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  Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknar minnar var að grafast fyrir um 

langvarandi afleiðingar kynferðisofbeldis á kynverund kvenna út frá 

sjónarhóli brotaþola. Stuðst var við aðferðafræði Dorothy Smith um 

etnógrafíu félagslegra tengsla. Tekin voru viðtöl við átján konur sem 

beittar voru kynferðislegu ofbeldi og sjónum beint að því hvernig 

stýrandi valdatengsl samfélagsins móta upplifun og reynslu þeirra. 

Niðurstöður leiddu í ljós að konunum öllum reyndist erfiðast að 

vinna úr skömm, sektarkennd og sjálfsásökunum. Viðhorf 

samfélagsins gagnvart kynferðisofbeldi eru helsti áhrifavaldur á 

upplifun brotaþolans þar sem fókus samfélagsins beinist fyrst og 

fremst að því hvernig brotaþolinn bregst við þegar brotið er á 

honum. Mýtur um ótrúverðugleika brotaþola ýta undir þögn hans og 

minnka líkurnar á að hann leiti réttar síns.  

Kynferðisbrotakafli almennra hegningarlaga og sú áhersla sem þar er 

á verknaðarlýsingu samræmist sjaldan upplifun og reynslu kvenna. 

Kynfrelsi og kynverundarréttur kvenna eru ekki virt í lögum þar sem 

lögin miðast við að meta kynferðisleg markmið ofbeldismannsins en 

ekki upplifun og reynslu konunnar á innrásinni í líkama hennar. Ef 

brotið er ekki í samræmi við verknaðarlýsingar laganna, fellur kæran 

yfirleitt niður. Ljóst er að réttarfarsleg staða kynjanna á Íslandi á 

langt í land með að verða jöfn. 
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 Abstrack 

 

 The main objective of this study was to explore the long-term 

effects of sexual violence on women’s sexuality from the victim’s 

standpoint. The study utilized Dorothy Smith’s methodology; 

Institutional Ethnography. The sample consisted of interviews with 

18 sexual violence victims where the focus was on how the society’s 

ruling relations forms their experiences. 

 The findings showed that victims found it hardest to work 

through the issues of shame, guilt and self-incrimination. The 

society’s attitude towards sexual violence is the principal influence 

on the victim’s experience where society’s focus is on how the 

victim reacted to the sexual violation. The mythos concerning 

victim’s lack of credibility conduces to the victim’s silence and 

reduces the prospect of reporting the sexual violation. 

 

The criminal code chapter that contains sexual offenses and their 

descriptions does rarely conform to women’s experiences. The law 

disregards women’s sexual freedom and their sexual right and the 

emphasis is on the offender’s objectives and not on how the woman 

experienced the assault/invasion on her body. If the offense is not in 

accordance to the descriptions provided by the criminal code the 

charges are often dropped. It is apparent that in Iceland the sexes do 

not receive equal judicial rights.  
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 Formáli 

Ritgerð þessi er metin til 60 eininga af meistaraprófi í kynjafræðum 

við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var dr. Þorgerður 

Einarsdóttir prófessor í kynjafræðum. Leiðsögn hennar og þekking á 

kynjafræðilegum málefnum hefur verið mér mikill innblástur og vil 

ég nota tækifærið og þakka henni frábært samstarf, lærdómsríkar 

ábendingar, áhugann og hvatninguna. Eins vil ég þakka Einari Gylfa 

Jónssyni, Guðnýju Gústafsdóttur og Vigdísi Grímsdóttur fyrir 

yfirlestur, kærleika og stuðning sem hefur verið ómetanlegur.  

Ritgerðin er byggð á eigindlegum rannsóknum og í henni birtast 

aðferðafræði, þekkingarfræði og fræðilegar skírskotanir úr ýmsum 

áttum. Hún birtir auk þess minningar, upplifanir og reynslu 18 

viðmælenda minna sem allar eru konur og þolendur 

kynferðisofbeldis. Auk þess leita ég í ýmsar skriflegar heimildir frá 

öðrum þolendum kynferðisofbeldis. Í ritgerðinni birtast því margar 

ólíkar raddir sem renna saman við mína eigin rödd og þær áherslur 

og þá greiningu sem ég túlka úr þeim gögnum sem ég hef viðað að 

mér.   

 

Þar sem val mitt á rannsóknarefni sprettur af eigin reynslu hefur 

ferlið oft verið afar krefjandi. Vinna mín við rannsóknina hefur 

tekið rúm 3 ár og á þeim tíma hef ég sótt ýmis námskeið við 

Háskóla Íslands til að öðlast dýpri þekkingu og skilning á þeim 

ýmsu málum sem snerta kynferðislegt ofbeldi. Má þar á meðal 

nefna kvennarétt sem dr. Ragnheiður Bragadóttir lögfræðiprófessor 

kennir, tvö námskeið í eigindlegum rannsóknum og ýmis námskeið 

innan kynjafræði sem taka á málefninu. Ég hef einnig sótt fjölda 

ráðstefna og hlýtt á marga fyrirlestra sem fjallað hafa um 

kynferðisofbeldi. Þeir tímar komu að ég þurfti að draga mig í hlé 

og leita handleiðslu sérfræðinga til að vinna úr eigin sárum áður en 

ég gat haldið áfram. Persónuleg úrvinnsla hefur verið mér 

nauðsynleg til að öðlast meiri hæfni bæði sem rannsakandi og 

greinandi.  
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 Ég tileinka ritgerðina viðmælendum mínum, Stígamótakonunum og 

öllum öðrum þolendum kynferðislegs ofbeldis: Að upplifa 

kynferðisofbeldi er eins og að standa á barmi hengiflugs þar sem 

ólgandi sjórinn iðar fyrir neðan, að vera föst í augnabliki þar sem 

allt hverfur á meðan fortíðin splundrast og steypist að landi eins og 

flóðbylgja. Brimið rífur í sig jarðveginn og eyðir öllu sem á vegi 

þess verður. Þessi myndlíkingin er í raun afar takmörkuð því 

atburðir hins liðna tæra grundvöllinn og ráðast á okkur þolendurna 

úr öllum áttum.  

 

 Grundvöllur okkar molnaði en við byggðum hann upp á nýjan leik. 

Við risum upp úr öskustónni, vængjaðar nýjum krafti, endurbornar 

til undra og sterkari en nokkru sinni héldum við áfram.  

 

Hetjurnar mínar: Ég þakka ykkur fyrir allt. 
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1. Inngangur  

Finn enga ánægju, 

svo innilega tóm af orðum. 

Svikin af blóðbera mínum. 

Heyri rödd systkina 

kalla á mig til hjálpar. 

Hamingjan hvarf, 

inn í helli drauganna. 

Græt því ég get ekki 

hugsað mér að lifa án systkina. 

Flóttinn gengur ekki, 

verð að vera sterk. 

Get ekki andað af sorg. 

Rignir áhyggjum, 

á veröldina. 

Hugsa ekkert 

um sjálfa mig. 

Flóttinn gengur ekki 

verð að vera sterk. 

Geri allt til að bjarga 

fjölskyldunni. 

Sel afleiðingarnar á útsölu. 

 

Ég ýti ritgerðinni úr vör með því að vitna í einn viðmælanda minn sem skrifaði 

hugleiðingar sínar um afleiðingar kynferðisofbeldis og deildi þeim með mér. 

Þolandinn segir frá því hvernig hún tókst á við afleiðingar þess kynferðisofbeldis 

sem faðir hennar beitti hana í æsku. Hún finnur enga ánægju, á engin orð og er 

hætt að heyra raddir tilfinninga sinna. Hún bregst við í samræmi við umhverfi sitt, 

nemur raddir þess og afneitar sjálfri sér. Þaggar niður í þeirri reynslu sem hún 

varð fyrir og heldur áfram eins og ekkert hafi gerst því umhverfið krefst þess að 

hún sé „sterk“. Þögnin er eina leiðin til að bjarga fjölskyldunni. Ef hún segir frá 

leysist fjölskyldan upp og hún ber ábyrgð á því. Hún selur afleiðingar sínar á 

útsölu og kæfir um leið sjálfa sig. Eina færa leiðin er að halda áfram og deyfa 

tilfinningarnar þegar þær koma upp. Það gerir hún með áfengi og lyfjum. Hún þarf 

sífellt meira magn og stærri skammta til að þagga niður í sjálfri sér. Nokkrar 

meðferðir taka við og hún nær ekki að fóta sig í samfélaginu. Tvisvar reyndi hún 

að binda endi á líf sitt. Ekki vegna þess að hún vildi deyja, hún vildi bara losna 

við sársaukann. Viðmælandi minn gerði allt til þess að losna við þennan skerandi 

sársauka sem nísti merg og bein, allt nema að segja frá, sem er í raun eina leiðin 

fyrir hana til að endurheimta sjálfa sig. Ofbeldismaðurinn stal því lífi sem hún 



11 
 

lifði áður, skrumskældi veruleika hennar, rændi hana traustinu, sakleysinu og 

lífshamingjunni. Titill ritgerðarinnar: „Mér var stolið“ lýsir í hnotskurn hvaða 

áhrif kynferðisofbeldi hefur á þolendur þess. 

 

Kynferðislegt ofbeldi er einhver sú erfiðasta reynsla sem ein manneskja getur 

upplifað. Lagalega er ekki til þyngri refsing við nokkrum brotaflokki, ef morð er 

undan skilið. Flestir eru sammála um að kynferðislegt ofbeldi sé eitt grófasta form 

mannréttindabrota sem ekkert siðmenntað samfélag á að líða, enda er alvarleiki 

ofbeldisins flestum ljós. Barátta gegn slíku ofbeldi er hins vegar ekki ofarlega á 

baugi í samfélagi okkar og almennt sinnuleysi virðist ríkja á meðal þeirra sem eru 

í lykilstöðum til þess að hafa áhrif á þessi mál. Þessi tvískinnungur er meðal 

annars hvatinn að ritgerðinni og markmið mitt er að rýna í hvers vegna samfélag 

okkar virðist taka svona létt á þessum málum og helst sópa þeim undir teppið. 

Almenn viðhorf samfélagsins gagnvart þessum málaflokki er annar þáttur sem 

athyglisvert er að skoða, því mýtur um ótrúverðugleika brotaþola
1
 lifa góðu lífi. 

Þessar mýtur ýta undir þögn brotaþola og minnka stórlega líkurnar á því að hann 

leiti réttar síns. Á meðan kynferðisofbeldi liggur undir yfirborði þagnar, gefum 

við ofbeldismönnum kjörið rými til þess að stunda iðju sína.  

 

Hér verður fjallað um eigindlega rannsókn sem gerð var á brotaþolum 

kynferðislegs ofbeldis. Megintilgangur hennar var að varpa ljósi á langtíma 

afleiðingar kynferðisofbeldis en það er vettvangur sem lítið hefur verið 

rannsakaður. Gagnaöflun fór fram á árunum 2008-2010 og voru viðmælendur 

mínir átján konur sem upplifað höfðu kynferðislegt ofbeldi. Viðmælendur voru 

valdir með sk. veltiaðferð, þar sem einn viðmælandi bendir á þann næsta og svo 

koll af kolli. Gagna var aflað með opnum viðtölum og þau voru síðan afrituð og 

greind.  

Fræðileg sjónarmið rannsóknarinnar eru kynjafræðileg og kynlífssiðfræðileg þar 

sem hugtakið kynverund og kynverundarréttindi verður í forgrunni. Hugmynd 

                                                           
1
 Orðið brotaþoli er oft notað í umræðunni um kynferðisofbeldi. Í þessari ritgerð tala ég jöfnum 

höndum um viðmælendur mína sem þolendur og brotaþola. Bæði orðin vísa til þess sama þar 

sem „brotaþoli“ er „þolandi“ brotlegs athæfis.  
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mín að verkefninu má rekja til BA-verkefnis míns í guðfræði, þar sem ég fjallaði 

um hjónaband samkynhneigðra undir formerkjum kynlífssiðfræðinnar.  

Meginhugtökin í kynlífssiðfræðinni eru kynverund, kynheilsa og 

kynverundarréttur sem hverri manneskju ber að njóta (Promotion of Sexual 

Health: Recommendation for Action, 2000). Mig langar að heimfæra þessa 

nálgun upp á þolendur kynferðisofbeldis þar sem kynverundarréttur og kynheilsa 

er vanvirt þegar kynferðislegt ofbeldi á sér stað. Kynverundarhugtakið 

undirstrikar mikilvægi þess að viðurkenna meginkjarna manneskjunnar, rétt 

hennar og velferð. Markmið mitt er að flétta saman áherslur kynlífssiðfræðinnar 

við femínísk sjónarmið eigindlegra rannsóknaraðferða, sem bæði eiga það 

sameiginlegt að leita eftir og þróa aðferðir sem leiða til betra lífs fyrir þann hóp 

sem rannsakaður er og fjallað er um.  

Í byrjun rannsóknarinnar var rannsóknarspurning mín fremur víðfeðm enda 

markmið mitt að rannsaka hvernig kynverund kvenna væri eftir kynferðislegt 

ofbeldi. Þar sem kynverund nær til allra þátta mannlegrar tilveru, vildi ég 

einkum einbeita mér að því hverjar væru helstu afleiðingar kynferðisofbeldisins. 

Hvað fannst konunum erfiðast að eiga við og hvers vegna? Ætlun mín var að láta 

þær leiða mig áfram og í gegnum rannsóknina hafa rannsóknarspurningar mínar 

afmarkast af sjálfsmynd þeirra og hvernig hún tengist samfélagslegum 

viðhorfum.  

Snemma á rannsóknarferlinu kom í ljós að skömm, sektarkennd og léleg 

sjálfsmynd var það sem fyrstu viðmælendum mínum fannst erfiðast að takast á 

við. Þessar konur skerptu á rannsóknarspurningum mínum þar sem ég hóf að 

skoða betur af hverju skömmin og sektarkenndin væru svona sterkir þættir. 

Meginrannsóknarspurningar mínar
2
 voru því: 

 Hvað upplifir þú að séu helstu afleiðingar kynferðisofbeldis? 

 Hvaða áhrifavaldar ýta undir þá upplifun? 

Snemma fundust mér koma sterk tengsl á milli sjálfsmyndar þeirra og þeirrar 

upplifunar sem þær lögðu í viðbrögðin sem umhverfi þeirra (samfélagið) sýndi 

kynferðisofbeldinu. Reynsla þeirra var óæskileg, ljót og hreinlega óviðeigandi að 

                                                           
2
 Rannsóknarspurningar mínar verða nánar útfærðar á bls. 23 
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ræða um hana. Þöggunin leiddi til falins veruleika sem enginn vildi vita af, en 

var þeim samt svo raunverulegur að hann gjörbreytti allri tilveru þeirra. Þær sátu 

uppi með skömmina sem fylgir slíkri þöggun og heimfærðu hana upp á sjálfar 

sig. Að fóta sig í þessum nýja veruleika sem mátti helst ekki sjást eða tala um 

reyndist öllum viðmælendum mínum þungbært.  

Í ritgerðinni mun ég styðjast við áherslur femínískra rannsókna. Sú aðferðafræði 

einbeitir sér að því að leita eftir stærra samhengi til að skilja og túlka þá 

merkingu sem einstaklingar leggja í upplifun sína. Ég tel að slík aðferð sé kjörin 

til þess að skilja þá merkingu og upplifun sem þolendur kynferðisofbeldis leggja 

í þessa þungbæru reynslu.  

Í eigindlegum rannsóknum er talið mikilvægt að rannsakandi geri grein fyrir 

tengslum sínum við viðfangsefnið. Ég hef sjálf upplifað ólgusjó 

kynferðisofbeldis og þær afleiðingar sem óhjákvæmilega fylgja slíkri reynslu. 

Ég gerði mér grein fyrir því strax í upphafi að það yrði erfitt fyrir mig að útiloka 

mína reynslu frá rannsókninni, reynslu sem hefur haft áhrif á allt mitt líf. 

Reynsla mín gerði það hins vegar að verkum að ég náði betra sambandi við 

viðmælendur mína, sem treystu mér fyrir sínum hjartans málum vegna þess að 

ég var „ein af þeim“ eins og einn þeirra orðaði það. Þar af leiðandi köfuðum við 

dýpra og horfðumst í augu við myrkrið sem hefur búið innra með okkur. Ég læt 

hins vegar mína eigin reynslu liggja á milli hluta í þessari rannsókn, svo fremi 

sem mér er unnt, en ég nýti mér hana óneitanlega til að skilja betur upplifun og 

reynsluheim annarra þolenda og hvernig ég túlka og skýri reynslu þeirra.  

Erfitt er að gera rannsóknir á kynferðislegu ofbeldi vegna þess hversu falin 

veruleiki þess er. Kvennahreyfingar sjöunda og áttunda áratugar síðustu aldar 

áttu drjúgan þátt í að beina athygli fólks að málefnum kynferðislegs ofbeldis. 

Fram að þeim tíma hafði þessum málaflokki verið lítill gaumur gefinn og því 

jafnvel haldið fram að um afar sjaldgæft fyrirbæri væri að ræða (MacKinnon, 

2001; Anderson, 2006).  

Erlend tölfræði sýnir að kynferðislegt ofbeldi er algengt og að konur eru mun 

oftar þolendur þess en karlmenn. Þannig sýna bandarískar rannsóknir að um 

18% kvenna verði fyrir nauðgun eða tilraun til nauðgunar á lífsleiðinni á móti 

3% karla (Tjaden & Thoennes, 2000).  
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Lítið er vitað um raunverulega tíðni kynferðisofbeldis hér á landi, þar sem mörg 

málanna koma ekki til kasta lögreglu. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar en þær 

sem til eru gefa þó vísbendingar. Stærsta rannsókn af þessu tagi er samnorræn 

rannsókn þar sem tíðni andlegs, líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis var metin 

hjá konum sem leituðu til kvensjúkdómalækna á árunum 1999 til 2001. Á Íslandi 

tóku 649 konur 18 ára og eldri þátt í rannsókninni og þar kom í ljós að 33% 

höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni. Rúmlega 22% kvennanna 

höfðu verið beittar alvarlegu kynferðislegu ofbeldi, þar af 10% fyrir 18 ára aldur. 

Meðaltíðni kynferðisofbeldis á hinum Norðurlöndunum í þessari samnorrænu 

rannsókn var 16,6% til 26,9%. (Wijma o.fl. 2003).  

Stígamót hefur safnað tölfræðilegum upplýsingum í 19 ár til að lýsa þeim 

hliðum íslensks samfélags sem birtist í starfsemi þeirra. Í nýjustu ársskýrslu 

þeirra frá 2009, kemur fram að 547 einstaklingar leituðu til Stígamóta eftir 

aðstoð, þar af 253 einstaklingar sem leituðu aðstoðar í fyrsta skipti. Á þeim 19 

árum sem liðin eru frá stofnun Stígamóta til ársloka 2008 hafa 5279 

einstaklingar leitað sér aðstoðar, þar af 4727 konur. Á heimasíðu Hagstofu 

Íslands kemur fram að 153.888 konur voru á Íslandi árið 2008, samkvæmt því 

hafa 3,1% íslenskra kvenna leitað sér aðstoðar hjá Stígamótum vegna 

kynferðisofbeldis (Ingibjörg Þórðardóttir 2009). Hér koma aðeins fram þær 

konur sem leita sér aðstoðar en heimsóknir þeirra mæla auðvitað ekki tíðni 

kynferðisofbeldis í samfélaginu. 

Fyrsta tíðnikönnun hérlendis á umfangi kynferðisofbeldis á börnum var unnin af 

Hrefnu Ólafsdóttur félagsráðgjafa á árunum 1999-2003. Var 1500 manna 

slembiúrtaki fólks á aldrinum 18-60 ára úr þjóðskrá sendur spurningarlisti í pósti 

og svaraði helmingur þeirra eða 746 manns, sem þykir góð þátttaka í könnun um 

mál af þessu tagi. Í rannsókn Hrefnu kemur fram að 60% þolenda sögðu ekki frá 

kynferðisofbeldinu þegar það átti sér stað. Almennt er talið að kynferðisofbeldi 

sé vanskráð en ofangreindar rannsóknir gefa einhverja hugmynd um umfang 

þeirra. Í viðtali við Hrefnu Ólafsdóttur sem Nína Björk Jónsdóttir blaðamaður á 

Morgunblaðinu tók við hana í kjölfarið, kemur fram að rúmlega fimmta hver 

stúlka og tæplega tíundi hver drengur höfðu verið beitt kynferðisofbeldi fyrir 18 

ára aldur. 17% svarenda í rannsókn Hrefnu höfðu verið misnotuð, 23% kvenna 

og 8% karla (Nína Björk Jónsdóttir, 2002). Eru þetta mun hærri tölur en 
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veruleiki Stígamóta sýnir okkur og hæsta hlutfall tíðnirannsókna á þessum 

málaflokki á Norðurlöndum. Í Noregi hefur tíðnin mælst 14%, 11% í Danmörku 

og 6% í Svíþjóð
3
. Ofbeldið taldist hafa verið gróft eða mjög gróft í 67% tilvika, 

þ.e. kynmök eða snerting kynfæra barnsins. Aðeins var kært í fjórum tilvikum af 

122 en enginn gerenda var dæmdur fyrir brot sín né fengu þolendur bætur 

(Guðrún Agnarsdóttir, 2005; Þórhallur Guðmundsson, 2007).  

Barnaverndarstofa og rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir og greining gerði auk 

þess rannsókn sem birt var í júlí 2007. Markmið hennar var m.a. að rannsaka 

líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á Íslandi. Könnunin var gerð í 

öllum framhaldsskólum á Íslandi árið 2004 og var svarhlutfall 80% virkra 

nemenda. Könnunin náði til aldurshópsins 16-24 ára og til beggja kynja. 

Niðurstöður sýndu að 13,6% stúlkna og 2,8% drengja höfðu orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur.
4
  

Í bók Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur (2009) Á mannamáli, tekur hún meðaltal af 

tveimur áðurnefndum rannsóknum en það leiðir í ljós að 12,6% Íslendinga eru 

misnotaðir fyrir 18 ára aldur; eða tæplega þrjátíu þúsund manns. Sú tala felur 

ekki í sér þann hluta þjóðarinnar sem verður fyrir kynferðisofbeldi á 

fullorðinsárum.  

Rannsóknirnar sem ég hef vitnað til hér að ofan takmarkast allar við umfang 

ofbeldisins en ekki afleiðingar þess. Langtímaafleiðingar kynferðisofbeldis hafa 

lítið verið rannsakaðar og afar brýnt að bætt verði þar úr. Hér mun ég beina 

sjónum mínum að þeim langtímaafleiðingum sem konur upplifa sterkast eftir 

kynferðislegt ofbeldi.  

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta, auk inngangs og lokaorða, og hver hluti skiptist 

síðan í nokkra kafla. Fyrsti hlutinn fjallar um aðferðafræði eigindlegra 

rannsóknar. Annar hlutinn greinir frá þeim fræðilega bakgrunni sem rannsóknin 

byggist á og sá hluti skiptist í þrjá kafla. Í þriðja hluta verða niðurstöður kynntar 

                                                           
3
 Tölfræði frá Svíþjóð virðist mun lægri eða um 6 % sem Hrefna segist skýrast af því að Svíar 

hafi notað aðra rannsóknaraðferð en hin Norðurlöndin. Hrefna beitti sömu aðferðarfræði og 

notuð var í dönsku og norsku rannsóknunum.  

4
 Könnun á vegum Barnaverndarstofu og rannsóknarmiðstöðvarinnar Rannsókn og greining 

http://www.bvs.is/files/file539.pdf 
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og gerð grein fyrir þeim meginþemum sem ég greindi í gögnunum. Að lokum 

birtast niðurstöður rannsóknarinnar og þar verður rannsóknarspurningum svarað 

með því að flétta saman rannsóknarniðurstöður við fræðileg sjónarmið 

rannsóknarinnar.   
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I. Hluti: Aðferðafræði  

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði og aðferðum sem ég 

nýtti mér úr flóru eigindlegra rannsóknaaðferða. Byrjað verður á því að fjalla 

almennt um eigindlegar rannsóknaraðferðir og femínískar rannsóknir. Þá mun ég 

kynna sérstaklega etnógrafíu félagslegra tengsla
5
 (e. Institutional Ethnography) 

en það er femínísk aðferðafræði sem greining ganganna byggir á að miklu leyti. 

Einnig mun ég gera grein fyrir framkvæmd, tímalengd og umfangi 

rannsóknarinnar. Loks verður fjallað um þá siðferðilegu áhættu og þau álitamál 

sem óhjákvæmilega fylgja rannsóknum á kynferðisofbeldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Hér er notuð þýðing Dr. Þorgerðar Einarsdóttur  
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2. Aðferðafræði eigindlegra rannsókna 

Rannsóknir eru venjulega taldar forsendur framfara. Samkvæmt alfræðiorðabók 

eru rannsóknir skilgreindar sem: Hvers kyns kerfisbundin öflun og endurnýjun 

þekkingar (Íslenska alfræðiorðabókin 1992). Í gegnum rannsóknir fáum við 

ákveðin sjónarhorn á veruleikann og leiðirnar til að finna það sjónarhorn eru 

ýmsar. Ein leið til þess er að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir. Sú nálgun 

varð til um miðja tuttugustu öld sem leið til að skoða veruleika sem háður er 

persónulegri upplifun einstaklinga. Slíkur veruleiki rúmast ekki í tölum og 

mælitækjum nema að takmörkuðu leyti.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á því að rannsakandi setji sig inn í 

hugarheim og umhverfi þeirra sem rannsakaðir eru og reyni að skilja upplifanir 

þeirra á veruleikanum. Slíkar rannsóknaraðferðir gera okkur kleift að öðlast 

dýpri sýn og skilning á því sem lýtur að fólki og því samfélagi sem við búum í. 

Við reynum að skilja og túlka veröldina út frá sjónarhorni þátttakenda og 

reynum að setja fyrirframgefna þekkingu, skoðanir, hugmyndir og trú okkar til 

hliðar að því marki sem slíkt er mögulegt (Creswell, 2007). Eigindleg 

aðferðafræði á rætur að rekja til fyrirbærafræðinnar og miðast við að skyggnast á 

bak við það sem viðmælendur segja og finna undirliggjandi félagslega merkingu 

orðanna. Markmið fyrirbærafræðinnar er að skilja félagslega hegðun út frá 

sjónarhóli þátttakenda og hvernig þeir skynja heiminn. Samkvæmt henni mótast 

raunveruleikinn í vitund einstaklinga út frá því sem þeir upplifa í samskiptum 

sínum við umheiminn (Taylor & Bogdan, 1998). Ólíkt mörgum 

rannsóknaraðferðum er takmarkið með eigindlegri aðferð hvorki að uppgötva 

einn sannleika né að leggja áherslu á alhæfingagildi niðurstaðnanna. (Kvale, 

1996). 

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir þeirri aðferðafræði og aðferðum sem ég 

nýtti mér úr flóru eigindlegra rannsóknaraðferða. Sú aðferð sem ég notast við 

byggðist á tvennu: í fyrsta lagi þeirri rannsóknarspurningu sem ég setti fram sem 

miðar að því að skoða hvernig konur upplifa sig eftir kynferðislegt ofbeldi og í 

öðru lagi markmiði rannsóknarinnar sem beinist að því að skoða helstu 

afleiðingar kynferðisofbeldis. Gerð verður grein fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar, gagnaöflun, greiningu og úrvinnslu rannsóknarganga. Einnig 
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mun ég gera grein fyrir vali á þátttakendum, tengslum mínum við þá og þeim 

siðferðislegu álitamálum sem óhjákvæmilega fylgja rannsóknum sem beinast að 

fólki. Fyrst mun ég greina frá um hvað eigindlegar rannsóknaraðferðir og 

femínískar rannsóknir fjalla og hvers vegna ég valdi þessa rannsóknaraðferð.  

2.1  Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í rannsókn minni notaðist ég við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. Qualitative 

research mehods) sem byggjast á ákveðnum fræðilegum undirstöðum sem 

mikilvægt er að gera grein fyrir. Ýmsar hefðir hafa þróast innan eigindlegra 

rannsóknaraðferða og mikilvægt er að rannsakandi velti fyrir sér ólíkum hefðum 

og nálgunum. Þannig er hann færari um að taka upplýstar ákvarðanir um hvaða 

hefð samræmist best rannsóknarefni hans. Þrátt fyrir ólíkar nálganir og hefðir 

eiga eigindlegar rannsóknir það sameiginlegt að líta á fólk í heildrænu samhengi 

og einbeita sér að því að skilja þá merkingu sem það leggur í líf sitt og aðstæður. 

Með þessum áherslum er hægt að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu en 

mögulegt er með öðrum rannsóknaraðferðum (Bogdan & Bilken 1998).  

Rannsakandinn leitast við að skilja og túlka veröldina út frá sjónarhorni 

þátttakenda og reynir að setja fyrirfram gefnar hugmyndir til hliðar. 

Rannsakandinn er þannig hluti rannsóknarinnar og mikilvægt að hann geri grein 

fyrir sér og gildismati sínu. Persónuleg skilgreining rannsakanda á sjálfum sér, 

hlutverki sínu og nálgun er órjúfanlegur þáttur eigindlegrar rannsóknar 

(Creswell, 2007). Þessi nálgun krefur rannsakandann um að ígrunda (e. 

refexivity) tengsl sín við rannsóknina. Þar sem ég hef sjálf reynslu af 

kynferðislegu ofbeldi geri ég mér grein fyrir að erfitt verður að útiloka eigin 

reynslu frá rannsókninni. Ég tel afar mikilvægt að vera meðvituð um hvernig 

bakgrunnur minn og fyrirfram gefnar hugmyndir mínar geta haft áhrif á 

rannsóknina. Ég hef því leitast við af fremsta megni að láta mína reynslu liggja á 

milli hluta við gagnaöflun en vera samt sem áður alltaf meðvituð um áhrif 

hennar (Plummer, 2001).  

2.2 Femínískar rannsóknir 

Femínískar rannsóknaraðferðir eru afar fjölbreyttar en eiga sameiginlegan þann 

skilning að hefðbundin framsetning félagsvísinda nái ekki sjónarmiðum kvenna 
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nema að takmörkuðu leyti. Hefðbundin framsetning félagsfræðinnar á 

grundvallarþáttum eins og vinnu, stétt og samfélagslegum stofnunum hafa 

löngum horft fram hjá sjónarmiðum kvenna (Smith, 1974/1987; Harding, 1987; 

Collins, 1990; Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Femínískir fræðimenn hafa sett fram nauðsynlega og mikilvæga gagnrýni á 

félagsvísindin og spilað stóran þátt í að umbreyta félagslegum 

rannsóknaraðferðum. Femínískar fræðikonur eins og Dorothy Smith (1987), 

Sandra Harding (1987) og Patricia Hill Collins (1990) hafa fært rök fyrir því að 

aðferðir og aðferðafræði félagsvísinda séu í grundvallaratriðum gallaðar. Allar 

hafa mælt með afgerandi endurmati á verklagi félagsvísindalegra rannsókna. 

Ann Okley færði líka rök fyrir því að yfirskin hlutleysis í viðtölum komi í veg 

fyrir dýpri skilning á lífi kvenna. „Vísindaleg vinnubrögð“ í þessum anda og 

„fræðilegt hlutleysi“ hafa átt þátt í að dylja karlaslagsíðu fræðanna að hennar 

mati. Í viðtölum sem Oakley átti við nýbakaðar mæður uppgötvaði hún að með 

því að deila eigin reynslu sem móðir öðlaðist hún dýpri skilning á lífi kvennanna 

(Esterberg, 2002).  

Að auki hafna femínistar skýrri aðgreiningu á milli rannsakanda og þátttakenda 

í rannsóknum. Tvennt kemur til, annars vegar hafna þær að hægt sé að framleiða 

„hlutlausa“ og „réttmæta“ þekkingu. Hins vegar hefur slík aðgreining í för með 

sér andstöðu við grundvallarhugsjónir þeirra um jafnrétti. Að setja sig á stall sem 

hlutlausan rannsakanda og líta á þátttakendur í rannsóknum sem „viðföng“ setur 

rannsakandann og hennar markmið ofar þátttakendunum (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

 

Femínistar leggja áherslu á mikilvægi kyns í rannsóknum sínum; þar sem 

fókusinn er á veröld og reynslu kvenna. Flestir femínistar líta á kyn sem 

menningarlega afurð og að ekki sé hægt að tala um kynferði án þess að tala um 

völd (DeVault, 1999; Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Bók Shulamit Reinharz (1992), Feminist Methods in Social Research er eitt 

viðamesta yfirlitsrit um femínískar rannsóknir innan félagsvísindanna. Hún segir 

að ein sameiginleg grundvallarregla sé undirstaða allra femínískra rannsókna og 

hún er að leita eftir aðferðafræði sem getur stutt rannsóknir sem hafa gildi fyrir 

konur og leiða til félagslegra breytinga sem geta bætt líf þeirra. Þannig hafa 

femínistar lagt sig fram um að afhjúpa karlmiðlægni samfélagsins og áhrif þess á 
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þá sem því tilheyra. Þær rýna í líf kvenna út frá hefðbundnum viðhorfum sem 

mótuð eru af kynjakerfinu/feðraveldinu, þar sem þær hafa lært hefðbundinn 

menningarlegan skilning á aðstæðum kvenna. Á sama tíma rannsaka þær 

veröldina undir hinu nýja sjónarhorni femínismans og gagnrýna þennan opinbera 

og lærða skilning sem við höfum öll fengið í arf (Reinharz, 1992).  

 

Femínískar rannsóknir beinast að erfiðum atburðum og breytingum í lífi kvenna 

eins og kynferðisofbeldi. Slíkir atburðir geta truflað hið sjálfsagða sem við 

göngum að sem vísu í hinu daglega lífi en jafnframt afhjúpað gangverk 

kynjakerfisins og skapað konum tækifæri á að endurskoða líf sitt. Persónuleg 

reynsla er yfirleitt álitin mikilvæg í femínískum rannsóknum sem er gagnstætt 

hefðbundnum rannsóknum þar sem talið er að reynsla skipti ekki máli og jafnvel 

„mengi“ hlutleysi rannsóknarinnar. Femínísk rannsóknarhefð er mikilvægur 

valkostur við hina „hlutlausu“, ópersónulegu og fjarlægu rannsóknarhefð sem 

einkennir margar hefðbundnar rannsóknaraðferðir (Rannveig Traustadóttir, 

2003).   

 

2.3 Etnógrafía félagslegra tengsla  

Dorothy E. Smith er femínisti og prófessor í félagsfræði. Hún fann hjá sér þörf 

til að búa til aðferðafræði og félagsfræði sem næði yfir daglegt líf fólks og sýndi 

fram á hvernig alls konar hugmyndir og/eða valdatengsl stýra því. Sú 

aðferðarfræði hefur verið kölluð Institutional Ethnography, venjulega 

skammstafað IE, og þýdd sem etnógrafía félagslegra tengsla. Til að gefa skýrari 

hugmynd um hvað hér er á ferðinni er mikilvægt að hluta hugtökin niður til þess 

að skilja tilgang þeirra. Með institution er ekki átt við stofnun heldur tengsl sem 

eru samhæfð og skarast. Upphaf og staðsetning þessara tengsla geta verið 

margskonar og ólík. Með etnógrafíu sem venjulega er þýtt sem þjóðlýsing er 

leitast við að varpa ljósi á félagshegðun mannsins og félagslegar 

stofnanir/hugmyndakerfi og innbyrðis tengsl þeirra.  

Meginmarkmið rannsóknaraðferðar IE er að skoða málefni og vandamál í lífi 

fólks og gera síðan rannsókn sem miðast við lífsreynslu þess. Smith kallar þetta 

„making the everyday world a sociological problematic“(Smith, 2006: 19). Hver 



22 
 

angi tilverunnar er skoðaður í samhengi við hinn samfélagslega veruleika og hin 

félagslegu tengsl sem þar eru að verki og hafa áhrif á líf einstaklingsins eru 

einnig rannsökuð. Smith segir að nærumhverfi fólks og athafnir séu gegnsýrð, 

skipulögð og mótuð af félagslegum tengslum fjærumhverfisins. Starf 

félagsfræðingsins sé að uppgötva þessi tengsl og kortleggja þau svo að fólk sjái 

hvernig líf þess og atvinna er háð athöfnum annarra án þess að það sé meðvitað 

um það. (Smith, 2005/ 2006)  

Grundvöllur aðferðar Smith er að byrja rannsóknarferlið á daglegu lífi og 

reynslu einstaklingsins en ekki á þeim kenningum eða þeirri hugmyndafræði 

sem fyrir liggja. Samkvæmt Smith stýra ýmsir þættir lífinu, þættir sem fólk hefur 

enga stjórn á og eru utan við nánasta umhverfi þess. Í þessu samhengi skoðar 

Smith oft mikilvægi texta sem stjórntækis og rýnir í hvaða hugmyndafræði þeir 

birta. Lagaákvæði og sá heimur sem þeir birta hafa t.d. gríðarlegt vægi þegar 

kemur að kynferðisbrotamálum. Eitt grundvallarstef í kenningum Smith er að 

afhjúpa það sem hún kallar: the relation of ruling eða „stýrandi valdatengsl“ sem 

eru skipulögð og ákvörðuð af félagslegum ferlum sem eru fyrir utan mörk okkar 

daglega veruleika. Upphaflega setti Smith fram þessa aðferð í femínísku 

samhengi sem félagsfræði fyrir konur frekar en um konur. Smith segir sjálf að 

slík nálgun einblíni ekki fyrst og fremst á fyrirframgefna fullmótaða þekkingu 

heldur taki hún tillit til sjónarhóls kvenna sem er grundvölluð í reynslu þeirra 

(Smith, 1987/2006). 

 

2.4 Rannsóknarsnið þessarar rannsóknar 

Það getur verið erfitt að velja rannsóknaraðferð sem er í samræmi við það 

fræðilega sjónarhorn sem ætlað er að leggja áherslu á. Í bók Michael Crotty 

(1998), The Foundation og Social Research: Meaning and Perspective in the 

Research Prosess, eru settar fram vinnulagsaðferðir sem ég hef til viðmiðunar. 

Crotty setur fram hnitmiðað skipulag sem útskýrir hvernig á að setja fram 

rannsóknaráætlun sem samræmist þeim fræðilegum kenningum sem stuðst er 

við.  

Samkvæmt Crotty er fyrsta skrefið að gera grein fyrir markmiði 

rannsóknarinnar, hvaða rannsóknarspurningu skal spyrja og leita svara við. 
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Framsetningin er grundvöllurinn að því vali fræðilegra undirstaða eigindlegra 

rannsókna sem unnið skal eftir (Crotty, 1998). 

Hugmynd mín að þessari rannsókn má rekja til BA-verkefnis míns í guðfræði, 

þar sem ég fjallaði um hjónaband samkynhneigðra undir formerkjum 

kynlífssiðfræðinnar. Meginhugtökin í kynlífssiðfræðinni eru kynverund, 

kynheilsa og kynverundarréttur sem hverri manneskju ber (Promotion of Sexual 

Health: Recommendation for Action, 2000). Markmið mitt var að heimfæra 

þessa nálgun upp á þolendur kynferðisofbeldis þar sem kynverundarréttur og 

kynheilsa er ekki virt þegar kynferðislegt ofbeldi á sér stað. Til að afmarka mig 

lagði ég áherslu á að skoða eingöngu konur, þar sem þær eru í 98% tilfella 

þolendur (Ingibjörg Þórðardóttir 2009).  

Eins og sagt var frá í inngangi var rannsóknarspurning mín fremur víðfeðm í 

byrjun rannsóknarinnar, þar sem markmið mitt var að rannsaka hvernig 

kynverund kvenna væri eftir kynferðislegt ofbeldi. Þar sem kynverund nær til 

allra þátta mannlegrar tilveru, vildi ég einkum einbeita mér að því hvaða 

afleiðingar kynferðisofbeldið hafði á líf þolenda. Hvað fannst konunum erfiðast 

að eiga við og hvers vegna? Ætlun mín var að láta þær leiða mig áfram í gegnum 

rannsóknina og því hafa rannsóknarspurningar mínar einkum afmarkast við 

sjálfsmynd þolenda og hvernig sú sjálfsmynd tengist samfélagslegum 

viðhorfum.  

Snemma á rannsóknarferlinu kom í ljós að skömm, sektarkennd og léleg 

sjálfsmynd var það sem fyrstu viðmælendum mínum fannst erfiðast að takast á 

við. Þessar konur skerptu á rannsóknarspurningum mínum og ég hóf að skoða 

betur af hverju skömmin og sektarkenndin væri svona sterkur þáttur. 

Meginrannsóknarspurningar mínar urðu því: 

 Hvað upplifir þú að séu helstu afleiðingar kynferðisofbeldis? 

 Hvað fannst þér erfiðast að takast á við? 

 Hvaða upplifun fannst þér sterkust? 

 Af hverju fannst þér það? 

 Algengt er að rannsóknarspurningar þróist og breytist á meðan rannsókn stendur 

þar sem markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að þróa innsýn og skilning á 
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því máli sem rannsakað er hverju sinni. Sveigjanleiki rannsóknaraðferðarinnar 

hentar því mjög vel þegar rannsökuð eru mál sem byggja á reynslu, merkingu og 

upplifun fólks (Crotty, 1998; Creswell, 2007).   

 

2.5 Aðferðafræði 

Samkvæmt Michael Crotty byggja fræðilegar undirstöður eigindlegra 

rannsóknaraðferða á fjórum þáttum og er markmið þeirra að auðvelda 

rannsakanda ferli rannsóknarinnar og auka um leið á stöðugleika og 

uppbyggingu hennar. Ætlun mín er að fjalla um tvo þætti hér annars vegar 

aðferðir (e. methods) og hins vegar aðferðafræði (e. methodology) en auk þeirra 

talar Crotty um fræðilegt sjónarhorn (e. theoretical perspective) og 

þekkingarfræði (e. epistomology) sem fjallað verður um í næsta kafla.  

Aðferðafræði gengur út á að rekja fræðilegar undirstöður eiginlegra 

rannsóknaraðferða (Crotty, 1998). Fræðilegur grunnur aðferðafræðinnar sem ég 

nota liggur eins og áður sagði í fyrirbærafræði (e. phenomenology) en samkvæmt 

henni er veruleikinn félagslega mótaður og háður tíma og samhengi (Taylor & 

Bogdan 1998). Áhersla er lögð á daglegt líf þátttakenda og þá merkingu sem þeir 

leggja í reynslu sína. Ákveðið fyrirbæri sem í þessu tilviki er kynferðislegt 

ofbeldi er skilið út frá lífi og aðstæðum þátttakenda og skoðað er hvernig 

fyrirbærið hefur birst í lífi þeirra. Leitað er eftir mikilvægi merkingar í lýsingum 

þátttakenda á fyrirbærinu. Hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar byggir á þeirri 

grundvallarskilgreiningu að ekki sé hægt að alhæfa um heildina út frá þeim við-

mælendum sem taka þátt í rannsókninni, heldur geri rannsóknaraðferðin okkur 

kleift að öðlast dýpri skilning á lífi og aðstæðum þeirra einstaklinga sem 

rannsóknin nær til. Samkvæmt þessu er ekki til neinn einn „stóri sannleikur“ sem 

hægt er að heimfæra upp á alla heldur er hver manneskja, aðstæður hennar, 

upplifun og gildi, einstök og jöfn (Creswell, 2007).  

2.6 Tölfræðilegar upplýsingar  

Stígamót sem sérhæfa sig í þjónustu gagnvart þolendum kynferðisofbeldis hafa 

safnað tölfræðilegum gögnum frá upphafi starfseminnar. Þær eru mikilvægt tæki 

til þess að lýsa þeim hliðum íslensks samfélags sem birtast í starfsemi Stígamóta. 
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Þessar tölfræðilegu upplýsingar eru unnar út frá spurningalistum sem notendur 

þjónustunnar fylla sjálfir út. Ýmislegt má lesa úr þessum tölum varðandi 

birtingarmyndir og afleiðingar kynferðislegs ofbeldis. Þar kemur fram að 

erfiðustu og algengustu afleiðingar kynferðisofbeldis eru léleg sjálfsmynd, 

skömm og sektarkennd sem um 81,9% þolanda upplifa (Ingibjörg Þórðardóttir 

2009). Þessar tölfræðilegu upplýsingar hafa hins vegar ákveðna annmarka þar 

sem þær segja lítið um ástæður þess að þolendur merkja við þessa þætti, þó að 

ýmislegt megi lesa út úr tölunum. Því þótti mér tilvalið að beita eigindlegum 

aðferðum til að öðlast dýpri skilning á því hvað liggur á bak við þessar tölur, því 

hver og ein tölfræðiprósenta felur í sér manneskju, reynslu hennar og líf.  

2.7 Framkvæmd rannsóknar 

Crotty telur afar mikilvægt að hefja ferli rannsóknarinnar á að skilgreina 

nákvæmlega hvaða verklagsaðferð við ætlum að nota til þess að afla 

rannsóknagagna og greina þau (Crotty, 1998). Hér á eftir mun ég rekja það ferli 

og skilgreina þær verklagsaðferðir sem notaðar voru til þess að afla, greina og 

túlka gögnin.  

a. Tímalengd og gagnaöflun 

Vinna við rannsóknina hófst í september 2008 og lauk í mars 2010. Gerðar voru 

þrjár þátttökuathuganir en þær felast í því að skoða hópinn sem verið er að 

rannsaka (þolendur) í sínu „eðlilega“ umhverfi (húsnæði Stígamóta sem veitir 

þolendum hvers kyns aðstoð). Sem rannsakandi leitaðist ég við að falla sem best 

inn í umhverfið og hafa sem minnst áhrif á aðstæður og eðlilega atburðarrás. Ég 

skráði athuganir að lokinni þátttökuathugun. 

Í beinu framhaldi af þátttökurannsóknum var annað rannsóknarsnið áformað, 

þ.e. opin viðtöl við sautján þolendur og einn fagaðila. Eitt helsta einkenni opinna 

viðtala er sveigjanleiki þeirra og möguleiki á breytingum í samræmi við þróun 

rannsóknarinnar á rannsóknarferlinu. Lauslega mótaður viðtalsrammi var lagður 

til grundvallar sem breyttist talsvert á rannsóknartímanum og þá í samræmi við 

þær áherslur sem viðmælendur mínir og þátttökuathuganir gáfu til kynna að 

skiptu mestu máli. Viðtölin voru tekin við viðmælendur í sínu „eðlilega 

umhverfi“ (á heimili þeirra og á vinnustað fagaðilans) og voru þau hljóðrituð og 

gögnin afrituð og greind í framhaldi af því (Taylor & Bogdan 1998). 
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Hljóðrituðum gögnum verður síðan eytt að rannsókn lokinni til að gæta fyllsta 

trúnaðar.  

c. Aðgengi og tengslamyndun 

Ég bjó vel að því að hafa lifað og hrærst í veruleika þolenda og að hafa myndað 

sterk tengsl við þolendur og fagaðila, áður en rannsóknin hófst. Ég byrjaði á því 

að leita til Stígamóta sem sérhæfir sig í þjónustu við þolendur kynferðisofbeldis 

og bað þar um ráðleggingar og handleiðslu, bæði fyrir mig sjálfa sem 

rannsakanda og fyrir viðmælendur mína, ef á þyrfti að halda. Starfskonur 

Stígamóta voru boðnar og búnar að veita mér hvers kyns aðstoð, útvega mér 

viðmælendur og vera mér innan handar. Ég átti því gott aðgengi bæði til þess að 

gera þátttökuathugun mína og til þess að fá viðmælendur.  

Strax í september 2008 samþykkti einn þolandi að veita mér viðtal og í 

framhaldi af því ákvað ég að nota svokallaða veltiaðferð (Taylor & Bogdan 

1998) þar sem einn viðmælandi bendir mér á annan. Með þessum hætti er byggt 

upp traust milli rannsakenda og þátttakenda sem erfitt er að mynda með öðrum 

hætti. Aðferðin reyndist árangursrík til aðgengis og tengslamyndunar sem annars 

hefði ekki lukkast.  

d. Viðmælendur og vettvangur 

Viðmælendur mínir voru eftirfarandi: Ein fagkona hjá Stígamótum og sautján 

þolendur kynferðisofbeldis. Ég tók opin viðtöl við þessar átján konur, fagkonuna 

í húsnæði Stígamóta en við þolendurna talaði ég í þeirra „eðlilega“ umhverfi, á 

heimili þeirra. Auk þess gerði ég þrjár þátttökuathuganir í húsnæði Stígamóta en 

þangað geta þolendur sótt hvers kyns þjónustu. Öllum nöfnum og 

persónueinkennandi þáttum var breytt til að gæta fyllsta trúnaðar.  

Viðmælendur mínir voru konur á aldrinum 25-63 ára. Sautján voru 

gagnkynhneigðar og ein var samkynhneigð. Staða þeirra var mismunandi, þrjár 

voru öryrkjar, tvær höfðu lokið háskólaprófi, ein var iðnlærð og vann við þá 

grein, fjórar voru nemar, fimm voru á vinnumarkaði og þrjár voru atvinnulausar. 

Allar konurnar áttu börn, sjö voru giftar, í sambúð eða sambandi, ellefu voru 

fráskildar eða einstæðar.  
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e. Skráning og úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun fólst í átján viðtölum og þremur þátttökuathugunum. Viðtölin voru 

tekin upp á segulbandstæki og afrituð strax á eftir. Athuganir voru skráðar að 

loknum þátttökuathugunum. Gögnin voru greind samhliða gagnaöflun þar sem 

ákveðin þemu voru greind sem síðan mátti staðfesta eða skoða nánar með því að 

taka fleiri viðtöl. Gögnin voru marglesin og nokkur meginþemu dregin fram, þau 

voru síðan flokkuð og greind með það að markmiði að fá mynd af reynslu 

viðmælenda. Úrvinnslan byggði á aðleiðslu (e. inductive) í samræmi við 

hefðbundna úrvinnslu eiginlegra rannsókna þar sem þróuð var innsýn og 

skilningur á viðfangsefninu út frá mynstri í gögnunum (Taylor & Bogdan 1998). 

Við lestur og greiningu gagnanna hafa nokkur meginatriði eða þemu komið skýrt 

í ljós en um þau mun ég fjalla í niðurstöðuköflum. 

2.8 Siðferðileg álitamál 

Tilgangur rannsóknar minnar var að skoða og greina áhrif kynferðislegs ofbeldis 

á kynverund kvenna. Þar sem um viðkvæmt málefni er að ræða, gerði ég mér 

grein fyrir því að ég þyrfti að gæta siðarreglna í hvívetna. Í öllu ferlinu hafði ég 

siðarreglur félags- og mannvísindadeildar til hliðsjónar sem hafa það að 

markmiði að skapa siðferðilegan ramma og viðhalda trausti á réttmæti rannsókna 

og heiðarleika þeirra sem þær stunda. Undirbúningur fyrir rannsóknina fólst 

meðal annars í því að senda tilkynningu til persónuverndar um vinnslu 

persónuupplýsinga og skila inn rannsóknaráætlun til siðanefndar til að fá leyfi til 

þess að rannsaka þessi viðkvæmu málefni. Hins vegar kom í ljós að ég þurfti 

ekki leyfi siðanefndar, þolendur kynferðisofbeldis teljast ekki „viðkvæmur 

hópur“ samkvæmt þeim skilgreiningum sem nefndin setur fram (Siðareglur fyrir 

rannsóknir í félagsvísindadeild Háskóli Íslands, 2006).  

Sú siðferðilega áhætta sem ég stóð fyrst og fremst frammi fyrir fólst í því að 

verið var að hreyfa við afar viðkvæmu málefni sem getur komið viðmælendum í 

uppnám. Ég reyndi því að lágmarka þá áhættu með því að bjóða upp á viðtöl hjá 

fagaðila (Stigamót og hjá sálfræðingi) ef með þyrfti. Einnig gerði ég 

þátttakendum grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og að þær gætu hætt þátttöku 

hvenær sem þær vildu. Ég valdi að ræða við konur sem höfðu unnið talsvert í 
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sínum málum þannig að ég væri ekki að ýfa upp sár sem hefðu ekki haft rými til 

að gróa. Auk þess spurði ég ekki út í atburðinn sjálfan og sagði þeim að þær 

þyrftu ekki að ræða hann. Ég lagði það til grundvallar að valda ekki 

þátttakendum mínum skaða og fylgdi þeim lögum og reglum sem kveða á um 

varðveislu persónuupplýsinga og réttindi einstaklinga. Þátttakendum var heitið 

fullum trúnaði: þær bera allar gervinafn og persónugreinandi einkennum þeirra 

var breytt. Ég varðveiti sjálf gögnin um þær og mun gæta fyllsta trúnaðar 

gagnvart viðmælendum mínum. Öllum viðtölum verður eytt að rannsókn 

lokinni.   

Eigindlegar rannsóknaraðferðir ganga út á það að rannsakandinn sé meðvitaður 

um eigin þátt: ég taldi því nauðsynlegt að leita handleiðslu fagaðila á meðan á 

rannsókninni stóð svo ég væri betur fær um að nálgast þátttakendur og einnig til 

þess að geta tekist meðvitað á við eigið gildismat og skoðanir þannig að hvorugt 

truflaði þátttakendur (Plummer 2001, Israel & Hay, 2006, Siðareglur: Háskóli 

Íslands 2006). 

 

2.9 Samantekt  

Í þessum kafla hef ég farið yfir aðferðafræði eigindlegra rannsókna og það 

skipulag innan þeirrar hefðar sem ég kaus að vinna eftir. Fyrirbærafræðin átti 

best við þá rannsóknarspurningu sem ég lagði af stað með og lagði grunninn að 

rannsókn, gagnaöflun, greiningu og úrvinnslu rannsóknargagna. Auk þess gerði 

ég grein fyrir vali á þátttakendum, tengslum mínum við þá og þeim siðferðilegu 

álitamálum sem óhjákvæmilega fylgja rannsóknum sem beinast að fólki og sér í 

lagi þegar málefnin eru jafn viðkvæm og raun ber vitni. Fyrirbærafræðin lítur á 

mannlega hegðun sem svar við því hvernig fólk skilgreinir veruleikann. 

Samkvæmt sjónarmiði hennar endurspeglast þekking okkar í því hvernig við 

skilgreinum hlutina og því er öllum stóra sannleika og alhæfingum hafnað. 

Fyrirbærafræðin og femínisminn flétta saman ákveðna heild, þar sem áhersla er 

lögð á að skilja veröldina út frá sjónarhorni og reynslu þátttakenda. Fyrirbærið 

kynferðisofbeldi er þá skoðað út frá reynslu þeirra sem hafa upplifað það. 

Fyrirbærafræðin og femínisminn, sem ég hef kosið að vinna með í þessari 

ritgerð, byggja á þekkingarfræði (e. epistemology) mótunarhyggju, sem 
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grundvallast á því að veruleikinn sé félagslega mótaður. Þekkingarfræðin segir 

til um hvernig við skiljum mannlega þekkingu, hvað hún þýðir og hvaða ályktun 

við getum dregið af henni. Samkvæmt mótunarhyggju er enginn hlutlaus 

sannleikur til, sem bíður eftir því að verða uppgötvaður. Merking verður til í 

gegnum samskipti okkar við veruleikann. Merking er ekki uppgötvuð heldur 

búin til (Crotty, 1998). Í næsta hluta ritgerðarinnar verður áhersla lögð á samspil 

samfélags og einstaklings og hvernig ríkjandi hugmyndarkerfi hafa áhrif á 

hugmyndir okkar og athafnir.  
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II. Hluti: Fræðilegur bakgrunnur 
 

Þessi hluti skiptist í þrjá kafla þar sem ég mun gera grein fyrir þeim kenningum 

sem byggt er á við úrvinnslu og greiningu gagnanna. Samkvæmt eigindlegum 

rannsóknaraðferðum sem stuðst er við í þessari rannsókn er nauðsynlegt að gera 

grein fyrir því hvaða veruleika við drögum fram í rannsókn okkar. Með því að 

gera okkur grein fyrir því skoðum við það fræðilega sjónarhorn (e. theoretical 

perspective) sem liggur til grundvallar aðferðafræðinni (e. methodology) sem við 

beitum.  

 

Í inngangi (1. kafla) kom fram að meginmarkmið rannsóknar minnar var að 

skoða helstu afleiðingar kynferðisofbeldis á þolendur. Út frá aðferðafræði 

feminískra rannsókna sem ég kynnti í 2. kafla er leitað eftir stærra samhengi til 

að skilja og túlka þá merkingu sem þolendur kynferðisofbeldis leggja í upplifun 

sína. Í anda aðferðafræði Dorothy Smith verður áhersla lögð á að staðsetja 

reynslu kvenna af kynferðisofbeldi út frá breiðara sviði valdatengsla en 

venjulega er gert. Valdasviðin eru flókin samkvæmt Smith og ná bæði yfir 

félagslegt atferli og samfélagslegar stofnanir. Í þriðja kafla mun ég því byrja á 

að skoða helstu kenningar félagsfræðinnar um hvernig skipan samfélagsins 

verður til, hvernig henni er viðhaldið og hvaða valdaöfl liggja þar að baki. Í því 

samhengi verður leitað í smiðju Pierre Bourdieu og Michel Foucault þar sem 

reifaðar verða kenningar þeirra um gangverk valdsins. Auk þess verður fjallað 

um femínískar kenningar um valdatengsl þar sem sjónum verður beint að 

kynjakerfinu en þar njóta karlar góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna. Í 

fjórða kafla verður sjónum beint að kynverund og kynfrelsi í anda róttæks 

femínisma. Leitað verður í smiðju femíníska lagaprófessorsins Catherine 

MacKinnon sem er þekktur boðberi stefnunnar. Réttarkerfið og lagaákvæði 

skipa þar stóran sess sem (valda)kerfi sem hafa grundvallaáhrif á ríkjandi 

hugmyndafræði samfélagsins. Hugmyndir Stephen Schulhofer lagaprófessors 

um nauðsynlegar umbætur á lögunum, verða einnig reifaðar. Þá verður gerð 

grein fyrir eðli mýta samkvæmt framsetningu Roland Bartes heimspekings og þá 

einkum það mikla vald sem þær undirbyggja. Í framhaldi af því verður fjallað 

um helstu nauðgunarmýtur sem samfélagið virðist taka trúanlegar. Loks verður 

fjallað um kynverund og kynfrelsi kvenna þar sem hugtakið samþykki gegnir 
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lykilhlutverki. Í fimmta kafla mun ég leitast við að gera grein fyrir þeim 

veruleika sem íslenskt lagaumhverfi býr þolendum kynferðisofbeldis. Ég mun í 

því sambandi skoða afdrif kæra og dóma samkvæmt ársskýrslu ríkissaksóknara 

þar sem kastljósinu verður beint að niðurfellingum kæra sem aldrei komast á 

dómsstig. Í framhaldi af því mun ég reifa helstu gagnrýni sem komið hefur fram 

á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna en hún snýr að verknaðarlýsingu 

nauðgunarákvæðisins, sem er sjaldan í samræmi við reynslu kvenna. Auk þess 

mun ég fjalla um kvennarétt sem beinir sjónum að því hvernig lögin hafa verið 

mótuð af karllægum viðhorfum og eru þar með hvorki sjálfstæð né kynhlutlaus 

heldur mótuð af lífssýn karla. Loks mun ég viðra stuttlega þá skoðun að 

kynfrelsi séu mannréttindi sem hverju samfélagi beri að virða og vernda.  

 

Til þess að ræða um kynferðislegt ofbeldi af einhverri dýpt er nauðsynlegt að 

skoða það samfélagslega umhverfi sem nærir það og það hrærist í. Í næsta kafla 

verða því valdatengsl samfélagsins kortlögð og jafnframt skoðað hvaða 

hugmyndir viðhalda þeim. 
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3. Fræðileg sjónarhorn og kenningar 

Til grundvallar rannsókn minni liggja kynjafræðilegar kenningar. Ígrundun 

gagnanna hefur leitt í ljós að femínískt sjónarhorn eiginlegra rannsóknaraðferða 

fellur best að reynslu þeirra sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Með 

hreyfingu femínista á áttunda áratug síðustu aldar var ofbeldi gegn konum dregið 

fram í dagsljósið og því haldið fram að hér væri á ferð vandamál sem varðaði 

samfélag, menningu og almenn gildi. Ég lít á mig sem femínista og með því tek 

ég ákveðna afstöðu sem felst í því að leita að skýringum á orsökum 

kynferðisofbeldis í samfélagsgerðinni, þ.e. í valda- og aðstöðumun milli karla 

annars vegar og kvenna og barna hins vegar. Femínistar hafa litið svo á að 

feðraveldið/kynjakerfið (e. Patriarchy/gender system) styðji þau félagslegu 

hlutverk, tengsl og stofnanir sem gera vald karla yfir konum mögulegt, eðlilegt 

og réttlætanlegt (MacKinnon, 1987/2001).  

Til þess að ræða um kynferðislegt ofbeldi er nauðsynlegt að fjalla um 

valdatengsl samfélagsins. Í þessum kafla mun nýta mér heimildir af ýmsu tagi 

sem allar eiga það sameiginlegt að fjalla um valdauppbyggingu samfélagsins. Ég 

mun leita í smiðju franska heimspekingsins Pierre Bourdieu og styðjast við 

samfélagsgreiningu hans. Einnig verður leitað í verk heimspekingsins Michael 

Foucault og greiningu hans á valdasamskiptum (e. power relation) sem hann 

telur ávallt byggjast á gagnkvæmni. Auk þess verða femínískar kenningar um 

valdatengsl reifaðar.  

3.1 Samfélagsgreining Bourdieu 

Franski félagsvísindamaðurinn Pierre Bourdieu (1930-2002) var einn áhrifamesti 

hugsuður Frakklands á 20 öld. Samfélagsgreining Bourdieus hefur haft mikil 

áhrif og hefur hann orðið sá fræðimaður sinnar samtíðar sem alþjóðlega 

fræðasamfélagið vitnar mikið til (Bourdieu, 2007). Það sem einkum hefur verið 

leitað eftir í smiðju Bourdieu er greining hans á skipan samfélagsins, hvernig því 

er viðhaldið og hvaða valdaöfl liggja þar að baki. Hugtakið habitus kemur úr 

verkfærakistu Bourdieu og hafa fjölmargir fræðimenn notað það sem 

greiningartæki á hin ýmsu svið samfélagins.  

Hugtakinu habitus er ætlað að lýsa vana, venjum eða lífsháttum sem 

einstaklingurinn tileinkar sér í því samfélagi sem hann lifir í. Samkvæmt 
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Bourdieu vísar habitus til reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem 

einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat einstaklingsins. Habitus er runnið 

einstaklingnum í merg og bein í kjölfar áralangrar dvalar hans við þau 

lífsskilyrði sem einkenna umhverfi hans. Þó að hver og einn hafi að einhverju 

leyti einstakan habitus er habitus einstaklingsins um leið ópersónulegur og 

félagslegur. Fólk sem elst upp í svipuðu umhverfi hefur gjarnan svipaðan habitus 

sökum þess að það meðtekur sömu samfélagsformgerðina. Vegna þessa finnst 

honum „smáheimur“ sinn vera sjálfsagður, eðlilegur og náttúrulegur. Skipti 

einstaklingurinn um umhverfi breytist habitus hans smám saman í kjölfarið. Slík 

ummótun er hins vegar hægfara að mati Bourdieu (Bourdieu, 2007, Swartz, 

1997). 

Í bók sinni Masculine domination segir Bourdieu (2001) að hann hafi alltaf 

undrast það sem hann kallar „paradox doxunar“. Hann kallar hinn tilbúna 

veruleika doxu sem er einhvers konar samheiti yfir almenna skynsemi sem 

ríkjandi hópur tileinkar sér. Þversögnin felst að hans mati í því að 

samfélagsskipanin með valdatengslum sínum (e. relation of domination), 

forréttindum og óréttlæti, varðveiti sjálfa sig svona auðveldlega. Þessi 

framsetning Bourdieu minnir að mörgu leyti á hugmyndir Smith um stýrandi 

valdatengsl (e. relation of ruling) sem áður hefur verið fjallað um. Samkvæmt 

Smith eru þessi stýrandi valdatengsl skipulögð og ákvörðuð af félagslegum 

ferlum sem eru fyrir utan mörk okkar daglega veruleika. Valdatengslunum er 

svo vel stýrt að „hinar óbærilegustu aðstæður tilverunnar“
6
 eins og Bourdieu 

nefnir þær, eru oft álitnar ásættanlegar og jafnvel eðlilegar. Að hans mati er eitt 

besta dæmi þessarar þversagnakenndu doxu yfirráð karlkynsins (ibid).  

3.2 Yfirráð karlkynsins 

Samkvæmt Bourdieu eru táknræn yfirráð (e. symbolic power) áhrifamestu 

yfirráðin í hverju samfélagi. Táknræn valdbeiting skýrist af innleiðingu 

valdaformgerða samfélagsins og veldur ómeðvitaðri þátttöku einstaklinga í eigin 

undirokun. Hún byggir hvorki á beinni þvingun né meðvituðu samþykki heldur 

renna valdaformgerðir samfélagsins saman við habitus viðkomandi. Þar sem 

hinn ríkjandi hópur ákvarðar doxuna er hið augljósa og kunnuglega doxan, sem 

                                                           
6
 „The most intolerable conditions of existance.“ (Bourdieu, 2001:1)  
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samfélagið hefur innleitt sem eðlilegt og almennt, samþykkt. Hinir jaðarsettu 

sem ekki hafa skilgreiningarvaldið tilheyra hins vegar sama veruleika og taka 

því fullan þátt í að viðhalda samfélagsskipaninni og þar með eigin undirokun. 

Táknræn yfirráð karla grundvallast á því að habitus kvenna samhæfir sig við 

ríkjandi habitus samfélagsins. Þess vegna hafa konur þá tilhneigingu að mati 

Bourdieu að líta svo á að undirsátastaða þeirra sé á einhvern hátt náttúruleg. 

Áratuga tilvist þeirra sem undirsátar samfélagsins ýtir undir það að í habitus 

þeirra innrætist ójafnræði kynjanna og þar með (van)mat þeirra á 

framtíðartækifærum sínum innan samfélagsins. Táknrænu yfirráðin smjúga 

þannig inn í vitund fólks án þess að það átti sig á þeim (Bourdieu, 2001/2007). 

 

Franski heimspekingurinn Michel Foucault (1926-1984) hefur annars konar 

sjónarhorn á valdahugtakið. Samkvæmt honum eru valdatengslin dýnamísk og á 

sífelldri hreyfingu.  

3.3  Gangverk valdsins 

Foucault segir að mikilvægt sé að greina í valdinu ákveðið net tengsla sem ætíð 

býr yfir mikilli spennu og sé á sífelldu iði, frekar en ákveðna forgangsröðun sem 

hægt sé að festa hendur á og hnika til. Sú mynd sem menn gera sér af valdinu 

lýsi stöðugri togstreitu í formi banna og reglna sem ráðandi aðilar í samfélaginu 

setja. Valdið er útsmogið hugmyndakerfi sem felur í sér sigur sem síðan leiðir til 

yfirráða. Foucault segir:  

Í stuttu máli þarf að fallast á að umræddu valdi er beitt en það lætur 

ekki fanga sig, að valdið er ekki „forréttindi“ ríkjandi stéttar sem 

hún hefur áunnið sér eða reynir að halda við, heldur er valdið 

heildaráhrifin af allri herkænsku umræddar stéttar – áhrif sem bæði 

birtast í og geta jafnvel breytt aðstæðum hinna undirokuðu. Á hinn 

bóginn er valdinu ekki einfaldlega og einvörðungu beitt á þá „sem 

ekki ráða yfir því“, eins og þegar skylda eða bann er annars vegar; 

valdið er bundið í þeim og smýgur í gegnum þá; það styður sig við 

þá rétt eins og þeir styðjast við þau brögð sem beitir þá í baráttu 

þeirra gegn valdinu (Foucault, 2005 s. 123-124, þýðandi Garðar 

Baldvinsson).  
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Valdatengslin teygja sig þannig langt niður í iður þjóðfélagsins með sérstökum 

einkennum er varða gangverk og hætti samfélagsins. Þau eru hulin líkt og doxa 

Bourdieu. Við þurfum að viðurkenna, að mati Foucault, að allt vald framleiði 

þekkingu sem þjónar valdinu best. Vald og þekking standa í gagnkvæmum 

tengslum. Allt vald leggur grunn að ákveðinni þekkingu og öll þekking leggur 

jafnframt grunn að ákveðnu valdi. Þetta þekkingarvald ákveður síðan hugmyndir 

og möguleg svið vitneskjunnar. 

Femínískum fræðimönnum hefur verið tíðrætt um stigveldisskipt valdakerfi 

sem sé dæmigert fyrir samfélagsbyggingu feðraveldisins/kynjakerfisins. Þar eru 

völdin í formi fárra einstaklinga (yfirleitt karlmanna) sem tróna efst í 

valdapíramídanum. Faucault telur hins vegar að valdið komi að neðan, frá fólki. 

Það sé ekki í höndum ríkis eða einstakra stofnana heldur sé höndlað með það á 

öllum sviðum samfélagsins þar sem fólk hefur samskipti á annað borð. Því talar 

Foucault um „valdatengsl“ (e. power relation), þar sem vald tengist ávallt 

samskiptum og í þeim sé það samþykkt. Þá segir hann að í hinum flókna 

samskiptavef sem einstaklingar mynda milli sín og umhverfisins verði til 

ákveðin gerð samskipta sem hafi mótandi áhrif á stofnanir samfélagsins og 

skipulag. Valdahugtak Foucault er ekki algerlega vélrænt því enda þótt við 

getum ekki losnað úr neti valdatengsla þá höfum við svigrúm til að gera okkur 

grein fyrir stöðu okkar innan þeirra og hafa áhrif á þau. Hugtakið valdatengsl 

gerir ráð fyrir því að vald eigi sér ekki eina uppsprettu eða komi einungis ofan 

frá heldur verði það til í samskiptum manna. Þannig er enginn fullkomlega 

valdalaus og enginn laus undan valdi annarra. Sérhvert okkar á í ólíkum 

valdatengslum sem skilgreina sjálfsveru okkar á margvíslegan hátt (Foucault, 

2005; Douglas, 2004). 

Sólveig Anna Bóasdóttir (1998) doktor í guðfræðilegri siðfræði, tekur undir 

skoðanir Foucault um valdasamskipti, þar sem hún segir í bók sinni Violence, 

power and Justice að vald sé tengslahugtak. Hver einstaklingur hefur vald í 

samanburði við einhvern annan og hægt er að skoða öll náin sambönd í ljósi 

valds. Sá sem hefur yfir meiri gæðum (efnislegum, félagslegum, andlegum) að 

ráða hefur sterkari stöðu andspænis þeim sem er verr settur. Valdastaða
7
 þeirra 

                                                           
7
 Sólveig segir einnig að uppsprettur valds tengist kyni, aldri, stöðu, efnahag, stétt, menntun og 

búsetu, svo nokkuð sé nefnt. 
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er með öðrum orðum í ójafnvægi (ibid). Þannig hafa margir femínistar skilgreint 

feðraveldið sem veldi þar sem gæðum samfélagsins er ekki jafn skipt á milli 

kynjanna og þar sem konur hafa takmarkaðri aðgang að gæðum samfélagsins en 

karlar (Okin, 1989, Sólveig Anna Bóasdóttir, 1998).  

3.4 Kynjakerfið/feðraveldið (e. patriarchy) 

Bourdieu segir að í gegnum söguna hafi karlar skilgreint tilveruna út frá eigin 

sjónarhóli með þeim afleiðingum að samfélagið og heimsmyndin er karllæg. 

Karllægu yfirráðin réttlæta sig sjálf í skjóli hlutleysis á sama hátt og doxa þar 

sem innleiðing habitus og doxunnar verður fólki eiginleg. Karllæg hugsun er 

með öðrum orðum talin hlutlaus og viðheldur þannig sjálfri sér (Bourdieu, 

2001). Undir formerkjum eðlishyggju voru yfirráð karla náttúruleg og talin hluti 

af eðli þeirra (Sigríður Matthíasdóttir, 2004). Heimspekingurinn John Stuart Mill 

skrifaði árið 1869 í bók sinni Kúgun kvenna að yfirráð karla yfir konum sé 

rótgrónasta yfirráðakerfi sögunnar. Vonir stóðu til að með lagalegu jafnrétti í 

anda frjálshyggjunnar og fyrstu bylgju femínista, væru konum flestir vegir færir 

(Mill, 2003). Raunin var og er önnur og í gegnum aðra bylgju kvennahreyfinga á 

áttunda og níunda áratug síðustu aldar bentu margar femínískar fræðikonur á að 

yfirburðastaða og forréttindi karla reyndist alþjóðlegt fyrirbæri sem margar 

fræðikonur nefndu feðraveldi (Rosaldo, 1974, Smith, 1974, Herdís Helgadóttir, 

2004). Þannig segir Rich (1976) í bók sinni Of Women Born: Womenhood as 

Experience and Institution að hugmyndafræði feðraveldisins hafi lifað af allar 

þjóðfélagslegar breytingar frá örófi alda og hafi þróast og aðlagast í tímans rás 

og sé enn í grunnatriðum hin sama (Rich, 1976). 

Orðið feðraveldi (e. patriarchy) á rætur að rekja til grísku orðanna faðir og 

lögmál. Orðið vísar til þeirra samfélagslegu og hugmyndafræðilegu kerfa, þar 

sem faðir eða föðurímynd hafa í hendi sér æðsta vald (Timm, & Sanborn, 2007).  

Frá því að hugtakið feðraveldi leit fyrst dagsins ljós hefur merking þess þróast 

og dýpkað verulega. Þorgerður Einarsdóttir prófessor í kynjafræði hefur fjallað 

um kynjakerfið sem hún kýs að kalla svo, í stað þess að nota hugtakið feðraveldi 

(e. patriarchy). Feðraveldishugtakið fékk gagnrýni fyrir að vera takmarkandi, 

ónæmt fyrir sögulegum breytingum og ýta undir samsæriskenningar (Þorgerður 
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Einarsdóttir, 2006). (Kynja)-kerfið er í þessu samhengi stjórnkerfi sem 

samræmist vel þeim hugmyndum sem Bourdieu og Focault setja fram.  

Kynjakerfið hefur verið borið uppi af árþúsunda gömlum hugmyndum um „eðli“ 

kynjanna sem gerðar voru að kjarna tilveru þeirra og sett framar öðrum 

félagslegum hlutverkum. Fjölmargar femínískar fræðikonur hafa fjallað um 

muninn á líffræðilegu kyni (e. sex) og félagslegu kyni eða kyngervi (e. gender). Í 

árþúsundir hafði hugmyndin um hið eðlislæga og óbreytanlega eðli kvenna reyrt 

konur í hlutverk samfélagslegra hefða en nú fékk sú hugsun hljómgrunn að 

kyngervið (e. gender) væri mótað og þar með breytanlegt. Áhersla var lögð á að 

aðgreina á fræðilegum grunni kyn og kyngervi. Femínískar fræðikonur töldu 

nauðsynlegt að greina það valdakerfi sem lá sögunni til grundvallar og hugtakinu 

kyngervi var stefnt gegn hverskonar eðlishyggju (Þorgerður Einarsdóttir, 2006; 

Timm, & Sanborn, 2007). 

Femíníski sagnfræðingurinn Joan Wallach Scott (1996) hefur fjallað um 

kyngervi sem nytsamlegt greiningartæki í sagnfræði. Í grein sinni: „Gender: A 

Useful Category of Historical Analysis“ segir hún að kjarni skilgreiningarinnar á 

kyngervi styðjist við innbyrðis tengsl milli tveggja þátta. Í fyrsta lagi er kyngervi 

undirstöðuatriði samfélagslegra tengsla sem byggir á skynjuðum mismun milli 

kynjanna. Í öðru lagi er kyngervi grundvallarbreyta til þess að tákngera 

valdatengsl. Scott leitar í kenningar Foucault um valdatengsl og telur líkt og 

hann að þau hafi ótal birtingarmyndir. Valdatengslin grundvallast í samskiptum 

fólks og stöðu þess innan valdanets samfélagsins, en valdanetið er ofið af 

breytum eins og stétt, aldri, kynþætti og kynhneigð, svo eitthvað sé nefnt. Scott 

segir að þrátt fyrir að staða einstaklingsins innan valdanetsins sé mismunandi þá 

sé kyn(gervi) ávallt grundvallarbreyta sem hefur strax frá fæðingu mótandi áhrif 

á líf einstaklingsins og skarast ávallt við aðrar breytur netsins. Öll fæðumst við 

karl eða kona og við fæðingu er okkur úthlutað kyngervi sem er mótað af 

hugmyndum samfélagsins (Scott, 1996, Þorgerður Þorvaldsdóttir, 1997, 

Þorgerður Einarsdóttir, 2006).  

Dr. Þorgerður Einarsdóttir prófessor í kynjafræðum bendir á að allar konur eigi 

það sameiginlegt að vera skipað skör lægra körlum, konur eru „hitt kynið“, 

karlmaðurinn er fyrirmyndin. Konur eru annars flokks þegnar í 



38 
 

karlveldissamfélagi þar sem karlmenn hafa viðhaldið yfirráðum sínum með því 

að hagræða stofnunum samfélagsins sér í hag (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

Þorgerður hefur leitað í kenningar og hugmyndir breska félagsfræðingsins 

Sylviu Walby um kynjakerfið, þar sem hún tekur á þessari gagnrýni og setur 

meira kjöt á beinin. Í grein Þorgerðar (2006) Kynjakerfið - úrelding í augsýn eða 

viðvarandi kynjahalli er fjallað á ítarlegan hátt um skilgreiningu Walby á 

kynjakerfinu. Walby skilgreinir kynjakerfið sem „félagslegt yfirráðakerfi þar 

sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna.“ Kynjakerfið hefur 

breyst umtalsvert á s.l. 100 árum. Yfirráðakerfið hefur færst frá einkasviðinu til 

hins opinbera sviðs með þeim afleiðingum að konur sem áður voru útilokaðar frá 

samfélagsþátttöku eru nú aðskildar eða undirskipaðar frá hinu ráðandi kerfi, hinu 

karllæga. Walby talar um að kynjakerfið sé borið uppi af sex sviðum sem eru 

atvinna, fjölskylda/heimili, menning, kynverund, ofbeldi og ríkisvald. Öll eiga 

þau það sameiginlegt að liggja djúpt í grunngerðum samfélagsins þó að þau séu 

mismunandi rótgróin og sýnileg. Þau geta líka haft áhrif á hvort annað og þau 

áhrif sjást best með því að rýna betur í hvert fyrir sig (ibid).  

3.5 Sex valdasvið kynjakerfisins 

Útfærsla Walby á sex valdasviðum kynjakerfisins byggir á því að meta þau með 

hliðsjón af reynslu og rannsóknum. Einnig setur hún hugmyndar sínar um kerfin 

í sögulegt samhengi til þess að meta hvort breytingar hafi orðið á 

yfirráðakerfinu. Atvinnulíf og markaður er fyrsta sviðið sem Walby nefnir en 

það svið sýnir hvernig yfirráðakerfið virkar á opinbera sviðinu. Konur eiga 

lagalega sömu réttindi og karlar en ennþá viðgengst óútskýrt launamisrétti og 

konur eru í miklum minnihluta í stjórnunarstörfum. Walby telur að meginástæða 

þess sé aðgreining og undirskipun, þar sem kvennastörf eru oft lægra launuð og 

síður metin en karlastörf. Fleiri þættir og svið spyrðast hér saman, þar sem helsta 

hindrunin hefur verið af hugmyndafræðilegum, efnahagslegum og félagslegum 

toga. 

 Fjölskylda og heimilislíf er annar þátturinn sem Walby nefnir en sá þáttur hefur 

löngum tilheyrt einkasviðinu og konum þar sem líf kvenna tengdist að stórum 

hluta því sviði í byrjun kvennabaráttunnar á 19. öld. Gríðarlegar breytingar hafa 

orðið á fjölskyldumynstri og fjölskyldan er ekki sama uppspretta yfirráða og 

áður var. Hins vegar benda rannsóknir til þess að konur beri enn meginábyrgð á 
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uppeldi barna og heimilisstörfum. Ekki er hægt að skýra þetta misræmi með 

líffræðilegu hlutverki kvenna, barneignum og brjóstagjöf, heldur hafa félagsleg 

tengsl ráðið meiru um valdasamræmi innan fjölskyldunnar. 

 Í þriðja lagi eru menningarlegir þættir sem fjalla um þær staðalímyndir 

karlmennsku og kvenleika sem gegnsýra menningu okkar og bera uppi hina 

ýmsu þætti kynjakerfisins. Kenningar Bourdieus og Foucault, sem áður hafa 

verið kynntar, hafa reynst gagnlegar til að afhjúpa þau valdatengsl sem grafa sér 

leið gegnum tungumálið, orðræðuna og umhverfi okkar.  

 Kynverund er fjórði þátturinn sem Walby fjallar um og er af flestum 

kenningarsmiðum nútímans talin félagslega mótuð. Kenningar MacKinnon 

(1993) eru í þessum anda þar sem hún segir að feðraveldið byggi á 

kynferðislegum yfirráðum karla. Samkvæmt henni er kynverund hið félagslega 

ferli sem mótar, skipuleggur, tjáir og skýrir kynhegðun fólks. Kynverundarferlið 

er samofið valdastoðum samfélagsins sem byggja á tvenndarandstæðuparinu 

karl/kona eða yfirráð/undirgefni, en ferlið er gagnvirkt og þess vegna hefur 

kyngervi á sama hátt áhrif á mótun kynverundar
8
 (MacKinnon, 1993 Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006).  

 Í fimmta lagi nefnir Walby ofbeldi sem er kynbundið þar sem karlar eru 

meirihluti gerenda og konur í yfir 90% tilvika þolendur (Ingibjörg Þórðardóttir, 

2009). Slíkt ofbeldi birtist m.a. í heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi. Ofbeldi 

gegn konum er birtingarform á yfirráðakerfi karla og styrkist enn frekar með 

öðrum yfirráðakerfum eins og t.d. klámvæðingunni.  

 Ríkisvald er sjötta valdsviðið sem samkvæmt Walby er vígvöllur margvíslegra 

pólitískra átaka en ekki einhliða tæki í höndum feðraveldisins eða auðvaldsins. 

Þannig hefur ríkisvaldið bætt stöðu kvenna eins og t.d. með lagalegu jafnrétti. 

Hins vegar eru flestar kenningar um ríkisvaldið gallaðar að mati Walby, því þær 

líta fram hjá þeim mismunabreytum sem hafa áhrif. Sviðin sex sem Walby setur 

fram sýna að kynjakerfið er sögulega og menningarlega skilyrt (Walby, 1997, 

Þorgerður Einarsdóttir, 2006).  

 

 

                                                           
8
 Nánar verður fjallað um kenningar MacKinnon og hugtakið kynverund í 4. og 5 kafla. 
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3.6 Samantekt  

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að kyn er grundvallarþáttur í mannlegri tilveru 

og einn mikilvægasti burðarás samfélagsþróunar. Öll þjóðfélög virðast aðgreina 

eftir kyni og slík aðgreining hefur áhrif á stöðu fólks og tækifæri í samfélaginu. 

Kyngervi er líklega einn mikilvægasti grundvöllur valdatengsla í samfélaginu 

vegna þess að það er alltaf til staðar, allir eru annað hvort karl eða kona.  

Hér að ofan hef ég reifað kenningar nokkurra fræðimanna um skipulag og 

viðhald samfélagsins sem er talin myndast í ákveðnum valdatengslum. Þau sex 

svið kynjakerfisins sem Walby greindi eru öll uppspretta yfirráða sem eru 

sögulega og menningarlega skilyrt. Eins og Foucault heldur fram þá á vald sér 

ekki bara eina uppsprettu sem flæðir í eina átt. Greiningartæki Walby sýnir að 

uppsprettan er margvísleg og árvegurinn kvíslast í margar áttir. Bourdieu segir 

að í gegnum söguna hafi karlar skilgreint tilveruna út frá sínum sjónarhóli með 

þeim afleiðingum að samfélagið og heimsmyndin er karllæg. Karllægu yfirráðin 

réttlæta sig sjálf í skjóli hlutleysis, á sama hátt og doxa þar sem innleiðing 

habitus og doxunar verður fólki eiginleg. Karllæg hugsun er með öðrum orðum 

talin hlutlaus og viðheldur þannig sjálfri sér. Í gegnum karllæg yfirráð og 

skilgreiningavald karla hafa samfélög mótast í aldanna rás.  

 

Út frá sögulegu samhengi hefur kynjakerfið breyst verulega samfara breyttum 

þjóðfélagsaðstæðum. Það virðist hins vegar lifa góðu lífi enn í dag og hefur 

skotið svo föstum rótum í sögu og menningu samfélagsins að það hefur lifað af 

helstu breytingar þjóðfélagssögunnar. Þungamiðja róttæks femínisma byggir á 

þessum forsendum og um hann verður fjallað í næsta kafla.  
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4. Kynverund og kynfrelsi í róttækum femínisma  

Femínismi er fjölbreytt flóra kenninga og fræðilegra nálgana sem eiga það 

sameiginlegt að beina sjónum að kynjamisrétti og kynjuðum valdatengslum. Hefð 

hefur verið fyrir því að skilgreina stefnur femínismans út frá hinu pólitíska litrófi. 

Út frá þeirri skilgreiningu er til frjálslyndur, marxískur, sósíalískur og róttækur 

femínismi. Þá hefur femínismi verið kenndur við hugmyndastrauma eins og 

sálgreiningu, tilvistarhyggju og póstmódernisma (Tong, 1989; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2002). Auk þess hefur femínismi verið kenndur við sérstaka hópa 

svo sem svarta og lesbíur, svo einhverjir séu nefndir. Þessar skilgreiningar sýna 

fram á að femínismi er lifandi og dýnamískt afl sem er í stöðugri þróun.  

 

Femínismi gengur út á meðvitund um ríkjandi gildi og ástand. Ekki er nægjanlegt 

að lýsa þeim veruleika eða skilja hann, heldur þarf að gagnrýna þau öfl sem 

viðhalda valdamisræmi og misrétti. Grundvallarmarkmiðið femínismans er að 

hrista upp í stoðum þess viðtekna og stuðla að breytingum (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2002).  

   Útskýringar á femínisma rúma sjaldan þann fjölbreytileika sem í honum er 

fólginn. Flestir virðast sammála um að femínismi rúmi kenningar og pólitískar 

aðgerðir og að hann hafi orðið til sem andmæli gegn kúgun kvenna. Innan hins 

víða ramma hans rúmast fjölmörg ólík sjónarhorn og kenningar.  

   Hér verður ekki fjallað um einkenni hverrar stefnu fyrir sig heldur mun ég rýna í 

þá stefnu innan femínismans sem mest er stuðst við í ritgerðinni, en það er 

róttækur femínismi.   

   Frjálslyndur femínismi hefur löngum verið gagnrýndur fyrir kynblindu og 

ónæmi á hversu karllægt samfélagið er. Marxismi og sósíalískur femínismi nægja 

ekki heldur til að útskýra kúgun kvenna þar sem þessar stefnur einskorða sig við 

hugmyndafræði stéttakúgunar í anda marxismans. Róttækur femínismi samræmist 

vel kenningum Bourdieu, Foucault og Smith eins og fjallað verður um hér á eftir.  

 

Í þessum kafla mun ég beina sjónum að kynverund og kynfrelsi í anda róttæks 

femínisma. Ég mun leita í smiðju femíniska lagaprófessorsins Catharine 

MacKinnon sem er þekktur boðberi stefnunnar. Réttarkerfið og lagaákvæðin 

verða hér í öndvegi þar sem þau hafa grundvallaáhrif á þá hugmyndafræði sem 



42 
 

samfélagið tileinkar sér. Hugmyndir Stephen Schulhofer lagaprófessors um 

nauðsynlegar umbætur á lögunum þar sem kynverundarréttur er í forgrunni, verða 

einnig viðraðar. Þá mun ég fjalla um eðli mýta og það vald sem þær hafa í 

framsetningu Roland Bartes heimspekings. Í framhaldi af því verður fjallað um 

helstu nauðgunarmýtur sem samfélagið virðist taka trúanlegar. Loks verður fjallað 

um kynverund og kynfrelsi kvenna þar sem hugtakið samþykki gegnir 

lykilhlutverki.  

4.1 Róttækur femínismi 

Róttækur femínismi á rætur sínar að rekja til kvennabaráttu 7. áratugarins. Slagorð 

hennar var: Hið persónulega er pólitískt! (e. The Personal is Political). Að mörgu 

leyti deila róttækir femínistar svipaðri sýn á manneskjuna og marxistar gera en 

takmarkanir marxismans á hinu kvenpólitíska sviði og kynblinda gerðu þessar 

róttæku konur fráhverfar honum.  

   Samkvæmt róttækum femínisma er kvennakúgunin til staðar á öllum sviðum 

samfélagsins og hún er greypt inn í samfélagið af hugmyndafræði 

feðraveldis/kynjakerfis. Rótækir femínistar voru fyrstir til að benda á fjölskylduna 

og hjónabandið sem pólitískar stofnanir sem þjóna fyrst og fremst hagsmunum 

karlveldis. Þeir hafna ríkjandi kerfi, telja að ekki sé hægt að ná fram umbótum 

fyrir konur innan þess og telja nauðsynlegt að umbreyta því til þess að jafnrétti 

verði að veruleika. Róttækir femínistar telja mikilvægt að kanna stöðu karla og á 

hverju áhrif þeirra í samfélaginu byggi í stað þess að einblína eingöngu á konur 

(Anderson, 2006).  

   Catharine A. MacKinnon er þekktur boðberi þessarar stefnu. Í kenningum sínum 

gengur hún út frá því að yfirráð karla séu greypt í samfélagsskipanina, í gerð 

samfélagsins, stofnanir og lagakerfi. Í bókinni Sex equality: Rape Law (2001) 

vitnar hún í Robert Dahl prófessor í stjórnmálafræði sem útskýrir á hvaða hátt 

menningin mótar ójöfnuð. Hann telur lakari stöðu kvenna viðhaldið með hinum 

sterkasta mannlega mætti, hinu þögla samþykki. Hann segir bæði einstaklinga og 

samfélagið í heild sameinast í því að hræða konur og beita þær valdi á beinan og 

óbeinan hátt í gegnum lög, venjur og siðvenjur. Þessari valdbeitingu sé svo 

viðhaldið í samfélagsgerðinni. Misrétti gegn konum sé því ekki sprottið af 

eðlislægum vanmætti heldur sé það afsprengi menningar þar sem karlkynið er 

viðmið alls (ibid).  
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  Aðalatriðið samkvæmt MacKinnon (2001) er að sjá og viðurkenna skiptingu 

valdsins í samfélaginu. Sú skipting hverfist um misrétti og óréttlæti. Samfélag 

okkar aðgreinir á kerfisbundinn hátt karla frá konum, ríka frá fátækum, 

gagnkynhneigða frá samkynhneigðum, ófatlaða frá fötluðum og unga frá öldnum, 

svo eitthvað sé nefnt. Hið síðara er undirskipað hinu fyrra og sú skipan leiðréttist 

ekki af sjálfu sér. Það sé því nauðsynlegt að þekkja hvað veldur ójöfnuðinum til 

að leiðrétta hann. Til þess að slík leiðrétting sé möguleg þarf samfélagið að opna 

augun fyrir þessum ójöfnu valdatengslum og leiðrétta óréttlætið með lagasetningu, 

fræðslu og jafnvel sértækum en tímabundnum aðgerðum.  

 Kynjamisrétti á sér djúpar rætur í sögunni og endurspeglast í samfélaginu með 

margskonar hætti, meðal annars í vændi, klámi og kynbundnu ofbeldi. Nauðganir 

eru taldar eitt skýrasta birtingarform kynjamisréttis og er það sjónarmið ein 

grunnforsenda rannsókna femínista á nauðgunum. Því miða femínískar rannsóknir 

oftast við að nauðganir séu félagslegt fyrirbæri (MacKinnon, 1987/2001).  

   Með því að flétta saman kenningar róttæks femínisma og kenningar Foucault, 

Bourdeau, Scott og Walby um valdaskiptingu samfélagsins verður leitast við að 

skoða hvaða misræmi viðheldur þeim ójöfnuði og órétti sem þolendur 

kynferðisofbeldis verða fyrir. Slíkur ójöfnuður og óréttur birtist skýrast í 

takmörkunum lagaákvæða til verndunar kynverundarrétti kvenna.  

4.2 Óbærilegur léttleiki kynverundarréttar kvenna 

Í bókinni Unwanted sex: The Culture Of Intimidation And The Failure Of Law, 

segir Stephen Schulhofer (1998) lagaprófessor að þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hafi 

ekki tekist að skilgreina nauðgun með viðhlítandi hætti. Fæstar skilgreiningar á 

nauðgun fela í sér viðurkenningu á því sem ætti að vera í forgrunni, þ.e. mikilvægi 

þess að vernda kynfrelsi einstaklings. Stephen Schulhofer telur að lög um 

nauðganir eigi að byggja á hugmyndum um kynfrelsi einstaklingsins og tengjast 

mannréttindum hans. Hann telur að kynfrelsi eigi að vera kjarninn í lagasetningum 

um nauðganir en að þessa hugmynd vanti algjörlega í þau grundvallarréttindi sem 

við teljum okkur eiga sem frjálsir og sjálfstæðir einstaklingar. Að hans mati er 

hvergi veitt jafn takmörkuð lagavernd á jafn mikilvægu sviði í lífi einstaklinga. Á 

einum stað segir hann: 
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Við búum í veröld þar sem lögin vernda okkur kröftuglega 

gegn alls konar aflsmunum, þjófnaði, misnotkun yfirvalda og 

blekkingum sem skaða yfirráð okkar yfir eignum okkar. Við 

búum í veröld sem heldur aldrei fram þeirri hugmynd að 

trúgirni brotaþola dragi úr ábyrgð manneskju sem nýtir sér 

yfirburði sína með þvingun, kúgun eða misnotkun á trausti. 

Samt sem áður er það raunin þegar kona leitar eftir 

sambærilegri vernd í kynferðisbrotamálum. Þær eru smánaðar 

með því að krafa þeirra um réttindi feli í sér sérstök forréttindi 

eða sú staðhæfing sett fram að þær séu að velta sér upp úr 

einhverju fórnarlambshlutverki
9
 (Schulhofer, 1998. s. 13,).   

Schulhofer segir að umbætur kynferðisbrotalaga sé langt frá því að vera 

viðunandi. Þegar kona segir „nei“ og reynir að berjast á móti er réttarkerfið 

líklegra í dag, en áður, að skilgreina framkomu árásaraðilans sem nauðgun. Þegar 

árásarmaðurinn viðhefur tal um að hóta líkamlegum skaða er ekki lengur litið á 

viðbrögð konu sem berst ekki á móti sem samþykki. Þegar við hins vegar hverfum 

frá aðstæðum sem munu hugsanlega valda verulegu líkamlegu ofbeldi sést 

greinilega hversu takmarkaðar endurbætur laganna hafa verið. Þá verður ljóst að 

neitun er ekki nægileg til að hægt sé að lögsækja fyrir nauðgun. Að mati 

Schulhofer kemur tvennt til. Annars vegar sú ævaforna goðsögn að þegar konur 

neiti samræði meini þær stundum já. Hinn þátturinn er lagaleg hindrun, því út frá 

hegningarlögum er ekki nóg að kona neiti samförum, svo virðist sem „sannanleg“ 

hótun um líkamlegt ofbeldi sé líka nauðsynleg. Þessi ofuráhersla laganna á 

sýnilega áverka hefur í för með sér að réttur kvenna til að vernda kynferðislegt 

sjálfræði sitt er ekki tryggt (ibid).  

Sú nálgun sem nauðgun hefur í núgildandi lögum á Íslandi virðist byggja á því 

hvort brotið hafi verið gegn þolanda með nægilega grófum hætti. Þessi ofuráhersla 

                                                           
9
 We live in a world in wich the law vigorously protects all of us against force, stealth, abuse of 

authority, and seception that impair our control over our property. We live in a world that never for 

a moment entertains the idea that a victim´s gullibility lessens the criminal responsibility of a 

person who takes advantage of the situation by intimidation, extortion, or abuse of trust. Yet when 

women seek comparable protection for the bodliy security and sexual integrity, they are 

disparaged as pleading for special privileges or wallowing in victimhood.  
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á ofbeldisþáttinn og verknaðarlýsingu minnir á lífseigar og útbreiddar 

nauðgunarmýtur sem virðast hafa teygt anga sína inn í réttarkerfið. Ekki er úr vegi 

að skoða helstu mýtur sem þrífast í samfélagi okkar um kynferðisofbeldi. 

4.3 „Eðli“ goðsagna og mýta 

Franski heimspekingurinn og táknfræðingurinn Roland Bartes heldur því fram að 

mýta sé ákveðin tegund orðræðu. Í grein sinni Myth today (1993) segir hann að 

tilgangur slíkrar orðræðu sé að gefa ákveðnu fyrirbæri merkingu með það að 

markmiði að búa til mynd af veruleikanum sem breiðir í raun yfir hann. Mýtan 

virkar ef móttakandi hennar sér hana sem eðlilegan hlut, eitthvað sem sprottið sé 

úr „eðli“ hlutanna. Barthes segir að mýtur tengist alltaf einhverju valdi og séu 

búnar til í þágu valds til þess að viðhalda því. Ráðandi valdaöfl reyna því að láta 

sínar mýtur öðlast hljómgrunn til þess að réttlæta forréttindi sín svo að þau geti 

notið þeirra án samviskubits (ibid).  

 

   Mýtur um „eðli“ kynjanna, um karlmennsku og kvenleika finnast í ýmsum 

myndum í samfélaginu. Talað er um þessa hluti eins og fastar og óbreytanlegar 

stærðir og lausnin felist í því að læra að virða þetta „ólíka eðli“ hvors kynsins fyrir 

sig.     

   Patricia Easteal lögfræðingur og Louise McOrmond-Plummer félagsfræðingur 

segja í bók sinni Real Rape-Real Pain (2008) að margir karlmenn hafi þá skoðun 

að sönn karlmennska felist í hæfni þeirra til að „skora“ hjá sem flestum konum. 

Alvöru karlmenn tæla konur til kynmaka þar sem neitun konunnar er aðeins 

tækifæri til að vinna óunnið vígi. Ekki er ætlast til að kynferðisleg löngun sé 

gagnkvæm, aðeins að karlmaðurinn fái það sem hann vill. Þessi hegðun er oft 

réttlætt með mýtunni sem Schulhofer gat um hér að ofan; að þegar kona neiti þá 

vilji hún í raun smá þrýsting og að gengið sé á eftir henni.  

 

„Stinnur limur og kynferðislegar athafnir eru almennt taldar lýsa 

stoltu augnabliki karlmanns og staðfestingu á karlmennsku hans. 

Hann er „sigurvegarinn“, stjórnandinn og sá sem veitir unaðinn. 

Hann hefur algert vald yfir konunni og í þessum athöfnum fellur 
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hann algjörlega saman við hugmyndina um hinn „sanna 

karlmann“.
10

“ (Easteal & McOrmaond-Plummer, 2008. S. 64).  

 

   Easteal og McOrmond-Plummer telja að það óréttlæti sem birtist í réttarkerfinu 

komi í raun ekki á óvart. Dómarar, lögfræðingar og lögregla tilheyra samfélagi þar 

sem slíkar mýtur eru algengar. Nauðgunarmýtur eru einn grundvallarþáttur í þeim 

viðhorfum sem brotaþolar mæta í samfélaginu (ibid). 

 

4.4 Nei þýðir í raun já 

Samkvæmt Easteal og McOrmond-Plummer eru nauðgunarmýtur aðallega tvenns 

konar. Annars vegar sú algenga og útbreidda skoðun að konur bjóði upp á 

nauðgun með hátterni sínu, meðvitað eða ómeðvitað. Hins vegar það viðhorf að 

konur ljúgi því að þeim hafi verið nauðgað. Að mati þeirra eru mýtur leið til þess 

að gera þolendur ábyrga fyrir verknaðinum. Mýtur sem þessar eiga rætur að rekja 

til hugmynda um ólíka kynverund kynjanna. Ef við lítum nánar á helstu 

hugmyndafræði kynverundar kynjanna samkvæmt framsetningu Easteal og 

McOrmond-Plummer, þá hljóðar hún á eftirfarandi hátt: 

Kynverund kvenna: Konur njóta þess að vera „þvingaðar“ 

eða tældar til kynferðislegra athafna. Þar af leiðandi gefur 

list „tælingar“ leyfi til að brjóta á bak aftur hvers kyns 

mótstöðu sem kemur frá konunni. Hún þráir í raun að verða 

yfirbuguð af seiglu karlmannsins, sem gefst ekki upp þó að 

á móti blási. Ef „raunveruleg“ nauðgun hefur átt sér stað, 

hlýtur konan að hafa talsverða áverka, þar sem talið er að 

kona samþykki kynferðislegar athafnir ef hún berst ekki á 

móti þeim.  

Kynverund karla: Nauðgun er afleiðing kynhvatar sem 

verður stjórnlaus ef hún er vakin. Maðurinn er knúinn 

áfram af örvæntingafullri þörf fyrir fullnægingu þegar limur 

                                                           
10

 The erect penis and the act of intercourse are generally depicted as a proud moment for the man 

affirming his right to call himself a man. He is „the conqeror“, the leader, the expert, the teacher, 

the pleasure giver. He has total power over the woman, and in this act he is at one with the 

idealised „real man“.  
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hans verður örvaður af klæðnaði, hátterni eða skilaboðum 

sem konan (jafnvel ómeðvitað) sendir
11

 (Easteal & 

McOrmaond-Plummer, 2008. S. 66-67,). 

 

 Marvin M. Ellison (1996) prófessor í siðfræði segir í bók sinni Erotic Justice: A 

liberating Ethic of Sexuality að við lifum í menningu þar sem ójafnræði er gert 

kynferðislega aðlaðandi. Í karlveldismenningu þar sem kynjahyggja (e. sexism), 

gagnkynhneigðarhyggja (e. heterosexism) og kynþáttahyggja (e. racism) ráða 

ríkjum er fólki raðað í virðingarraðir þar sem hvítir karlmenn trjóna á toppnum. 

Skilgreiningar á kyni og kyngervi eru nýttar sem stjórnunar- og valdakerfi. Þannig 

ríkir karlveldiskynlíf sem viðmið um kynferðislegt atferli í þeirri 

karlveldismenningu sem við lifum í.  

   Hugmyndafræði karlveldisins gerir ráð fyrir að konur þarfnist karla á svipaðan 

hátt og börn þarfnast fullorðinna til þess að aga og stýra lífi þeirra þeim sjálfum til 

góðs. Yfirráð karla í samskiptum við konur eru álitin viðeigandi viðmið. 

Valdamunur kynjanna er þannig gerður kynferðislega aðlaðandi og konur upplifa 

sig sannar konur undir stjórn en karlar upplifa karlmennsku sína með yfirráðum, 

þar sem vald eins verður að orsök þjáningar og auðmýkingar annars. Að mati 

Ellison er mikilvægt að við sjáum og skiljum hvernig hin karllæga menning hefur 

mótað kynverundina í þessa veru. Stjórnun hindrar ekki bara ástríka nánd heldur 

undirbýr hún jarðveginn fyrir ofbeldi, smættun og auðmýkingu, þar sem nei þýðir 

í raun og veru já (ibid). Rétt er að skoða aðra mýtu sem Easteal og McOrmond-

Plummer (2008) nefna en hún er um lygakvendin sem ljúga að ósekju upp á 

saklausa menn.  

                                                           
11

 Female sexuality: Women enjoy being“coerced“ or persuaded to engage in sexual intercourse. 

Therefore, the art of „seduction“ allows for any reservation on the part of the woman to be 

rigthfully overcome by the persitence of the man. If it´s „real“ rape, she will probably have 

additional injuries too since in the rape culture, many see women as agreeing to sexual intercourse 

unless the resist throughout.  

Male sexuality: Rape is an effect or consequence of a libido that is uncontrollable if aroused. The 

man is driven by his desperate need to orgasm once his penis has been aroused by the woman´s 

attire, manner, placement at certain time; messages- often unknown to her- that her dress and 

behaviour supposedly send ans of course by other intimate behaviours which she has permitted.  
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4.5 „Konur ljúga til um nauðgun vegna samviskubits“ 

Það viðhorf að konur kæri kynferðisofbeldi að ósekju virðist lifa góðu lífi. Þannig 

segir Brynjar Níelsson hæstaréttarlögmaður í grein sem birtist á vefmiðlinum 

Pressunni þann 22. janúar s.l. að fullt af dæmum séu til þar kynferðisbrotum sé 

ranglega haldið fram af ýmsum ástæðum, s.s. vegna framhjáhalds, samviskubits, 

eineltis o.s.frv. (Brynjar Níelsson, 2010). Sveinn Andri Sveinsson 

hæstaréttarlögmaður sagði í viðtali við Kastljósið þann 17. febrúar s.l. að það 

megi ekki útiloka að hinn meinti brotaþoli sé að gera mönnum upp sakir (Sveinn 

Andri Sveinsson, 2010).  

   Raddir lögfræðinga á borð við Brynjar og Svein Andra eru áhrifamiklar í 

samfélaginu, þeir koma reglulega fram í viðtölum og halda úti öflugum 

bloggsíðum sem margir lesa. Þessar yfirlýsingar þeirra eru endurspeglanir á þeirri 

goðsögn að kynferðisbrotakærur sé oft lygar og uppspuni. Samkvæmt erlendum 

rannsóknum er innan við tvö prósent allra nauðgunarkæra upplognar eða sama 

hlutfall og í öðrum brotaflokkum. Samkvæmt upplýsingum frá neyðarmóttöku 

vegna nauðgana í Fossvogi eru 1-2% þeirra mála sem þangað berast byggðar á 

fölskum grunni (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009; Agnes Björg Tryggvadóttir, 

2008).  

 

Það er erfitt að dæma um hvers vegna þessi mýta er svona lífseig. Dr. Judith 

Herman prófessor í geðlækningum telur að það sé mjög freistandi að taka afstöðu 

með fremjandanum því það eina sem hann fer í raun fram á sé aðgerðarleysið. En 

ef við tökum hins vegar afstöðu með brotaþolanum þá krefst það aðgerða, baráttu 

og sársauka (Herman, 2001).  

 

Í marsmánuði 2010 var haldin ráðstefna í tilefni af 20 ára afmæli Stígamóta. Bar 

hún yfirskriftina Nauðganir og viðbrögð samfélagsins við þeim. Markmið hennar 

var að fylgja nauðgunarmálum frá verknaði til dóms og skoða hvað gerðist á 

hverju stigi. Allir þáttakendur lögðu ríka áherslu á mikilvægi þess að saklaus 

maður væri aldrei fundinn sekur. En jafnframt var leitað svara við því hvað kerfið 

gerði til þess að refsa þeim sem gerðist sekur um kynferðisofbeldi. (Silja Björk 

Huldudóttir, 2010b).  
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   Hlutverk dómstóla er að meta trúverðugleika vitna út frá þeirri atburðarrás sem 

átti sér stað. Menntun dómara og þjálfun í lögfræðilegum vinnubrögðum felur í 

sér ríka kröfu um að þeir geri greinarmun á persónulegum skoðunum sínum og 

tilfinningum og þeim kröfum sem leiða af lögum og viðurkenndri lögfræðilegri 

aðferðarfræði við beitingu þeirra (Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2008).  

   Sæunn Kjartansdóttir sálgreinir hélt erindi á ofangreindri ráðstefnu þar sem hún 

sagði að margt benti til að það kæmi niður á rannsóknum og meðferð 

kynferðisbrotamála að þeir sem sinntu þeim tækju ekki nægileg mið af hinum 

órökrétta hluta huga síns. Þegar meta á gögn sem eru í hæsta máta huglæg dugar 

rökhugsun ekki ein og sér. Til þess að meta trúverðugleika fólks og komast til 

botns í hegðun sem er langt út fyrir ramma þess sem telst venjulegt, þarf að beita 

tilfinningalegu innsæi sem getur aldrei verið annað en persónulegt og huglægt. 

Ætli maður að skilja aðra manneskju þarf hann að setja sig í spor hennar, en slíkt 

veltur fremur á persónulegum þáttum en faglegri þekkingu, að mati Sæunnar. Þeir 

þættir sem hafa áhrif á samsömun með öðrum eru t.d. kyn, aldur, persónuleiki og 

þjóðfélagsstaða. Þannig má t.d. búast við að miðaldra karlmaður eigi auðveldara 

með að setja sig í spor jafnaldra kynbróður síns en ungrar stúlku. Hann getur því 

trúlega betur ímyndað sér hve hrikalegt það væri að vera dæmdur saklaus en að 

lamast af ótta frammi fyrir ofurefli og veita enga mótspyrnu (Silja Björk 

Huldudóttir, 2010b). 

   Á ráðstefnunni kom einnig fram að í ljósi reynslunnar sé öllum hollt að 

endurskoða og endurmeta bæði kerfi og verklag sem hafa verið sett um meðferð 

og rannsókn þessarar mála. Það er því ótækt að kerfið annað hvort seinki eða komi 

í veg fyrir að brot gegn svo mikilsverðum grundvallarmannréttindum og kynfrelsi 

rati til dómsstóla (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009, Silja Björk Huldudóttir, 

2010b).  

4.6 Kynverund og kynfrelsi kvenna  

Kvennahreyfingar áttunda áratugarins börðust fyrir auknu kynfrelsi kvenna. 

Baráttan var háð gegn tvíræðni og íhaldssemi rótgróinna stofnana samfélagsins og 

gegn karlkyns fræðimönnum sem höfðu í gegnum tíðina skilgreint kynverund 

kvenna út frá sjálfum sér og eigin hugmyndum. Þær kröfðust réttar til 

getnaðarvarna, fóstureyðinga og að konur gætu skilgreint kynverund sína á eigin 

forsendum en ekki annarra. Í kjölfarið var kynlíf aðgreint frá getnaði í fyrsta sinn 
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með almennu aðgengi að getnaðarvörnum og kynlífsbylting 20. aldar varð að 

veruleika (Anderson, 2006). Samkvæmt Hjördísi Hákonardóttur núverandi 

hæstaréttardómara tengist kynfrelsi réttinum til að ráða yfir eigin líkama. Að 

hennar mati þarf slíkur réttur að samræmast sjálfsvirðingu manna og þeim 

grundvallarrétti að þurfa ekki að þola ólögmætar þvinganir (Hjördís 

Hákonardóttir, 1994).  

Kynfrelsi er frelsi hverrar manneskju til að ákveða hvort og hvenær hún vill taka 

þátt í kynferðislegum athöfnum. Samkvæmt Pan American Health Organization 

sýna nýjustu rannsóknir á kynverund (e. sexuality) að hún sé undirstöðuþáttur í 

mannlegri tilveru. Kynverundarréttindi (e. sexual right) eigi því að vera hluti af 

grundvallarréttindum hvers einstaklings. Kynverundarréttindi eru miklu víðtækari 

réttindi en líkamsréttur því kynverund nær til allra þátta mannlegrar tilveru. 

Skilgreining Pan American Health Organization: PAHO
12

 á kynverund er 

eftirfarandi: 

Kynverund vísar til innsta kjarna mannlegrar tilveru sem nær 

til kynferðis, kyngervis, sjálfsvitundar í tengslum við bæði 

kynferði og kyngervi, svo og til þess hvort kynhneigð 

einstaklings beinist fremur að karli eða konu. Kynverund vísar 

að auki til munúðar, ástartilfinninga og æxlunar. Þessar víddir 

birtast í hugsunum fólks, ímyndunum, þrám, trú, viðhorfum, 

gildum, iðkunum, athöfnum, hlutverkum þess og samböndum. 

Kynverund verður til í samspili fleiri áhrifaþátta s.s. þátta sem 

eru líffræðilegs, sálræns, félags-efnahagsleg, menningarlegs, 

siðferðilegs og trúarlegs eðlis. Hugtakið kynverund felur allt 

þetta í sér en ekki er nauðsynlegt að allir þessir þættir komi 

fram til þess að hægt sé að tala um kynverund. Í grófum 

                                                           
12 Ákveðin þáttaskil urðu þegar samvinna Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (World Health 

Organization skammstafað: WHO) bandarísku heilbrigðismálastofnunarinnar (Pan American 

Health Organization: PAHO) og Alheimssamtaka um kynfræði (World Association for Sexology: 

WAS), átti sér stað á tímabilinu 1960-1990. Þar leiddu saman hesta sína helstu fræðimenn 

heilsugæslu þar sem áhersla var lögð á kynheilsu (e. sexual health) sem mikilvægan hluta af 

heilsugæslu. Á þessu tímabili hefur mikil þróun og aukin þekking átt sér stað á þessu sviði, sem 

hefur dýpkað skilning og vitund fræðimanna á kynverund. 
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dráttum birtist kynverund okkar þó í öllu sem við erum, 

hugsum og gerum
13

 (Promotion of Sexual Health: 

Recommendation for Action, 2000: 8). 

Samkvæmt skýrslu PAHO eru möguleikar manneskjunnar til þess að sinna þessari 

grundvallarþörf sinni á heilbrigðan hátt grundvölluð á því að kynverundarréttur 

eða kynfrelsi hennar séu virt og viðurkennd. Mikilvægt er að hver manneskja fái 

að tjá kynverund sína til þess að hún geti blómstrað án þess að eiga hættu á að 

verða fyrir áreiti sem heftir hana sem kynveru. Kynverundarréttur eru algild 

mannréttindi, grundvölluð á eðlislægu frelsi, virðingu og jafnrétti allra manna 

(Promotion of Sexual Health: Recommendation for Action, 2000). 

Til að tryggja að einstaklingar þrói heilbrigða kynverund og almenna velferð, 

verður að viðurkenna og verja kynverundarrétt hvers einstaklings. Ábyrg 

kynhegðun er mikilvæg og er í samhljómi við einstaklinginn sjálfan, samskipti við 

aðra og samfélagið. Hún einkennist af sjálfstjórn, gagnkvæmni, heiðarleika, 

virðingu og samþykki. Ábyrg kynhegðun veldur ekki skaða, tjóni, undirokar ekki 

eða vanvirðir, ráðskast ekki með eða brýtur á rétti annarrar manneskju eða 

mismunar henni. Ef kynverundarréttur er viðurkenndur sem hluti af 

mannréttindum væri það mikilvægt tæki í baráttunni gegn mismunun og ofbeldi 

(ibid).  

Stephen J. Schulhofer sem áður hefur verið minnst á segir að þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir hafi ekki tekist að skilgreina nauðgun með viðhlítandi hætti. Fæstar 

skilgreiningar á nauðgun fela í sér viðurkenningu á því sem ætti að vera í 

forgrunni, þ.e. mikilvægi þess að vernda kynfrelsi einstaklings. Schulhofer segir 

að þrátt fyrir að miklar samfélagslegar og lagalegar endurbætur hafi átt sér stað á 

undanförum þremur áratugum, tekst lögunum ekki enn að tryggja konum rétt til 

kynfrelsis. Afar mikilvægt er að samfélagið hefjist handa og skilgreini hvað felist 

                                                           
13

 „Sexuality refers to core dimension of being human which include sex, gender, sexual and 

gender identity, sexual orientation, eroticism, emotional attachment/love, and reproduction. It is 

experienced or expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, activities, 

practices, roles, relationships. Sexuality is a result of the interplay of biological, psychological, 

socioeconomic, cultural, ethical and religious/spiritual factors. While sexuality can include all of 

these aspects, not all of these dimensions need to be experienced or expressed. However, in sum, 

our sexuality is experienced and expressed in all that we are, what we feel, think, and do.“  
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í kynfrelsi hverrar manneskju. Að hans mati eiga refsiákvæði um kynferðisofbeldi 

að snúast um kynfrelsi einstaklingsins sem felst í því hvort hann samþykkir að 

taka þátt í kynferðislegum athöfnum eða ekki (Schulhofer, 1998). 

4.7 Samþykki 

Samkvæmt Schulhofer eru tvær hliðar á kynfrelsi sem báðar eru jafnmikilvægar. 

Annars vegar virka hliðin en í henni felst rétturinn til að velja hvernig, með 

hverjum og hvenær einstaklingur kýs kynferðislegt samneyti. Hins vegar er hin 

óvirka hlið kynfrelsisins sem beinist að réttinum til að geta hafnað samræði eða 

öðrum kynferðismökum, vegna ástæðu eða án ástæðu. Hann telur það vera 

áhyggjuefni hversu þröngan skilning lögin leggja í orðið valdbeiting og einnig 

hvernig lögin hafa enn ekki útfært skilgreiningu á þvingun og misnotkun trausts. 

Þessi lagatúlkun kemur í veg fyrir að kona geti af fúsum og frjálsum vilja 

samþykkt eða hafnað kynferðislegu sambandi og þegar hún hafnar því þá bregðast 

lögin henni með því að tryggja ekki að val hennar sé virt. Schulhofer telur að 

virðing fyrir kynfrelsi geri kröfu um að einstaklingur tryggi sér jákvætt samþykki. 

Einstaklingur brýtur á kynferðislegu sjálfræði annars þegar hann sýnir 

kynferðislega hegðun án þess að tryggja að hann hafi fullgilt samþykki, jafnvel 

þótt engum ógnunum sé beitt til að hefta val viðkomandi (Schulhofer, 1998).  

Ragnheiður Bragadóttir (2006) lagaprófessor við Háskóla Íslands telur að 

nauðgunarhugtak sem er eingöngu byggt á samþykki, krefjist ítarlegrar útlistingar 

á því hvernig skilgreina eigi samþykkið. Að hennar mati er erfitt að færa sönnur á 

svo huglæg atriði. Slík sönnun mundi standa og falla með því hvað þolandinn lét í 

ljós eða gaf til kynna, í stað þess að snúast fyrst og fremst um hið ólögmæta og 

refsinæma atferli fremjandans. Ragnheiður telur að ef hægt sé að sanna að hinn 

brotlegi hafi beitt ofbeldi eða hótunum um slíkt, hljóti að mega gera ráð fyrir að 

þolandi sé þvingaður til makanna, því annars hefði ekki þurft að beita 

áðurnefndum aðferðum til þess að ná fram kynmökunum. Auðveldara er að sanna 

slík atriði en samþykkisskortinn. Ragnheiður telur að brotaþoli lendi frekar undir 

smásjá sé nauðgunarlögunum breytt og samþykkisskortur yrði þungamiðja í stað 

verknaðaraðferðar. Slíkt myndi væntanlega ekki bæta stöðu brotaþola. Hins vegar 

má benda á að viðbrögð brotaþola vega þungt í nauðgunarmálum þar sem 
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mótspyrna hans (eða skortur á henni) virðist vera aðalatriðið. (Ragnheiður 

Bragadóttir, 2006).  

Þingmennirnir Atli Gíslason, Þuríður Backman, Lilja Mósesdóttir og Eygló 

Harðardóttir telja hins vegar að megináhersla á verknaðaraðferð
14

, líkamlegt 

ofbeldi, líkamlega áverka og hótanir eins og 194. gr. hgl. birtir, sé alvarlegt brot á 

mannréttindarákvæðum um friðhelgi einkalífs. Þau lögðu fram frumvarp um 

breytingar á kynferðisbrotalögum í Alþingi í febrúar 2010. Í frumvarpinu er lögð 

til sú breyting á 1. mgr. 194. gr. að áherslan á verknaðaraðferðina verði algjörlega 

felld út úr textanum. Sjónarmið þingmannanna felur í sér að skortur á samþykki til 

kynmaka sé ofbeldi í sjálfu sér (Atli Gíslason, Þuríður Backman, Lilja 

Mósesdóttir, Eygló Harðardóttir, (2009-2010). 

Í ræðu og riti hefur Atli Gíslason leitað mikið til sjónarmiða Schulhofer sem telur 

að krafa um raunverulegt samþykki mundi ekki færa sönnunarbyrðina á hendur 

sakbornings. Sakborningur væri aðeins fundinn sekur ef hann vissi að hann hefði 

ekki yfirlýst samþykki konunnar eða ef hann sýndi glæpsamlegt hirðuleysi með 

því að áætla að hann hefði samþykki hennar. Með því að verða að fá yfirlýst leyfi, 

með orðum eða gjörðum, getum við krafist þess að við upphaf samfara sýni hver 

einstaklingur fulla virðingu fyrir sjálfræði hins með því að staldra við og kanna 

hvort hann hefur fullt samþykki (Schulhofer,1998).    

Guðrún Jónsdóttir talskona Stígamóta sagði á ráðstefnu um nauðganir og meðferð 

þeirra í kerfinu að taka þyrfti ofbeldisþáttinn út úr nauðgunarákvæði 

hegningarlaganna og leggja þess í stað áherslu á samþykki eða réttara sagt skort á 

því. Enda er nauðgun aðeins nauðgun ef samþykki skortir (Silja Björk 

Huldudóttir, 2010b). 

4.8 Samantekt 

Hér hef ég gert grein fyrir þeim menningarbundnu forsendum sem mynda 

undirstöður lagalegs umhverfis og einkennast af karllægum yfirráðum á Íslandi 

líkt og í öðrum vestrænum samfélögum. Í þeim tilgangi að varpa frekara ljósi á 

                                                           
14

 Nánar verður skýrt frá sjónarmiðum Atla Gíslasonar og fleiri um verknaðaraðferð 

nauðgunarákvæðisins á bls. 62 í 5. kafla.  
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hinn kynjaða grundvöll samfélagsins fór ég yfir helstu áherslur róttæks 

femínisma. Samkvæmt honum er hugmyndafræði feðraveldis/kynjakerfis greypt 

inn í öll svið samfélagsins þar sem karlkynið er viðmið. Lögin eru þar engin 

undantekning eins og Catharine MacKinnon benti á. Lagaákvæði kynferðisbrota 

eru að hennar mati grundvölluð af reynslu karlmanna þar sem reynsla kvenna sem 

brotaþola er oft ekki í samræmi við lagaákvæði kynferðisbrotalaga. Þessi fjarvera 

kvenna mótar efni og innihald lagasetninga sem á áhrifaríkan hátt skilgreinir 

annars vegar hvað séu réttindi og hins vegar hvað séu brot á þeim. Atli Gíslason 

þingmaður og Stephen Schulhofer lagaprófessor telja að lög um nauðganir og 

kynferðisbrot eigi að byggjast á hugmyndum um kynfrelsi einstaklingsins og 

tengjast mannréttindum hans. Þeir telja að kynfrelsi eigi að vera kjarninn í þessum 

lagasetningum en að þeirra mati er hvergi veitt jafn takmörkuð lagavernd á jafn 

mikilvægu sviði í lífi einstaklinga. Ef lög um nauðganir væru byggðar á 

hugmyndinni um kynfrelsi þá þýddi það að raunverulegt samþykki yrði að vera til 

staðar, en í dag virðast lögin líta svo á að þögn sé sama og samþykki - sem firrir 

karla ábyrgð á að virða kynfrelsi kvenna. Ofuráhersla laganna á sýnilega áverka 

hefur í för með sér að réttur kvenna til að vernda kynferðislegt sjálfræði sitt er 

ekki tryggur. Þessi ofuráhersla á ofbeldisþáttinn og verknaðarlýsingu minnir á 

lífseigar og útbreiddar nauðgunarmýtur sem virðast hafa teygt anga sína inn í 

réttarkerfið. Roland Barthes segir að mýtur tengist alltaf einhverju valdi og séu 

búnar til í þágu valds og til þess að viðhalda því. Ráðandi valdaöfl reyna því að 

láta sínar mýtur öðlast hljómgrunn til þess að réttlæta forréttindi sín svo að þau 

geti notið þeirra án samviskubits. Easteal og McOrmond-Plummer segja að 

nauðgunarmýtur séu aðallega tvenns konar. Annars vegar sú algenga og útbreidda 

skoðun að konur bjóði upp á nauðgun með hátterni sínu, meðvitað eða ómeðvitað. 

Hins vegar það viðhorf að konur ljúgi því að þeim hafi verið nauðgað. Að mati 

þeirra eru mýtur leið til þess að gera þolendur ábyrga fyrir verknaðinum.  

Í kynjakerfishugmyndafræði eru yfirráð greipt inn í kynverund karla og útskýra af 

hverju einkenni á borð við drottnun og stjórnsemi þykja kynferðislega aðlaðandi. 

Á sama hátt er undirgefnin greypt í kynverund kvenna.  

   Samkvæmt skilgreiningu WHO og PAHO er kynfrelsi og kynverundarréttur 

einstaklings algild mannréttindi sem eru grundvölluð á frelsi, virðingu og jafnrétti 

allra manna. Réttarkerfinu hefur enn ekki tekist að tryggja konum þennan rétt, 
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þrátt fyrir að miklar samfélagslegar og lagalegar endurbætur hafi átt sér stað á 

undanförum þremur áratugum. Afar mikilvægt er að samfélagið hefjist handa við 

að skilgreina hvað felst í kynfrelsi hverrar manneskju. Mikilvægt er að 

refsiákvæði um kynferðisofbeldi snúist um kynfrelsi einstaklingsins sem felst í því 

hvort hann samþykkir eða er því mótfallinn að taka þátt í kynferðislegum 

athöfnum.  

Ósýnileiki þessa reglubundna og algenga ofbeldis sem fjölmargar rannsóknir 

staðfesta, sýnir hversu algengt það er. Það virðist ofið inn í stigveldi samfélags 

okkar sem gerir ríkjandi/víkjandi tengsl að eðlilegum aðstæðum og hvetur hina 

sterku til að viðhalda valdi sínu með aflsmunum. Í þessu andrúmslofti 

karlveldisins virðist sem ruglingurinn á milli kynferðislegra athafna og 

kynferðislegs ofbeldis hafi gegnsýrt helstu stofnanir samfélagsins, kynslóð fram af 

kynslóð.  

Hér að ofan hefur menningarbundið umhverfi laganna, eða sá habitus sem lögin 

verða til í, verið reifaður. Í næsta kafla verða lögin sjálf skoðuð og krufin og 

þannig verður leitast við að gera grein fyrir þeim veruleika sem íslenskt 

lagaumhverfi býr þolendum kynferðisofbeldis. 
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5. Lagaákvæði um kynferðisbrot 

Kynferðisbrot teljast með alvarlegustu refsiverðum brotum í íslensku réttarkerfi. 

Nauðgun og kynferðisbrot gegn börnum eru til að mynda næst alvarlegustu 

brotin á eftir manndrápi sé horft til refsimarka laganna. Lagaákvæðin um 

kynferðisbrot eru í XXII. kafla almennra hegningarlaga nr. 61/2007 og hafa þau 

nýlega verið tekin til endurskoðunar þar sem lögin tóku gildi 4. apríl 2007. 

Vitundarvakning hefur orðið og þekking á eðli og afleiðingum kynferðislegs 

ofbeldis hefur aukist mikið á undanförnum áratugum eða frá því 

kynferðisbrotakafli almennra hegningarlaga nr. 19/1940 var endurskoðaður með 

lögum nr. 40/1992. Þegar breytingar urðu á ákvæðunum 1992 höfðu þau verið 

óbreytt í rúma hálfa öld.  

Ragnheiður Bragadóttir (2006) lagaprófessor segir í bók sinni Kynferðisbrot að 

brot gegn ákvæðum laganna hafi sjaldan komið til kasta dómstóla og umræða 

um þau var nánast engin fyrstu áratugina eftir 1940. Samfélagið gjörbreyttist á 

þessu tímabili og vitneskja um kynferðisbrot kom fram í dagsljósið. Frá 1992 

hefur þekking á kynferðisbrotum og afleiðingum þeirra aukist mikið. Það er ekki 

síst fyrir áhrif frá kvennahreyfingunni að þjóðfélagsleg umræða um þessi mál er 

orðin mun opinskárri og fæstir efast lengur um hversu algeng og skaðleg þessi 

brot eru (Ragnheiður Bragadóttir, 2006). Auk þess hafa framfarir orðið bæði 

innan réttarvörslukerfisins og heilbrigðiskerfisins til að tryggja réttlátari og 

skilvirkari meðferð kynferðisbrotamála. Löggjafinn hefur mætt þróuninni með 

lagabreytingum sem fela í sér umtalsverðar réttarbætur fyrir þolendur 

kynferðisbrota. Meðal helstu nýmæla er að skilgreining á hugtakinu nauðgun var 

rýmkuð verulega. Þá var réttarvernd til handa börnum aukin, m.a. með hærri 

refsimörkum og breyttum reglum um fyrningu. Óhætt er að fullyrða að með 

hærri refsimörkum sé löggjafinn að kalla á þyngri refsingar fyrir kynferðisbrot 

og eru sjáanleg merki þess að refsingar í þessum brotaflokki séu að þyngjast.  

Hér á eftir mun ég gera grein fyrir þeim veruleika sem íslenskt lagaumhverfi býr 

þolendum kynferðisofbeldis. Þá mun ég skoða afdrif kæra og dóma samkvæmt 

ársskýrslu ríkissaksóknara þar sem kastljósinu verður beint að niðurfellingum 

kæra sem aldrei komast á dómsstig. Í framhaldi af því mun ég reifa helstu 

gagnrýni sem komið hefur fram á verknaðarlýsingu nauðgunarákvæðisins, sem 
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er sjaldan í samræmi við reynslu kvenna. Auk þess mun ég fjalla um kvennarétt 

sem fjallar um hvernig lögin hafa verið mótuð af karllægum viðhorfum og þar 

með hvorki sjálfstæð né kynhlutlaus heldur mótuð af lífssýn karla. Loks mun ég 

viðra stuttlega þá framsetningu að kynfrelsi séu mannréttindi sem hverju 

samfélagi beri að virða og vernda, ekki aðeins í orði heldur einnig á borði.  

5.1 Lagaleg viðhorf til kynferðisofbeldis 

Lagaákvæði um kynferðisbrot eru eins og áður sagði í XXII. kafla almennra 

hegningarlaga. Ákvæðunum má skipta í fjóra flokka í samræmi við mismunandi 

hagsmuni þeirra sem þeim er ætlað að vernda.  

1. Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (194. gr-199. gr.) 

2. Kynferðisbrot gegn börnum (200. gr.-202.gr.)  

3. Vændi (206. gr.) 

4. Brot gegn blygðunarsemi og klám (209. gr. og 210.gr.)  

Kynferðisbrotalögin eiga það sameiginlegt að varða kynferðislíf fólks á einhvern 

hátt og veita athafnafrelsi á því sviði vernd. Sumum ákvæðanna er ætlað að 

vernda kynfrelsi fólks almennt. Öðrum er ætlað að vernda kynlíf þeirra sem eru 

minni máttar á einhvern hátt hvort sem það er vegna æsku, andlegs sjúkleika eða 

að viðkomandi þarfnist sérstakar verndar (Ragnheiður Bragadóttir 2006).  

Til afmörkunar mun ég skoða nánar tvö ákvæði í fyrstu tveimur brotaflokkunum, 

þar sem þau eiga við efni rannsóknar minnar. Það eru flokkar eitt og tvö; 

nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks og kynferðisbrot gegn börnum.  

5.1.1 Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks  
 

194. gr. laganna orðast svo: 

 

     Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann 

með því að beita ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri 

nauðung gerist sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki 

skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Til ofbeldis telst svipting 

sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum 
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hætti. 

     Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mælt 

er fyrir um í 1. mgr. að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra 

andlega fötlun manns til þess að hafa við hann samræði eða 

önnur kynferðismök, eða þannig er ástatt um hann að öðru 

leyti að hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið 

þýðingu hans. 

 

Skilgreiningar á hugtakinu nauðgun voru rýmkaðar verulega við þessa 

endurskoðun. Orðalagi ákvæðisins var breytt þannig að ofbeldi eða hótun er ekki 

lengur skilyrði sem verknaðaraðferð. Önnur ólögmæt kynferðisnauðung sbr. 195 

gr. eldri laga, og misneyting sbr. 196 gr. eldri laga, teljast nú einnig til 

nauðgunar. Tvö síðastnefndu eldri ákvæðin hafa breyst umtalsvert eða verið 

felld út. Í eldri ákvæðunum var refsirammi fyrir ólögmæta kynferðisnauðung og 

misneytingu, fangelsisvist allt að 6 ár (Ragnheiður Bragadóttir, 2006).  

Löggjafinn virtist áður hafa litið á kynferðisbrotin misalvarlegum augum eftir 

því hvaða verknaðaraðferð var beitt. Í stað 195. greinar áður kemur fram sérstök 

refsihækkunarheimild sem varðar 194. grein lagnanna.   

195. gr. laganna orðast svo: 

     Þegar refsing fyrir brot gegn 194. gr. er ákveðin skal 

virða það til þyngingar:  

a. ef þolandi er barn yngra en 18 ára,  

b. ef ofbeldi geranda er stórfellt,  

c. ef brotið er framið á sérstaklega sársaukafullan eða 

meiðandi hátt. 

 

Athyglisvert er að í orðalagi ákvæðisins er gert ráð fyrir að dómara sé skylt að 

virða þessa þætti til refsingar. Ragnheiður Bragadóttir prófessor og höfundur 

frumvarpsins bendir á að rannsóknir á dómum Hæstaréttar á árunum 1977-1996 

sýni að ekki hafi verið nægilega tillit tekið til ungs aldurs þolenda við ákvörðun 

refsingar. Hún bendir á að ungir þolendur hafi lítinn líkamlegan eða 

sálfræðilegan styrk til að verjast nauðgunum. Markmiðið með þessum lið 
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ákvæðisins er að leggja áherslu á hversu alvarleg og ámælisverð kynferðisbrot 

gegn börnum eru.  

 Öll ákvæðin í 194.-199. gr. hegningarlaga ná til brota gegn börnum jafnt sem 

fullorðnum (Ragnheiður Bragadóttir 2006). Slíkt heyrir þó til undantekninga því 

brot gegn börnum eru allajafna heimfærð undir 200-202. gr. hegningarlaganna 

en nánar verður fjallað um þau hér á eftir. Þau ákvæði voru sett með það að 

markmiði að vernda sérstaklega börn og unglinga gegn kynferðislegu ofbeldi og 

áreiti. Við þeim er hins vegar, í sumum tilfellum, vægari refsing og erfitt að sjá 

hvernig það verndi börn frekar gegn kynferðisofbeldi. Einnig virðist enn felast í 

breytingunum, sem að ýmsu leyti eru til góðs, ákveðið misræmi.  

Með lagabreytingu á 194. gr. hgl. 2007 er opinberlega viðurkennt að 

mannréttindabrot á fötluðum/geðsjúkum/áfengisdauðum eða þeim sem ekki eru í 

aðstöðu til að spyrna við athæfinu eru litin jafn alvarlegum augum og um 

nauðgun sé að ræða. Nýtt misræmi virðist hins vegar verða til í lagabálknum við 

þessa breytingu. Ennþá stendur sú krafa að þeir sem ekki falla undir fatlað, 

geðsjúkt eða áfengisdautt fólk eða eru með öðrum orðum taldir færir um að 

spyrna á móti, sýni mótspyrnu þegar þeim er nauðgað. Annars er ólíklegt að litið 

verði á atvikið sem nauðgun (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009).  

5.1.2 Kynferðisbrot gegn börnum 

Samkvæmt skilningi laganna, skortir börn og unglinga líkamlegan og andlegan 

þroska til kynferðisathafna. Því þarf að vernda þau sérstaklega gegn því ofbeldi 

sem kynferðislegar athafnir gagnvart þeim fela í sér og einnig fyrir óheppilegum 

afleiðingum kynferðissambands þegar þau eru svo ung að slíkt samband er 

skaðlegt fyrir þau. Kynmök við barn eru í eðli sínu gróft ofbeldi gagnvart því og 

má því ekki undir nokkrum kringumstæðum eiga sér stað. Ákveðið 

aldurstakmark er sett í lagaákvæðin til þess að koma í veg fyrir slíkt ofbeldi og 

kynferðismök við börn undir tilteknum aldri eru fortakslaust bönnuð. 

 

200. gr. [Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við 

barn sitt eða annan niðja skal sæta fangelsi allt að [8 árum] 

og allt að [12 ára] fangelsi sé barnið yngra en 16 ára. 

Önnur kynferðisleg áreitni manns gagnvart barni sínu eða 
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öðrum niðja en sú er greinir í 1. mgr. varðar allt að 4 ára 

fangelsi og allt að 6 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára.
15

 

 

Athyglisvert er að refsimörkin eru mun lægri þegar barni er nauðgað en 

fullorðinni manneskju. Þegar fullorðinni manneskju er nauðgað skal gerandi 

sæta fangelsisvist eigi skemur en eitt ár og allt að sextán árum eins og segir í 

194. gr. hgl. Ef ákvæðin eru sett til að vernda börn sérstaklega er óskiljanlegt 

hvers vegna slíks misræmis gætir, þar sem munar fjórum til átta árum á 

hámarksrefsingunni. Eini munurinn hér er að engin verknaðarlýsing er í þessu 

ákvæði eins og er í 194. gr. hgl. Hér er með öðrum orðum ekki gerð krafa um 

að beitt sé ofbeldi eða hótunum um slíkt. Ávallt er saknæmt að hafa samræði 

við börn, sama hvaða aðferð er notuð. Lögin kveða á um að 194. gr. eigi líka 

við um börn, en ákvæðin þar eiga hins vegar aðeins við ef ofbeldi er beitt. Brot 

gegn börnum eru yfirleitt heimfærð undir 200.-202. greinar hegningarlaganna, 

enda á ofbeldi sjaldnast við þegar um misnotkun á börnum er að ræða. Ólíklegt 

er að yngri börn geri sér grein fyrir hvað felst í athæfinu. Auk þess er yfirleitt 

tilgangslaust fyrir barn að spyrna á móti vegna aflsmunar. Barn sem á allt sitt 

undir foreldri sínu, spyrnir enn síður á móti. 

 

Í 202. gr. hgl. á við þegar ekki er um skyldleika að ræða, þar segir: 

 [Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra 

en [15 ára], skal sæta fangelsi [ekki skemur en 1 ár og allt að 16 

árum]. [Lækka má refsingu eða láta hana falla niður, ef gerandi og 

þolandi eru á svipuðum aldri og þroskastigi]. 

Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir í 1. mgr. Varðar 

fangelsi allt að [6 árum].  

 

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir (2009) bendir á það í bók sinni Á Mannamáli að 

misræmis gæti í lagabálkunum. Svo virðist sem að gerandi eigi yfir höfði sér 

þyngri refsingu ef hann misnotar barn sem hann þekkir ekki, heldur en sitt 

                                                           
15

 Hornklofinn segir til um breytingar á lögunum sem gerðar voru 2007, þynging varð um 2 ár í 

báðum liðum.  
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eigið barn. Þetta misræmi er algjörlega óskiljanlegt (ibid). Ef maður nauðgar 

ókunnugu barni eru refsimörkin svipuð og sé um nauðgun að ræða, að 

lágmarki eitt ár og allt að 16 árum. Ef hinn sami nauðgar sínu eigin barni 

munar fjórum til átta árum á hámarksrefsingunni og engin lágmarksrefsing er 

við því broti.  

  Sameignlegt báðum ákvæðum eru hins vegar þeir dómar sem hafa verið 

kveðnir upp. Þeir nýta ekki nema fjórðung af hámarksrefsingu ákvæðanna, þar 

sem refsingin hefur allajafna verið á bilinu eitt til þrjú ár (Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir, 2009). 

5.2 Kærur og dómar 

Á árunum 2003-2007 voru um 40% allra mála sem bárust til Ríkissaksóknara 

felld niður. Mál sem heyra undir kynferðisbrotamál voru hins vegar felld niður í 

71% tilfella. Ef skoðuð er árskýrsla Ríkissaksóknara má sjá tölur yfir fjölda mála 

sem heimfærð hafa verið undir 194.-198. gr. almennra hegningarlaga. 

Eftirfarandi tafla sýnir þau mál sem bárust ríkissaksóknara undanfarin 5 ár og 

afdrif þeirra. Segir í skýrslunni að hlutfall niðurfelldra mála sé hátt í þessum 

málaflokki og einnig hlutfall sýknudóma.  

 Tafla 1: Kynferðisbrot (194.-198. gr. hgl.)  

  Alls Niðurfellt Ákært 
Sýknað 
héraðsd. 

Sakfellt 
héraðsd. Áfrýjað 

Sýknað 
Hæstir. 

Sakfellt 
Hæstir. 

Ódæmt 
Hæstir. 

Ár fjöldi fjöldi fjöldi Fjöldi fjöldi fjöldi fjöldi fjöldi Fjöldi 

2003 65 49 16 11 5 4 1 3 0 

2004 43 32 11 3 8 6 0 6 0 

2005 52 33 19 8 10 5 0 5 0 

2006 69 51 18 6 12 8 0 7 1 

2007 71 59 19 2 17 12 0 5 7 

Alls 300 214 83 30 52 35 1 26 8 
Heimild: Ársskýrsla Ríkissaksóknara 2007  

Þar sem ný kynferðisbrotalög tóku gildi um mitt ár 2007 er áhugavert að skoða 

það ár sérstaklega. Þar er þess getið í skýrslunni að á árinu 2007 hafi 

Ríkissaksóknara borist 71 mál sem heimfærð voru undir ofangreind ákvæði. Af 

þeim voru 59 felld niður eða um 83% kynferðisbrotamála sem bárust embættinu. 

Ákæra var gefin úr í 19 málum þar af var sýknað í 2 af þeim 19 málum sem fóru 

fyrir dóm (Ríkissaksóknari, 2007). Auk þess sést að af þeim 17 málum sem 
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enduðu með sakfellingu í héraðsdómi var 12 málum áfrýjað. Fimm voru staðfest 

af Hæstarétti en þegar þetta er skrifað hefur ekki enn verið dæmt í sjö þeirra.  

Í bók Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur (2009) kemur fram að á tímabilinu 2002 til 

2006 bárust Ríkissaksóknara 155 kærur vegna nauðgana. Af þeim voru 105 

felldar niður eða tæp 70%. Ákært var í 50 málum og lauk 22 þeirra með 

endanlegri sakfellingu eða um 14% kærðra mála. Á sama tímabili leituðu 472 

einstaklingar á Neyðarmóttökuna í Fossvogi og 67 á Neyðarmóttökuna á 

Akureyri. Alls 408 mál komu á borð til Stígamóta og 156 leituðu í 

Kvennaathvarfið vegna kynferðisofbeldis (ibid). 

Margt bendir til þess að konur veigri sér við að kæra nauðgun. Mikill minnihluti 

þeirra sem leita til Stígamóta leggur fram kæru vegna nauðgunar. Aðalástæðan 

er vantrú á kerfinu, því er ekki treyst að það komi nokkuð út úr kærunni 

(Ingibjörg Þórðardóttir 2009). Enskar og bandarískar rannsóknir hafa einnig sýnt 

fram á að mikill meirihluti nauðgana er ekki kærður. Sömu rannsóknir hafa hins 

vegar leitt í ljós að kærulíkur aukast eftir því sem líkamlegir áverkar eru meiri 

eftir nauðgun og sömuleiðis ef gerandi er ókunnugur (Jónatan Þórmundsson, 

1989). Ákveði brotaþoli að leggja fram kæru vegna kynferðisofbeldis er líklegra 

en ekki að hún verði felld niður, en fari hún alla leið eru miklar líkur á því að 

gerandinn verði sýknaður í dómssal - hann braut ekki af sér samkvæmt skilningi 

laganna (MacKinnon, 1987/1993/2001; Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). 

Ragnheiður Bragadóttir (2006) prófessor segir í bók sinni Kynferðisbrot, að skýr 

munur sé á engilsaxneskum og germönskum rétti, sem kemur sérstaklega fram í 

ákvæðunum um kynferðisbrot. Í engilsaxneskum rétti er ofbeldi eða hótanir um 

slíkt ekki þáttur í skilgreiningu á nauðgunarhugtakinu, heldur er nauðgun 

skilgreind þar út frá hugtakinu samþykki. Ragnheiður segir frá því að Írar og 

Englendingar hafi sett fram ákvæði um kynferðisbrot þar sem nauðgun er 

skilgreind út frá hugtakinu samþykki í samræmi við hina engilsaxnesku hefð. 

Samþykki telst vera fyrir hendi: „ ... þegar manneskja samþykkir viljug samræði 

og hefur frelsi og hæfni til að skilja hvað felst í slíku samþykki.“
16

 (Stevenson, 

Davies, & Gunn, 2003). Okkar lög fylgja hins vegar germanskri hefð og 

                                                           
16

„... as a person freely agreeing by choice and who has the freedom and capacity to make that 

choise.“ 
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samkvæmt henni eru verknaðaraðferðir tilgreindar í ákvæðunum um 

kynferðisbrot, t.d. ofbeldi, hótanir eða misneyting. Ragnheiður segir jafnframt að 

ljóst sé bæði af túlkun laganna og réttarframkvæmdinni að skortur á samþykki sé 

skilyrði þess að brot hafi verið framið. Norrænir fræðimenn hafa bent á að 

orðalag ákvæðis um verknaðarlýsingu leiði til þess að of mikil áhersla sé í 

nauðgunarmálum lögð á að sanna viðbrögð þolanda og því falli háttsemi 

gerandans í skuggann (Ragnheiður Bragadóttir, 2006).  

Þungamiðja laganna á verknaðarlýsingu nauðgunarákvæðisins gerir það að 

verkum að þær konur sem berjast ekki kröftuglega á móti þannig að augljósir 

áverkar séu til staðar, hafa lítinn hvata til að kæra. Ef brotið miðar ekki að þeim 

lýsingum sem þar standa, fellur kæran yfirleitt niður (Atli Gíslason og Jóhanna 

Katrín Magnúsdóttir, 2006, Ríkissaksóknari, 2007).   

5.3 Verknaðarlýsing nauðgunarákvæðisins 

Atli Gíslason og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir (2006) gagnrýna í grein sinni 

Réttarvernd kynfrelsis, að almenn hegningarlög tryggi ekki réttarvernd 

kynfrelsis. Þótt greinin sé skrifuð fyrir gildistöku lagabreytinganna sem var gerð 

4. apríl 2007 er margt í gagnrýni þeirra sem á enn við og vert er að skoða. 

Gagnrýni þeirra felst einkum í því að orðalag refsiákvæðanna endurspeglar ekki 

þá réttarþróun sem gerð er krafa um samhliða aukinni þekkingu og skilningi á 

mannréttindum. Ákæruvaldinu sé gert að sanna að samþykki hafi ekki verið fyrir 

hendi til kynmaka. Sama eigi við um rannsóknir, sönnunarmat, ákærur og dóma í 

þessum málaflokki. Með refsilöggjöfinni sé kynfrelsi skert en það brjóti í bága 

við 71. gr. Stjórnarskrárinnar sem varðar friðhelgi einkalífsins.  

Friðhelgi einkalífsins nær yfir ýmis mannréttindi sem varin eru af Stjórnarskrá 

Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu sem Ísland er aðili að. Mikilvægustu 

einkalífsréttindin er réttur hvers manns til lífs og að ráða yfir eigin líkama og 

sálarlífi. Að sama skapi tengist kynfrelsi réttinum til frelsis, mannhelgi og að 

ráða yfir eigin líkama (Hjördís Hákonardóttir 1994, Atli Gíslason og Jóhanna 

Katrín Magnúsdóttir, 2006).  

   Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir (2005) lögfræðingur segir í kandídatsritgerð 

sinni Nauðgun frá sjónarhorni kvennaréttar, að sá greinarmunur sem gerður er á 

kynferðisbrotum eftir verknaðaraðferð sé óeðlilegur. Löggjöfin verði að taka 
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mið af þeim hagsmunum sem raunverulega er brotið gegn þegar þessi brot eru 

framin, þ.e. kynfrelsi, athafnafrelsi og sjálfsákvörðunarrétti þolenda. 

Verknaðaraðferðin ætti því að vera aukaatriði en ekki þungamiðja í 

skilgreiningum á kynferðisbrotum (ibid).  

   Guðrún Margrét Guðmundsdóttir (2003) hefur einnig fjallað um þessi 

sjónarmið í MA sinni Af hverju nauðga karlmenn? Þar segir hún að skipting 

kynferðisbrota út frá verknaðaraðferð sé birtingarmynd á ólíku vægi kynfrelsis 

kvenna við mismunandi aðstæður (ibid). Kynferðisofbeldi einkennist af því að 

kynferðislegum athöfnum er beint gegn vilja þess sem fyrir ofbeldinu verður og 

veldur skaða. Konur hafa á grundvelli reynslu sinnar skilgreint nauðgun sem 

kynferðisofbeldi karla þar sem sjálfsákvörðunarréttur kvenna er virtur að vettugi 

og réttur þeirra til sjálfstjórnar er brotinn á bak aftur (Guðrún Jónsdóttir, áá). 

Þrátt fyrir breytingar á ákvæðum 194. gr. hgl. er enn lögð áhersla á 

verknaðaraðferð frekar en verndarhagsmuni og samþykki.  

 

Eins og sagt var frá í 4. kafla hafa þingmennirnir Atli Gíslason, Þuríður 

Backman, Lilja Mósesdóttir og Eygló Harðardóttir lagt fram frumvarp um 

breytingar á 1. málsgrein 194. gr. hgl. á Alþingi í febrúar 2010. Leggja þau til að 

ákvæðið verði einfaldað enn frekar og áherslan á verknaðaraðferðina verði 

algjörlega fellt úr textanum. Frumvarp þeirra miðast við að gera skort á 

samþykki að þungamiðju kynferðisbrota að engilsaxneskum sið. Að þeirra mati 

nýtur kynfrelsi kvenna ófullnægjandi réttarverndar. Í samanburði við önnur 

lagaákvæði er varða friðhelgi einkalífs þá þykir refsivert að rjúfa bréfleynd eða 

húsfrið nema samþykki liggi fyrir. En þegar brotið er gegn kynfrelsi, skiptir 

verknaðaraðferð meira máli en samþykki (Atli Gíslason, Þuríður Backman, Lilja 

Mósesdóttir, Eygló Harðardóttir, (2009-2010)). 

Ef lögin gera valdbeitingu að forsendu fyrir nauðgun, þá verður mótspyrna 

einnig óhjákvæmileg forsenda. Fæstar konur berjast hins vegar á móti.  

Í skýrslu starfshóps Ríkissaksóknara um meðferð nauðgunarmála kemur fram 

að lögregla hafi í allmörgum málum haft afskipti af ungum konum sem óskuðu 

eftir að komast á Neyðarmóttöku, en vildu ekki leggja fram kæru. Í skýrslunni 

segir orðrétt:   
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Þá háttaði svo til í mörgum málum sem voru kærð að lýsingar 

kærenda eða önnur atvik gerðu að verkum að ekki var hægt að 

sýna fram á að verknaðarlýsingu hegningarlagaákvæða um 

kynferðisbrot væri fullnægt, s.s. um ofbeldi, hótun, nauðung eða 

misneytingu (Ríkissaksóknari 2002, s. 10). 

 

Í skýrslu sem dómsmálaráðuneytið gaf út árið 1989 í kjölfar könnunar á 

rannsókn og meðferð nauðgunarmála kom fram að einungis fjórðungur kvenna 

veitti virka líkamlega mótspyrnu og 48% kvenna börðust ekkert á móti (Atli 

Gíslason og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir, 2006; Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 

2009).  

5.4 Refsimat dóma í kynferðisbrotamálum 

Þórdís Elva segir í bók sinni að þolendur sem horfa upp á gerendur sýknaða lýsi 

því sem öðru áfalli, ekki síður djúpstæðu og mannskemmandi en ofbeldinu 

sjálfu. Í þeim fáu tilfellum sem gerandinn er fundinn sekur eru dómarnir almennt 

mildir og endurspegla ekki grófleika glæpsins. Það eykur á vanlíðan og 

vanmáttarkennd þolandans að fá þau skilaboð að glæpurinn sem var framinn 

gegn líkama hans, sál og kynfrelsi sé léttvægur. Máli sínu til stuðnings vísar 

Þórdís til ársins 2006 þar sem ákært var í sjö málum fyrir samræði eða önnur 

kynferðismök við barn. Refsing þeirra sem sakfelldir voru var að meðaltali rúmir 

níu mánuðir. Meðalaldur brotaþola var 10 ár (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009).  

   Ragnheiður Bragadóttir (1999) prófessor hefur kannað ákvörðun refsingar í 

nauðgunarmálum. Til þess að varpa ljósi á hana hefur hún farið yfir alla dóma 

Hæstaréttar á 26 ára tímabili, þ.e. 1977-2002. Könnun hennar tekur aðeins til 

þeirra nauðgunarmála sem gengið hafa í gegnum allt refsivörslukerfið 

(réttarkerfið) og fengið efnislega úrlausn í Hæstarétti.  

   Á því tímabili sem Ragnheiður tók til athugunar gengu 40 dómar í Hæstarétti 

þar sem sakfellt var fyrir brot gegn 194. gr. hgl. Refsingarnar voru á bilinu eins 

til tveggja ára fangelsi og er það ofbeldi sem beitt er ráðandi um refsilengd. Ef 

mjög miklu ofbeldi er beitt getur refsingin farið upp í 4 ára fangelsi og er það sú 

hámarksrefsing sem beitt er í framkvæmd (Ragnheiður Bragadóttir, 1999/2006). 

Jafnframt segir Ragnheiður að það hafi verið venja í íslenskum rétti að ákvarða 

refsingu neðarlega innan refsimarka einstakra brotategunda, að manndrápum og 



66 
 

meiriháttar fíkniefnabrotum undanskildum. Refsingar í kynferðisbrotamálum 

hafa fylgt þeirri venju. Hefð er fyrir því í íslenskum refsirétti að hafa refsimörk 

ákvæða rúm, þannig að dómstólar hafa mikið svigrúm til ákvörðunar refsingar. 

Ragnheiður dregur þá ályktun í niðurstöðum sínum, að sú refsing sem 

Hæstiréttur ákveður fyrir brot gegn 194 gr. sé nokkuð hæfileg en gerir þó þann 

fyrirvara að dómar skuli ekki taka tillit til ungs aldurs þolenda við ákvörðun 

refsingar, þar sem þau (börnin) hafa sjaldan forsendur til að berjast á móti. 

Ungur aldur gerenda virðist hins vegar vega til mikillar mildunar (ibid).  

   Ragnheiður (2006) ítrekar ályktanir sínar með athugasemdum við frumvarp til 

lagabreytinga á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga, sem hún var fengin 

til að semja frumdrögin að. Auk þess segir hún að refsingum sé ætlað að hafa 

almenn og sérstök varnaðaráhrif, þ.e. að fæla menn frá brotum og endurhæfa þá. 

Þær eiga líka að fullnægja réttlætistilfinningu almennings sem sættir sig ekki við 

að menn skerði mikilvæg réttindi annarra án þess að hljóta refsingu. Refsingin er 

því endurgjald fyrir framin brot og nauðsynlegt að taka tillit til viðhorfa 

samfélagsins við ákvarðanir refsingar. Að mati Ragnheiðar á það ekki síst við 

þegar um er að ræða alvarleg afbrot eins og nauðgun eða kynferðisbrot gegn 

börnum (ibid).  

 

Um 80% landsmanna þykja refsingar almennt of vægar samkvæmt Þjóðarpúls 

könnun Gallups vorið 2008 (Capacent/Gallup, 2008). Í ágúst 2010 voru rúmlega 

fimmtán þúsund einstaklingar skráðir meðlimir í hópinn Þyngri refsingar fyrir 

kynferðis- og ofbeldisglæpi á Íslandi
17

 á vefsíðu Facebook. Á sama tíma eru 

rúmlega tuttugu þúsund einstaklingar skráðir á svipaða síðu á Facebook undir 

heitinu Nauðgunardómar á Íslandi eru bull
18

. Þessar tölur og könnun Gallups 

sýnir að stór hluti landsmanna vill breytingar á þessum málum. 

 

                                                           
17

 Hópur á Facebook: Þygri refsingar fyrir kynferðis- og ofbeldisglæpi á Íslandi: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=13406186939&ref=ts#!/group.php?gid=13406186939

&ref=ts 

18
 Hópur á Facebook: Nauðgunardómar á Íslandi eru bull 

http://www.facebook.com/group.php?gid=13406186939&ref=ts#!/group.php?gid=49364954516

6&ref=ts 
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5.5 Líf kvenna-lög karla 

Where, after all, do universal human rights begin? In small 

places, close to home.... 

-Eleanor Roosevelt. 

Samkvæmt MacKinnon verða lögin ekki til í einhverju hlutlausu tómarúmi. Þau 

mótast og breytast í gagnkvæmum tengslum við samfélagið, þar sem reglulega 

koma fram tillögur til breytinga á einstökum lagaákvæðum og að sama skapi 

mótstaða gegn slíkum breytingum. Á bak við hvert lagaákvæði er saga einhvers. 

Textar geta ekki af sér texta eins og sjálfvirk vél. Á bak við bókstafina er líf og 

reynsla, oft barátta sem er blóði drifin. Í þessu samhengi þarf að skoða hvaða 

reynsla leggur grunninn að lagaákvæðum.  

   Kynferðisbrot eru oft sögð kynbundin eins og áður hefur verið nefnt, vegna þess 

að þolendur eru í flestum tilfellum konur og karlmenn gerendur. Lagaákvæði 

kynferðisbrota eru að mati MacKinnon grundvölluð af reynslu karlmanna þar sem 

reynsla kvenna sem brotaþola er oft ekki í samræmi við lagaákvæði 

kynferðisbrotalaga. Þessi fjarvera kvenna mótar efni og innihald lagasetninga sem 

á áhrifaríkan hátt skilgreinir hvað séu réttindi og brot á sömu réttindum 

(MacKinnon, 1993).  

 

Sú menningarbundna forsenda lagaumhverfisins sem reifuð var í fjórða kafla 

endurspeglast í íslenskri löggjöf. Þannig segir Þorbjörg Gunnlaugsdóttir 

lögfræðingur í viðtali við Þórunni Hrefnu Sigurjónsdóttur (2005) að helsta 

gagnrýnin sem komið hefur fram á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna snúi að 

verknaðarlýsingu nauðgunarákvæðisins. Sú lýsing er sjaldan í samræmi við 

reynslu kvenna og hefur mun afdrifaríkari áhrif á konur en karlmenn, þar sem þær 

eru meirihluti þolenda. Í kandídatsritgerð hennar: Nauðgun frá sjónarhorni 

kvennaréttar, kemur fram að lagasetningarvaldið hafi lengst af verið hjá 

karlmönnum. Verknaðarlýsing nauðgunarákvæðisins snýst um að of mikil áhersla 

sé á líkamlegt ofbeldi við nauðgun eða hótunum um það. Slík áhersla samræmist 

líklega betur þeim ógnunum sem karlmenn standa helst frammi fyrir. Að hennar 

mati virðist sem karllæg hugsun sé ráðandi í þessum málaflokki og að 

reynsluheimur kvenna, einkum þolenda, sé ekki hafður að leiðarljósi. Sakfelling í 
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kynferðisbrotamálum virðist miðast við að hægt sé að flokka verknaðinn undir rétt 

hegningarlagaákvæði (Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir, 2005).  

5.6 Kvennaréttur 

Til að árétta enn frekar kenningar MacKinnon og samræma hann íslenskum 

veruleika leita ég til íslenskra kvenna sem fjallað hafa um kvennarétt. Í grein 

sinni Um rétt og kynferði, fjallar Brynhildar G. Flóvenz um hvernig lög og réttur 

hafi verið mótaður af karllægum viðhorfum. Karlar sáu um að móta, setja og 

túlka lögin, þar sem þeirra lífssýn, viðhorf og reynsla voru til grundvallar í 

réttinum.   

Út frá hefðbundinni lögfræði (pósitívisma) er litið á lögin sem kynhlutlaus og 

þau hafin yfir aðra samfélagslega þætti. Allt frá 19. öld hefur viðkvæðið verið að 

allir ættu að vera jafnir fyrir lögum og með því að beita aðferðum 

raunvísindanna væri unnt að ná markmiðinu um réttlátt samfélag. Vísindaleg 

þekking með trú á hlutlægni og nákvæmni varð grundvöllur sannleikans. 

Raunhyggja hefðbundinnar lögfræði (pósítivismi) var ríkjandi stefna í flestum 

fræðigreinum á síðustu öld. Samkvæmt þeirri stefnu eru lögin virt sem sjálfstæð, 

afmörkuð og aðskilin frá öðrum fræðilegum skýringum og sjónarmiðum. Lögin 

voru samkvæmt þessu ávallt í samræmi við siðferðishugmyndir samfélagsins og 

því voru mannréttindasjónarmið um siðferði eða félagslegar skýringar um eðli 

og áhrif laga í samfélaginu þeim óviðkomandi enda ávallt í samhljómi 

(Brynhildur Flóvenz, 2004). 

Kvennarétturinn sprettur upp úr þessum jarðvegi og bendir á ákveðna blindu á 

félagslegan veruleika eins og pósitívisminn setur hann fram. Slík framsetning 

dylji raunveruleika laganna sem styðji í krafti hlutleysis og sjálfstæðis grundvöll 

ríkjandi samfélagsskipunar og þar með feðraveldi réttarins. Ein meginfullyrðing 

kvennaréttar er sú að lögin séu hvorki sjálfstæð né kynhlutlaus. Þau eru byggð á 

valdi sem er bundið félagslegum þáttum eins og stétt og kyni. Megináherslan í 

kvennarétti er að staða kynjanna í samfélaginu sé ójöfn þar sem hallar verulega á 

stöðu kvenna. Rétturinn
19

 er talin snerta kynin með mismunandi hætti á 

                                                           
19

 Brynhildur Flóvenz notar hugtakið „réttur“ yfir lög og dóma. 
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ákveðnum sviðum, þar sem líf og reynsla kynjanna sé að mörgu leyti ólík og 

taka verði tillit til þess við lagasetningu og túlkun laga.  

Kvennaréttur tengist femínisma órofa böndum þar sem grunnforsenda þeirra er 

hin sama, þ.e. að staða kynjanna sé ekki jöfn og að efnislegt jafnrétti kynjanna 

hafi ekki náðst með formlegu lagalegu jafnrétti. Helsti vitnisburður um það er að 

launajafnrétti er ekki náð, karlmenn virðast hafa greiðari aðgang að 

stöðuveitingum og kynferðisbrot sem konur verða fyrir vegna kynferðis síns 

sýnir skýra mismunun (Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2005). 

Hulda Elsa Björgvinsdóttir (2004) sýnir fram á það í grein sinni Hugtakið önnur 

kynferðismörk, að þeirrar tilhneigingar virðist gæta hjá dómstólum að gera 

minna úr kynferðisbrotum þegar stelpur eiga í hlut. Í þessu tilliti skoðar hún 

nokkra dóma og með hliðsjón af þeim virðist sem vægari refsing sé gagnvart 

kynferðisofbeldi gagnvart stúlkum en drengjum
20

. Að hennar mati liggur 

ástæðan ekki síst í því að reynsluheimur kvenna skili sér ekki inn í 

dómsniðurstöður (ibid). Fræðimenn á sviði kvennaréttar leggja áherslu á 

mikilvægi þess að það ríki meðvitund og skilningur á því að lög og túlkun þeirra 

geta mismunað kynjunum í reynd (Brynhildur Flovenz, 1997). 

 

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir segir í MA-ritgerð sinni Nauðgun frá 

sjónarhóli kvennaréttar, að það sé ekki að undra að í núgildandi 

nauðgunarákvæðum sé lögð áhersla á ofbeldi sem verknaðaraðferð þar sem það 

á vel við um reynsluheim karlmanna um líkamsmeiðingar. Karlmaður á 

auðveldara með að berjast gegn árásarmanni en kona. Frá þeirra sjónarhorni eru 

líkamlegir áverkar því ef til vill góð vísbending um alvarleika kynferðisbrota. 

Frá sjónarhorni kvenna getur málið litið öðru vísi út.  

                                                           
20

 Í nokkrum dómsmálum sem Hulda skoðaði virðist gerður greinarmunur á innri og ytri kynfærum 

stúlkna þegar gerandi sleikti kynfæri þeirra. Að sama skapi er ekki gerður slíkur greinarmunur á 

kynfærum drengja, eða hvort forhúð hafi verið sleikt eða ekki. Dómurinn gat þess að þar sem 

gerandi hafi sleikt utanverð kynfæri stúlkunnar sé ekki hægt að flokka athæfið undir önnur 

kynferðismök (sem var gert hjá drengjum), heldur samkvæmt 202. gr. eða kynferðislega áreitni. 

Refsimörkin fyrir kynferðislega áreitni er mun vægari en þegar um önnur kynferðismök er að 

ræða.  
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5.7 Kynfrelsi/kynverundarréttindi eru mann-réttindi 

Hjördís Björk Hákonardóttir (1994) núverandi Hæstaréttardómari segir í grein 

sem hún ritaði 1994 Siðferðileg verðmæti og mannasetningar að ýmis mannleg 

verðmæti eins og líf og frelsi séu varin og virt í lögum, mannréttindareglum og 

almennum lögum. Flestir telja að slíkt sé nauðsynlegt. Margar bannreglur 

hegningarlaga eru settar til verndar þessum mannlegu verðmætum eins og lífinu 

sjálfu og líkama manns, æru og frelsi. Mannréttindum er gefin sérstaða meðal 

laganna þar sem þau eru gjarnan höfð í stjórnarskrám ríkja og um þau eru gerðir 

alþjóðlegir sáttmálar. Segja má að hugtakið mannréttindi feli í sér réttlæti og í 

því sé fólgin sú sanngirniskrafa að ekki sé troðið á þeim verðmætum eða gildum 

sem manninum eru nauðsynleg til þroska og hamingju. Réttur til lífs, lima og 

frelsis eru algild siðferðileg réttindi (ibid).  

 

Eins og fram kom í 4. kafla sýna nýjustu rannsóknir á kynverund, samkvæmt Pan 

American Health Organization að kynverund sé undirstöðuþáttur í mannlegri 

tilveru. Kynverundarréttindi (e. sexual right) eigi því að vera hluti af 

grundvallarréttindum hvers einstaklings. Kynverundarréttindi eru miklu 

víðtækari réttindi en líkamsréttur því kynverund nær til allra þátta mannlegrar 

tilveru. Það sem felst í grundvallar mannréttindum er að ákveðin viðmið eru sett 

um það hvernig koma eigi fram við aðra manneskju. Þessi lágmarks viðmið fela 

í sér skuldbindingu um að uppfylla grundvallarþarfir fólks og er jafnframt 

viðleitni til að hindra ómannlega og niðurlægjandi meðferð og vernda 

manneskjuna gegn ofbeldi. 

 

Kynferðisofbeldi er eitt alvarlegasta brot á mannréttindum sem fyrirfinnst. Lögin 

endurspegla ekki þann alvarleika sem lagt er í kynferðisbrot. Ef kynverundarréttur 

er viðurkenndur sem hluti af mannréttindum væri það mikilvægt tæki í baráttunni 

gegn mismunun og ofbeldi (Promotion of Sexual Health: Recommendation for 

Action, 2000).  

5.8 Samantekt 

Hér hef ég fjallað um lög sem varða kynferðisofbeldi. Kynferðisbrotalögin eiga 

það sameiginlegt að varða kynferðislíf fólks á einhvern hátt og veita vernd 
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athafnafrelsi á því sviði. Kynferðisbrot teljast með alvarlegustu refsiverðum 

brotum í íslensku réttarkerfi. Nauðgun og kynferðisbrot gegn börnum eru til að 

mynda næst alvarlegustu brotin á eftir manndrápi sé horft til refsimarka laganna. 

Þegar skoðuð voru afdrif kæra og dóma samkvæmt ársskýrslu Ríkissaksóknara 

kom í ljós að í þeim fáu tilfellum sem gerandinn er fundinn sekur eru dómarnir 

almennt mildir og endurspegla ekki grófleika glæpsins. Refsingarnar voru á 

bilinu eins til tveggja ára fangelsi og er það ofbeldi sem beitt er ráðandi um 

refsilengd. Ef mjög miklu ofbeldi er beitt getur refsingin farið upp í fjögra ára 

fangelsi og er það sú hámarksrefsing sem beitt er í framkvæmd.  

Helsta gagnrýni sem komið hefur fram á verknaðarlýsingu nauðgunarákvæðisins 

er sjaldan í samræmi við reynslu kvenna. Þungamiðja laganna á 

verknaðarlýsingu nauðgunarákvæðisins gerir það að verkum að þær konur sem 

berjast ekki kröftuglega á móti þannig að augljósir áverkar séu til staðar, hafa 

lítinn hvata til að kæra. Ef brotið miðar ekki að þeim lýsingum sem standa í 

lögum, fellur kæran yfirleitt niður. Fæstar konur berjast hins vegar á móti. 

Rannsóknir sýna að einungis fjórðungur kvenna veitir virka líkamlega 

mótspyrnu og 48% kvenna berjast ekki á móti (Atli Gíslason og Jóhanna Katrín 

Magnúsdóttir, 2006, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009).  

  

Hefðbundin lögfræði segir gildandi rétt lýsa þeim veruleika sem er til staðar. 

Helsta gagnrýni kvennaréttar á hefðbundna lögfræði er blind trú á sjálfstæði og 

hlutleysi. Slíkt sjónleysi felst ekki síst í því að nauðgun samkvæmt gildandi rétti 

samsvarar oft ekki upplifun og reynslu þolenda. Stígamót, sem sérhæfir sig í 

hvers kyns þjónustu gagnvart þolendum kynferðisofbeldis, notast við aðra 

skilgreiningu á nauðgun en hin hefðbundna lögfræði. Samkvæmt Stígamótum er 

nauðgun skilgreind sem kynferðislegt ofbeldi þar sem einhver þrengir sér eða 

gerir tilraun til þess að þrengja sér inn í líkama annarrar manneskju gegn vilja 

hennar og brýtur þar með sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstjórn hennar á bak aftur 

(Ingibjörg Þórðardóttir, 2009). Skilgreiningar Stígamóta miðast við þann 

raunveruleika sem birtist í reynslu þolenda af kynferðisofbeldinu.  

Margt bendir til þess að reynsluheimur kvenna skili sér ekki í dómsniðurstöður. 

Kynfrelsi þeirra nýtur ekki þeirrar verndar sem lögin eiga að veita þeim. Svala 
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Ísfeld Ólafsdóttir lögfræðingur kannaði viðhorf sex íslenskra dómara til 

kynferðisbrota gegn börnum. Helstu niðurstöður sýndu að dómararnir töldu að 

þessi brot væru þau alvarlegustu sem þeir fengust við í störfum sínum. Að þeirra 

mati ætti fyrst og fremst að horfa til alvarlegra og langvarandi afleiðinga 

brotanna fyrir brotaþolann. Einnig kom fram að þeir töldu ástæðuna fyrir of 

vægum refsingum vera fyrst og fremst að menn hafi almennt ekki áttað sig á 

hversu alvarleg og langvarandi afleiðingar kynferðisbrota eru fyrir þolendur 

(Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2008). 

Markmið rannsóknar minnar var einmitt að grafast fyrir um langvarandi 

afleiðingar kynferðisofbeldis á brotaþola. Í næstu köflum verður farið yfir þá 

meginþætti sem komu fram í viðtölunum og helstu niðurstöður úr greiningu 

þeirra verða viðraðar.   
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III. Hluti: Rannsóknarniðurstöður 

Þessi hluti skiptist í tvo kafla sem hver um sig tekur á þeim meginþemum sem 

fram komu við greiningu rannsóknargagnanna. Fyrst er sjónum beint að einni 

meginrannsóknarspurningu minni sem fjallaði um helstu afleiðingar 

kynferðisofbeldis. Ég hef kostið að skipta þessum afleiðingum í þrennt: 

andlegar, líkamlegar, og félagslegar afleiðingar og mun ég fjalla um þær í þeirri 

röð.  

Í öðrum kafla er kastljósinu beint að öðru þema sem birtist í gögnunum og svarar 

annarri rannsóknarspurningum minni en hún beinist að því að skoða helstu 

áhrifavalda sem ýta undir langtímaafleiðingar þolenda. Allir viðmælendur mínir 

áttu það sameiginlegt að upplifa sektarkennd, skömm og sjálfsásakanir vegna 

brots sem var framið á þeim en ekki af þeim. Þegar ég spurði af hverju þær 

upplifðu þessar tilfinningar kom í ljós að viðbrögð samfélagsins ýttu undir 

sjálfsásakanir þeirra: þær kenndu sér um að hafa orðið fyrir ofbeldinu.  
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6. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis 

 „Upp frá þessu fannst mér að orðabækur ættu að 

skilgreina orðið nauðgun á raunsannan hátt. Nauðgun er 

ekki bara samræði gegn vilja þolandans, nauðgun þýðir 

hernám og eyðileggingu“ ( Sebold, 2004, bls. 153). 

 

Tilvitnunin hér fyrir ofan lýsir reynslu konu sem upplifði nauðgun. Að hennar 

mati náðu skilgreiningar á nauðgun ekki nema á yfirborðskenndan hátt yfir það 

sem hún upplifði. Sebold fannst allar skilgreiningar vera ákaflega takmarkaðar 

og þær lýsa á engan hátt þeim afleiðingum sem nauðgun hefur á þolandann 

(Sebold, 2004).  

Misjafnt er hvernig kynferðisofbeldi er skilgreint og virðist sú framsetning fara 

eftir því hver setur hana fram. Stígamót skilgreina kynferðisofbeldi á tvenns 

konar hátt; annars vegar þegar atferlið beinist gegn börnum og hins vegar 

fullorðnum sjálfráða einstaklingi. Notað er hugtakið sifjaspell þegar um 

kynferðisofbeldi gegn börnum er að ræða en skilgreining þess er víkkuð talsvert 

út. Samkvæmt skilgreiningu Stígamóta nær hugtakið ekki eingöngu til skyldra 

einstaklinga. Útskýring þess nær yfir allt kynferðislegt atferli milli einstaklinga 

sem tengdir eru tengslum trausts; þar sem annar aðilinn vill ekki slíkt atferli en 

er undirgefinn og á einhvern hátt háður ofbeldismanninum.   

Eins og áður hefur komið fram skilgreina Stígamót nauðgun sem 

kynferðisofbeldi þar sem einhver þrengir sér eða gerir tilraun til þess að þrengja 

sér inn í líkama annarrar manneskju gegn vilja hennar og brýtur þar með 

sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstjórn hennar á bak aftur (Ingibjörg Þórðardóttir, 

2009). Löggjafinn flokkar kynferðisofbeldi eftir því gegn hverjum það beinist 

þ.e. aldri brotaþola og aðferðinni sem beitt er eins og kom fram í fimmta kafla. 

Þar fjallaði ég einnig um þá gagnrýni sem komið hefur fram á lögin sem leggja 

áherslu á verknaðarþáttinn í refsiákvæðum í stað þess að beina sjónum að 

kynferðislegu sjálfræði einstaklingsins og kynfrelsi hans (Schulhofer, S. 1998, 

McKinnon, C. 2001, Atli Gíslason og Jóhanna Katrín Magnúsdóttir, 2006 og 

fleiri).  
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Eins og getið var í innganginum er erfitt að segja til um umfang 

kynferðisofbeldis á Íslandi í dag þar sem mörg málanna komast ekki til kasta 

lögreglu. Kynferðisbrot hafa löngum verið dulin afbrot, hjúpuð þögn. Á síðustu 

tveimur áratugum hefur almenn umræða aukist í kjölfar rannsókna og vaxandi 

þekkingar á alvarlegum afleiðingum kynferðislegs ofbeldis. Erlendar kannanir 

gefa misjafnar vísbendingar en flestar sýna meira ofbeldi en búist var við. Fáar 

kannanir hafa verið gerðar hér á landi en þær sem gerðar hafa verið og tölur frá 

stofnunum og samtökum sem sinna kynbundnu ofbeldi sýna að vandinn er mikill 

(Guðrún Agnarsdóttir, 2005; Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). 

Eins og áður hefur komið fram lagði ég áherslu á að tala eingöngu við konur. 

Var það gert til þess að afmarka mig og einnig vegna þess að þær eru í 98% 

tilfella þolendur. Á bak við hverja tölu og prósentu er manneskja, reynsla hennar 

og líf. Vitað er að bæði hjá börnum og fullorðnum sem verða fyrir 

kynferðisofbeldi ríkir oft skömm, sektarkennd, léleg sjálfsmynd, ótti, kvíði, 

depurð, tilfinningalegur doði, einangrun og jafnvel sjálfssköðun. Í ársskýrslu 

Stígamóta eru allir þessir þættir nefndir en þess er getið að algengustu og 

erfiðustu afleiðingar kynferðisofbeldis séu léleg sjálfsmynd, skömm, 

sektarkennd, kvíði og erfiðleikar í nánum mannlegum tengslum (Ingibjörg 

Þórðardóttir, 2009). Það er einmitt í samhljómi við þau þemu sem ég greindi í 

viðtölum mínum við þolendur, eins og kom fram í 2. kafla. Tölfræðin sýnir hins 

vegar ekki hvers vegna þolendum finnst erfiðast að takast á við þessa þætti og 

því taldi ég nauðsynlegt að nýta mér aðferðarfræði eigindlegra rannsókna til þess 

að öðlast dýpri sýn og skilning á því sem lýtur að þessum málum og því 

samfélagi sem við lifum í. 

Hér á eftir mun ég fara í þau meginþemu sem ég greindi út frá því sem 

viðmælendur mínir sögðu að hafi reynst þeim erfiðast að takast á við og litaði 

allt þeirra líf. Í viðtölunum og þátttökuathugnum kom fram að öll viðleitni 

brotaþolanna (kvennanna) snérist um „að reyna að vera til“ og „að komast í 

gegnum lífið“ eftir að hafa verið beittar kynferðisofbeldi. Þær upplifðu 

nákvæmlega það sem Seabold talar um, að líf þeirra hafi verið hernumið og það 

eyðilagt. Eins og að framan greinir skipti ég afleiðingunum í þrennt: andlegar, 

líkamlegar, og félagslegar afleiðingar og nú mun ég fjalla um þær í þeirri röð.  
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6.1 Andlegar afleiðingar 

Í bókinni Courage to Heal fjalla Ellen Bass og Laura Davis (1994) um 

afleiðingar kynferðisofbeldis á þolendur. Þær segja að langtímaafleiðingar geti 

verið svo miklar að erfitt sé að setja fingur á hvaða áhrif kynferðisofbeldið sem 

slíkt hafi haft á brotaþolann. Afleiðingarnar gegnsýra allt, sjálfsmyndina, náin 

sambönd, kynverundina, foreldahlutverkið, vinnuna og jafnvel geðheilsu 

manneskjunnar (Bass og Davis, 1994).  

Tilfinningar vanmáttar og hjálparleysis eru alsráðandi þegar kynferðisofbeldi 

hefur átt sér stað. Þeir fjötrar sem brotaþolar upplifa eftir atburðinn framkalla oft 

meiri eyðingu á sjálfsmynd þeirra. Oft eiga þær erfitt með að greina á milli 

atburðarins og persónu sinnar. Í stað þess að líta á atburðinn sem slæman fer 

brotaþoli oft að upplifa sig slæman (Easteal, & McOrmond-Plummer, 2006). 

Tvítug stúlka sem ég kalla Stellu segir um þetta: 

„Sjálfsálit mitt hrundi alveg, ég var vonlaus og bara 

ógeðsleg. Mér leið, mér leið eins og enginn gæti elskað mig. 

Ég trúði því í alvöru sko, var með það á hreinu að það væri 

mér að kenna að ég lenti í þessu. Ég hafði gert eitthvað 

hræðilegt, það hlaut bara að vera, bad Karma eða eitthvað 

svoleiðis skilurðu (...) Ég var bara ógeðsleg manneskja (...) 

ég var sjö ára“.  

Áfallið sem kynferðisofbeldi hefur í för með er svo djúpstætt að margir þolendur 

þróa með sér áfallastreituröskun (e. Posttraumatic Stress Disorder eða PTSD) 

sem er þekkt læknisfræðilegt fyrirbæri. Áfallastreituröskun er kvíðaröskun sem 

hlotist getur af alvarlegu áfalli sem fólk verður fyrir, þar sem lífi eða velferð þess 

eða annarra, er ógnað. Á meðan á áfallinu stendur upplifir fólk mikla hræðslu, 

hjálparleysi og hrylling. Í kjölfar áfallsins verða einhverjar af eftirfarandi 

breytingum á atferli og tilfinningalífi fólks og þurfa einkennin að vera til staðar í 

a.m.k mánuð til að greining sé gerð: Fólk leitast við að forðast allt sem minnir á 

áfallið svo sem hugsanir og tilfinningar tengdar því, sömu sögu er að segja um 

tiltekna staði eða athafnir. Það endurupplifir oft atburðinn með einum eða öðrum 

hætti og fær áleitnar endurminningar um hann. Með tímanum verður fólk 

áhugalausara og daprara en það á að sér og á almennt erfitt með að finna fyrir 
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jákvæðum tilfinningum. Það upplifir sig oft einangrað frá öðrum og á erfitt með 

að sjá framtíð sína fyrir sér. Slík einkenni geta orðið þrálát og jafnvel varað í 

áratugi eftir að áfallið átti sér stað (Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir, 2009; Þórdís 

Elva Þorvaldsdóttir, 2009). Fjórir viðmælendur mínir höfðu verið greindir með 

áfallastreituröskun af sérfræðingum. Þær átján konur sem ég talaði við höfðu allar 

upplifað einkenni sem benda til áfallastreitueinkenna. Sameiginlegt viðmælendum 

mínum var að þeim reyndist öllum afleiðingarnar eftir áfallið erfiðastar. Upplifun 

þeirra leiddi til alvarlegra einkenna sem hafði mikil áhrif á þeirra daglega líf og 

skerti lífsgæði þeirra til muna.  

6.1.1 Skömm, sektarkennd og sjálfsásakanir 

Það er fernt sem allir viðmælendur mínir upplifðu og fundu stöðugt fyrir: Þetta 

voru: skömm, sektarkennd, sjálfsásakanir og léleg sjálfsmynd. Allir þættirnir 

spila saman og ekki hægt að slíta einn frá öðrum en í sameiningu virðast þeir 

leiða til þess að þolendur trúa því að kynferðisofbeldið sé þeim að kenna. Ýmsar 

ástæður geta legið þar að baki. Ein er sú að þeim hafi beinlínis verið sagt að svo 

væri eða þeim hafi verið refsað þegar upp um ofbeldið komst. Þolandinn hefur 

jafnvel verið ásakaður um lygar og algengt er að nærumhverfi hans loki á hann 

þegar hann segir frá ofbeldinu (Bass og Davis, 1994). Allar þessar skýringar 

samræmast gögnum mínum. Einn viðmælandi minn, kona á sextugsaldri sem ég 

ætla að kalla Evu, talaði um að hún hafi átt ofbeldið skilið. Afi hennar beitti hana 

kynferðislegu ofbeldi þegar hún var barn en þar sem hann gaf henni alltaf 

peninga að launum, fannst Evu einsog hún hefði samþykkt verknaðinn: 

„Ég upplifði að ég bæri ábyrgð á því sem afi gerði. Hann 

[afinn] kunni þetta svo ofboðslega vel, hann var búin að gera 

þetta alla ævi sko. Hann gaf mér alltaf pening.“ 

Þar sem Eva þáði peninginn taldi hún að hún hefði gefið samþykki sitt. Hún 

sagði ekki frá ofbeldinu fyrr en löngu síðar, þegar afinn var dáinn. Þá kom í ljós 

að hann hafði misnotað yfir 20 börn úr fjölskyldunni: hann hafði stundað þetta 

lengi og þrjár kynslóðir höfðu orðið fyrir ofbeldi hans. Öll þögðu börnin af ótta 

við að opinbera þá skömm að hann hefði gert þeim þetta og að þau ekki gert 

neitt til að berjast á móti.  
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Önnur kona komin á sjötugsaldur, sem ég kalla Grétu, talaði um að faðir hennar 

hefði verið mikils metin þjóðfélagsþegn sem hefði breyst í óargadýr í skjóli 

nætur. Þessi mikils metni maður sem allir báru virðingu fyrir hlaut að verða 

svona vegna þess að hún gerði eitthvað rangt. Þegar fram liðu stundir komu fram 

kærur og ásakanir á hendur honum frá öðrum konum sem sögðu hann hafa beitt 

sig kynferðislegu ofbeldi. Gréta varði föður sinn með kjafti og klóm þrátt fyrir 

að hafa allt aðra en góða reynslu af honum. Svo ég noti orð Grétu: 

„Ég þekki það sjálf hvernig það er að verja gerandann, 

auðvitað þótti mér vænt um pabba, hann var nú einu sinni 

pabbi minn. En málið var líka, ég var sko að verja 

leyndarmál, leyndarmál sem var svo erfitt að horfast í augu 

við. Ég var að verja sjálfa mig. Ég gat ekki tekist á við 

þetta.“ 

Gréta sagði ekki frá ofbeldinu fyrr en nýlega og í kjölfarið lokaði fjölskylda 

hennar á hana. Þrátt fyrir að líklegt sé að faðirinn hafi beitt fleiri 

fjölskyldumeðlimi kynferðisofbeldi þá var ábyrgðinni skellt á Grétu. Eins og hún 

segir sjálf þá gat hún ekki tekist á við þetta leyndarmál sem hún gekk með í rúm 

sextíu ár. Líklegt er að hún hafi ekki treyst sér að tala um mál sem var þaggað í 

samfélaginu. Gréta skellti því skuldinni á sjálfa sig í stað þess að ásaka pabba 

sinn sem hún varð að treysta á. Þá fannst henni skárra að leita að sök hjá sjálfri 

sér en hjá þeim sem átti að vernda hana og styðja. Heimurinn yrði kannski 

þolanlegri fyrir vikið. Því ef sökin er einangruð við þolandann raskast 

veruleikinn ekki eins mikið.   

Allar konurnar sem ég talaði við töluðu um tilfinningarótið sem tengdist því að 

þær bæru sjálfar ábyrgð á því sem gerðist. Þrátt fyrir einstaklingsmismun var það 

áberandi hversu lík upplifun kvennanna og viðbrögð þeirra voru. Allar leituðu 

skýringa í eigin hegðun og álitu að ef þær hefðu gert eitthvað öðruvísi (hegðað 

sér öðruvísi) hefðu þær ekki orðið fyrir ofbeldinu. Samkvæmt samantekt 

Stígamóta um afleiðingar kynferðisofbeldis kemur fram að þessar ráðandi 

tilfinningar, þ.e. sekt, skömm, sjálfsásökun og léleg sjálfsmynd, eru ekki aðeins 

ráðandi á meðan ofbeldið stendur yfir heldur fylgja þær konum fram á 

fullorðinsár (Ingibjörg Þórðardóttir, 2009). Þessar tilfinningar verða hluti af 
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sjálfsmynd þeirra sem hefur áhrif á tengslin við annað fólk og allt líf þeirra. Í 

raun og veru virðast allar þessar tilfinningar fléttast saman og smjúga inn í alla 

tilveru kvennanna og sjaldnast gera þær sér grein fyrir hinum öfluga 

eyðileggingarmætti þeirra.  

Michael Lewis sálfræðingur gerði árið 1992 rannsókn á konum sem höfðu orðið 

fyrir kynferðisofbeldi. Rannsókn sína kallar hann Shame: The Exposed Self þar 

sem honum fannst skammartilfinningin vera mest ráðandi og afdrífaríkust. 

Lewis segir að mikilvægt sérkenni á fyrirbærinu skömm sé löngunin að fara í 

felur, hverfa eða jafnvel deyja. Í rannsókn hans kemur fram að þessi löngun er sá 

þáttur sem er hvað mest yfirþyrmandi í reynslu þess sem upplifir skömm. Lewis 

gerir greinarmun á skömm og sektarkennd. Á meðan skömm er algjör lokun 

sjálfsins þá er sektarkennd að hluta til byggð á sjálfinu en líka á ytri þáttum. 

Sektarkennd er afurð þess þegar einstaklingur metur hegðun sína ranga en 

fókusar á hvað hann hefði getað gert öðruvísi. Sektarkennd er ekki eins áköf 

tilfinning og skömm og ekki eins skaðleg því sektarkennd fylgir fókus á 

verknaðinn fremur en á sjálfsmyndina í heild. Þegar ekki er hægt að leiðrétta 

verknaðinn, umbreytist sektarkenndin í skömm. Skömm þaggar vegna þess að 

hún lokar öllu sjálfi manneskjunnar (Lewis, 1992). Þessi skilgreining Lewis gæti 

skýrt hvers vegna afleiðingar kynferðisofbeldis hafa slíkan eyðileggingarmátt og 

hertaka oft til langframa alla tilveru þolandans. Önnur skýring gæti falist í því að 

margir þolendur uppfylla ekki þær opinberu kröfur um hvernig bregðast skuli 

við kynferðisofbeldi eins og fram hefur komið í fimmta kafla. Sú upplifun að 

hafa brugðist „rangt“ við elur af sér sjálfsásökun. Að auki virðast mýtur um 

kynferðisofbeldi ennþá lifa góðu lífi. Eins og fjallað var um í fjórða kafla virðast 

slíkar mýtur koma ábyrgðinni yfir á þolendur sem hafa með háttarlagi sínu, 

klæðaburði, áfengisneyslu eða jafnvel lygum komið sér í varhugaverðar 

aðstæður.  

6.2 Líkamlegar afleiðingar 

Rannsóknir undanfarinna áratuga á tengslum áfalla, áfallastreituröskunar og 

heilsubrests hafa leitt til aukins skilnings á líkamlegum afleiðingum áfalla. 

Áfallastreituröskun fylgja afleiðingar eins og þunglyndi, kvíði og fælni en hvert 
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einkennið fyrir sig getur haft afdrifaríkar raskanir á daglegt líf fólks. (Schurr, & 

Jankowski 2004).  

Í rannsókn minni lagði ég áherslu á að skoða hvaða afleiðingar kynferðisofbeldi 

hafði á kynverund viðmælanda minna. Þar sem kynverund nær til allra sviða 

einstaklingsins lagði ég áherslu á að athuga hvernig viðmælendur upplifðu 

líkama sinn. Undir líkamlegar afleiðingar flokka ég því margs konar 

atferli/upplifanir þar sem konurnar eiga það sameiginlegt að afneita eigin líkama 

og fyllast viðbjóði gagnvart honum. Hér geri ég greinarmun á milli tveggja þátta: 

Annars vegar erfiðleikum í kynlífi og brotinni kynverund sem lýsir sér í eins 

konar líkamlegum framandleika. Hins vegar líkamlegri sjálfssköðun sem birtist í 

áráttukenndri hegðun gagnvart mat og fíkn í áfengi eða aðra vímugjafa.  

6.2.1 Fíkn; ofát, lystarstol, vímugjafar 

Ég greindi nokkra þætti sem ég tengi við líkamlegar afleiðingar og birtast í 

algjörri afneitun á líkamlegum þörfum. Flestir viðmælendur mínir fóru út í 

sjálfskaðandi hegðun sem leiddu til áráttukenndar fíknar sem birtist á tvenns 

konar hátt. Annars vegar fíkn í mat og/eða algjört svelti, hins vegar fíkn í áfengi 

eða önnur vímuefni.  

Af þeim 18 konum sem ljáðu mér rödd sína, höfðu 14 farið í meðferð vegna 

áfengis- og vímuefnanotkunar. Fjórar konur höfðu ekki farið í meðferð, þar af 

var ein sem sagðist hafa misnotað áfengi og hætt að drekka sjálf. Hinar notuðu 

áfengi eða vímuefni til að deyfa tilfinningar sínar. Tvær sögðust hafa þurft 

áfengi til þess að geta stundað kynlíf og þrjár nefndu að undir áhrifum tengdust 

þær frekar fólki. Ef miðað er við afleiðingalista Stígamóta þá eiga 54% 

misnotaðra kvenna í erfiðleikum með kynlíf, 23% merkja við átröskum og 19% 

við sjálfssköðun (Ingibjörg Þórðardóttir, 2009). Ekki kemur fram misnotkun eða 

erfiðleikar með áfengi þó minnst sé á þann þátt sem líklegar afleiðingar eftir 

nauðgun í bæklingi frá Stígamótum (Guðrún Jónsdóttir, áá). Easteal og 

McOrmond-Plummer (2008) geta þess í bók sinni Real rape, real pain að 

þolendur fari oft þá leið að nota áfengi og önnur vímuefni til þess að deyfa 

sársaukann. Oft hafa þær tekið upp kröfu umhverfisins um að „finna ekki til“ 

eða „láta eins og ekkert sé“ og nota vímugjafa til þess að kæfa sársaukann. 

Yfirleitt veldur þessi aðferð enn meiri sársauka og skapar fleiri vandamál (ibid). 
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Hér gríp ég niður í frásögn konu sem ég kalla Díönu og er fimmtugsaldri: 

„Veistu það að ég þjáðist alla ævi vegna misnotkunarinnar, 

hann bara eyðilagði líf mitt skilurðu, það er ekkert öðru vísi. 

Ég drakk og drakk til þess að deyfa þennan sársauka, hann 

[sársaukinn] var bara eins og svarthol inn í mér og var að 

rista mig á hol. Neyslan lagaði hins vegar ekki neitt ég var 

bara ennþá tómari inn í mér, svartholið stækkaði og 

mergsaug allar tilfinningar mínar.“  

Nokkrir viðmælendur lýsa eigin reynslu á svipaðan hátt. Sæunn (gervinafn), ung 

kona á þrítugsaldri sem var misnotuð af stjúpa sínum hvað eftir annað um 

nokkurra ára skeið, segir: 

„Málið var að ég man ekki eftir mér öðru vísi en með hnút í 

maganum. Þegar ég byrjaði að drekka þá hvarf þessi hnútur 

og ég var staðráðin í að drekka aftur og aftur og aftur.“  

Misjafnt var hversu langt konurnar voru leiddar í neyslu þegar þær leituðu sér 

hjálpar og fóru í meðferð. Sú staðreynd að 14 konur af 18 höfðu farið í 

áfengismeðferð er sláandi og gæti gefið vísbendingar um að þessum þætti sé 

ekki nægilega mikill gaumur gefinn. Hins vegar ber líka að líta til þess að flestir 

viðmælendur mínir höfðu farið í gegnum mikla sjálfsvinnu sem krefst þess oft 

að vinna í eigin málum. Það gæti skekkt þessa niðurstöðu eitthvað.  

Síðari þátturinn sem ég greindi var áráttukennd hegðun gagnvart mat. Hann 

birtist sem lotugræðgi, lystarstol og ofát. Á upplýsingasíðu fyrir sjúklinga og 

aðstandendur með átraskanir kemur fram að lotugræðgi (e. Bulimia Nervosa) 

einkennist af reglulegum átköstum þar sem innbyrt er mikið magn fæðu á 

stuttum tíma og uppköst framkölluð eða hægðalosandi lyf notuð til að losa sig 

svo við matinn. Einkenni Lystarstols (e. Anorexia Nervosa) birtist í svelti þar 

sem markmiðið er að vera sem grennst. Líkamsrækt er oft í óhófi til þess að 

brenna hitaeiningum og stundum eru uppköst framkölluð að auki. Ofát 

einkennist af átköstum þar sem mikið magn fæðu er innbyrt á stuttum tíma en 

uppköst eru ekki framkölluð eða notuð hægðalosandi lyf (Átröskun, e.d.). Ég gef 

Grétu, konu á sjötugsaldri aftur orðið: 
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„Ég hef líka þurft að taka á matarfíkinni, ásamt áfenginu og 

pillunum. Þegar ég hætti að nota áfengi og pillur þá fór ég 

bara í matinn sko. Bara ein fíkn eftir aðra. Ég notaði 

matinn til að deyfa mig. Ég fyllti tómarúmið og viðbjóðinn 

inn í mér með mat, en ekkert virkaði.“ 

Af 18 viðmælendum höfðu fjórar konur verið haldnar lystarstoli, tvær 

lotugræðgi og tvær ofáti. Þessar konur virtust nota átröskun sem leið til að deyfa 

tilfinningar sínar. Lystarstol, lotugræðgi og ofát eiga það sameiginlegt að vera 

einhvers konar stjórntæki vegna vanlíðunar á öðrum sviðum í lífinu. Þær virðast 

nota þessa aðferð til að ná einhverri stjórn. Þegar stjórnin er tekin af einstaklingi 

eins og gerist þegar kynferðisofbeldi er beitt, missir hann sjálfræði sitt og 

sjálfsákvörðunarrétt. Hugsanlegt er því að konurnar hafi notað þessa leið til þess 

að upplifa að þær hefðu einhverja stjórn á eigin lífi. Einnig er líklegt að konurnar 

fari út í sjálfsskaðandi hegðun og virði ekki takmörk líkama síns vegna þess að 

þær hafa misst svo stóran hluta af sjálfum sér. Leiðin út úr sársaukanum virðist 

vera að upplifa annars konar sársauka og því kvelja þær líkama sinn með ofáti, 

vannæringu eða annars konar fíkn, eins og t.d. vímuefnum.  

Sigrún Daníelsdóttir sálfræðingur hefur um áraraðir skoðað samfélagslega 

þýðingu líkamsvaxtar og útlits. Hún segir að grundvöllurinn fyrir heilbrigði sé 

að virða líkamann: „Við reynum ekki að breyta eða lagfæra hann með svelti eða 

uppköstum. Við treystum þeim merkjum sem líkaminn sendir okkur og förum 

eftir þeim og við gefum honum það sem hann þarfnast“ (Sigrún Daníelsdóttir, 

2010). Viðmælendur mínir virtust vera í litlum tengslum við líkama sinn, þær 

afneituðu honum eða kvöldu hann. Viðbrögð þeirra virtust einkennast af 

sjálfshatri og skertri líkamsvirðingu.  

6.2.2 Brotin kynverund 

Erfiðleikar í kynlífi eru algengir hjá konum sem upplifað hafa kynferðislegt 

ofbeldi. Samkvæmt Bass og Davis (1994) eru margar konur hræddar við að 

upplifa kynferðislega ánægju og tengja kynlíf við ofbeldi. Sumar endurtaka 

misnotkunina með því að giftast inn í samband þar sem misnotkuninni er 

viðhaldið eða veita ótakmarkaðan aðgang að líkama sínum og verða ítrekað fyrir 
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skaða. Vandi þolenda er misjafn. Á meðan flestir þolendur eiga í erfiðleikum 

með að sinna sér sem kynveru, nota aðrar kynlíf til að mæta öllum sínum 

þörfum, hverjar sem þær eru. Þannig er þörf fyrir nánd eða samskipti, ást eða 

viðurkenningu mætt með kynlífi (Bass & Davis, 1994). Ég vitna aftur í Grétu 

sem er kona á sjötugsaldri: 

„Ég notaði kynlíf til þess að fá viðurkenningu skilurðu. Til 

þess að finnast ég einhvers virði. Ég kunni það og ég veit ekki 

hvað ég hef sofið hjá mörgum. Bara man það ekki. Löngu 

hætt að telja. Ég naut þess hins vegar aldrei, hvarf bara út úr 

líkamanum og dofnaði upp og var ekki á staðnum. Ég vildi 

bara að einhver héldi utan um mig, skilurðu.“ 

Það er skiljanlegt að þolendur sem hafa ávallt fengið athygli og einhverskonar 

ástúð í gegnum það kynferðislega ofbeldi sem þær upplifðu sem börn, fara að 

merkja allar þarfir sínar út frá kynlífi, jafnvel þær þarfir sem hafa ekkert með 

kynlíf að gera. Konan sem hér talar þráði ástúð og nánd og eina leiðin sem hún 

kunni var að fara þessa leið. Hún naut kynlífsins hins vegar ekki. Allar konurnar 

sem ljáðu mér rödd sína, töluðu um þennan þátt; að dofna upp, hverfa úr 

líkamanum og aftengjast honum þegar þær lifðu kynlífi. Sumar veigruðu sér við 

því að stunda kynlíf og gerðu það aðeins í neyð eða undir áhrifum. Þannig lýsir 

Eva reynslu sinni: 

„Mér bauð alltaf við kynlífi, ég fraus alltaf og fylltist 

viðbjóði. Það var eins og hellt væri yfir mig úr fötu fullu af 

skítugu skúringarvatni. Ég gat ekki stundað kynlíf nema þú 

veist, ef ég væri búin að fá mér í glas. Þú veist, ég var samt 

alveg að deyja úr ást, en sko samt þurfti ég að fá mér vín til 

þess að sofa hjá, annars leið mér eins og ég væri að kafna. 

Þegar ég var í lengri samböndum, þá reyndi ég eins og ég gat 

að komast hjá því að vera með þeim, ég gerði það bara fyrir 

manninn sem ég var með. Sjálf fékk ég ekkert út úr því nema 

viðbjóð og aftur viðbjóð.“  

Flestir femínískir fræðimenn hafa skilgreint nauðgun sem ofbeldisverknað sem 

færður er í kynferðislegan farveg en er ekki kynferðisleg athöfn (Brownmiller, S. 
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1991; Ingibjörg Þórðardóttir, 2009; MacKinnon, C. 1987/2001). Eins og komið 

var inn á í fimmta kafla er kynverund (e. sexuality) hluti persónuleikans og 

tilheyrir grunnþörfum sérhverrar manneskju. Það að vera manneskja felur alltaf í 

sér að vera kynvera. Kynverund er því ekki hægt að einangra frá öðrum þáttum 

lífsins. Af þessu má ljóst vera að kynverund (e. sexuality) og kynlíf (e. sexual 

activity) er ekki algerlega það sama. Þegar talað er um kynverund er átt við 

stærra svið manneskjunnar, en kynlífssviðið hefur aftur á móti þrengri merkingu. 

Kynverundin er sem sé sameiginleg öllum manneskjum og samskiptum þeirra. 

(Promotion of Sexual Health: Recommendation for Action, 2000). Einn 

viðmælandi minn sem er á fertugsaldri og ég kalla Gerði segir í þessu samhengi: 

„Mér finnst eins og ég eigi ekki líkama minn lengur. Mér 

líður eins og hann [gerandinn] hafi tekið frá mér það sem 

mér þótti svo dásamlegt. Ég hef aldrei verið með neitt 

rosalegan líkama, þú veist, samkvæmt þessum stöðlum. En 

allavega var hann minn og ég var bara orðin nokkuð sátt við 

hann. Núna er ég svo hræðilega meðvituð um alla gallana 

sem ég hef. Ég meika varla náin sambönd við karlmenn, ekki 

lengur. Ég fer t.d. aldrei úr bolnum þegar ég stunda kynlíf og 

ljósin verða að vera slökkt. (...). Ég er með svo ógeðslegan 

maga og appelsínuhúð.“  

 

Í bókinni Courage to Heal (1994) segja Bass og Davis að þolendur 

kynferðisofbeldis séu ekki þeir einu sem þurfi að græða kynverund sína. Menning 

okkar í heild sinni þurfi þess líka, því hún gefi konum lítið rými til þess að móta 

sér heildræna og heilbrigða kynverund. Nánast frá fæðingu er stúlkum gefin 

blendin skilaboð um kynverund sína. Til skiptist er þeim sagt að fela hana, afneita 

henni, bæla hana niður, nota hana eða að gefa hana frá sér. Í fjölmiðlum er kynlífi 

flaggað sem leið til valda, tælingar og sem gjaldmiðli. Afleiðingarnar eru þær að 

flestar konur upplifa átök í kynverund sinni, þar sem ólík skilaboð stangast 

hressilega á. Hjá konum sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, margfaldast þessi 

vandamál (ibid).  

Marvin M. Ellison (1996) segir í bók sinni Erotic Justice A Liberating Ethic of 

Sexuality, að hægt sé að líkja kynverund við tungumál sem vex fram og mótast í 
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gagnvirkum félagslegum samskiptum. Hún er viðhorf okkar gagnvart eigin líkama 

og annarra. Líta má á hana sem merkingarkerfi eða tungumál sem þjónar þeim 

tilgangi eins og öll merkingarkerfi manna að tjá veru sína og draga henni mörk 

(ibid). Kynverundarréttur er grundvallarréttindi sérhverrar manneskju og 

uppistaða kynheilsu hennar. Þegar kynferðisofbeldi hefur átt sér stað hefur verið 

brotið á grundvallarréttindum manneskjunnar og afleiðingar þess ná til allra sviða 

tilveru hennar.  

6.3 Félagslegar afleiðingar  

Með félagslegum afleiðingum er átt við hversu erfiðlega þrotaþolanum gengur 

að tengjast öðrum en þetta getur einnig birst í vantrausti og jafnvel ótta við 

umhverfið. Einnig geta afleiðingarnar komið fram á þann hátt að manneskjan 

missi hæfni sína til að takast á við lífið sem takmarkar jafnvel kosti hennar í 

námi, starfi og almennum samskiptum við aðra (Courtois, 1988). Allir 

viðmælendur mínir töluðu um erfiðleika við að treysta og tengjast öðru fólki. 

Flestar áttu þær erfitt með að tengjast karlmönnum náið, sumar áttu í erfiðleikum 

með kynferðislega nánd á meðan aðrar leituðu í það form til að tengjast öðrum 

og fá viðurkenningu eins og áður hefur komið fram. Klara sem er kona á 

sextugsaldri segir erfiðustu afleiðingarnar hafa legið í því hvernig hún upplifði 

hitt kynið. Hún segir: 

„Það var aldrei þessi heilbrigða hugsun á bak við að hitta 

mann. Ég ólst upp við það að karlmaðurinn ræður, hann 

stjórnar allri ferðinni. (...) Ég leitaði í karlmenn sem voru 

superior. Það var alltaf þannig sko. Ég upplifði þessa menn 

sem ég var skotin í, þeir voru eitthvað superior.“  

Klara minntist einnig á að hún hefði aldrei viljað góðu gæjana. Hún hefði alltaf 

sett ástina í samband við sársauka. Því verri sem mennirnir voru við hana því 

ástfangnari varð hún af þeim.  

Önnur kona á þrítugsaldri sem ég kalla Aldísi segir að ástæða þess að hún hafi 

farið að tengja ást við sársauka sé líklega sú að faðir hennar sem misnotaði hana, 

var sá sem hún elskaði einna mest. 
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„Ég held að ég hafi farið að tengja ást við sársauka því að 

það var svo sárt, hvernig pabbi sem ég dýrkaði, dáði og 

elskaði, brást trausti mínu. Þannig að ég fór að halda að því 

meira sem ég þjáðist í samböndum, því meira hélt ég að ég 

elskaði þessa menn.(...) Ég hélt að það að elska væri sárt og 

ætti að vera sárt, annað væri merki um að ég væri ekki 

ástfangin.“  

 

Auk þess kom fram að sumar konur virtust hafa óendanlegt þol gagnvart 

skaðlegum aðstæðum, þar sem maki þeirra kom fram við þær af mikilli 

lítilsvirðingu. Þannig segir kona á fimmtugsaldri sem ég ætla að kalla Söru frá 

barnsföður sínum sem hún kynntist eftir að henni var nauðgað á unglingsaldri: 

„Honum fannst nauðgun vera eitthvað, sem öllum konum 

dreymdi um. Hann var mjög kynferðislega þenkjandi og 

honum fannst sjálfsagt að þegar ég kæmi heim af 

fæðingardeildinni, eftir 5 daga legu af fyrsta barni, að þá 

væri það fyrsta sem mér dytti í hug væri að totta hann. Ég 

meina hann lét mig hringja í fæðingarlækninn, til að athuga 

hvort við mættum hafa samfarir.(...) Hann beitti mig aldrei 

líkamlegu ofbeldi hins vegar voru klámmyndir honum jafn 

eðlilegar og kannski Friends þættir í dag. (...) Hann var ekki 

vondur maður, en hafði mjög óeðlilegar hugmyndir um konur 

og kynlíf, hann lifði mjög óábyrgu kynlífi og dó úr alnæmi 

fyrir nokkrum árum.“  

Sara skildi við barnsföður sinn eftir nokkurra ára sambúð en segir að hún hafi 

verið ótrúlega „fundvís“
21

 á menn sem voru annað hvort ofbeldismenn sem 

beittu hana andlegu og líkamlegu ofbeldi eða menn sem vildu klámfengið kynlíf.  

Í ársskýrslu Stígamóta frá árinu 2009 kemur fram að 15 konur leituðu þangað 

vegna klámnotkunar sambýlismanna sinna, sem höfðu misboðið þeim á ýmsa 

vegu (Ingibjörg Þórðardóttir, 2009). Rannsóknir á áhrifum kláms hafa leitt í ljós 

                                                           
21

 „fundvís“ eru orð viðmælenda míns. 
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að karlmenn sem horfa á slíkt efni eru líklegri til að halda að konur vilji láta 

nauðga sér og nauðgun sé jafnvel eitthvað sem þær dreymir um (Russel, 1998). Í 

samtali mínu við Söru kom fram að karlmenn höfðu ítrekað komið fram með 

athugasemdir um að nauðgun sé bara partur af leik. Að konan vilji í raun láta 

yfirbuga sig og slík yfirbugun sé bara hluti af kynferðisleik á milli kynjanna. Hér 

bergmálar sú hugmyndafræði kynverundar kynjanna sem fjallað var um í fjórða 

kafla. Í stuttu máli gengur sú hugmyndafræði út á að yfirráð karla í samskiptum 

við konur eru álitin viðeigandi viðmið og kynferðislega aðlaðandi. Samkvæmt 

henni upplifa konur kvenleika sinn þegar þær láta undan stjórn, en karlar upplifa 

karlmennsku sína með yfirráðum (Easteal og McOrmond-Plummer, 2008, 

Ellison, 1996).  

Annar athyglisverður þáttur sem kom fram var að þrír viðmælendur mínir áttu 

erfitt með að gefa börnum sínum brjóst og tengjast þeim tilfinningalega. Ein 

þeirra sem ég kalla Gróu og er á sextugsaldri segir um þetta: 

„Ég þoldi aldrei börn, alveg frá því að ég man eftir mér. Ég 

man að mamma sagði að þetta mundi breytast þegar ég ætti 

sjálf börn, en það gerðist ekki. Ég fann litlar tilfinningar 

gagnvart börnunum mínum. Ég meina, ég sinnti öllum 

líkamlegu þörfum þeirra, fyrir utan að hafa þau á brjósti. Ég 

bara gat ekki látið einhvern nærast á líkama mínum, mér 

fannst það viðbjóðslegt“. 

Ein þessara þriggja kvenna áttaði sig á því að eitthvað mikið væri að þegar hún 

eignaðist börnin sín, gat ekki haft þau á brjósti og fann engar tilfinningar í þeirra 

garð. Í kjölfarið leitaði hún sér hjálpar hjá Stígamótum. Fjórar konur til viðbótar 

töluðu um erfiðleikana sem fylgdu því þegar börnin þeirra komust á þann aldur 

sem þær sjálfar voru á þegar byrjað var að beita þær kynferðisofbeldi. Þær sáu 

sjálfar sig í barninu og áttu því erfitt með að tengjast því.  

Bass og Davis segja að barneignir veki oft með þolendum blendnar tilfinningar. 

Þær geta endurvakið minningar og minnt þær á það varnarleysi sem þær 

upplifðu sem börn (Bass og Davis, 1994). Gögnin mín sýna að tæplega 

helmingur viðmælenda minna höfðu upplifað mismunandi erfiðleika við að 

tengjast börnum sínum. Það hlýtur að vera gríðarlegt álag þar sem 
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móðurímyndin í samfélaginu er svo sterk. Við eigum að elska börnin okkar 

skilyrðislaust og jafnvel fórna okkur fyrir þau. Þegar við uppfyllum ekki þær 

væntingar er eitthvað mikið að, mæður eiga ekki að upplifa svona 

tilfinningardoða gagnvart börnunum sínum (ibid).  

Þær félagslegu afleiðingar sem þolendur ganga í gegnum reynist þeim oft 

erfiðast að viðurkenna. Þessar afleiðingar eru oft ekki félagslega viðurkenndar 

eða þykja ekki sæma þeim staðalmyndum sem við höfum af mæðrum eða 

konum. Marie M. Fortune (2005) guðfræðingur og siðfræðingur segir í bók sinni 

Sexual Violence. The Sin Revisited að þolendur þrói með sér ákveðnar aðferðir 

til þess að lifa ofbeldið af. Vantraust, lítil félagsleg tengsl og einangrun eru 

algeng viðbrögð þolanda. Þegar manneskja hefur orðið fyrir þeirri reynslu að 

ruðst er inn í líf hennar og sjálfsákvörðunarréttur hennar er brotinn, er erfitt að 

finna fyrir öryggistilfinningu og trausti gagnvart öðrum manneskjum (ibid).  

Flestir viðmælendur mínir höfðu upplifað tímabil einangrunar m.a. vegna þess 

að þær treystu ekki fólki. Tvær töluðu um að hafa þjáðst af félagsfælni eða 

sjúklegum ótta við fólk. Tvær konur sem áttu það sameiginlegt að vera nauðgað 

á fullorðinsaldri, breyttust úr lífsglöðum félagsverum í þunglyndar einangaraðar 

„geðlyfjaætur“
22

 sem gátu ekki unnið og enduðu á örorkubótum, önnur þeirra 

hefur háskólapróf á framhaldsstigi.  

Ljóst er að afleiðingar kynferðisofbeldis hafa gríðarleg áhrif á tilveru þolanda og 

hamlar þeim að lifa eðlilegu lífi. Oft er hinn félagslegi vettvangur sá þáttur sem 

þær eiga verst með takast á við eftir slíka reynslu, opinberar þeim að ekki er allt 

með felldu og neyðir þær til þess að taka á þeim afleiðingum sem 

kynferðisofbeldið hefur haft á líf þeirra.  

6.4 Samantekt 

Hér hef ég greint þau meginþemu í gögnum rannsóknar minnar sem snéru að 

helstu afleiðingum kynferðisofbeldis á brotaþola. Eftir að hafa rýnt í gögnin mín 

vildi ég beina athygli minni sérstaklega að sjálfsmynd kvenna eftir kynferðislega 

misnotkun og samspili sjálfsmyndar þeirra og samfélagsins. Sjálfsmynd lýsir 

                                                           
22

 Það sem er innan gæsalappa er orðalag viðmælanda  

míns. 
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reynslu af okkur sjálfum og tilfinningum í eigin garð og hjá þolendum 

kynferðisofbeldis er sú mynd í molum. Sjálfsmynd og kynverund kvenna fléttast 

saman þar sem bæði hugtökin ná yfir innsta kjarna manneskjunnar og 

endurspegla viðhorf hennar og atferli (Promotion for sexual health: 

Recommendation for action, 2000).  

Kynferðisofbeldi er að jafnaði slíkt áfall að það hefur óhjákvæmilega varanleg 

og djúpstæð áhrif á líf þeirra sem það upplifa. Almennt má segja að líf brotaþola 

kynferðisofbeldis einkennist af stöðugri baráttu og tilraunum til að bregðast við 

og ráða við eftirköst ofbeldisins; að lifa þau af. Algengasta sjálfsmyndin sem 

þolendur lýsa er sú upplifun að þær séu einskis virði, þær dugi ekki til neins og 

þær treysti engum. Léleg sjálfsmynd, sjálfsfyrirlitning, sektarkennd og 

erfiðleikar með félagsleg tengsl eru ríkjandi tilfinningar. Allir viðmælendur 

mínir upplifðu sektarkennd, skömm og sjálfsásakanir vegna brots sem var framið 

á þeim en ekki af þeim. Eitthvað er skakkt við þessa mynd sem ég taldi 

mikilvægt að skoða nánar.  

Í næsta kafla mun ég fara í annað þema sem birtist í gögnunum en það er þáttur 

samfélagsins sem virðist helsti áhrifavaldur þess að þolandi fer að ásaka sjálfan 

sig fyrir að hafa orðið fyrir ofbeldinu. Í viðtölum mínum við konurnar komu 

fram frásagnir um hvernig nærumhverfi þeirra brást við þegar þær rufu þögnina. 

Oftar en ekki var afstaða tekin með gerandanum sem hlýtur að ýta enn frekar 

undir þá tilfinningu þolandans að gera sig ábyrgan fyrir ofbeldinu. Marie 

Fortune (2005) fjallar lítillega um þennan þátt og segir það vera afar freistandi 

fyrir fólk að taka afstöðu með gerandanum, þó að það gerist sjaldan meðvitað. 

Það eina sem gerandinn biður um er að ekkert sé gert. Ef tekin er afstaða með 

þolandanum öðlastu hlutdeild í sársauka hans, það reynir meira á en að gera ekki 

neitt. Þolandinn krefst aðgerða þar sem fólk neyðist til að horfast í augu við að 

til eru menn sem beita kynferðislegu ofbeldi og langar til þess (Fortune, 2005).  

Afleiðingar afneitunar eru þær að kynferðisofbeldið þrífst áfram í skjóli þess að 

konurnar sjálfar eru gerðar ábyrgar fyrir því leyndarmáli sem samfélagið vill 

ekki „hýsa“. Kynferðisofbeldi er staðreynd og ekki óvarlegt að áætla að 17% 

þegna samfélagsins hafi reynt það á eigin skinni (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 

2009). Það er sjaldan talað um gerendur kynferðisofbeldis. Samfélagið sameinast 
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um að láta eins og ekkert sé og fáir vita um ofbeldisverk gerendanna nema þeir 

sem fyrir þeim verða. Gerendur og verknaðir þeirra þrífast í skjóli þagnar og 

afneitunar samfélagsins sem birtist ekki síst í því misræmi sem er á milli fjölda 

þeirra kvenna sem leita sér aðstoðar vegna kynferðisofbeldis og þeirra sem leita 

réttar síns. Þetta þarf að skoða nánar, draga fram í dagsljósið og gjörbreyta svo 

að þau lög og mannréttindi sem samfélagið setur nái til allra sem því tilheyra. 

Um þetta verður fjallað nánar í næsta kafla.  
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7. Áhrifavaldar 

„Þótt saga mín sé ekki auðkennd með nafni, er hún 

raunveruleiki. Þið sjáið bara tölfræði um hversu margir hafa 

lent í kynferðisofbeldi og meira að segja það er bara 

toppurinn á ísjakanum. Veistu! Málið er að okkur er bara 

sópað undir teppið eða umbreyttar í einhverjar tölur, það vill 

enginn vita af þessu. Tölurnar gera okkur ósýnilegar og 

umhverfið verður ónæmt.“ (Sigurlaug (gervinafn) 37 ára). 

Í þessum kafla mun ég fjalla um samfélagsleg viðhorf gagnvart kynferðislegu 

ofbeldi og hversu sterklega þolendur upplifa viðhorfin og áhrif þeirra. Eitt 

meginþema sem birtist endurtekið í gögnum mínum var „samfélagið“ og hvernig 

það hefur bein eða óbein áhrif á upplifun kvennanna. Undir samfélagið falla lögin, 

dómsstólar, viðhorf almennings samkvæmt upplifun kvennanna og hvernig 

nánasta umhverfi þeirra brást við þegar þær rufu þögnina.  

Í anda aðferðarfræði Dorothy Smith verður upplifun þolanda skoðuð í samhengi 

við hinn samfélagslega veruleika og þau félagslegu tengsl sem þar eru að verki og 

eru áhrifavaldar í lífi einstaklingsins. Smith segir að nærumhverfi fólks og athafnir 

sé gegnsýrt, skipulagt og mótað af félagslegum tengslum hins stærra umhverfis 

jafnvel þó að viðkomandi sé ómeðvitaður um það. Leitast er við að skoða hvernig 

ýmsir þættir, sem eru fyrir utan nánasta umhverfi fólks, stýra í raun lífi þeirra. 

(Smith, 2005/2006).  

7.1 Þögnin rofin 

Afar mikilvægt er fyrir brotaþola hvernig umhverfið bregst við þegar þögnin er 

rofin. Hefur það mikil áhrif á það hvernig bataferlið er og hvort að manneskjan 

leiti sér hjálpar yfir höfuð. Með því að rjúfa þögnina er brotaþoli að endurheimta 

stjórnina yfir lífi sínu, rödd sína og styrk. Skömmin og sektarkenndin stjórnar ekki 

lengur og brotaþolinn áttar sig á því að sökin var aldrei hans. Mikilvægast af öllu 

virðist vera að brotaþoli upplifi viðurkenningu á því að hann hafi verið beittur 

ofbeldi sem ekki sé undir nokkrum kringumstæðum hægt að réttlæta (Bass & 

Davis, 1994; Fortune, 2005; Þordís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). Í viðtölum við 

viðmælendur mína kom fram að þögnin lamaði þær algjörlega og skömmin 
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gegnsýrði alla tilveru þeirra. Einn viðmælandi minn, kona á fertugaldri sem ég 

kalla Sigurlaugu, segir um þetta:  

„Það (að tala) er eina leiðin út, eina leiðin einhvern 

veginn til þess að taka á skömminni, sektarkenndinni og 

heyra sjálfan sig bara segja þú veist vitleysuna sem 

maður telur sér í trú um. Að ég hefði einhvern veginn 

geta komið í veg fyrir þetta. Það er svo skrítið að 

aðeins orð gátu látið skömmina hverfa. Ég veit það 

núna skilurðu ég vissi það ekki þá, þegar ég bara þagði 

yfir þessu. En þú veist með því að tala, jafnvel þótt það 

væri erfitt og ég skammaðist mín þvílíkt fyrir það sem 

kom fyrir mig. Þá sko þá var eins og ég fjarlægðist það 

sem gerðist. Drullan sem var inn í mér, ég mokaði 

henni út með því að tala.“  

Allir viðmælendur mínir upplifðu hins vegar undarlegan veruleika þegar þær rufu 

þögnina. Veruleika sem vildi ekki viðurkenna það sem kom fyrir þær. Annars 

vegar mætti þeim vantrú og spurningar um hvort að þær væru nú vissar um að 

þetta hefði gerst eða þá að fólk fór undan í flæmingi. Hér gríp ég niður í frásögn 

eins viðmælanda míns sem ég kalla Lilju. Hún varð fyrir kynferðislegu ofbeldi 

sem barn og er núna eins og Sigurlaug á fertugsaldri. Einstæð móðir Lilju hafði 

sent hana í sveit yfir sumarið í gegnum Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar. Í 

sveitinni var henni nauðgað hvað eftir annað: 

 „Þegar ég sagði mömmu frá þessu, mörgum árum 

seinna. Þá sagði mamma: „Viltu meira kaffi“!!! Hvað 

átti ég að segja? Þetta var eins og að fá blauta tusku í 

andlitið. Þessi viðbrögð voru til að vernda hana sjálfa. 

Þagga niður í mér. „Þetta“ sem kom fyrir mig var OF 

viðbjóðslegt. Of viðbjóðslegt til að ég hefði rétt á því að 

segja frá. Ég hef ekki sagt fleirum í fjölskyldunni frá 

þessu, bara minni litlu fjölskyldu og örfáum vinkonum. 

Viðbrögð mömmu spila þar örugglega eitthvað inn í.“ 
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Í bókinni After Silence. Rape & my journey back segir Nancy Venable Raine 

(1998) rithöfundur og þolandi kynferðisofbeldis, að svona viðbrögð frá umhverfi 

brotaþola geri það að verkum að hann dregur sig inn í skel. Rétt eins og umhverfið 

gefur hann sér ekki leyfi til að upplifa sársaukann og þjáningu sína.  

Lilja upplifði að hún hefði ekki rétt á að segja frá kynferðisofbeldinu. Fálætið sem 

hún mætti hjá móður sinni leiddi til þess að hún tók þá ákvörðun að segja engum, 

nema sínum allra nánustu, frá. Lilja bar skömm gerandans í gegnum þögla 

þjáningu sem hún gat samt aldrei flúið. Sem barn bældi hún algjörlega 

minninguna um kynferðisofbeldið en fór að muna glefsur eftir að dóttir hennar 

lenti í því sama af hálfu náins fjölskyldumeðlims. Algjör afneitun og bæling er 

þekktur varnarháttur hjá brotaþola og er talinn sá skaðlegasti. Hann reynir að bæla 

minningarnar í von um að þær hverfi. Oft er þægilegra fyrir barn að afneita 

veruleikanum en að horfast í augu við að það njóti ekki verndar frá 

umönnunaraðila sínum, jafnvel þó að sá aðili skaði það (Bass & Davis, 1994). Í 

tilfelli Lilju var kynferðisofbeldið það hrottalegt að minnið afbar ekki að lifa með 

þeim veruleika.  

Frásögn Lilju minnir á upplifun Alice Sebold (1998) sem hún lýsir í bók sinni 

Heppin. Þar fjallar Sebold um það hvernig umhverfi hennar brást við þegar hún 

sagði frá nauðgun sem hún varð fyrir þegar hún var átján ára.  

„Mér var nauðgað!“ Mér fannst ég verða að segja þetta. 

En mér fannst líka að með því að segja það hefði ég 

framið skemmdarverk. (...) Eins og ég hefði skvett úr fötu 

fullri af blóði yfir fólkið og það sæti þegjandi og fylgdist 

með því drjúpa niður“ (Alice Sebold, 1999, s. 84).                                                                                                                                                                                           

Brotaþolar eru ekki aðeins að rjúfa þögnina og setja í orð það ósegjanlega, heldur 

má helst ekki kalla ofbeldið sínu rétta nafni. Viðmælendur mínir töluðu allir um 

að fólk hefði ekki viljað nefna kynferðisofbeldið sínu rétta nafni. Yfirleitt notaði 

fólk orðin „það sem kom fyrir þig“ eða „líkamsárásin“ eða „það“. Þegar brotaþoli 

fær slík viðbrögð er ekki verið að viðurkenna alvarleika kynferðisofbeldisins og 

hann fær ekki þau verkfæri sem eru honum mikilvægust í bataferlinu; að rjúfa 

þögnina og fá viðurkenningu á einhverri erfiðustu lífsreynslu sem dæmi eru um. 
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Guðrún Jónsdóttir talskona Stígamóta segir í viðtali við Morgunblaðið að 

starfskonur Stígamóta eyði tvöþúsund klukkutímum á ári í að reyna að leiðrétta 

ranghugmyndir sem brotaþolar kynferðislegs ofbeldis glíma við. 

Ranghugmyndirnar felst í þeirri skömm, sektarkennd og sjálfsásökunum sem þeir 

burðast með. Þeir bera sjálfir sektina á glæpnum sem framinn var gegn þeim (Silja 

Björk Huldudóttir, 2010a).  

7.2 Skilningsleysi embættismanna og úrræði yfirvalda 

Tvær kvennanna sem ég ræddi við töluðu um hvernig þær upplifðu að 

„embættismenn“ gerðu lítið úr kynferðisofbeldinu sem þær lentu í. Annars vegar 

var um að ræða prest og hins vegar starfsmenn barnaverndarnefndar. Í fyrra 

tilvikinu reyndi prestur að tala við fjölskylduna sameinaða, bæði með gerandanum 

og þolandanum. Það leiddi að öllum líkindum til þess að rödd þolandans fékk ekki 

að hljóma og varla má við því búast að slíkur umræðuvettvangur hafi skapað 

möguleika til að tjá sig um atburðinn. Önnur kona talaði um að barnaverndarnefnd 

hafi ekki gert neinar athugasemdir við að hún byggi áfram inn á heimili stjúpföður 

síns (sem beitti hana kynferðisofbeldi) og móður (sem bjó áfram með 

ofbeldismanninum), þrátt fyrir að ofbeldið væri komið í ljós. Báðar konurnar 

töluðu um að til þess að geta lifað með atburðinum hafi þær reynt að gera lítið úr 

honum.  

Í bókinni The Courage to Heal segja Ellen Bass og Laura Davis (1994) að það sé 

mjög algengt að þolendur kynferðisofbeldis geri lítið úr reynslu sinni til þess að 

geta höndlað hana (ibid). Í tilfelli viðmælenda minna virðist umhverfið hafa stutt 

þessa upplifun þeirra, því það brást við eins og um lítilræði væri að ræða, smámál 

sem þurfti að ræða aðeins til að finna lausn. Annað sem mér fannst ekki síður 

athyglisvert var að fjórar konur af þeim 18 sem ég ræddi við, minntust á hvernig 

yfirvöld og embættismenn brugðust þeim algjörlega þegar leitað var til þeirra.  

Hér að ofan hef ég greint frá viðbrögðum embættismanna þegar tveir af 

viðmælendum mínum rufu þögnina. Tvær aðrar konur sögðu mér frá því hvernig 

sú hjálp sem þær leituðu eftir hjá yfirvöldum leiddi til þess að þær lentu í klóm 

ofbeldismanna sem beittu þær ítrekað kynferðislegu ofbeldi. Önnur var send í 

sveit af félagsmálayfirvöldum í nokkur sumur og þar var hún beitt grófu 

kynferðisofbeldi allan tímann. Allt sumarið fékk hún ekki að vera í sambandi við 
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móður sína nema í gegnum bréfaskriftir. Lýsir hún dvöl sinni í sveitinni sem 

miklu harðræði og vinnuþrælkun. Þessi kona er á fertugsaldri, þannig að það er 

ekki langt síðan þessir atburðir áttu sér stað.  

Hin er kona á sextugsaldri sem ég kalla Fjólu. Hún hafði flúið að heiman frá 

mikilli óreglu og fátækt þegar hún var 15 ára. Fjóla hafði ekki í nein hús að venda 

og leitaði til yfirvalda um hjálp. Félagsmálastofnun réði hana sem ráðskonu hjá 

fullorðnum karlmanni. Að hennar sögn var slíkt algengt á þessum tíma enda ekki 

nema ár í fullorðinsaldur. Hinn kosturinn hefði verið upptökuheimili en það 

skelfdist hún gríðarlega, enda fóru hræðilegar sögur af slíkum heimilum. Fjóla átti 

að sjá um létt þrif, matarinnkaup og slíkt. Hún átti að hafa til umráða sérherbergi 

og jafnvel möguleika á að stunda nám eða vinnu. Maðurinn kom afar vel fyrir og 

henni leist strax nokkuð vel á þessar ráðstafanir. Hins vegar kom í ljós að 

karlmaðurinn hafði allt aðrar hugmyndir um ráðskonuhlutverkið en tilgreint var af 

félagsmálayfirvöldum. Fjóla varð fljótlega þræll á heimili hans og mátti ekki 

hreyfa sig nema með hans samþykki. Fljótlega eftir að Fjóla flutti inn fór hann að 

koma inn í herbergið hennar á næturnar. Þá átti hún að sinna kynferðislegum 

þörfum hans. Hann hótaði henni götunni að öðrum kosti.  

„Ég upplifði þetta aldrei sem kynferðisofbeldi. Það var ekkert 

talað um svona á þessum tíma. Ég fékk bara algjöran viðbjóð á 

sjálfri mér, ég meina ég svaf hjá gömlum kalli fyrir fæði og 

húsnæði. Hann tók meydóm minn skilurðu, þetta var algjör 

viðbjóður, sem ég þagði bara um og skammaðist mín mikið 

fyrir og sagði engum fyrr en ég var komin á fimmtugsaldur.“ 

Samkvæmt Bass og Davis er algengt að þolendur gagnrýni sjálfan sig fyrir þær 

leiðir sem þeir nota til að höndla kynferðisofbeldið (Bass & Davis, 1994). 

Skömmin greypist inn í líf þeirra og litar alla tilveruna. Hún verður svo þungbær 

að vopnin sem þær grípa til beinast iðulega að þeim sjálfum.  

Ofangreind dæmi sýna skýrt hvernig þeir aðilar sem konurnar treystu að mundu 

koma þeim til hjálpar, brugðust. Í þessu samhengi er athyglisvert að skoða nánar 

hvers vegna þær virðast fara sömu leið og umhverfi þeirra.  
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7.3 Gera lítið úr ofbeldinu 

Í rannsókninni kom fram að allar konurnar sem ég ræddi við reyndu á einhvern 

hátt að gera lítið úr kynferðisofbeldinu. Þrjár konur sögðust hafa farið þá leið til 

þess að gera ofbeldið bærilegra því ekki fengu þær viðurkenningu á alvarleika 

þess. Sú leið hafi hins vegar ekki reynst vænleg, því líðan þeirra breyttist ekki.  

„Ég geri mér grein fyrir því nú að með því að ásaka sjálfa 

mig fyrir nauðgunina var ákveðin svona uhhh ákveðin 

sjálfsbjargarviðleitni eða svona leið til að fúnkera. Þannig 

fannst mér ég hafa einhverja stjórn á lífi mínu. Ég hafði 

kannski getað gert eitthvað öðruvísi, þú veist, ég hefði til 

dæmis ekki átt að fara á þennan stað eða, eða hefði ekki átt 

að treysta þessum manni, þú veist, treysta því að hann 

ætlaði bara að fylgja mér heim (Sigurlaug 37 ára).“  

Svo virðist sem Sigurlaug upplifi að með því að kenna sjálfri sér um öðlist hún 

einhverja stjórn á eigin lífi. Kostnaðurinn við slíkar sjálfsásakanir var hins vegar 

hár og endurspeglast í áralangri baráttu hennar við þunglyndi og misnotkun á 

áfengi.  

Mary Fortune (1995) segir í bók sinni Love does no harm, að allar manneskjur 

hafi vald og mörk sem beri að virða. Að mati Fortune er vald háð því að hafa 

úrræði en valdleysi er skortur á úrræðum. Hún leggur áherslu á að í raun sé enginn 

sé algjörlega valdalaus og heldur enginn svo voldugur að hann hafi allt vald. 

Völdunum er hins vegar misskipt. Fortune vekur athygli á því að algengt sé í 

kynferðisbrotamálum að brotaþoli leitist við að axla ábyrgð á því sem gerist en 

gerandi firri sig allri ábyrgð. Algengt er að sá sem sviptur var valdi sínu og 

mörkum taki einhverskonar falsaða útgáfu þess sér í hendur til þess að upplifa 

einhverja stjórn á sínu lífi. Þannig leitast þolandinn við að ná valdi sínu og 

endurheimta mörk sín en gerandinn gerir allt til að hafna þeirri ábyrgð (Fortune, 

1995).  

Tveir viðmælendur mínir kærðu ofbeldið sem þær urðu fyrir en báðum málum var 

vísað frá hjá Ríkissaksóknara. Önnur þeirra benti mér á að dómskerfið gefi tóninn 

út í samfélagið um alvarleika þessara brota. Þær standi því frammi fyrir tvennu; 
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allt að 80% kæra
23

 er vísað frá í kynferðisbrotamálum, auk þess séu dómarnir 

„fáránlegir“ og skaðabæturnar „hlægilegar“
24

.  

Staða kynferðisbrotamála á Íslandi hefur valdið áhyggjum út í heimi. 

Alþjóðasamfélagið hefur haft áhyggjur af stöðu þessara mála og ítrekað bent 

íslenskum stjórnvöldum á brotalamir í þessum málaflokki. Þann 6. mars 2007 

kom út skýrsla bandaríska innanríkisráðuneytisins en hún inniheldur upplýsingar 

um stöðu mannréttindamála á Íslandi. Þar stendur m.a.: „Hámarksrefsing við 

nauðgun er 16 ára fangelsi. Að jafnaði voru menn dæmdir í eins til þriggja ára 

fangelsi. Makanauðgun er ekki tiltekin sérstaklega í íslenskum lögum. Ráðgjafa- 

og upplýsingamiðstöð fyrir þolendur (Stígamót) bentu á að tilkynningum um 

nauðgun fjölgaði örar en sakfellingum í nauðgunarmálum.“ Auk þess er bent á í 

skýrslunni að Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hafi lýst áhyggjum sínum 

yfir að þung sönnunarbyrgði í nauðgunarmálum væri ástæða þess hversu fáum 

málum lyki með sakfellingu (Country Reports on Human Right Practices in 

Iceland, 2006).  

7.4 „Það þýðir ekkert að kæra“ 

Af þeim átján konum sem ljáðu mér rödd sína, kærðu tvær ofbeldið og er það 

samhljóma þeirri tölfræði sem kemur fram hjá Stígamótum - að fæstir þolendur 

kæra. Þegar ég spurði um ástæður þess að þær leituðu ekki réttar síns var svarið 

einfalt: „það þýðir ekkert að kæra“, „málið verður aldrei tekið fyrir“ eða eins og 

ein þeirra á sextugsaldri sagði: 

„Ég hefði getað kært marga, en ég gerði það aldrei. Ég átti 

þetta bara skilið. Mér fannst ég hafa ýtt undir þetta. Ég tala nú 

ekki um þegar ég var drukkin. Það var ekki þannig að konur 

hefðu einhvern rétt yfir eigin líkama. Það var karlmaðurinn sem 

ræður. Ég ólst upp við það“. 

                                                           
23

 Þannig var staðan 2007, eftir að ný hegningarlög tóku gildi í júní það ár. Samkvæmt skýrslu 

Ríkissaksóknara var 83% mála vísað frá það ár. Sjá nánar 5. kafla bls. 60. 

24
 Það sem er innan gæsalappa er orðalag viðmælanda míns.  
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Viðhorf brotaþola virðist þannig endurspegla veruleika og viðhorf samfélagsins 

gagnvart þessum málum. Þessi viðhorf heimfæra konurnar upp á sig. Þær tvær 

sem kærðu stóðu báðar í þeirri trú að samfélagið verndaði þær gagnvart því 

ofbeldi sem unnið var á þeim. Þær urðu hins vegar fyrir vonbrigðum því báðum 

málum var vísað frá vegna ónógra sannana. Mál þeirra fór því aldrei fyrir dóm. 

Þegar ég spurði þær hvað þær teldu vera erfiðast að eiga við eftir ofbeldið sem 

þær urðu fyrir, sögðu þær báðar að erfiðast hefði verið að málinu hefði verið 

vísað frá. Það var eins og önnur nauðgun en sú öllu alvarlegri, því heilt samfélag 

réttlæti ekki aðeins brotið á þeim heldur gerði það að engu. Hér gríp ég niður í 

frásögn konu á fertugsaldri: 

„Það sem var erfiðast fannst mér að málinu skyldi vera vísað 

frá, vegna þess að ég taldi og virkilega trúði því að samfélagið 

mundi vernda mig frá svona og ég mundi hafa rétt á því að 

krefjast réttar míns. Það voru mikil vonbrigði þegar það kom í 

ljós að -  að ég hafði ekkert mál að byggja á. Ég upplifði eins 

og þetta hefði verið í lagi, bara í góðu lagi, skilurðu. Að hérna, 

mér skyldi verða nauðgað. Ég hélt í alvöru að það væri 

ólöglegt. Það var alveg svakalegt, svakalegt áfall. Hvað þarf 

eiginlega til? Í alvöru, hvað þarf eiginlega til að kona geti kært 

nauðgun?“ 

Báðar kærðu nauðgun sem þær urðu fyrir á fullorðinsaldri, hvorugar höfðu verið 

misnotaðar sem börn. Í þessari rannsókn tókst mér ekki að skoða nánar hvort 

einhver tenging sé á milli þess að þær tvær sem kærðu hefðu haft kjarkinn til þess, 

vegna þess að þær voru fullorðnar þegar nauðgunin átt sér stað og treystu því í 

„blindni“
25

 að samfélagið verndaði þær frá kynferðisofbeldi. Að verða fyrir slíku 

ofbeldi sem barn rænir það strax traustinu á fólki og umhverfi. Oft er 

ofbeldismaðurinn náinn ættingi, jafnvel faðir barnsins. Ég tel það verðugt 

rannsóknarefni að skoða þessa hlið nánar og hvort þarna sé samhengi á milli.  

Þessi viðmælandi minn sagði mér líka að það væri eins og gerandinn hlyti meiri 

vernd en brotaþoli í þessum málaflokkum. Með hennar orðum:  

                                                           
25

 „blindni“ er orðalag viðmælanda míns. 
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„Sko í alvöru stundum þegar ég var í þessu ferli, þessu 

kæruferli sko, þá fannst mér að hérna að meira væri verið að 

vernda fólkið í kringum mig en mig sjálfa. Stundum leið manni 

eins og það væri gerandinn sko ofbeldismaðurinn sem nyti 

mestrar verndar, þú veist nauðgarinn. Hann var iðulega 

stikkfrí í öllu ferlinu og hvernig lögin vernda hann frekar en 

þolandann. Það held ég að sé upplifun flestra sem ganga í 

gegnum það ferli að kæra. Gerandinn nýtur alltaf vafans og 

þegar hann er sýknaður skilurðu þá halda flestir að maður hafi 

verið að ljúga, þú verður glæpamaðurinn, skilurðu. Sko annað 

hvort okkar hlýtur að hafa framið glæp og yfirleitt halda allir 

að það sé konan sem sé bara lygari og leiki sér að því að kæra 

menn fyrir eitthvað sem þeir gerðu ekki. Hvaða kona heldurðu 

að leggi á sig allt þetta kæruferli, ef hún er síðan bara að 

ljúga. Fólk veit bara ekkert hvað það er að tala um, sko í 

alvöru“.  

Hin konan sem kærði sagði einnig að almenn viðhorf væru þannig að flestir 

treystu lögunum og dómskerfinu í „blindni“ eins og þau væru óskeikul og að 

flestir tryðu því að þeir lifðu í réttlátu samfélagi þar sem þegnar þess væru 

verndaðir fyrir glæpum. Gefum viðmælanda mínum orðið: 

„Þú veist, fólk veit ekkert hvernig þetta [laga- og dómskerfið] 

er, það er ekkert upplýst um það. Það veit ekkert af hverju 

fjölda mála er vísað frá, það kemur ekki einu sinni fyrir dóm 

og það var sama þótt að ég hefði haft áverka, þú veist. Fólk 

veit ekkert hvernig þetta kerfi virkar, ehhh þú veist það hefur 

bara fulla trú á því að það virki rétt - að það sé eins og 

óskeikult eða eitthvað slíkt.“ 

Mýtur um nauðganir gætu endurspeglað þessa „blindu“ almennings. Athyglisverð 

er orðanotkun viðmælenda míns hér að ofan að þegar gerandinn er sýknaður þá 

upplifa þær að þeim hafi ekki verið trúað og goðsögnin um að konur kæri 

nauðgun að ósekju, eins og fjallað var um í fjórða kafla, nærist á þeirri mýtu. Að 

mati viðmælanda míns, veit almenningur ekki af hverju málum er vísað svona oft 
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frá - og til þess að gera samfélagið að fýsilegri stað til að búa í virðist vera 

auðveldara að kenna konunum um en ásaka réttarkerfið og hugmyndarfræði 

samfélagsins. Ríkjandi hugmyndarfræði samfélagsins er þeim „eðlileg“ eins og 

kenningar Bourdieu um habitus undirstrikar og reifaðar voru í þriðja kafla. 

Samfélagið gerir þá kröfu á brotaþola að hann sé helst með sem mesta sýnilega 

áverka til þess að eiga möguleika á að leita réttar síns. Saga Sæunnar, konu á 

fimmtugsaldri, verður viðruð næst í þessu samhengi. Þrátt fyrir að 13 ár séu liðin 

frá atburðinum ásakar hún sig ennþá fyrir að hafa ekki brugðist rétt við þegar 

henni var nauðgað. 

7.5  „Ég vildi óska þess að ég hefði barist meira á móti“ 

Fyrirsögn þessa kafla er sótt til Sæunnar en hún er annar viðmælandi minn sem 

kærði nauðgun en máli hennar var vísað frá. Ástæða frávísunar telur Sæunn vera 

vegna þess að líkamlegir áverkar hennar voru minniháttar. Sæunn segir að hún 

hafi misst allan mátt við árásina enda varð hún svo hrædd að hún fraus af 

skelfingu og gat ekkert gert. Rannsóknir sýna að við áfall bregst líkaminn ýmist 

við með því að berjast, flýja eða frjósa. Þegar einstaklingur getur hvorki barist né 

flúið þá frýs hann. Manneskja sem hefur upplifað mikið áfall finnur oft fyrir 

skömm og sektarkennd yfir því að hafa frosið og ásakar jafnvel sjálfa sig fyrir að 

hafa ekki brugðist öðru vísi við (Friedman, Keane, & Resick, 2007). 

„Veistu að þegar ég fór upp á neyðarmóttöku í skoðun, 

þá grét ég mest yfir því að hafa bara frosið. Áverkarnir 

voru svo litlir, skilurðu. Ég tönglaðist víst á þessu við 

læknana og hjúkrunarkonurnar sem skoðuðu mig. Ég 

skammaðist mín svo fyrir að hafa ekki gert allt til þess að 

koma í veg fyrir þetta. Þær vildu leggja mig inn, sögðu 

að ég væri í algjöru tráma. (...) Það sem ég skildi ekki 

var af hverju ég brást svona við þegar hann réðst á mig. 

Af hverju leyfði ég honum ekki frekar að drepa mig bara. 

Mig langaði hvort sem var að deyja eftir þetta. Mér 

fannst ég vera dauð og það dó svo sannarlega eitthvað í 

mér við þessa nauðgun. Ég var í sjálfsmorðshættu í 

hálfan mánuð á eftir og var bara vöktuð af mínum 



101 
 

nánustu. Þetta var víst áfallastreituröskun. (...) þetta kom 

allt fram í kærunni. Málinu var samt vísað frá. Líklega 

hafa þeir haldið að ég væri bara að ljúga og gera mér 

þetta allt upp“. 

Alice Sebold sem ég vitnaði í hér á undan, lýsir vel þeim viðbrögðum sem 

brotaþoli upplifir í bráðri lífshættu. Gerandinn hefur líf þolanda í höndum sér. 

Þolandinn gerir það sem hann þarft að gera til að lifa af. Sebold stóð frammi fyrir 

því að bjarga lífi sínu með því að streitast ekki á móti þegar henni var nauðgað. Þó 

hana langi jafnvel til að deyja eftir nauðgunina þá er dauðdaginn í hennar eigin 

höndum, ekki þess sem réðst á hana. Hún ver líf sitt með öllum tiltækum ráðum. 

„Í þessum göngum, innan um brotnar bjórflöskur, sölnuð lauf 

og annað rusl urðum við eitt, þessi maður og ég. Hann hafði líf 

mitt í höndum sér. Þær sem segjast mundu berjast þar til yfir 

lyki fremur en að láta nauðga sér eru asnar. Ég mundi heldur 

láta nauðga mér þúsund sinnum. Maður gerir það sem maður 

verður að gera.“ (Sebold, 1998, s.9) 

 

7.6 „Sýkna hans er sakfelling mín“ 

Fólk kann að halda að það séu bein orsakarsamhengi á milli nauðgunar og kæru, 

en svo er ekki. Í umfangsmikilli skýrslu um afdrif nauðgunartilkynninga í Evrópu 

kemur fram að þær eru almennt ekki tilkynntar til lögreglu. Áætlað er að í Evrópu 

séu nauðganir aðeins tilkynntar í 1-12% tilfella. Af þessum fáu tilkynningum enda 

enn færri með sakfellingu ofbeldismannsins, ýmist vegna þess að þær standast 

ekki kröfur lögreglu eða saksóknara. Það þýðir að ekki eru taldar nægilegar líkur á 

sakfellingu eða verulegar líkur á að hinn ákærði verði sýknaður. Í þeim 

undantekningartilvikum sem nauðgarar fá dóm eru þeir vægir (Ragnheiður 

Bragadóttir, 2006; Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009; Atli Gíslason og Jóhanna 

Katrín Magnúsdóttir, 2006). 

Afdrif þessara mála í réttarkerfinu virðast ýta undir þá upplifun viðmælenda 

minna að kynferðisofbeldið sem framið var á þeim sé sjálfum þeim að kenna. 

Þorbjörg Jónsdóttir hæstaréttarlögmaður sem hefur unnið talsvert sem 
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réttargæslumaður fyrir þolendur kynferðisbrota segir það skipta skjólstæðinga sína 

mestu að tjón þeirra sé metið. Skjólstæðingar Þorbjargar hafa verið íslenskar og 

erlendar konur og börn frá aldrinum 12-56 ára. Þyngd refsingar skiptir minna máli 

en sakfellingin. Aðalatriðið er að frásögn þeirra sé viðurkennd, því slík 

viðurkenning er dómur um að það sem þær hafa sagt og upplifað sé sannleikanum 

samkvæmt. Þorbjörg segir, að sé ákærði sýknaður upplifi brotaþoli sýknudóminn 

sem sakfellingu á sér. Sakfellingin felst í þeim dómi að frásögn brotaþolans hafi 

ekki verið tekin trúarleg eða með öðrum orðum að hann hafi kært nauðgun að 

ósekju (Silja Björk Huldudóttir, 2010b).  

Báðir viðmælendur mínir sem kærðu kynferðisbrotið upplifðu að sýkna gerandans 

hefði sakfellt þær, rétt eins og skjólstæðingar Þorbjargar Jónsdóttur upplifðu. Hér 

gríp ég aftur niður í frásögn Sæunnar: 

„Það voru svo margir búnir að frétta af þessu skilurðu. 

Svo margir sem vissu að ég hafði kært hann. Þetta var 

kunningi minn og við áttum marga sameiginlega vini og 

svona hlutir fréttast fljótt. Það var eins og fólk nærðist á 

þessu og smjattaði á þessu. Hann veifaði 

niðurfellingunni frá Ríkissaksóknara um allan bæ og 

sagði að þetta væri staðfesting á því að hann væri 

saklaus og ég væri lygari. Það var rosalegt sko, 

hræðilegt alveg. (...) Hvernig gat ég gengið um göturnar 

eftir þetta, ég fór bara að loka mig inni. Fór í algjöra 

einangrun. Hætti að geta unnið, hætti að geta gert 

nokkurn skapaðan hlut. Ég kenndi mér ennþá frekar um 

þetta. Málið var að ég barðist ekki nóg á móti. Hann var 

sýknaður en ég bar dóminn og er enn að bera hann 

mörgum árum seinna. Það var ég sem fór í fangelsi, 

hann hélt bara áfram eins og ekkert hefði gerst“. 

Sæunn varð mjög þunglynd í kjölfar niðurfellingarinnar, sem var kveðin upp átta 

mánuðum eftir að hún lagði fram kæru. Hún segir að tilveran hafi endanlega 

hrunið þegar mál hennar var fellt niður. Sæunn segist skilja vel að konur veigri sér 

við að kæra.  
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7.7 „Mér var stolið” 

Hvort sem konur kæra eða ekki þá upplifa þær oft að þær fái lífstíðardóm. 

Sakleysi þeirra og trausti er rænt - eða eins og einn viðmælandi minn sem ég kalla 

Söru og er á fimmtugsaldri sagði:  

„Þessir menn sem nauðguðu mér þegar ég var 17 ára í 

Frakklandi. Þeir stálu mér. Mér líður þannig. Þó að það 

séu næstum 30 ár síðan er ég enn að kljást við þessa 

tilfinningu. Þú veist þeir rændu einhverju sem skilur eftir 

sig tómarúm inn í mér og veistu það að þetta tómarúm. Það 

verður aldrei fyllt.“ 

Sara gjörbreyttist eftir þennan atburð og leitaði í áfengi og vímuefni til þess að 

deyfa sársaukann. Hún bar harm sinn í hljóði og treysti engum fyrir því sem kom 

fyrir hana. Hún upplifði sig „skítuga“, „ónýta“ og að hún væri með 

„druslustimpil“
26

 á enninu. Sara fór í meðferð við áfengissýki þegar hún var á 

þrítugsaldri og þar sagði hún frá nauðguninni. Áfengisráðgjafinn taldi henni í trú 

um að nauðgunin sé partur af alkahólisma hennar og hefði líklega ekki átt sér stað 

ef hún hefði ekki verið undir áhrifum áfengis. Áfengisráðgjafinn setti þannig 

ábyrgðina á nauðguninni yfir á þolandann. Aðrir sérfræðingar sem Sara leitaði til 

gerðu allir á einhvern hátt lítið úr kynferðisofbeldinu. Hér gríp ég niður í frásögn 

hennar þegar hún leitaði hjálpar geðlæknis: 

 „Geðlæknirinn taldi mér trú um að þetta sé eins og að missa 

af strætó Já hann sagði: það kemur alltaf einhver nýr. Reyndar 

fór ég til hans til að fá róandi lyf en honum fannst ég ætti ekki 

að taka þetta inn á mig. Hann er dáinn blessaður svo hann 

fælir ekki konur með strætó meir.“ 

Í bókinni Myndin af pabba segir Thelma Ásdísardóttir frá því að allir sem lenda í 

kynferðisofbeldi þjáist af sömu afleiðingunum. Skömm, sjálfsásakanir og léleg 

sjálfsmynd eru þar algengastar. Margir hafa reynt að svipta sig lífi og mörgum 

tekst það eða deyja af völdum ofneyslu lyfja eða áfengis. Afleiðingar 

kynferðisofbeldis eru lífshættulegar (Gerður Kristný, 2005).  

                                                           
26

 Öll orðin innan gæsalappa eru orðalag viðmælanda míns. 
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Að mati starfskvenna Stígamóta ýta viðbrögð samfélagsins undir þessar 

sjálfsásakanir. Tilvera konu sem beitt hefur verið kynferðislegu ofbeldi hefur 

verið snúið á hvolf og hún reynir allt hvað hún getur að rétta tilveruna við aftur, 

jafnvel að ásaka sjálfa sig. Þær afleiðingar sem kynferðisofbeldið skilur eftir sig 

virðast miðast við „að reyna að vera til“ eins og einn viðmælandi minn sagði.  

 

Ég las öll gögnin aftur í gegn með þessa setningu að leiðarljósi og sá að allir 

viðmælendur mínir voru á einn eða annan hátt „að reyna að vera til“ og „fúnkera“ 

í þessari skökku tilveru sem verndar ekki kynfrelsi kvenna. 

7.8 Samantekt 

Þegar manneskja verður fyrir kynferðisofbeldi er ráðist að innsta kjarna hennar. 

Kynferðisofbeldi hefur margar birtingarmyndir, allt frá því að vera einn atburður 

yfir í að vera síendurteknir atburðir sem eiga sér stað á löngum tíma. 

Afleiðingarnar eru hins vegar alltaf alvarlegar, hvort sem atburðurinn er einstakur 

eða endurtekinn. Konurnar sem ég ræddi við upplifðu að frásögn þeirra væri 

markvisst dregin í efa. Hvort sem þær sögðu nánum ættingjum eða sérfræðingum 

frá og/eða kærðu brotið. Tveir viðmælendur mínir sem reyndu að leita réttar síns 

sögðu að þær hefðu upplifað að nauðgunin sjálf skipti ekki máli heldur hvort og 

hvernig atburðurinn félli að ákveðnu ákærumynstri. Ef þær börðust ekki nóg á 

móti voru litlar líkur á að gerandinn yrði sakfelldur og niðurstaðan; að ekki hafi 

verið um glæpsamlegt atferli að ræða. Báðar konurnar upplifðu að réttarkerfið og 

þar með samfélagið hefði brugðist þeim.  

 

Allir viðmælendur mínir upplifðu að samfélagið kenndi þeim um 

kynferðisofbeldið á þann hátt að þær hafi á einhvern hátt boðið upp á það eða 

getað gert eitthvað meira til að sporna við því. Svo virðist sem að þessi viðhorf 

samfélagsins nái til þolandans í gegnum skömm, sektarkennd og sjálfsásökun þar 

sem hann kennir sér um atburðinn. Starfskona Stígmóta talaði um að allt 

samfélagið væri „sýkt“
27

 af slíkum viðhorfum og þar með talið embættismenn og 

aðrir sem væru í lykilstöðu til að breyta og hafa áhrif á þessi mál í samfélaginu. 

                                                           
27

 „sýkt“ er orðalag viðmælenda míns 
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 Eins og fram kom í fimmta kafla virðist lagalegt umhverfi, dómar og nýting 

refsirammans birta þetta hugarfar; þar sem áhersla er lögð á aðferðina sem beitt er 

við verknaðinn, þ.e. hversu miklir áverkar eru sýnilegir. Fæstar konur berjast hins 

vegar á móti, ofbeldið er þess eðlis að ráðist er inn á líkamsrétt og mannhelgi 

þeirra. Yfirleitt lamast þær af hræðslu og reyna allt til þess að lifa ofbeldið af.  

Í þessu andrúmslofi kynjakerfisins virðist ruglingurinn á milli kynferðislegra 

athafna og kynferðislegs ofbeldis hafi mótandi áhrif á réttarkerfið, niðurstöður 

dóma og samfélagið allt kynslóð fram af kynslóð. Eins og fram kom í þriðja kafla 

er karlveldið, þar sem karlmaðurinn er viðmiðið, sú hugmyndafræði sem mótað 

hefur samfélag okkar. Í gegnum karllæg yfirráð og skilgreiningavald karla hafa 

samfélög mótast í aldanna rás. Eins og greint var frá í fjórða og fimmta kafla eru 

lagaákvæði kynferðisbrota grundvölluð af reynslu karlmanna þar sem reynsla 

kvenna sem brotaþola er oft þögguð. Þessi fjarvera kvenna mótar efni og innihald 

lagasetninga sem á áhrifaríkan hátt skilgreinir hvað séu réttindi og brot á þeim 

réttindum. Í kynjakerfishugmyndafræði eru yfirráð greypt í kynverund karla og 

útskýra af hverju einkenni á borð við drottnun og stjórnsemi þykja kynferðislega 

aðlaðandi. Á sama hátt er undirgefni greypt í kynverund kvenna.  

 

Er nauðgun e.t.v. bara kynlíf sem hefur farið úr böndunum? Þessi spurning hefur 

verið sett fram í fullri alvöru öldum saman og oftar en ekki hefur henni verið 

svarað játandi.  
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8. Umræður og niðurstöður 

Markmið ritgerðar minnar var að grafast fyrir um langvarandi afleiðingar 

kynferðisofbeldis samkvæmt upplifun brotaþola. Hér verður 

rannsóknarspurningum svarað með því að fella þær að því fræðilega sjónarhorni 

sem unnið var með. Ritgerðin var unnin undir formerkjum eigindlegra 

rannsóknahefða eins og ítarlega var farið yfir í 2. kafla. Sú rannsóknaraðferð hefur 

þann grunntón að líta á rannsóknarniðurstöður sem aðstæðubundna þekkingu. Sú 

sýn er ólík hefðbundinni framsetningu vísindalegrar þekkingar sem gerir kröfur 

um alhæfanleika. Hér er því ekki markmiðið að staðhæfa að niðurstöður mínar 

eigi við allar konur sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi, heldur að gefa 

vísbendingar um hvað mögulega geti verið að finna við aðrar svipaðar aðstæður.  

 

Út frá aðferðarfræði fyrirbærafræðinnar sem eigindlegar rannsóknir byggja á og 

róttæks femínisma sem hefur verið í aðalhlutverki í þessari ritgerð er markmið 

mitt að skilja veruleikann út frá sjónarhóli viðmælenda minna og reynslu þeirra og 

skoða hvernig þeir byggja upp veruleika sinn. Aðferðafræði Dorothy Smith, 

etnógrafía félagslegra tengsla (e.Institutional Ethnography) rímaði líka vel við 

þessa nálgun.  

 

Annað markmiðið mitt var að skoða hvernig stýrandi valdatengsl sem eru fyrir 

utan mörk hins daglega veruleika brotaþola og hann hefur enga stjórn á, móta 

samt upplifun og reynslu hans. Samfélagið og þau félagslegu tengsl sem þar eru 

að verki virðast gegna aðalhlutverki sem helstu áhrifavaldar á upplifun hans. 

 

Í upphafi setti ég fram nokkrar rannsóknarspurningar  

 Hverjar upplifir þú að séu helstu afleiðingar kynferðisofbeldis? 

 Hvað fannst þér erfiðast að takast á við? 

 Hvaða upplifun fannst þér sterkust? 

 Af hverju fannst þér það? 

Fyrstu þrjár spurningarnar beindust að því að varpa ljósi á hverjar helstu 

langtímaafleiðingar kynferðisofbeldis séu samkvæmt upplifun þolenda. Fjórða 

spurningin beindist að því að öðlast dýpri skilning á rannsóknarefninu út frá þeirra 
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sjónarhorni, þar sem reynt er að svara því hvernig þessi upplifun mótast og hvaða 

áhrifavaldar séu sterkastir. Út frá etnógrafíu félaglegra tengsla (IE) er 

nærumhverfi fólks og athafnir gegnsýrð, skipulögð og mótuð af félagslegum 

tengslum fjærumhverfisins.  

Hér hef ég reynt að kortleggja þessi tengsl til þess að sjá hvernig líf þolanda er 

háð athöfnum og viðhorfum samfélagsins. 

8.1.  Sjálfsásakanir þolanda eru samofnar samfélaglegum viðhorfum 

Hér verður svarað annarri af meginrannsóknarspurningu minni sem fjallar um 

hverjar helstu langtímaafleiðingar kynferðisofbeldis séu samkvæmt upplifun 

viðmælenda minna. Almennt má segja að líf brotaþola kynferðisofbeldis 

einkennist af stöðugri baráttu og tilraunum til að hafa stjórn og bregðast við 

eftirköstum ofbeldisins og lifa þau af. Algengasta sjálfsmyndin sem konurnar lýsa 

er sú upplifun að þær séu einskis virði, þær dugi ekki til neins og þær treysti 

engum. Léleg sjálfsmynd, sjálfsfyrirlitning, sektarkennd og erfiðleikar með 

félagsleg tengsl eru ríkjandi tilfinningar. Athyglisvert var að líkamlegar 

afleiðingar, eins og löggjafinn beinir helst sjónum sínum að, hafa minni þýðingu 

fyrir konurnar. Allir viðmælendur mínir voru sammála um að það sem þeim 

reyndist erfiðast og sat lengst í þeim voru sektarkenndin, skömmin og 

sjálfsásakanirnar.  

Síðari rannsóknarspurning mín beindist að því að skoða hvers vegna viðmælendur 

mínir þjáðust af sektarkennd, skömm og sjálfsásökunum vegna brots sem var 

framið gegn þeim en ekki af þeim: athugunin leiddi í ljós að viðhorfin sem 

samfélagið hefur gagnvart kynferðisofbeldi er í lykilhlutverki og þau viðhorf eru 

helsti áhrifavaldur á upplifun þolenda og móta þær afleiðingar sem þeir þurfa að 

kljást við.  

Í viðtölum mínum við þolendur komu fram frásagnir um hvernig nærumhverfi 

þeirra brást við þegar þær rufu þögnina. Í þeim tilfellum þar sem náinn ættingi 

braut á þolanda var oftar en ekki tekin afstaða með gerandanum. Slíkt hlýtur að 

ýta enn frekar undir þá tilfinningu að þolandinn geri sig ábyrgan fyrir ofbeldinu. Í 

þeim tilfellum þar sem ofbeldismaðurinn var kunningi eða ókunnugur voru 

viðbrögðin oft fálæti eða þögn. Viðmælendum mínum leið eins og þeir hefðu 
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framið skemmdarverk með því að rjúfa þögnina. Andrúmsloftið var óþægilegt og 

þrungið spennu eða að leitast var við að skipta um umræðuefni. Þegar frá leið 

þótti mörgum nóg um þá vanlíðan sem þolandinn var enn að upplifa og krafa um 

að „gleyma“ eða „láta eins og ekkert væri“ varð hávær.  

Kynferðisbrot er árás jafnt á líkama og persónu þess sem fyrir því verður. 

Kynferðisleg árás skilur sjaldnast eftir sig líkamlega áverka líkt og líkamsárás þar 

sem sýnilegu ofbeldi er beitt. Andlegt áfall í kjölfarið getur haft mun meiri 

afleiðingar fyrir þolandann en hugsanlegir líkamlegir áverkar. Hin sálrænu áhrif 

eru mjög oft vanmetin. Árásin skilur eftir sig varanleg spor á sálarlífi sem 

manneskja getur þurft að vinna úr alla ævi. Það virðist engu skipta hvernig 

kynferðisofbeldið var, hver beitti því eða hverjar aðstæður voru. Afleiðingarnar 

eru alltaf alvarlegar og lita allt líf viðkomandi.  

 

Skömm, sektarkennd og sjálfsásakanir þolenda er eitthvað sem fæstir vilja taka 

þátt í; því það umturnar veruleika okkar og krefur okkur um hluttekningu og 

samlíðan með þolanda. Gerandinn krefst ekki neins, nema þagnar og 

aðgerðarleysis. Umhverfið og samfélagið vill ekki horfast í augu við alvarleika 

kynferðisofbeldis. Á meðan athafna ofbeldismenn sig óáreittir í fálæti 

samfélagsins og þéttu myrkri þagnarinnar.  

8.2 Hugmyndafræði kynjakerfisins er sniðin að gerendum 

Í 3. kafla reifaði ég kenningar nokkurra fræðimanna um skipulag og viðhald 

samfélagsins sem er talin myndast í ákveðnum valdatengslum. Út frá kenningum 

Smith, Walby og MacKinnon er leitað að skýringum á orsökum kynferðisofbeldis 

í samfélagsgerðinni, þ.e. í valda- og aðstöðumun milli karla og kvenna. Eins og 

fram hefur komið hafa femínistar litið svo á að feðraveldið/kynjakerfið (e. 

Patriarchy/gender system) styðji þau félagslegu hlutverk, tengsl og stofnanir sem 

gera vald karla yfir konum mögulegt, eðlilegt og réttlætanlegt. Áhersla er lögð á 

að kortleggja þetta kerfi svo hægt sé að ná utan um þau áhrif sem samfélagið hefur 

á líf og viðhorf manneskjunnar (Smith, 2005, Walby 1997, McKinnon, 2001). 

Samkvæmt MacKinnon gegnir samfélagið óhjákvæmilega stóru hlutverki í 

rannsókn á kynferðisofbeldi. Að hennar mati snýst nauðgun um meira en innrás 

inn í líkama konu, nauðgun snýst um yfirráð karla yfir konum. Þau yfirráð eru 
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greypt í gerð samfélagsins og eru því allt um lykjandi í menningunni 

(MacKinnon, 2001). 

Greiningartæki Sylviu Walby um sex svið kynjakerfisins sýna að uppspretta 

valdsins er margvísleg og árvegurinn kvíslast í margar áttir. Hugmyndafræði 

kynjakerfisins er svo rótgróin að við teljum hana líka náttúrulögmáli. Bourdieu 

segir að í gegnum söguna hafi karlar skilgreint tilveruna út frá sínum sjónarhóli 

með þeim afleiðingum að samfélagið og heimsmyndin er karllæg. Karllægu 

yfirráðin réttlæta sig sjálf í skjóli hlutleysis og er greypt inn í öll svið samfélagsins 

þar sem karlkynið er viðmiðið. Lögin eru þar engin undantekning eins og reifað 

var í fjórða kafla. Með því að rýna í lögin sjálf eins og gert var í fimmta kafla 

virðast lagaákvæði kynferðisbrota grundvallast á reynsluheimi karlmanna. Út frá 

etnógrafíu félagslegra tengsla er leitast við að kortleggja mikilvægi texta sem 

stjórntækis og rýnt í hvaða hugmyndafræði þeir birta. Lagatextar eru gott dæmi 

um hversu mikilvægir textar eru og hafa gríðarlegt vægi þegar kemur að 

kynferðisbrotamálum. Foucault segir að orðræða feli í sér vald og geti verið 

leiðandi í að skapa staðalmyndir og einfaldar hugmyndir um umhverfi okkar. 

Orðræður vísa ávallt til umræðna sem gerir ákveðnum hugsunarhætti hærra undir 

höfði en útilokar um leið annan og framleiðir þannig afmarkaða þekkingu 

(Foucault, 2005). Raddir og reynsla brotaþola hafa fengið lítinn hljómgrunn og 

nánast verið útilokaðar í hjúpi þagnar og skammar.  

Konurnar sem ég ræddi við voru allar sannfærðar um að þær hefðu sjálfar kallað 

ofbeldið yfir sig og hefðu á einhvern hátt getað spornað við því. Þær virðast 

aðlaga sig að því formi sem samfélagið setur þær í. Áhersla á verknaðarþátt í 

kynferðisbrotamálum, frávísanir kæra og sýknudómar, goðsagnir um 

kynferðisofbeldi og staðalmyndir um kynverund kynjanna eru hugmyndakerfi sem 

virðast sniðin fyrir gerendur kynferðisbrota. Svo virðist sem hið valdskipta 

samfélag okkar endurspegli kynjakerfið hvað skýrast í kynferðisbrotamálum. 

Ósýnileiki þessa algenga ofbeldis, sem fjölmargar rannsóknir staðfesta, sýna 

hversu algegnt það er. Það virðist ofið inn í stigveldi samfélagkerfis okkar sem 

gerir ríkjandi/víkjandi tengsl að eðlilegum aðstæðum og hvetur hina sterku til að 

viðhalda valdi sínu með aflsmunum.  
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Kynferðisbrotakafli hegningarlaga og sú áhersla sem þar er lögð á 

verknaðarlýsingu, t.d í nauðgunarmálum virðist endurspegla þennan veruleika. 

Eins og fram kom í 5. kafla samræmist þessi verknaðarlýsing hefðbundinnar 

lögfræði sjaldan upplifun og reynslu kvenna. Helsta gagnrýni kvennaréttar á 

hefðbundna lögfræði er að þar birtist blind trú á sjálfstæði og hlutleysi gildandi 

réttar. Fjarvera kvenna mótar hins vegar efni og innihald lagasetningar sem 

skilgreinir hvað séu réttindi og brot á þeim réttindum. Rannsóknir sýna að 

einungis fjórðungur kvenna veitir virka líkamlega mótspyrnu og 48% þeirra 

berjast ekkert á móti. Þær konur sem veita ekki kröftuglega mótspyrnu, þannig að 

augljósir áverkar eru til staðar, hafa lítinn hvata til að kæra. Ef brotið er ekki í 

samræmi verknaðarlýsingar laganna fellur kæran yfirleitt niður og það er 

staðreyndin í allt að 83% af málum sem fara til ríkissaksóknara (Ríkissaksóknari, 

2007).  

8.3 Niðurfelling kæra: sýkna geranda er sakfelling þolanda 

Valtýr Sigurðsson settur ríkissaksóknari var einn viðmælanda á þeirri ráðstefnu 

Stígamóta sem áður hefur verið minnst á. Þar sagði hann að hlutverk ákæranda 

væri að sjá til þess að hið sanna og rétta komi í ljós og koma þannig í veg fyrir að 

saklausir menn væru dæmdir sekir (Silja Björk Huldudóttir, 2010b). Athyglisvert 

væri að skoða hvort að þessi ofuráhersla á að vernda saklausa meinta gerendur 

bitni á saklausum meintum þolendum. Lögin kveða skýrt á um að það beri að 

horfa jafnt til sýknu og sektar. Í umræðu ríkissaksóknara var ekki minnst á þá 

seku sem sleppa óhjákvæmilega við að axla ábyrgð á verknaði sínum.  

Einn viðmælandi minn sagði að almenningur haldi bjargfast í þá trú að lögin séu 

algildur mælikvarði á réttlæti. Þegar kæra hennar var felld niður hjá 

ríkissaksóknara mætti viðmælandi minn þeim viðhorfum að hún hefði verið að 

kæra að ósekju. Samfélagið virðist bregðast við með því að sakfella þolanda þegar 

gerandi er sýknaður. Almenn tiltrú á sjálfstæði og hlutleysi laganna virðist hafið 

yfir alla gagnrýni. Svo virðist sem fólk bregðist harkalega við mildum dómum 

kynferðisbrota en kippir sér lítið upp við hversu margir meintir gerendur eru 

sýknaðir og margar kærur felldar niður.  

Ljóst er að í réttarkerfinu ríkir tortryggni gagnvart konum sem kæra og það vígi er 

erfitt viðureignar. Margvíslegar ástæður liggja að baki því að fæstar konur 



111 
 

tilkynna kynferðisbrot til lögreglu. Skömmin og sjálfsásökunin sem eru 

algengastir fylgifiskar kynferðisofbeldis virðast samofin þeim viðhorfum og 

hugmyndum sem samfélagið hefur um þennan málaflokk. Í meirihluta tilvika fá 

brotaþolar í kynferðisbrotamálum ekki tækifæri til að leggja mál sitt undir dóm. 

Það eitt er brot á mannréttindum því allar manneskjur eiga rétt á því að dómstólar 

úrskurði um mál þeirra. Þrátt fyrir að réttarkerfið og almenningur virðist 

sameinast um þá skoðun að kynferðisofbeldi sé grafalvarlegt mál, þá virðist 

ákveðin efi ávallt fylgja þessum málaflokki.  

Í samræmi við kenningar Foucault þá gegnir valdið og ríkjandi þekking afar 

mikilvægu hlutverki við að skapa samtíma skoðanir og viðhorf fólks. Hvers kyns 

orðræða er þannig nokkurs konar kerfi hringrásar þar sem hugsunin festist og nær 

ekki út fyrir rammann. Afleiðingarnar eru þær að ráðandi hugmynd verður 

hugmynd allra og helstu áhrifavaldar í reynsluheimi brotaþola sem ríkjandi 

samfélagslegar hugmyndir þagga niður. Í því samhengi er því lítil von að lagalegt 

umhverfi byggi starfshætti sína á hlutleysi og sanngirni eins og hefðbundinn 

lögfræði kennir sig við. Án þess að þeir starfshættir séu litaðir af úreltum 

staðalmyndum kynjanna um kynverund þeirra og fordómum sem byggja á 

nauðgunarmýtum.  

8.4 Önnur nálgun; gerendur gerðir ábyrgir fyrir gjörðum sínum 

Kynferðisofbeldi heldur áfram að þrífast í skjóli þess að konurnar eru sjálfar 

gerðar ábyrgar fyrir því. Ábyrgar fyrir því leyndarmáli sem samfélagið vill ekki 

„hýsa“: en kynferðisofbeldi er staðreynd og ekki óvarlegt að áætla að um 17% 

þegna samfélagsins hafi reynt það á eigin skinni (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 

2009).  

 

Það er sjaldan talað um gerendur kynferðisofbeldis og fáir vita um ofbeldisverk 

þeirra  en þeir sem fyrir þeim verða. Þessir ofbeldismenn þrífast í skjóli þagnar og 

afneitunar samfélagsins sem gerir allt til þess að vernda sjálft sig frá óþægilegum 

veruleika. Svo virðist sem auðveldara sé að kenna einstökum konum um lygar og 

varhugavert hátterni en að umbreyta heilu hugmyndarkerfi.  
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Öll viðleitni viðmælanda minna til að láta frá sér skömmina með því að setja hið 

ósegjanlega í orð virðist aðeins auka á skömmina. Skömmin býr í spegilmynd 

samfélags sem vill ekki heyra um svona hræðilega hluti. Þolandi upplifir því að 

rof á þögninni sé eins og játning, viðurkenning á þeirra eigin glæp og skömmin 

eykst. Skömmin er það sem gerandinn en ekki brotaþolinn ætti að upplifa. Samt 

sem áður en skömmin yfirfærð á brotaþolann og birtingarmynd hennar er þögn 

sem virðist staðfesta réttmæti yfirfærslunnar. Skömmin virðist gera þolandann að 

geranda glæpsins, í það minnsta samseka gerandanum, þar sem fókusinn beinist 

að því hvernig meintur brotaþoli brást við þegar brotið var á honum.  

Samfélagið virðist afneita staðreyndum kynferðisofbeldis. Sú staðreynd að það 

eru fyrst og fremst karlar sem nauðga getur hugsanlega haft áhrif á fúsleika okkar 

til að viðurkenna þær ranghugmyndir sem viðgangast í þjóðfélaginu. Þöggun 

hefur áhrif á umræðu um kynferðisofbeldi almennt. Slík þöggun er ekki samsæri 

gegn konum heldur aðferð innbyggðrar karllægni sem hefur það að markmiði að 

hylja sig. Þöggun er því ein tegund doxa eins og Bourdieu talaði um og ein af 

þessum ósýnilegu reglum samfélagsins sem fólk hlýðir hugsunarlaust, vegna þess 

að mýturnar sem það birtir sýnast eðlilegar og viðteknar eins og fjallað var um í 

þriðja og fjórða kafla (Bourdieu 2001, Foucault 2005, Bartes, 1993).  

Tilhneiging samfélagsins er að bregðast við kynferðisbrotamálum eins og þau séu 

einangruð og afbrigðileg fyrirbrigði, í stað þess að leita ráða við þeim. Ef slíkum 

viðhorfum er viðhaldið er borin von að félagslegar umbætur eigi sér stað.  

8.5 Kynverundarréttur; kynfrelsi er grundvallarmannréttindi 

Í ritgerð minni fléttaði ég kynlífssiðfræði við kynfræðilegar kenningar um 

kynferðisofbeldi. Samkvæmt skilgreiningu WHO og PAHO eru kynfrelsi og 

kynverundarréttur einstaklings algild mannréttindi sem eru grundvölluð á frelsi, 

virðingu og jafnrétti allra manna. Réttarkerfinu tekst ekki enn að tryggja konum 

þennan rétt, þrátt fyrir að miklar samfélagslegar og lagalegar endurbætur hafi átt 

sér stað á undanförum þremur áratugum.  

Mikilvægt er að refsiákvæði um kynferðisofbeldi snúist um kynfrelsi 

einstaklingsins sem felst í því hvort hann samþykkir (eða ekki) að taka þátt í 

kynferðislegum athöfnum. Þær lagabreytingar sem áttu sér stað 2007 á 
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kynferðisbrotakaflanum ná ekki yfir kynfrelsi kvenna nema að hluta til. Sú áhersla 

sem er lögð á ofbeldið í nauðgunarmálum gerir það að verkum að þvingun og 

kúgun eru ekki álitin jafn alvarleg og afleiðingarnar á sálarlíf brotaþola segja til 

um. Leggja þarf áherslu á að einstaklingur brjóti á kynfrelsi og kynverundarrétti 

annars þegar hann sýnir kynferðislega hegðun án þess að tryggja að hann hafi 

fullgilt samþykki. Slíkt samþykki þarf að liggja fyrir jafnvel þótt engum ógnunum 

sé beitt til að hefta val viðkomandi. Lögin hafa ekki enn útfært skilgreiningu á 

þvingun og misnotkun trausts sem gerir það að verkum að lögð er afar þröngur 

skilningur í hugtakið valdbeiting. Þessi lagatúlkun kemur í veg fyrir að konur njóti 

kynfrelsis. Lögin bregðast þeim með því að tryggja ekki að val þeirra til að hafna 

eða samþykkja kynferðislegt samband, sé virt.   

Út frá femínísku sjónarhorni er innrás í líkama annarrar manneskju ávallt alvarleg, 

við allar kringumstæður og án tillits til verknaðaraðferðar. Kynfrelsi og 

kynverundarréttur kvenna eru ekki virt í lögum þar sem lögin miðast við að meta 

kynferðisleg markmið ofbeldismanns en ekki upplifun og reynslu konunnar á 

innrásinni í líkama sinn. Með því að afneita eða gera lítið úr þeirri reynslu vísum 

við á bug rödd og reisn brotaþola.  

Afar mikilvægt er að samfélagið hefjist handa við að skilgreina hvað felist í 

kynfrelsi hverrar manneskju. Leggja þarf höfuðáherslu á að efla forvarnir og 

senda þau skilaboð út í samfélagið að kynferðisofbeldi sé aldrei undir nokkrum 

kringumstæðum réttlætanlegt. Rannsóknir á kynferðisofbeldi leiða til aukinnar 

þekkingar á eðli, umfangi og afleiðingum þess. Þær leiða einnig til upplýstrar 

umræðu um viðfangsefnið og geta þannig orðið mikilvægur þáttur í að brjóta 

niður þann þagnarmúr sem hefur í allt of miklum mæli einkennt þennan 

málaflokk. Hins vegar þarf aðgerðir sem eru löngu tímabærar og þola ekki lengri 

bið.  
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9. Lokarorð 

Titill ritgerðarinnar: „Mér var stolið“ dregur í fáum orðum saman kjarna þeirra 

afleiðinga sem kynferðislegt ofbeldi hefur á þolanda þess. Orðin þrjú lýsa því á 

einfaldan hátt hvernig sjálfssögð lífsgæði hafa verið hrifsuð af manneskju; máttur 

hennar vanvirtur, sjálfsákvörðunarrétturinn fótum troðinn, líkamsrétturinn og 

kynfrelsið svívirt. Setningin skýrir alvarleika brotsins og í henni felst að ábyrgðin 

sé einvörðungu þess sem stelur. Auk þess skilur hún, í þátíð sinni, eftir von um að 

lífið sé ekki endanlega og að eilífu glatað, von um endurheimt lífs án þöggunar.  

Í ritgerðinni fjallaði ég í fyrsta hlutanum um aðferðarfræði eigindlegra rannsókna. 

Í öðrum hluta greindi ég frá þeim fræðilega bakgrunni sem rannsókn mín byggðist 

á. Aðferðafræði eigindlegra rannsókna og fræðilegur bakgrunnur róttæks 

femínisma mynda saman ákveðna heild þar sem áhersla er lögð á að skilja 

veröldina út frá sjónarhorni og reynslu þeirra sem upplifað hafa kynferðislegt 

ofbeldi og varpa ljósi á hverjar helstu langtímaafleiðingar þess eru. Í þriðja hluta 

kynnti ég þau meginþemu sem ég greindi í viðtölum við viðmælendur mína. 

Gögnin leiddu í ljós að þau viðhorf sem samfélagið hefur gagnvart kynferðislegu 

ofbeldi eru helsti áhrifavaldur á upplifun brotaþola og hafa afgerandi áhrif á þær 

afleiðingar sem þeir þurfa að kljást við. Að lokum kynnti ég 

rannsóknarniðurstöður mínar og svaraði þeim rannsóknarspurningum sem ég setti 

fram með því að flétta þær saman við rannsóknarniðurstöður og fræðileg 

sjónarmið rannsóknarinnar. Þar kom fram að sjálfsásakanir brotaþola eru 

samofnar samfélagslegum viðhorfum þar sem hugmyndafræði kynjakerfisins 

virðist sérsniðin fyrir gerendur.  

Markmið femínískra rannsókna er að stuðla að breytingum og ég trúi því að það 

sé hægt. Gildi þeirra frásagna sem viðmælendur mínir deildu með mér felst í því 

að við gerum okkur betur grein fyrir þeim afleiðingum sem kynferðisofbeldi 

hefur. Kvennahreyfingin á sjöunda áratug síðustu aldar rauf þögnina sem hvíldi 

yfir kynferðisofbeldi. Hún afhjúpaði veruleika kynferðislegs ofbeldis og dró hann 

fram í dagsljósið, vísaði þögguninni á bug og hlustaði á reynslu þolenda.  

Sú þögn, vantrú, fáfræði, afneitun, ásökun og skömm sem, auk allra mýtanna, 

hvílir enn yfir kynferðisofbeldi kaffærir veruleika brotaþolans og skerðir 

mannréttindi hans. Kynferðisofbeldi er ekki náttúrulögmál og það er ekki neinni 
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manneskju eðlislægt að nauðga annarri manneskju og misnota traust hennar. Sú 

skoðun að samfélag geti einungis reynt að draga úr kynferðisofbeldi í stað þess að 

uppræta það, byggir á þeirri hugmyndafræði að kynferðisofbeldi sé óumflýjanleg 

staðreynd lífsins. Að það sé óumflýjanleg staðreynd lífsins að á meðal okkar 

gangi um karlmenn sem hafa enga stjórn á kynhvöt sinni gerir ekki einungis afar 

lítið úr karlmönnum yfirleitt, heldur gerir þá alla að hugsanlegum fremjendum 

kynferðisofbeldis. Slík viðhorf verður að afmá. 

Femínistar telja að kynferðisofbeldi sé ekki náttúrulögmál heldur afleiðingar 

stýrandi valdatengsla sem teygja anga sína inn í alla kima samfélagsins. Ríkjandi 

hugmyndafræði ræðst eins og aðskotahlutur inn í skel hverrar einustu manneskju. 

Sumar verða að perlum, aðrar umbreytast í lindýr sem berast eins og dauðir fiskar 

með straumnum og ríkjandi hugmyndafræði. Í mínum huga eiga þolendur 

kynferðisofbeldis ýmislegt sameiginlegt með perlum. Perla myndast þegar 

utanaðkomandi hlutur eða óhreinindi kemst inn í himnu skeljar og himnan myndar 

hjúp utan um aðskotahlutinn. Að lokum myndast perla sem skín þótt skelin hafi 

brotnað. Ljómi hennar getur eytt myrkri þagnarinnar, kveikt ljós í huldum kima 

samfélagins og umbreytt óhreinum aðskotahlut í skínandi perlur sem samfélagið 

ber með stolti. 

Ríkjandi hugmyndarfræði er hægt að breyta; það eina sem þarf er vitund, vilji og 

verknaður. Nauðsynlegt er að fara í markvissar aðgerðir sem fela í sér upplýsta og 

fræðandi umræðu til að uppræta rótgróin viðhorf sem byggja á eðlishyggju um 

kynin og ala á misrétti. Afar mikilvægt er að karlar jafnt sem konur öðlist vitund 

um valdaójafnvægi kynjakerfisins, þrói með sér gagnkvæm tengsl og vísi á bug 

mynstri yfirráða og misnotkunar. Slíkt gerist ekki nema að menning okkar þroski 

með sér vitund um sammennsku allra þar sem jafnrétti og gagnkvæm virðing eru í 

öndvegi.  

Í ritgerðinni hefur reynsla 18 viðmælanda minna verið í forgrunni. Ég hef reynt 

eftir fremsta megni að koma röddum þeirra til skila og fléttað þeim saman við 

fræðilegar kenningar sem ríma við reynslu þeirra. Af örlæti og ósérhlífni hafa allar 

þessar konur gefið mér innsýn í hugarheim sem flestum er hulinn.  
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Lokaorð mín eiga þær: ég flétta saman setningum úr samtölum okkar, flétta þær 

ljóðböndum; orð þeirra eru perlur sem skína í gegn þótt skelin sé brotin, hugrekki 

þeirra drifkrafturinn, þar sem von þeirra um endurheimt og réttlæti er takmarkið. 

Mér var stolið 

svipt sakleysinu og trú á lífið  

reynsla sem markaði öll mín spor og allt sem ég gerði 

 týnd í völundarhúsi og óttaðist að finna aldrei leiðina út 

 lömuð af ótta  

með tilfinningarnar í hjólastól 

 reyndi ég að fóta mig aftur.  

Var alltaf að reyna að lifa 

 ráfandi um án takmarks og tilgangs. 

Föst í hyldýpi þagnarinnar 

 sem gleypti tilveru mína eins og svarthol. 

Drap leyndarmálið með því að tala 

framdi skemmdarverk með orðum  

sem engin vildi heyra. 

Orðin voru eini vegvísir minn 

út úr völundahúsinu.  

Mér var stolið  

en er fundin á ný. 
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