltekna aldurshóp og því er ytra réttmæti rannsóknarinnar hátt. 

Spurningakönnunin hefur verið lögð fyrir á fjögurra ára fresti frá árinu 2006 og eru 

spurningarnar staðlaðar sem gerir það að verkum að auðvelt er að gera samanburð milli ára og 

landa og því hægt að skoða langtímabreytingar á tengslum kynferðisofbeldis og 

líkamsímyndar 10. bekkinga, bæði á landsvísu og meðal allra 50 samstarfslanda 

rannsóknarinnar. Niðurstöður varpa skýrara ljósi á tengsl kynferðisofbeldis og líkamsímyndar 

unglinga í 10. bekk á Íslandi. Mikilvægt er að rannsaka tengslin enn frekar með því að skoða 

langtímabreytingar sem kunna að verða á líkamsímynd, kynferðisofbeldi og tengslunum þar á 

milli. Langtímarannsókn gæti veitt okkur skýrari innsýn í breytingar á viðhorfi unglinga til 

eigin líkama eftir því sem þau eldast, þroskast og öðlast betri skilning á því að þau bera ekki 

ábyrgð á því ofbeldi sem þau urðu fyrir í æsku. Mikil vitundarvakning hefur orðið á 

undanförnum árum þegar kemur að líkamsímynd og kapp lagt í að fræða ungt fólk um 

mikilvægi sjálfsástar og jákvæðrar líkamsímyndar. Hið sama á við um kynferðisofbeldi en þar 

hefur vitundarvakningin einnig verið mikil, sér í lagi þegar kemur að kynferðislegri friðhelgi 

einstaklinga og þáttum sem flokkast undir vægt kynferðisofbeldi. Til að fá enn skýrari mynd 

af algengi kynferðisofbeldis meðal íslenskra unglinga og hvaða áhrif vægi ofbeldisins hefur í 

för með sér telja rannsakendur því mikilvægt að kaflinn um kynferðisofbeldi í spurningalista 

HBSC verði uppfærður með tilliti til birtingarmynda kynferðisofbeldis í víðara samhengi, að 

bætt verði við spurningum sem mæla vægt kynferðisofbeldi; stafrænt kynferðisofbeldi, 

myndbirtingar án samþykkis og fleira þar fram eftir götunum. 104 af 3618 þátttakendum 

rannsóknarinnar kusu að gefa ekki upp kyn sitt í þessari rannsókn. Ekki er hægt að segja með 

fullri vissu hvað liggur þar að baki en ætla má að þarna sé að einhverjum hluta um að ræða 

unglinga sem falla ekki að hinni rótgrónu kynjatvíhyggju (e. binary gender). Hugmyndin um 

að kyn takmarkist við karl og konu eru svotil úrelt fyrirbæri, sér í lagi meðal unglinga og 

leggjum við því til að tekin verða upp gildin: karlkyn, kvenkyn, hán og/eða annað, með það 

fyrir augum að ná til þeirra þátttakenda sem ekki falla að kynjatvíhyggjunni, auk þess sem það 

auðveldar hlutlausari umfjöllun um viðkvæm málefni eins og það sem hér um ræðir.  
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