
 

 

Þjónusta Stígamóta 

Mat á þunglyndi, kvíða, streitu og sjálfsvirðingu, fyrir og eftir 
fjórar heimsóknir 

Inga Vildís Bjarnadóttir 

Lokaverkefni til MA gráðu í félagsráðgjöf 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið 



  

 

Þjónusta Stígamóta. 

Mat á þunglyndi, kvíða, streitu og sjálfsvirðingu, fyrir og eftir fjórar 

heimsóknir 

Inga Vildís Bjarnadóttir 

Lokaverkefni til MA gráðu í félagsráðgjöf 

Umsjónarkennari: Chien Tai Shill 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Desember 2010 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA gráðu í félagsráðgjöf og er óheimilt að 

afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Inga Vildís Bjarnadóttir, 2010 

 

Prentun: Háskólaprent ehf. 

Staður, Ísland 2010



 

iii 

Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort þjónusta Stígamóta bæti andlega líðan 

þolenda kynferðisofbeldis þannig að einkenni þunglyndis, kvíða og streitu minnki og 

sjálfsvirðing aukist. Stígamót hafa starfað í rúm 20 ár og í árslok 2009 höfðu 5347 

einstaklingar leitað til þeirra vegna kynferðisofbeldis. Meirihluti skjólstæðinga Stígamóta 

eru konur en karlmenn eru um 10-15% þeirra sem þangað leita. Notuð var megindleg 

rannsóknaraðferð og spurningar sem varða birtingarmyndir ofbeldisins og afleiðingar 

þess lagðar fyrir tvo hópa skjólstæðinga Stígamóta, ásamt kvörðum sem meta einkenni 

þunglyndis, kvíða og streitu, og sjálfsvirðingu. Hópur 1 samanstóð af þolendum 

kynferðisofbeldis sem komu í fyrsta viðtal hjá Stígamótum á tímabilinu 1. júlí til 15. 

október 2010 og hópur 2 samanstóð af þolendum sem komu í viðtal á sama tímabili og 

höfðu áður komið í fjögur viðtöl eða fleiri. Þátttakendur voru 62, þar af voru fjórir 

karlmenn. Aldur þátttakenda var á bilinu 16 til 68 ára. Hópar 1 og 2 voru sambærilegir á 

öllum helstu þáttum hvað varðar aldur, hjúskaparstöðu, atvinnuþátttöku og menntun. 

Birtingarmynd ofbeldisins var sambærileg nema að því leiti að fleiri í hóp 2 höfðu orðið 

fyrir nauðgun. Afleiðingar ofbeldisins voru sambærilegar milli hópa varðandi 

sjálfsvígstilraunir og fíknir, nema hvað marktækt færri í hóp 1 áttu við fíkn að stríða. 

Aðrar afleiðingar voru að mestu sambærilegar, þó höfðu fleiri í hóp 2 tilgreint fleiri 

erfiðleika. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þjónusta Stígamóta bæti 

andlega líðan þolenda kynferðisofbeldis. Marktækur munur mældist á einkennum 

þunglyndis, kvíða og streitu á milli hópa en meðaltal einkenna þunglyndis mældist á 

mörkum miðlungs og alvarlegs þunglyndis hjá hóp 1 en vægt hjá hóp 2. Einkenni kvíða 

mældust alvarleg hjá hóp 1 en miðlungs hjá hóp 2. Einkenni streitu mældust miðlungs 

hjá hóp 1 og væg hjá hóp 2. Sjálfsvirðing mældist marktækt hærri hjá hóp 2.  

 

Lykilorð: kynferðisofbeldi, sifjaspell, nauðganir, afleiðingar kynferðisofbeldis, 

meðferðarstarf fyrir þolendur kynferðisofbeldis.           
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate if the services of the organization Stígamót, 

improve the mental well-being of victims of sexual violence, so that symptoms of 

depression, anxiety, and stress decrease, and sense of self-esteem increases. Stígamót 

has been in operation for over 20 years, and by the end of 2009, 5347 individuals had 

sought help there after being subjected to sexual violence. A majority of the clients are 

female, about 10-15% are male. A quantitative research method was used. The 

participants were two groups of clients who were given a questionnaire with questions 

regarding the forms and consequences of sexual violence they had suffered, as well as 

scales that rate depression, anxiety, stress, and self-esteem. Group 1 was comprised of 

victims of sexual violence who came to their first interview between July 1st and 

October 15th 2010. Group 2 consisted of victims of sexual violence who came for an 

interview in the same period, and had come previously four times or more. The 

participants were 62, four of them male. Age of participants was 16 to 68 years. Groups 

1 and 2 were comparable in most respect as regards age, marital status, employment 

status and education. The forms of violence were comparable, except that the number 

of victims of rape was higher in group 2. The consequences of the violence  were 

comparable between the two groups with regard to attempted suicides and substance 

addiction, except that significantly fewer participants in group 1 reported addictions. 

Other consequences were mostly comparable, but more participants in group 2 

reported a higher number of difficulties. The results of the study indicate that the 

services of Stígamót improve the mental well-being of victims of sexual violence. A 

significant difference between the groups was measured in symptoms of depression, 

anxiety, and stress; the average level of depression was on the borderline between 

moderate and severe in group 1, but mild in group 2. Symptoms of anxiety were also 

severe in group 1, but moderate in group 2. Symptoms of stress were moderate in 

group 1, and mild in group 2. Self-esteem was significantly higher in group 2. 

Keywords: sexual violence, incest, rape, counseling for victims of sexual abuse/violence. 



  

v 

Formáli 

Þetta verkefni er 30 ECTS lokaritgerð í meistaranámi til starfsréttinda í  félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Titill hennar er: Þjónusta Stígamóta: Mat á þunglyndi, kvíða, streitu og 

sjálfsvirðingu fyrir og eftir fjórar heimsóknir. Ýmsir hafa lagt mér lið við vinnu 

verkefnisins og vil ég þakka þeim. Leiðbeinanda mínum Chien Tai Shill aðjunkt í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands þakka ég faglega leiðsögn, hvatningu og stuðning. 

Starfskonur Stígamóta fá bestu þakkir fyrir vinnuna við fyrirlagningu spurningalistanna 

og þátttakendur í rannsókninni fá þakkir fyrir þátttökuna. Vini mínum Hauki Gunnarssyni 

þakka ég góðar ábendingar og aðstoð við þýðingar. Foreldrum mínum þakka ég 

hvatninguna og stuðninginn sem þau hafa veitt mér í gegn um allt námið. Síðast en ekki 

síst vil ég þakka manninum mínum Sveinbirni Eyjólfssyni og dætrum okkar fyrir hjálpina, 

hvatninguna, stuðninginn og þolinmæðina.     
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1. Inngangur 

Kveikjan að þessari rannsókn var fyrirlestur Guðrúnar Jónsdóttur talskonu Stígamóta 

sem hún hélt fyrir meistaranema í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, haustið 2009. 

Höfundur hefur lengi haft áhuga á málaflokknum og þar sem fyrirlesturinn var afar 

áhugaverður og lýsti mikilli þörf fyrir starfsemina og að beina athygli að starfsemi fyrir 

þolendur kynferðisofbeldis, varð fljótlega ljóst að það yrði viðfangsefni 

meistaraverkefnisins.  

Kynferðisofbeldi einskorðast ekki við stríðssvæði eða þróunarlönd. Það er 

áþreifanlegt vandamál á Íslandi og hefur snert töluverðan hluta þjóðarinnar. Rannsóknir 

gefa til kynna að það komi fyrir fólk sem við þekkjum, og sé jafnvel framið af fólki sem 

við þekkjum (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tíðni 

kynferðisofbeldis á Íslandi sýna að um verulegan vanda er að ræða hér á landi sem 

annarstaðar. Samnorræn rannsókn kvensjúkdómalækna sýndi að um 33% íslenskra 

kvenna höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi á lífsleiðinni og var það hærra hlutfall en á 

hinum þátttökulöndunum (Wijma o.fl., 2003). Rannsókn Rannsókna og greiningar (2006) 

sýndi að 13,6% íslenskra stúlkna og 2,8% íslenskra drengja höfðu orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur. Í óbirtri rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur kom 

fram að 17% svarenda höfðu verið beitt kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur („17% barna 

misnotuð“, 2002). 

Samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 á barn rétt á vernd foreldra sinna og 

á ætíð að geta leitað skjóls hjá þeim. Það er því eitt versta brot gegn barni að þvinga það 

til kynferðilegra athafna og brjóta þannig það traust sem mikilvægt er að ríki milli 

foreldris og barns. Með slíku broti eru forsendur fyrir að vera í skjóli á heimili sínu og 

meðal sinna nánustu eyðilagðar. 

Rannsóknum ber ekki saman um hvort líkur séu á að kynferðisofbeldi flytjist milli 

kynslóða (Putnam, 2003) en þó hefur verið sýnt fram á að gerendur hafa í mörgum 

tilfellum sjálfir verið þolendur kynferðisofbeldis í æsku (Wijkman, Bijleved og Hendriks, 

2010; Putnam, 2003). Kynferðisofbeldi er því ekki síður samfélagslegt vandamál en 

ógæfa þeirra sem fyrir því verða og nauðsynlegt er að koma í veg fyrir að það eigi sér 

stað. Hvernig það verður gert er hins vegar fyrir utan ramma þessa verkefnis.  
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Í þessari rannsókn verður skoðað hvort og þá hvernig þjónusta Stígamóta hefur 

haft áhrif á andlega líðan þeirra sem nýtt hafa sér þjónustu þeirra. Með andlegri líðan er 

hér átt við hvort einkenni þunglyndis, kvíða og streitu séu til staðar og hvernig 

sjálfsvirðing (e. self-esteem) einstaklinga er. Eftir því sem fleiri einkenni þunglyndis, 

kvíða og streitu eru til staðar og sjálfsvirðing mælist lægri er hér átt við að andleg líðan 

sé verri en ef fá einkenni þunglyndis, kvíða og streitu eru til staðar og sjálfsvirðing 

mælist sterk. Ætlunin var að athuga hvort mæla mætti mun á líðan hjá fólki sem kemur í 

fyrsta viðtal hjá Stígamótum miðað við hjá þeim sem hafa komið í lágmark fjögur skipti. 

Þar sem tímarammi rannsóknarinnar gaf ekki kost á því að leggja mælikvarðana fyrir 

sama fólkið í fyrsta viðtali og seinni viðtölum, voru þeir lagðir fyrir tvo hópa, annars 

vegar hóp fólks sem kom í fyrsta viðtal og hins vegar fólk sem áður hafði komið í 

lágmark fjögur viðtöl. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvort þjónusta Stígamóta breyti/ 

bæti andlega líðan þolenda kynferðisofbeldis þannig að einkenni þunglyndis, kvíða og 

streitu minnki og sjálfsvirðing aukist. Markmiðið var að gefa vísbendingar um áhrif af 

starfsemi Stígamóta og hverju það breytir fyrir þolendur kynferðisofbeldis að hafa 

aðgang að og nýta sér slíka þjónustu. Munu niðurstöðurnar verða nýttar í kynningastarfi 

til að sýna fram á mikilvægi þjónustunnar, gefi þær tilefni til þess. 

Rannsóknarspurningin var hvort þjónusta Stígamóta bæti andlega líðan þolenda 

kynferðisofbeldis með því að draga úr einkennum þunglyndis, kvíða og streitu og auka 

sjálfsvirðingu fólks sem hefur verið beitt kynferðislegu ofbeldi. 

Heimilda var aflað með því að skoða umfjöllun og rannsóknir er varða 

kynferðisofbeldi, tíðni þess, afleiðingar og meðferðir til að aðstoða þolendur við að 

takast á við afleiðingar ofbeldisins. Lögð var áhersla á að skoða rannsóknir varðandi 

afleiðingar kynferðisofbeldis og fjalla um afleiðingarnar út frá mismunandi 

birtingarmyndum ofbeldisins. Þær rannsóknir sýna afdráttarlaust að þolendur glíma við 

erfiðleika af ýmsu tagi. Samkvæmt þeim er algengt að þolendur kynferðisofbeldis þjáist 

af þunglyndi, kvíða, lélegri sjálfsmynd, áfallastreituröskun, sjálfsvígshugleiðingum, 

áfengis og vímuefnafíkn, átröskun, eigi í erfiðleikum varðandi kynlíf og tengslamyndun, 

séu í áhættu á að verða aftur/endurtekið fyrir kynferðisofbeldi og einnig er talið að rekja 

megi ýmsar persónuleikaraskanir til kynferðisofbeldis. 
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Ritgerðin skiptist í átta aðal kafla sem skiptast í mismunandi marga undirkafla. 

Fyrsti kafli er inngangur þar sem gerð er grein fyrir aðdraganda og tilgangi 

rannsóknarinnar. Í kafla tvö er sagt frá Stígamótum, stofnun þeirra, hugmyndafræðinni 

sem þau byggja starfsemi sína á og innra starfi þeirra. Í þriðja kafla er andleg líðan og  

hugtök sem varða kynferðisofbeldi skilgreind. Í fjórða kafla er farið yfir stöðu þekkingar 

hvað varðar tíðni kynferðisofbeldis, afleiðingar þess og áhrif meðferðarstarfs. Kaflanum 

um afleiðingar er skipt eftir því hver birtingarmynd ofbeldisins er, þ.e. hvort um er að 

ræða kynferðisofbeldi í æsku, kynferðisofbeldi á fullorðinsárum, kynjamismun og ofbeldi 

sem á sér stað í hjúskap/para sambandi. Kaflinn um áhrif meðferðarstarfs skiptist í 

umræðu um hvort talið sé að meðferðarstarf skili árangri fyrir þolendur, beitingu 

mismunandi meðferðarforma/aðferða, þá bæði hvað felst í meðferðum og árangur af 

hópmeðferð miðað við einstaklingsmeðferð. Einnig er fjallað um meðferðir fyrir 

þolendur ofbeldis í para samböndum og lítillega sagt frá para/hjóna meðferðum. Í 

fimmta kafla er farið yfir aðferðafræðilega nálgun rannsóknarinnar þar sem sagt er frá 

rannsóknaraðferðinni, hvaða mælitæki voru notuð, hvernig þátttakendur voru valdir, 

framkvæmd, gagnaöflun, styrkleikum og veikleikum og siðfræði rannsóknarinnar. Sjötti 

kafli er kynning á niðurstöðum rannsóknarinnar. Þeim verða gerð skil með töflum og 

myndum ásamt umfjöllum um helstu atriði. Sjöundi kafli er umræðukafli þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru tengdar fræðilegu umfjölluninni að framan. Áttundi 

kafli er niðurlag rannsóknarinnar þar sem rannsakandi reynir að svara 

rannsóknarspurningunni og bendir á tillögur að fleiri rannsóknum á sviðinu. 
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2. Stígamót „Staðurinn þar sem stígar mætast“. 

Í þessum kafla er fjallað um sögu og starf Stígmóta. Fjallað er um kenningar er varða 

kynferðisofbeldi og þá sérstaklega um femínisma, en á þeirri hugmyndafræði byggist 

starfsemi Stígamóta. Gefin er innsýn í innra starf þeirra, þ.e. sagt frá hvernig það skiptist 

og hvað í því felst.  

2.1.  Stígamót  

Stígamót eru ráðgjafar og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem beitt hefur verið 

kynferðislegu ofbeldi (Stígamót, e.d./a). Starfsemin hófst árið 1990 og fögnuðu þau því 

20 ára afmæli síðast liðinn vetur. Forsaga að stofnun Stígamóta er samstarf Barnahóps 

Kvennaathvarfsins, Ráðgjafarhóps um nauðgunarmál, Kvennaráðgjafarinnar og 

Vinnuhóps gegn sifjaspellum. Hóparnir kynntu starfsemi sína á Alþjóðlegum baráttudegi 

kvenna, 8. mars 1989 og á þeim fundi var ákveðið að stofna samtök kvenna gegn 

kynferðisofbeldi. Styrkur fékkst frá ríkinu á fjárlögum ársins 1990 og Stígamót, 

„staðurinn þar sem stígar mætast“ tók til starfa ári síðar eða 8. mars 1990 (Guðrún 

Jónsdóttir, 2010).  

Stígamót eru nú rekin með fjárframlögum frá félagsmálaráðuneyti, 

Reykjavíkurborg og nokkrum bæjar- og sveitarfélögum en einnig fá þau styrki frá ýmsum 

félagsasamtökum og fyrirtækjum. Lengi vel var starfsemi Stígamóta aðeins á 

höfuðborgarsvæðinu en árið 2006 var farið af stað með tilraunaverkefni í samstarfi við 

Fjarðarbyggð og Fljótsdalshérað sem fólst í því að senda ráðgjafa á vegum Stígamóta út 

á land. Þjónustan var mikið notuð og Stígamót fóru að sinna þolendum víðar á landinu. 

Á árinu 2008 voru 7 starfsstöðvar á landinu en nú liggur öll starfsemi niður utan 

höfuðborgarsvæðisins vegna skertra fjárframlaga (Guðrún Jónsdóttir, 2010). 

Hjá Stígamótum starfa nú fimm fastráðnir starfsmenn (konur). Fækka þurfti um 

tvær starfskonur árið 2007. Við þennan fjölda bætast leiðbeinendur sem er breytilegur 

hópur fólks sem hefur verið í viðtölum hjá Stígamótum, tekið þátt í sjálfshjálparhópum, 

farið á leiðbeinendanámskeið, verið aðstoðarleiðbeinendur og sótt leiðbeinendafundi. 

Framan af voru starfskonur Stígamóta allar sjálfar þolendur kynferðisofbeldis og það var 

ákveðin stefna því talið var að þolendur væru best til þess fallnir að aðstoða aðra í þeim 

sporum. Nú hefur hins vegar verið fallið frá þeirri hugmyndafræði og er meira horft til 
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fagmenntunnar. Menntun núverandi starfsfólks er eftirfarandi: félagsráðgjafi, kennari, 

BA próf í íslensku, listmeðferðarfræðingur og sálfræðingur (Guðrún Jónsdóttir munnleg 

heimild, 8. október 2010). Starf Stígamóta tengist félagsráðgjöf sterkum böndum þar 

sem tvær helstu driffjaðrir í starfi þeirra, Guðrún Jónsdóttir eldri sem var einn 

aðalfrumkvöðull af starfi Stígamóta og Guðrún Jónsdóttir núverandi talskona Stígamóta 

eru báðar menntaðir félagsráðgjafar.   

Starfskonur Stígamóta fá hóphandleiðslu auk þess sem hver starfskona á rétt á 

12 einka- handleiðslutímum á ári. Það eru líka árleg leiðbeinendanámskeið fyrir 

leiðbeinendur hópastarfsins. Sjálfar standa starfskonur Stígamóta fyrir nokkru 

ráðstefnuhaldi á hverju ári og sækja auglýst námskeið og ráðstefnur eftir föngum. Nú í 

haust fóru t.d. fjórar á námskeið um sjálfssköðun. Starfskonur hafa farið í námsferðir 

eftir því sem fjárhagur hefur leyft. Í byrjun nóvember fara þrjár starfskonur til 

Kaupmannahafnar í námsferð um þjónustu við konur í vændi. Að minnsta kosti einu 

sinni á ári eru haldnir starfsdagar, stundum utanbæjar þar sem starfkonur þjálfa sig 

saman, meðal annars með hlutverkaleikjum og æfingum í samtalstækni. Nú á 

haustmánuðum eru opnir fræðslufundir á miðvikudögum þar sem flutt eru  erindi sem 

tengjast starfinu (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 8. október 2010).   

Húsnæði Stígamóta er við hliðina á lögreglustöðinni við Hlemm og á móts við 

strætisvagnastöðina við Hlemm. Stígamótum bauðst húsnæðið til leigu af borginni og  

voru efasemdir um hentugleika þess en ákveðið að láta á reyna. Staðsetningin hefur þá 

kosti að það er stutt í strætó og lögreglu og þá ókosti að auðvelt er að sjá þá sem 

þangað koma (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 8. október 2010).  

Innanstokks er afar hlýlegt og heimilislegur bragur. Starfskonur leggja áherslu á 

að Stígamót séu ekki hefðbundin stofnun eða meðferðarheimili heldur séu þau staður 

fyrir fólk sem ber að sýna virðingu með því að hafa umhverfið fallegt. Í því skyni eru 

stöðugar listasýningar í gangi, en höfð eru verk eftir eina listakonu í hverju herbergi, eitt 

ár í senn (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 8. október 2010). 

Frá stofnun Stígamóta til ársloka 2009 höfðu 5347 einstaklingar leitað aðstoðar 

þeirra, þar af 4918 konur. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands voru konur á 

Íslandi 157.635, 1. desember 2009 og má því leiða líkur að því að rúmlega 3% íslenskra 

kvenna hafi leitað aðstoðar Stígamóta vegna kynferðisofbeldis í lok árs 2009. Á árinu 
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2009 leituðu 539 einstaklingar til Stígamóta. Þar af voru 210 einstaklingar sem leituðu 

þangað vegna eigin mála í fyrsta skipti og 39 aðstandendur fólks sem lent hefur í 

kynferðislegu ofbeldi. Af þeim 39 málum voru 21 mál nýtt (áður óþekkt) hjá Stígamótum 

(Ingibjörg Þórðardóttir, 2010). 

2.2. Kenningarlegur bakgrunnur að starfi Stígamóta  

Kenningar um orsakir kynferðisofbeldis má flokka í þrjá aðalflokka. Fyrst eru það 

sálfræðilegar kenningar sem gera ráð fyrir því að skýringa sé að leita hjá 

einstaklingunum, bæði þeim sem verður fyrir ofbeldinu og þeim sem fremur það. Í öðru 

lagi er talað um fjölskyldukenningar. Samkvæmt þeim er talið að skýringar sé að finna í 

samskiptum fjölskyldunnar, að allir séu ábyrgir fyrir ofbeldinu. Í þriðja lagi eru það 

kynjafræðilegar kenningar um kynferðisofbeldi sem telja að skýringa sé fyrst og fremst 

að leita í samfélagsgerðinni, þ.e. í stöðu- og valdamismuni milli karla annars vegar og 

hins vegar milli kvenna og barna (Guðrún Jónsdóttir, 2010). Þar sem Stígamót byggja 

þjónustu sína alfarið á kenningum kynjafræðinnar og hugmyndum femínisma um 

kynferðisofbeldi verður fjallað nánar um þær hér en ekki verður fjallað nánar um 

sálfræðilegar kenningar og fjölskyldukenningar. 

Hugmyndir femínisma ganga út á að það séu ekki tvær tegundir fólks í heiminum, 

æðri og óæðri heldur eigi allir að vera jafnir á öllum sviðum, óháð kyni. Félagslegum 

aðstæðum sem koma í veg fyrir jafnrétti þurfi því að breyta og byggja upp með jafnrétti 

óháð kyni að leiðarljósi. Femínismi aðhyllist því jafnréttisstefnu í öllum félagslegum 

einingum og er á móti öllu sem endurspeglar yfirráð og undirokun, svo sem 

kynþáttamismun, stéttaskiptingu, hærri rétt gagnkynhneigðra og mismunun vegna 

aldurs og fötlunar (Dominelli og McLeod, 1989). Með hugmyndum femínisma varð til 

annar skilningur á hugtakinu „fórnarlamb“ sem neitar því að þolandi ofbeldis beri 

ábyrgð á því og setur ábyrgðina yfir á þann sem framkvæmir ofbeldið og ríkjandi stefnu í 

samfélaginu (Gilmore, 2008). Samkvæmt skrifum Beechey frá árinu 1979 notar 

femínismi hugtakið ,,feðraveldi“ (e. patriarchy) til að greina hvað býr að baki kúgunar á 

konum. Það vísar til valds karla og hvernig þeir stjórna konum og sýna þeim valdníðslu 

(Guðrún S. Jónsdóttir, 1993). Femínistar tengja saman yfirráð karla á mörgum 

stigum/stöðum (t.d. vinnustað og heimili), kalla það kynbundið vald og nota 

samtenginguna til að útskýra kynferðislegt ofbeldi. Þeir viðurkenna að karlar hafi 
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mismunandi völd á grunni stöðu sinnar eða kynþáttar, en hver sem staða þeirra er hafi 

þeir meiri völd en kvenkyns „jafnokar“ (e. counterparts) þeirra. Femínískar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að kynbundið vald komi fram á margbreytilegan hátt í daglegu lífi. Það 

sé meðal annars innbyggt í tungumálið og komi fram í karlkyns orðum sem vísa til hærri 

stöðu, bröndurum og kynferðislegri áreitni (Kelly,1988). Femínístar hafa bent á að 

viðurkenning á kynbundnu valdi tengist og ýti undir kynferðislegar árásir (Guðrún S. 

Jónsdóttir, 1993).  Femínístar líta svo á að þeir sem beita kynferðisofbeldi noti það sem 

stjórntæki til að ná valdi yfir fórnarlambinu og kynferðisleg fullnægja sem ofbeldismenn 

kunna að njóta sé nokkurs konar hliðarbúgrein því markmiðið sé alltaf að lítillækka, ráða 

yfir og hafa taumhald og vald yfir manneskjunni sem er beitt ofbeldinu (Hanmer og 

Mynard, 1987). Með því að koma því til skila að sifjaspell sé ekki eðlileg kynferðislega 

athöfn og flokka það með kynferðislegu ofbeldi hafa femínískar kenningar sýnt fram á 

líkinguna með sifjaspelli og nauðgun sem bæði eru gegn vilja þolanda og innihalda 

andlegt og/eða líkamlegt ofbeldi. Bæði í nauðgunum og sifjaspelli er gerandinn einn 

ábyrgur (Guberman og Wolfe, 1985).     

 Kenningar kynjafræðinnar um kynferðisofbeldi skýra ekki aðeins orsakir þess, 

heldur marka einnig viðhorf og gildi í starfi með þolendum kynferðisofbeldis. Út frá 

femíniskum viðhorfum er ekki litið á þolendur kynferðisofbeldis sem sjúka einstaklinga 

eða varnarlaus fórnarlömb heldur einstaklinga sem búa yfir miklum styrk eftir að hafa 

lifað af ógnandi ofbeldi (Guðrún Jónsdóttir, 2010). 

  Hugmyndafræði Stígamóta hefur frá upphafi byggst á hugmyndum 

kynjafræðinnar. Þær kenningar falla best að reynslu þeirra sem hafa verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi og skýra þá staðreynd að það eru, samkvæmt tölulegum 

heimildum Stígamóta, fyrst og fremst karlar sem beita konur og börn kynferðisofbeldi 

(Guðrún Jónsdóttir, 2010). 

2.3. Innra starf Stígamóta  

Hjá Stígmótum er litið svo á að viðbrögð þolenda við kynferðisofbeldi og þær afleiðingar 

sem ofbeldið hefur á þá séu eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum. Þjónusta við 

þolendur felst í persónulegri einstaklingsráðgjöf í formi viðtala ásamt 

sjálfshjálparhópum sem hafa frá upphafi verið kjarninn í starfseminni. Einnig er veitt 

ráðgjöf í gegnum síma og tölvupóst. Hjá Stígamótum geta fjölskylda og vinir þolenda 
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einnig fengið stuðning og ráðgjöf. Auk þessa sinna Stígamót ýmsum sérverkefnum, s.s. 

vegna mansalsmála og fræðslu fyrir skóla og ungt fólk. Stígamót þjónusta aðallega 

fullorðna þolendur en ef mál barna og unglinga eru gerð opinber eru þau velkomin til 

Stígamóta (Guðrún Jónsdóttir, 2010).    

Innra starf Stígamóta felst að stærstum hluta í valdeflingu (e. empowerment) 

(Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 8. október 2010). Payne (2005) hefur skilgreint 

hugtakið valdeflingu sem stuðning við notendur þannig að þeir öðlist hæfni til að taka 

ákvarðanir um eigið líf. Með því getur einstaklingur lágmarkað persónulegar og 

félagslegar hindranir og aukið getu sína og sjálfstraust til að nýta eigið vald.  

Valdefling miðar að því að gera einstaklinga meðvitaða um eigin styrk og 

hæfileika, ögra fölskum hugsunum, ögra utanaðkomandi hindrunum og óréttlátu kerfi, 

þroska stolt fólks, hjálpa fólki að sjá fyrir sér vandann og finna lausnir á honum, stuðla 

að vitundarvakningu fólks og að samfélagsvitund. Þetta er gert með 

einstaklingssamskiptum, innan fjölskyldna, í hópum og á breiðum félagslegum vettvangi, 

meðal annars á pólitískum vettvangi. Hópavinna er „hjarta“ valdeflingar. Sérstaða 

aðferðarinnar er samþætting persónulegra og meðferðarfræðilegra atriða og hins 

pólitíska umhverfis í afdráttarlausri (e. direct) vinnuaðferð sem er mikilvæg fyrir fátæka 

og undirokaða (Lee, 1996).     

Hjá Stígamótum er þolendum hjálpað að nýta styrkleika sína til að breyta lífi sínu 

og líta á ofbeldið í félagslegu samhengi en ekki sem veikleika á eigin persónu. Litið er svo 

á að fólk sem leitar til Stígamóta séu „sérfræðingarnir“ því þeir sem orðið hafa fyrir 

kynferðisofbeldi þekkja best hvaða afleiðingar það getur haft. Leitast er við að mynda 

nánd og jafnræðistengsl milli þeirra sem leita aðstoðar og starfskvenna Stígamóta, bæði 

í einstaklingsmiðaðri ráðgjöf og hópastarfi (Guðrún Jónsdóttir, 2010). 

  Stór hluti af þolendum sem leita til Stígamóta hafa orðið fyrir ofbeldinu fyrir 

mörgum árum og eru því oft að hreyfa við minningum sem ekki hefur verið talað um 

árum saman og jafnvel aldrei. Það getur reynst afar erfitt. Mikilvægt er að taka á móti 

fólki af hlýju og skilningi og gefa því kost á að tala um erfiðleikana og tilfinningar sínar. 

Þolendur geta sagt frá reynslu sinni, þeim er trúað, en ekki reynt að véfengja lífsreynslu 

þeirra eða kenna þeim um að ofbeldið hafi átt sér stað (Guðrún Jónsdóttir munnleg 

heimild, 8. október 2010). 
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2.3.1. Einstaklingsviðtöl  

Í fyrsta sinn sem fólk kemur til Stígamóta fær það einstaklingsviðtal. Því er veittur 

stuðningur við að ræða ofbeldið og rifja það upp. Það að setja ofbeldið í orð er oft fyrsta 

skref þolanda til að ná tökum á afleiðingum þess og á sjálfsvirðingu og sjálfsmynd sinni. 

Þeir sem leita til Stígamóta ráða sjálfir hversu mikinn stuðning þeir þiggja og í hvað 

langan tíma. Margir taka þátt í sjálfshjálparhópi eftir nokkur viðtöl en aðrir kjósa 

einungis einstaklingsbundna ráðgjöf (Guðrún Jónsdóttir, 2010). Fólk kemur síðan að öllu 

jöfnu í næstu viðtöl hjá sama meðferðaraðila. Ef aðstandendur (maki eða 

kærasti/kærasta) vilja viðtöl er séð til þess að þau fari fram hjá öðrum meðferðaraðila til 

þess að tryggja trúnað (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 8. október 2010).  

Starfskonur Stígamóta vilja ekki tala um hefðbundna meðferð, heldur leggja 

áherslu á að um sjálfshjálparvinnu sé að ræða. Hluti af því er að deila leyndarmálum 

sínum með öðrum og vera tekið alvarlega. Við það verður of mikill léttir. Hjá 

Stígamótum er mest unnið með það sem einkennir flesta þolendur kynferðisofbeldis, 

þ.e. skömm, sektarkennd og lélega sjálfsmynd. Sú vinna reynist oft árangursríkust þar 

sem fólk hittir aðila sem finnur til samkenndar með þeim og dæmir ekki. Það er 

stundum nokkurs konar „AHA“ upplifun fyrir fólk sem kemur til Stígamóta þegar það 

tengir eigin líðan við ofbeldið sem það hefur verið beitt. Fólk öðlast þá betri skilning á 

eigin líðan og ástæðum fyrir erfiðleikum sínum. Mikil áhersla er lögð á valdeflingu, að 

fólk beri ábyrgð á lífi sínu í dag og í framtíðinni, þrátt fyrir allt sem á undan er gengið. 

„Draumurinn er að fólk geti dansað niður tröppurnar á Stígamótum og gleymt okkur“ 

(Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 8. október 2010).  

2.3.2. Sjálfshjálparhópar 

Sjálfshjálparhópar hafa frá upphafi verið kjarninn í starfsemi Stígamóta. Boðið er upp á 

hópa fyrir konur sem hefur verið nauðgað, beittar sifjaspellum og einnig hafa verið 

starfræktir nokkrir karlahópar. Í sjálfshjálparhópum koma þolendur saman og fá styrk 

frá hver öðrum til að takast á við afleiðingar kynferðisofbeldisins. Með þátttöku í 

hópastarfi er einangrun þolanda rofin og þeir veita hver öðrum stuðning. Hugmyndin 

sem hópastarfið byggir á er sjálfsstyrking. Trúnaður og samkennd ríkir milli þátttakenda 

(Guðrún Jónsdóttir, 2010). 
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Hóparnir hittast 15 sinnum í þrjá klukkutíma í senn. Fimm til sjö einstaklingar eru 

í hóp og einn til tveir leiðbeinendur. Markmið hópastarfsins er:  

 Að fólk læri að þekkja tilfinningar sínar  

 Að fólk öðlist aukið sjálfstraust 

 Að fólk meðtaki að það ber ekki ábyrgð á ofbeldinu heldur 

ofbeldismaðurinn 

 Að fólk finni að það sé ekki eitt með tilfinningar sínar 

 Að fólk öðlist nýja sýn á kynferðisofbeldið og sjálft sig  

 Að fólk geri sér grein fyrir hverjar afleiðingar ofbeldisins eru á líf þeirra og 

læri að takast á við þær  

 Að fólk skynji að saga þess er ekki aðalatriðið heldur afleiðingarnar sem 

hún hefur á líf þess í dag  

 Að fólk læri að standa með sjálfu sér  

 Að fólk rjúfi einangrunina  

 Að fólk læri að treysta  

(Stígamót, e.d./b). 

Í hópunum er unnið með 17 þemu. Þau eru: Sagan okkar; barnið; unglingurinn; 

móðirin; traust; höfnun; kvíði/skömm; leikur að litum; sjálfsmorð; 

ofbeldismaðurinn/mennirnir; kynlíf; reiðin; sorgin; fyrirgefning; hræðsla; meðvirkni; 

grímurnar okkar/hlutverkin (Björg Guðrún Gísladóttir, munnleg heimild, 15. október, 

2010). 

Opnir 12 spora fundir eru haldnir einu sinni í viku og eru ætlaðir fyrir fólk sem 

hefur nýtt sér önnur úrræði Stígamóta (Guðrún Jónsdóttir, 2010).  
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3. Skilgreining hugtaka 

Í þessum kafla eru skilgreind hugtök er varða kynferðisofbeldi. Byrjað er að fjalla um 

mismunandi skilgreiningar á „yfirhugtakinu“ kynferðisofbeldi og síðan eru hugtökin 

kynferðisofbeldi gagnvart börnum, sifjaspell og nauðgun skilgreind. Í framhaldi af því er 

notkun hugtaksins „andleg líðan“ í þessari rannsókn skilgreind og fjallað um þá sálrænu 

erfiðleika sem tengjast henni og eru mældir í þessari rannsókn, þ.e. sjálfsvirðing, 

þunglyndi, kvíði og streita.  

3.1. Kynferðisofbeldi 

Kynferðisofbeldi er samheiti yfir margskonar atferli, sem á það 

sameiginlegt að þolendur þess eru beittir ofbeldi, sem 

ofbeldismaðurinn færir í kynferðislegan farveg. Kynferðisofbeldi 

miðar að því að lítillækka, auðmýkja, ráða yfir og skeyta ekki um 

vilja eða líðan þess sem fyrir því verður. Fólk á öllum aldri getur 

orðið fyrir kynferðisofbeldi og það birtist í mismunandi formi. Það 

getur t.d. verið sifjaspell, kynferðisofbeldi ókunnugra á börnum, 

nauðganir, vændi, klám og kynferðisáreitni á vinnustöðum og 

annarsstaðar (Guðrún S. Jónsdóttir, 2001, bls. 4). 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin WHO skilgreinir kynferðisofbeldi sem hverskonar 

kynferðislegt athæfi, tilraun til kynferðislegrar athafnar, óvelkomnar kynferðislegar 

athugasemdir eða umleitanir, athæfi sem fela í sér verslun með kynlíf eða annars konar 

athæfi sem beint er gegn kynferði á þvingandi hátt af hendi annarar manneskju óháð 

sambandi hennar við þolandann. Tekur þetta til hvaða aðstæðna sem er og þar með 

talið en ekki einskorðað við heimili eða vinnustað (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi og 

Lozano, 2002).  

 Í skýrslu WHO kemur fram að auk líkamlegrar þvingunar getur verið um að ræða 

sálfræðilegar ógnanir; fjárkúgun; hótun um líkamsmeiðingar; hótun um að vera sagt upp 

vinnu eða fá ekki þá vinnu sem sóst er eftir. Þetta getur jafnvel átt sér stað þegar 

þolandinn er ófær um að gefa samþykki, t.d. vegna ölvunar eða lyfjavímu, er sofandi eða 

er andlega ófær um að skilja aðstæður (Krug o.fl., 2002).  
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 Samkvæmt skýrslu WHO getur birtingarmynd kynferðisofbeldis verið margs 

konar, má þar m.a. nefna nauðgun í hjónabandi eða parsambandi; nauðgun af völdum 

ókunnugs aðila; kerfisbundna nauðgun þegar stríðsástand ríkir; kynferðislegar 

umleitanir sem ekki er óskað eftir eða kynferðisleg áreitni, þar með talið að krefjast 

kynmaka sem borgun fyrir greiða; kynferðislega misnotkun á andlega eða líkamlega 

veiku fólki; kynferðislega misnotkun á börnum; þröngvun í hjónaband eða sambúð, þar 

með talin gifting barna; að koma í veg fyrir að notaðar séu getnaðarvarnir eða gerðar 

aðrar ráðstafanir til varnar gegn smitsjúkdómum; vera þröngvað til að láta eyða fóstri; 

ofbeldi gagnvart kynferðislegu gildismati, þar með talinn umskurður kvenna og skoðun 

til staðfestingar á meydómi; þröngvun til vændis og mansal á fólki í kynferðislegum 

tilgangi (Krug o.fl., 2002). 

3.2. Kynferðisofbeldi gagnvart börnum 

Hjá Stígamótum er gerður greinarmunur á kynferðisofbeldi gagnvart börnum og 

sifjaspellum. Kynferðisofbeldi er notað sem yfirhugtak og undir það falla sifjaspell, 

kynferðisofbeldi ókunnugra gagnvart börnum, barnavændi og barnaklám (Guðrún S. 

Jónsdóttir, 2001). 

 Samkvæmt 202. grein almennu hegningarlaganna nr. 19/1940 með áorðnum 

breytingum, er hver sá sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn yngra en 

15 ára sekur um kynferðisafbrot. Í sömu grein er kveðið á um að annars konar 

kynferðisleg áreitni sé einnig refsiverð og tekið fram að það varði við lög að tæla barn 

yngra en 18 ára til samræðis eða annara kynferðismaka, með blekkingum, gjöfum eða á 

annan hátt. Í lagagreininni er átt við barn sem er ekki tengt geranda blóðtengslum eða 

öðrum nánum tengslum. 

3.2.1. Sifjaspell  

Stígamót skilgreina sifjaspell sem „allt kynferðislegt atferli milli einstaklinga, sem tengdir 

eru tengslum trausts, og þar sem annar aðilinn vill ekki slíkt atferli, en er undirgefinn og 

háður ofbeldismanninum á einhvern máta“ (Guðrún Jónsdóttir, 2010, bls. 20). Með 

kynferðislegu atferli er átt við þukl eða káf á kynfærum, að neyða börn til að hlusta eða 

horfa á klám, ef ofbeldismaður lætur barn fróa sér og/eða fróar því, á samfarir við 
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barnið, hvort sem er í leggöng, endaþarm eða munn, með getnaðarlim, fingri eða 

hlutum (Guðrún S. Jónsdóttir, 2001).  

Samkvæmt skilgreiningu WHO er um að ræða kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

af völdum foreldra eða annarra umönnunaraðila þegar barn er notað til að fullnægja (e. 

gratification) kynferðislegum þörfum þeirra (Krug o.fl., 2002).  

Samkvæmt almennu hegningarlögunum er greinarmunur á því hvort brotið er 

gegn eigin barni (eða öðrum niðja), eða kjörbarni, stjúpbarni, fósturbarni, 

sambúðarbarni og barni sem geranda hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppeldis. 

Litið er til mismunandi aldurs þolanda við ákvörðun refsingar og er þá metið til 

þyngingar ef brotið er gegn eigin barni eða öðrum niðja undir 16 ára en ef um annars 

konar tengsl eins og talin eru upp hér að framan er að ræða er talið til þyngingar á 

refsingu ef barnið er undir 18 ára aldri.  

Hjá Barnaverndarstofu er notað svokallað SOF skilgreininga og flokkunarkerfi í 

barnaverndarmálum. Samkvæmt því skiptis kynferðisofbeldi af völdum 

ummönnunaraðila í þrjú alvarleikastig þar sem 1. stig vísar til mesta alvarleika. 

1. Stig: Munnmök forsjáraðila við barn eða barn látið hafa munnmök við 

forsjáraðila og samfarir forsjáraðila og barns, í leggöng eða endaþarm. 

2. Stig: Þukl innan klæða á einkastöðum barnsins eða það fengið til að þukla eða 

káfa á aðila innan klæða, t.d. á kynfærum. 

3.  Stig: Viðhöfð er kálmfengin hegðun, s.s. sagðir klúrir brandarar; barni sýnt 

klámefni; barni sýnd kynfæri forsjáraðila eða hann fremur kynferðislega athöfn 

fyrir framan barnið; horft á kynfæri barns, þukl utan klæða eða barn fengið til að 

þukla á kynfærum geranda (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.).  

3.3. Nauðgun  

Stígamót skilgreina nauðgun sem „kynferðislegt ofbeldi þar sem einhver þrengir sér eða 

gerir tilraun til að þrengja sér inn í líkama annarrar manneskju gegn vilja hennar og 

brýtur þar með sjálfsákvörðunarrétt og sjálfsstjórn hennar á bak aftur“ (Guðrún 

Jónsdóttir, 2010, bls. 20). 

 Samkvæmt almennu hegningarlögunum felst nauðgun í eftirfarandi:  

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með 

því að beita ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri 
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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 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  (Almenn 

hegningarlög).  

Alþjóða heilbrigðisstofnunin skilgreinir nauðgun sem kynferðisofbeldi sem felur í sér 

að gerandi beiti líkamlegu afli eða þvingun við innsetningu lims, annarra líkamsparta eða 

hluta, í leggöng eða endaþarm. Tilraun til slíkra athafna telst tilraun til nauðgunar. Þegar 

fleiri en einn aðili er valdur að nauðgun flokkast það sem hópnauðgun (Krug o.fl., 2002). 

3.4. Skilgreining á líðan  

Í framhaldi af umfjöllun um skilgreiningar á hugtökum er varða kynferðisofbeldi verður 

hér fjallað um þætti sem hafa áhrif á líðan þolenda og eru mældir í þessari rannsókn. 

Notkun hugtaksins „andleg líðan“ í rannsókninni er skilgreind og fjallað er um þá 

sálrænu erfiðleika sem tengjast henni og eru mældir í rannsókninni, þ.e. sjálfsvirðing, 

þunglyndi, kvíði og streita.  

3.4.1. Andleg líðan 

Með andlegri líðan er hér átt við hvort einkenni þunglyndis, kvíða og streitu séu til 

staðar og hvernig sjálfsvirðing einstaklinga er. Eftir því sem fleiri einkenni þunglyndis, 

kvíða og streitu eru til staðar og sjálfsvirðing mælist lægri er hér átt við að andleg líðan 

sé verri en ef fá einkenni þunglyndis, kvíða og streitu eru til staðar og sjálfsvirðing 

mælist sterk. 

3.4.2. Sjálfsvirðing 

Munurinn á sjálfsmynd (e. self-concept) og sjálfsvirðingu (e. self-esteem) er sá að 

sjálfsmynd vísar til hugsana eða hugmynda einstaklingsins um sjálfan sig en sjálfsvirðing 

vísar til þátta er snúa að virðingarmati og tilfinningum (Murthi, Heather, Servaty-Seib og 
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Elliott, 2006). Sjálfsvirðing er mælanlegi þáttur sjálfsmyndar (Martín-Albo, Núñez, 

Navarro og Grijalvo, 2007). 

Sjálfsvirðing er jákvæð eða neikvæð afstaða einstaklings gagnvart sjálfum sér og ber 

hún vott um heildarmat einstaklinga á verðleikum sínum. Hafi fólk mikla sjálfsvirðingu 

kemur það út í jákvæðu viðhorfi gagnvart þeim sjálfum, ekki sjálfsdýrkun eða monti. 

Rosenberg skilgreindi sjálfsvirðingu sem heildarmynd einstaklingsins af sjálfum sér sem 

endurspeglar hugsanir hans og tilfinningar (University of Maryland, e.d.). Kjarni kenninga 

um sjálfsviðringu er að sjálfsvirðing sé grundvallaratriði mannlegra hvata. Kenningarnar eiga 

það allar sameiginlegt að telja að það sé almennt ósk einstaklinga að vernda og bæta 

sjálfsvirðingu sína (Rosenberg, Schooler og Schoenbach, 1989).  

Niðurstöður rannsóknar Rosenberg´s frá árinu 1986 benda til að einstaklingar 

noti speglunar mat (e. reflected appraisal) við myndun sjálfsvirðingar og Rosenberg 

bendir í því sambandi á myndlíkingu Cooley´s, frá árinu 1912, að horfa í spegil og 

hugmynd Mead´s, frá árinu 1934, en hann hélt því fram að einstaklingar mynduðu sér 

skoðun á sjálfum sér eftir því hvaða skoðun þeir héldu að aðrir hefðu á þeim. 

Sjálfsvirðing er þannig afurð félagslegra samskipta. Samkvæmt rannsókn Rosenberg´s 

frá 1986 nota einstaklingar einnig félagslegan samanburð, þ.e. að fólk ber sig saman við 

aða í kring um sig, og sjálfs- eignun, þ.e. að þegar fólk dregur ályktanir um sjálft sig með 

því að meta eigin árangur eða mistök þá er það að þróa sjálfs- eignunar ferlið 

(Rosenberg o.fl., 1989).  

Samkvæmt sjálfs- samræmis kenningunni (e. self-consistency) streitist fólk á 

móti breytingum á sjálfsmynd sinni vegna meðfædds dálætis á öllu sem er stöðugt, 

fyrirsjáanlegt, venjulegt og dregur úr óvissu (Rosenberg o.fl., 1989).          

3.4.3. Þunglyndi      

Þunglyndi er hugarástand eða allsráðandi tilfinning sem einstaklingur finnur innra með 

sér og hefur áhrif á hegðun hans og túlkun á veröldinni. Samkvæmt DSM-IV-TR 

greiningarkerfinu þurfa fimm eða fleiri eftirfarandi einkenni að hafa verið til staðar 

síðustu 2 vikur, og gefa til kynna breytingu á fyrri hegðun einstaklingsins til þess að um 

þunglyndi geti verið að ræða. Allavega eitt þeirra einkenna sem koma fram þarf að vera 

annað hvort (1) þunglyndi/depurð eða (2) minni áhugi á fyrri áhugamálum:  
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Þunglyndi eða depurð meiri hluta dagsins, nánast á hverjum degi; minni áhugi á 

fyrri áhugamálum og því sem viðkomandi hafði áður ánægju af: þyngdartap, þó að 

viðkomandi sé ekki í megrun, eða mikil þyngdaraukning (þarf að vera breyting upp á 5% 

líkamsþyngd viðkomandi á einum mánuði); svefnleysi eða þörf fyrir meiri svefn en áður 

á hverjum degi; viðkomandi kemst í mikið uppnám eða verður mjög niðurdreginn, 

nánast á hverjum degi (þannig að aðrir verða varir við, ekki endilega einstaklingurinn 

sjálfur); þreyta og minni orka; viðkomandi finnst hann einskis virði og finnur fyrir 

sektarkennd á nánast hverjum degi; minni hæfni viðkomandi til að hugsa eða einbeita 

sér og einnig er viðkomandi mun óákveðnari en áður (þetta þarf að einhverju leyti að 

koma fram nánast á hverjum degi); hugsanir um dauða (ekki einungis hræðsla við 

dauðann), sjálfsvígshugsanir án þess að hafa sérstaka áætlun um að gera slíkt, 

sjálfsvígstilraunir eða sérstök áætlun um að taka eigið líf (Sadock og Sadock, 2007).   

Röskun af þessu tagi kemur nánast alltaf út í skertum hæfileika til samskipta, 

félagslegrar virkni og hefur einnig áhrif á starfsgetu (Sadock og Sadock, 2007).     

3.4.4. Kvíði    

Kvíða er skipt í felmturöskun, víðáttufælni, félagsfælni, áfallastreituröskun, áráttu- og 

þráhyggjuröskun og almenna kvíðaröskun. Almenn kvíðaröskun (e. generalized anxiety 

disorder) er algengust þessara raskana (Sadock og Sadock, 2007) .  

Samkvæmt DSM greiningarkerfinu er almenn kvíðaröskun skilgreind út frá 

einkennum og tímalengd. Þannig er almenn kvíðaröskun til staðar þegar kvíði og 

áhyggjur af daglegum hlutum hafa verið til staðar í 6 mánuði eða lengur. Kvíðinn hefur 

þannig lamandi áhrif á líf einstaklinga. Helstu einkenni eru þau að kvíðinn verður 

stjórnlaus þ.e. erfitt er fyrir manneskju að stjórna kvíða og áhyggjum og kvíðinn kemur 

fram í líkamlegum einkennum s.s. svefntruflunum, taugakippum, pirringi og eirðarleysi 

(Sadock og Sadock, 2007). Almenn kvíðaröskun getur þannig haft margs konar áhrif á 

einstaklinga s.s. líðan, hegðun, hugsun og líkamsstarfsemi. 

Það sem einkennir einstaklinga með almenna kvíðaröskun er að þeir hafa 

viðvarandi áhyggjur sem virðast ekki eiga sér neina sérstaka orsök. Þessir einstaklingar 

hafa óeðlilega miklar áhyggjur af heilsunni, öryggi sínu, ástvinum og fjármálum svo 

eitthvað sé nefnt. Þeir óttast hið versta í öllum aðstæðum sem leiðir til þess að þeir eru 

máttvana og þreyttir. Stöðug þreyta og skapvonska/pirringur gerir daglegar athafnir 
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erfiðar og lýsir því hvernig almenn kvíðaröskun hefur hamlandi áhrif á líf fólks (Guðrún 

Oddsdóttir, e.d.).  

3.4.5. Streita   

Streita vísar til langvarandi of- örvunnar sem kemur fram í endurteknum erfiðleikum 

með að takast á við álagstengd verkefni. Slíkt ástand kallast spenna og afleiðingar þess 

er lítið þol fyrir neikvæðu áreiti (Lovibond og Lovibond, 1995/a). Streita er eðlileg 

viðbrögð líkamans við atburðum sem einstaklingum stendur ógn af eða raska jafnvægi 

þeirra á einhvern hátt. Streita er líka leið líkamans til verndar og er ekki alltaf neikvæð. 

Upp að vissu marki getur hún reynst vel, hún gefur aukinn kraft við erfiðar aðstæður og 

hjálpar til við að halda einbeitingu. Hins vegar getur langvarandi streita valdið alvarlegu 

heilsutjóni. Langvarandi streita raskar nær öllu kerfi líkamans. Hún getur aukið 

blóðþrýsting, bælt ónæmiskerfið, aukið líkur á hjartaáfalli, stuðlað að ófrjósemi og flýtt 

öldrunarferli. Langvarandi streita getur skaðað starfsemi heilans þannig að fólki verði 

hættara við þunglyndi og kvíða (Helpguide, e.d.). 

3.4.6.Tengsl sjálfsvirðingar og þunglyndis og tengsl þunglyndis, kvíða og 

streitu 

Samkvæmt rannsókn Rosenberg´s o.fl. (1989) hafa sjálfsvirðing og þunglyndi áhrif hvort 

á annað en neikvæð áhrif þunglyndis á sjálfvirðingu eru augljósari en áhrif sjálfsvirðingar 

á þunglyndi. Sú niðurstaða að lág sjálfsvirðing leiði til þunglyndis er þó í samræmi við 

sjálfsvirðingarkenningar en samkvæmt þeim er fólki nauðsynlegt að hámarka 

sjálfsvirðingu sína. Hver sem orsök þunglyndis er tengist það neikvæðum hugsunum 

einstaklinga um sjálfa sig og samræmist þannig sjálfs- samræmis kenningunni (e. self-

consistency). Hugtakslega eru nokkuð skýr skil milli þunglyndis og kvíða en vísindalega 

skarast þau að nokkru leyti. Þegar streita bætist við tilfinningalega erfiðleika, svo sem 

þunglyndi og kvíða veldur það auknum einkennum. Streita er mynstur tilfinninga eða 

tilfinningalegt ástand sem hefur greinileg tengsl við kvíða og oft er erfitt að greina á milli 

hvort um streitu eða kvíða sé að ræða (Lovibond og Lovibond, 1995/a). 
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3.5. Samantekt  

Hér hefur verið fjallað um þau hugtök sem byggt er á í þessari rannsókn. Sjá má að 

skilgreiningar á kynferðisofbeldi eru margvíslegar. Skilgreiningar WHO og Stígamóta 

varðandi sifjaspell eru nokkuð samhljóma þar sem ekki er litið svo á að um blóðtengsl 

þurfi að vera að ræða, heldur er einnig horft til tengsla við annan umönnunaraðila en 

foreldri hjá WHO og tengsla sem byggjast á trausti, undirgefni og að barnið sé háð 

ofbeldismanninum á einhvern hátt hjá Stígamótum. Erfitt er að átta sig á tilgangi þess að 

flokka kynferðisofbeldi gagnvart börnum eins og íslenski löggjafinn gerir. Athyglisvert er 

að talað er um samfarir í flokkunarkerfi Barnaverndarstofu en ekki um innþrengingu og 

einnig að þar er ekki minnst á ofbeldi þar sem hlut er þröngvað í leggöng eða endaþarm. 

Í skilgreiningu WHO á nauðgun er tekið er fram að um nauðgun sé að ræða þegar hlut er 

þröngvað í leggöng eða endaþarm. Slíkt er hvorki tekið fram í skilgreiningu Stígamóta né 

hegningarlaganna á nauðgun en í hegningarlögunum er þó gefið til kynna að nauðgun 

geti falist í öðru en samræði og í skilgreiningu Stígamóta á sifjaspelli er talað um 

samfarir við barn með getnaðarlim, fingri eða hlutum.  

 Hugtakið andleg líðan var aðgerðarbundið sem líðan sem stjórnast af 

einkennum þunglyndis, kvíða og streitu, og sjálfsvirðingu einstaklinga. Gerð var grein 

fyrir sjálfsvirðingu og helstu birtingarmyndum þunglyndis, kvíða og streitu og tengslum 

milli þessara þátta.   
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4. Staða þekkingar  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir stöðu þekkingar hvað varðar kynferðisofbeldi. Fjallað 

er um tíðni og afleiðingar kynferðisofbeldis út frá rannsóknum sem gerðar hafa verið hér 

á landi og erlendis. Einnig er fjallað um meðferðarstarf fyrir þolendur kynferðisofbeldis 

og sagt frá rannsóknum sem hafa metið árangur af því. Í umfjöllun um tíðni 

kynferðisofbeldis er lögð áhersla á að sýna hver íslenskur veruleiki í þeim efnum er og 

niðurstöður íslenskra rannsókna skoðaðar með hliðsjón af niðurstöðum erlendra 

rannsókna.  

4.1. Tíðni kynferðisofbeldis  

Eins og komið hefur fram eru skilgreiningar á kynferðisofbeldi afar mismunandi. Mat á 

tíðni kynferðisofbeldis er því breytilegt eftir því hvaða skilgreiningar eru notaðar og 

hvernig upplýsinganna er aflað (Krug o.fl., 2002; Putnam, 2003). Þegar rannsóknir eru 

skoðaðar þarf að hafa í huga að ekki er víst að gengið sé út frá sömu forsendum og tekið 

tillit til sömu þátta. Samkvæmt rannsóknum Bolen og Scannapoeco sem gerð var 1999 

og Gorey og Leslie sem gerð var árið 2001 er tíðni kynferðisofbeldis gagnvart börnum á 

bilinu 2% til 62% eftir því hvaða skilgreining er notuð og hvaða aðferð er notuð við að 

velja úrtak. Mat á tíðni samkvæmt yfirlitsrannsóknum er einnig mjög breytilegt eða frá 

5% til 40%. Tíðni kynferðislegrar misnotkunnar þar sem um er að ræða bæði snertingu 

og ekki snertingu er hærri en þar sem einungis er mælt kynferðisofbeldi sem felst í 

snertingu. Snerting er skilgreind sem þukl og innþrenging og þess konar kynferðisofbeldi 

er talið vera á bilinu 9% til 11% hjá konum. Rannsóknir á kynferðisofbeldi hafa lengst af 

beinst að stúlkum og konum sem þolendum en á seinni árum hafa rannsakendur einnig 

farið að kanna kynferðisofbeldi gagnvart drengjum. Samkvæmt rannsóknum Coxell og 

Mezey frá árinu 2000; Dunne, Purdie, Cook, Boyle og Najam frá árinu 2003 og Gorey og 

Leslie frá árinu 2001 verða um 5% drengja fyrir kynferðisofbeldi fyrir 16 ára aldur 

(Hunter, 2006). Samkvæmt Putnam (2003) sýna rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

almennu þýði að tíðni kynferðisofbeldis gagnvart stúlkum sé á bilinu 12% til 35% og 4% 

til 9% gagnvart drengjum.  

Kvensjúkdómalæknar frá fimm Norðurlöndum, Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, 

Noregi og Íslandi, gerðu samnorræna rannsókn á tíðni andlegs, líkamlegs og 
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kynferðislegs ofbeldis meðal 3.641 kvenna sem leituðu til kvensjúkdómalækna á 

árunum 1999- 2001. Eitt þúsund konum 18 ára og eldri var boðin þátttaka á Íslandi og 

svarhlutfall var 67%. Í rannsókninni var kynferðislegu ofbeldi skipt í þrjá flokka: Vægt, 

kynfæri ekki snert en annarskonar áreitni og niðurlæging; miðlungs, snerting kynfæra á 

þolanda eða hann látinn snerta kynfæri geranda eða annarra; alvarlegt, reynt að setja 

hlut, lim, eða aðra líkamsparta í leggöng, munn eða endaþarm. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að 33% þáttakenda á Íslandi höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi á lífsleiðinni og var það hærra hlutfall en í hinum löndunum sem tóku þátt. 

Rúmlega 19% íslensku kvennanna höfðu verið beittar alvarlegu kynferðisofbeldi, þar af 

10,4% fyrir 18 ára aldur (Wijma o.fl., 2003).  

Árið 2004 unnu Rannsóknir og greining könnun í samstarfi við Barnaverndarstofu 

og Norrænu samtökin „Children at risk“. Könnunin náði til allra framhaldsskólanema á 

Íslandi. Svörun var um 80% og byggjast niðurstöður því á svörum 10.472 

framhaldsskólanema á aldrinum 16 til 24 ára. Niðurstöður sýna að 7,4% stúlkna og 2,0% 

drengja segjast hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 13 ára aldur, og 6,2% 

stúlkna og 0,8 drengja á aldrinum 14 til 17 ára. Samtals hafa því 13,6% íslenskra stúlkna 

og 2,8% íslenskra drengja á aldrinum 16 til 24 ára sem mættu í skólann þennan dag, 

orðið fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur (Rannsóknir og greining, 2006). 

  Af þeim 9113, 16 til 19 ára þátttakendum sem svöruðu könnuninni sögðust 5,2% 

hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun einu sinni, 1,3% tvisvar sinnnum, 0,9% þrisvar 

til sex sinnum og 0,3% sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun 20 sinnum eða 

oftar. Þar kemur fram að 0,9% þátttakenda 16 til 19 ára sögðust hafa komist í 

,,kynferðisleg kynni“ við einhvern fimm árum eldri en þau eða meira þegar þau voru 12 

ára eða yngri. Flestir sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun á aldrinum 14 til 

15 ára eða 2,6% þátttakenda, 2,2,% höfðu orðið fyrir misnotkun á aldrinum sex til tíu 

ára, 2% á aldrinum 16 til 17 ára, 1,9% á aldrinum 11 til 13 ára, 1,1,% á aldrinum núll til 

fimm ára og 0,6% þegar þeir voru 18 ára eða eldri. Í könnuninni var spurt hversu oft 

þátttakendur höfðu verið sannfærðir, þvingaðir eða neyddir til að taka þátt í 

kynferðislegum athöfnum. Flestir höfðu lent í því einu sinni eða 5,6%, 1,8% eða sögðust 

hafa orðið fyrir því tvisvar, 1,0% þrisvar til fimm sinnum og 1,0%, sex sinnum eða oftar 

(Rannsóknir og greining, 2007). 
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Af þeim 9113 einstaklingum sem svöruðu könnuninni sögðu 6,7% að einn 

einstaklingur hefði sannfært þá, þvingað eða neytt til að taka þátt í kynferðislegum 

athöfnum, 1,8% að um tvo aðila hafi verið að ræða og 0,8% sögðu að um þrjá eða fleiri 

aðila hefði verið að ræða (Rannsóknir og greining, 2007). Ekki kemur fram hvort um var 

að ræða eitt eða fleiri skipti, það er að segja, hvort þátttakendur sem tilgreindu fleiri en 

einn geranda urðu fyrir ofbeldinu af völdum tveggja, þriggja eða fleiri í sama skiptið eða 

hvort þetta voru mörg tilvik.  

Í flestum tilfellum hafði ofbeldið (sannfæring, þvingun eða að neyða) átt sér stað 

einu sinni eða hjá 6,6% þátttakenda, hjá 0,2% þátttakenda stóð það yfir í þrjú til fimm 

ár, hjá 0,2% stóð það yfir í sex ár eða meira og 0,2% sögðust búa við kynferðislegt 

ofbeldi, það er að segja, svöruðu að gerandinn hefði ekki hætt að „sannfæra þá, þvinga 

eða neyða til að taka þátt í kynferðislegum athöfnum“ (Rannsóknir og greining, 2007).  

Í óbirtri rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur félagsráðgjafa sem gerð var árið 2001 kom 

fram að 17% svarenda höfðu verið beittir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur, 24% kvenna og 

8% karlmanna. Í rannsókninni kom fram að fjórðungur þolenda var sex ára þegar misnotkun 

hófst og þriðjungur var á aldrinum sjö til tíu ára („17% barna misnotuð“, 2002).  

Í rannsókn sem unnin var fyrir Barnaverndarstofu að tilstuðlan Alþjóðasamtaka 

gegn ofbeldi og vanrækslu í garð barna (The International Society for the Prevention of 

Abuse and Neglect -ISPCAN) og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (United Nations 

Children´s Fund-UNICEF) og gerð var til að afla upplýsinga um reynslu barna af ofbeldi 

og þróa mælitæki sem gefur áreiðanlegar og sambærilegar niðurstöður um hvaða 

reynslu börn hafa af ofbeldi, kom fram að af þeim 116 börnum á aldrinum 11 til 15 ára 

sem tóku þátt svöruðu 4,3% að einhver á heimili þeirra hefði „stundum“  látið þau skoða 

kynfæri sín eða viljað skoða þeirra, 3,4% svöruðu að það hefði ekki gerst undanfarið ár 

en það hafi gerst. Í flestum tilfellum eða 77.8% hafði barnið þekkt viðkomandi „mjög 

vel“ en gerendur höfðu verið bæði fullorðnir og börn eða ungmenni. 1,7% svöruðu að 

„stundum“ hefði einhver á heimilinu reynt að hafa samfarir við þau þó þau vildu það 

ekki og 3,4% sögðu að það hefði ekki gerst undanfarið ár en það hafi gerst 

(Barnaverndarstofa, 2007).  

Árið 2009 var fjöldi nýrra mála hjá Stígamótum 231. Fækkun var frá árinu 2008 

en þá leituðu þangað 273 einstaklingar í fyrsta sinn (Ingibjörg Þórðardóttir, 2010). Nú á 
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haustdögum hefur hins vegar orðið aukning í aðsókn og tengja starfskonur Stígamóta 

það við hina miklu umræðu um kynferðisofbeldi sem verið hefur í þjóðfélaginu á síðustu 

mánuðum. Svo virðist sem margir upplifi að þeir geti ekki setið uppi með erfiðleika 

vegna reynslunnar lengur þegar umræðan eykst og ákveði að leita sér hjálpar  (Guðrún 

Jónsdóttir munnleg heimild, 8. október, 2010). Algengasta ástæða fyrir komu til 

Stígamóta árið 2009 var nauðgun, en 110 einstaklingar leituð sér aðstoðar þess vegna 

og 99 einstaklingar vegna sifjaspells. Í Ársskýrslu Stígamóta fyrir árið 2009 kemur fram 

að ofbeldismenn eru fleiri en þolendur ofbeldis. Það skýrist af því að sami 

einstaklingurinn er stundum beittur kynferðisofbeldi af fleiri en einum ofbeldismanni á 

lífsleiðinni. Tölurnar sýna einnig að oft beitir sami ofbeldismaðurinn fleiri en einn 

einstakling kynferðisofbeldi (Ingibjörg Þórðardóttir, 2010). Hjá Neyðarmóttöku vegna 

nauðgana er vitað um 16 gerendur sem eru valdir að 41 nauðgun (Agnes Björg 

Tryggvadóttir, 2008.) 

Samkvæmt rannsóknum Koss, Gidycz og Wisniewski sem gerð var 1987; 

Malamuth, Sockloskie, Koss og Tanaka frá árinu 1991 og Shapiro og Schwarz frá árinu 

1997, verða 15 til 25% kvenna fyrir nauðgun á lífsleiðinni (Vandeusen og Carr, 2003). 

Árið 2009 leituðu 130 einstaklingar til Neyðarmóttöku vegna nauðgana í Fossvogi, þar af 

var einn karlmaður. Á árunum 2003 til 2007 var fjöldi einstaklinga sem leituðu til 

Neyðarmóttökunnar alls 735. Í tilfellum 191 einstaklings var um ókunnugan geranda að 

ræða (Neyðarmóttaka vegna nauðgana, e.d.). 

Þegar fjallað er um ofbeldi gagnvart konum í parasamböndum er algengast að 

ekki sé gerður greinarmunur á hvort um er að ræða kynferðisofbeldi eða annarskonar 

líkamlegt ofbeldi. Þær fáu rannsóknir sem hafa mælt kynferðisofbeldi aðskilið frá 

annarskonar ofbeldi, hafa gefið til kynna að milli 40% og 50% kvenna sem beittar eru 

líkamlegu ofbeldi séu einnig beittar kynferðisofbeldi (McFarlane o.fl., 2005).  

Samkvæmt rannsókn Finkekhor og Yllö sem gerð var árið 1985 og Russel frá 

árinu 1990, er um 15% giftra kvenna/kvenna í sambúð nauðgað að minnsta kosti einu 

sinni af eiginmanni/sambýlismanni sínum (Howard, Riger, Campbell og Wasco, 2003). 

Í Ársskýrslu Stígamóta fyrir árið 2009 má sjá að 11,5% nauðgana sem 

skjólstæðingar Stígmóta leituðu sér aðstoðar vegna árið 2009 voru framdar af maka. Yfir 
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70% kynferðisofbeldis átti sér stað innan veggja heimilis, þar af 17,7% á sameiginlegu 

heimili þolanda og geranda (Ingibjörg Þórðardóttir, 2010). 

Frá stofnun Barnahúss árið 1998 hefur 2001 barn nýtt þjónustu þess. Tekin hafa 

verið 1712 rannsóknarviðtöl, þar af voru 244 tekin árið 2008. Stúlkur voru í miklum 

meirihluta eða 74,5%. Helmingur barna sem komu í rannsóknarviðtal það ár greindi frá 

kynferðisofbeldi. Mikil aukning var í málafjölda milli áranna 2007 og 2008, sérstaklega í 

aldursflokknum 10-13 ára en einnig í aldursflokknum 14-18 ára (Barnaverndarstofa, 2010).   

Af framangreindu má ráða að óvarlegt sé að áætla að tíðni kynferðisofbeldis sé 

lægri á Íslandi en í öðrum Vestrænum löndum og verður að telja að um verulegt 

samfélagsvandamál sé að ræða hér á landi. Í næsta kafla verður fjallað um afleiðingar af 

kynferðisofbeldi. 

4.2. Afleiðingar kynferðisofbeldis  

Kynferðisofbeldi er lífsreynsla en hvorki kvilli né sjúkdómur. Það getur leitt til kvilla og 

sjúkdóma en er það ekki í sjálfu sér (Putnam, 2003).  

 Hér verður fjallað um áhrif kynferðisofbeldis á þolendur þess. Fjallað er um áhrif 

kynferðisofbeldis í æsku auk áhrifa af kynferðisofbeldi á fullorðinsárum, svo sem í para 

samböndum og nauðgunar af völdum ókunnugs aðila. Einnig er fjallað um kynjamismun 

í þessu sambandi. Þar sem efni þessarar rannsóknar snýr að sálrænum/geðrænum 

afleiðingum kynferðisofbeldis er aðeins sagt lítillega frá líkamlegum afleiðingum en 

áhersla lögð á að greina frá rannsóknum sem gerðar hafa verið til að meta 

sálrænar/geðrænar afleiðingar kynferðisofbeldis.  

Samkvæmt tölfræði Stígamóta eru léleg sjálfsmynd, skömm, depurð, kvíði, 

sektarkennd, ótti, og svipmyndir tengdar kynferðisofbeldinu, þær afleiðingar sem oftast 

eru skráðar af þolendum kynferðisofbeldis sem leita til Stígamóta (Ingibjörg 

Þórðardóttir, 2010).  

Í nýlegri rannsókn Önnu Bentínu Hermansen (2010) þar sem hún tók viðtöl við 18 

konur sem beittar höfðu verið kynferðisofbeldi kemur fram að líf þeirra snérist um „að 

reyna að vera til“ og „að komast í gegn um lífið“ eftir að þær voru beittar ofbeldinu. Þær 

upplifðu að líf þeirra hefði verið hernumið og það eyðilagt. Allar konurnar upplifðu og 

fundu stöðugt fyrir eftirfarandi atriðum: skömm, sektarkennd, sjálfsásökunum og lélegri 

sjálfsmynd. 



  

24 

Í rannsókninni kom fram að 15 af þeim 18 konum sem tóku þátt höfðu átt við 

áfengis og/eða -vímuefnavanda að stríða. Samkvæmt Easteal og McOrmond-Plummer 

frá árinu 2008 fara þolendur oft þá leið að nota áfengi og önnur vímuefni til að deyfa 

sársaukann og oft hafa þolendur tekið upp kröfu umhverfisins um að „finna ekki til“ eða 

að „láta eins og ekkert sé“ og nota þá vímugjafa til að kæfa sársaukann sem verður 

oftast til að auka á hann. Af þeim 18 konum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu sex 

verið haldnar fíkn sem tengdist mat, þ.e. ofáti eða svelti og allar konurnar töluðu um 

ákveðna erfiðleika tengda kynlífi. Þær töluðu um að dofna upp, hverfa úr líkamanum og 

aftengjast honum þegar þær stunduðu kynlíf. Sumar veigruðu sér því við að lifa kynlífi 

og gerðu það aðeins í neyð eða undir áhrifum. Afleiðingar kynferðisofbeldisins komu líka 

fram í félagslegum erfiðleikum sem fólust í því að tengjast og treysta öðru fólki (Anna 

Bentína Hermansen, 2010). 

Tíðni þunglyndis er há meðal þolenda kynferðisofbeldis en talið er að þrisvar til 

fjórum sinnum fleiri konur sem beittar hafa verið kynferðisofbeldi greinist með 

þunglyndi miðað konur sem ekki hafa verið beittar kynferðisofbeldi (Putnam, 2003). Auk 

þess er talið að þunglyndi meðal barna sem hafa verið beitt kynferðisofbeldi sé allt að 

fjórum sinnum algengara en hjá börnum sem ekki hafa verið beitt kynferðisofbeldi 

(Boney-McCoy og Finkelhor, 1996). 

Vandeusen og Carr (2003) benda á að þó afleiðingar af kynferðisofbeldi í æsku og 

kynferðisárása á fullorðinsárum (nauðgun að völdum nákomins aðila og nauðgun af 

völdum ókunnugs aðila) beri mörg sameiginleg einkenni sé ákveðinn munur sem 

mikilvægt sé að hafa í huga. Rannsókn Finkelhor frá árinu 1981 gaf til kynna að sérstaða 

kynferðisofbeldis í æsku fælist í tengslum þolanda við geranda sem oft er nákominn 

barninu, vinur eða jafnvel fjölskyldumeðlimur sem hefur yfirráð yfir barninu og notar 

sálrænar þvinganir til að tryggja vald sitt. Í þannig tilfellum verður ofbeldið gjarnan 

langvinnra og þrálátara (Vandeusen og Carr, 2003).  

Herman, J. L. bendir á það í bók sinni Trauma and recovery frá árinu 1992 að 

langvinnt kynferðisofbeldi gagnvart börnum komi út í margs konar flóknum einkennum, 

þar með talið truflun á sjálfsmynd og persónuleikaþroska, það skerði hæfileikann til að 

tengjast öðrum, skemmi tilfinningu fyrir eigin eðli, valdi langvarandi þunglyndi, 

persónuleikatruflunum, sjálfsvígshugsunum, sjálfskaðandi hegðun, lítilli stjórnun á reiði, 
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kynferðislegri bælingu eða áráttukenndri kynferðislegri hegðun (Vandeusen og Carr, 

2003). Þegar einstaklingur verður fyrir kynferðisofbeldi á seinni hluta unglingsára eða á 

fullorðinsárum er sjálfið þroskaðra og þolandinn býr oft yfir meiri sálrænni seiglu og 

hefur frekar stuðningsnet og aðgang að meðferð til að takast á við afleiðingar áfallsins. 

Sé gerandinn ekki fjölskyldumeðlimur eða áhrifamikil mannsekja í lífi þolandans er 

þolandinn líklegri til að geta aðskilið atburðinn frá sjálfum sér og unnið úr áfallinu. 

Herman bendir einnig á það í bók sinni frá árinu 1992 að eins- atviks áfall sé minna 

skemmandi en endurtekin valdbeitingin sem oft felst í kynferðislegri misnotkun á 

börnum. Hann segir þó að nauðgun hvort sem er af völdum ókunnugs aðila, maka eða 

annars nákomins aðila sé mikið sálrænt áfall (Vandeusen og Carr, 2003).  

4.2.1. Afleiðingar kynferðisofbeldis í æsku 

Barnæskan er tími sakleysis, vonar og væntinga til framtíðarinnar. Í skjóli öruggs 

umhverfis og umhyggju fullorðins aðila sem veitir ást og virðingu geta börn myndað 

öruggt sjálf og verið viss um stöðu sína (Phillips og Daniluk, 2004). 

Börn eru vafalítið sá hópur sem er berskjaldaðastur gagnvart ofbeldi. Þegar um 

misnotkun á börnum er að ræða er sjaldnast þörf á valdbeitingu, sérstaklega ekki þegar 

gerandinn er foreldri barnsins því barnið á allt sitt undir foreldrinu komið (Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir, 2009). Í rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur sem gerð var árið 2002 kom fram 

að í flestum tilfellum beitti gerandinn ekki beinu líkamlegu ofbeldi til að fá vilja sínum 

framgengt heldur notfærði sér valdastöðu sína gagnvart barninu til að fá það til 

samvinnu við sig („17% barna misnotuð“, 2002). Afleiðingar kynferðisofbeldis í æsku eru 

því oft lítt sjáanlegar utan á fólki þar sem ofbeldið fer verst með sálina. Rannsóknir hafa 

þó sýnt að kynferðislegt ofbeldi getur haft alvarleg og oft langvarandi áhrif á bæði 

andlega og líkamlega heilsu þolenda (Kilpatric o.fl, 2000). Konur sem beittar hafa verið 

kynferðisofbeldi í æsku þjást oft af verkjum í mjaðmargrind, miklum óþægindum í 

aðdraganda blæðinga og meltingartruflunum (Vandeusen og Carr, 2003). Einnig er talið 

að þær séu líklegri til að fá sýkingar, sykursýki, astma, ofnæmi og hafa blæðingar í þvagi 

á fullorðinsárum (Walker o.fl., 1999). 

 Samkvæmt rannsókn Dhaliwal, Gauzas, Antonowicz og Ross frá árinu 1996 er 

erfitt að segja til um áhrif og langtímaafleiðingar af kynferðislegu ofbeldi í æsku (Hunter, 

2006). Vegna þess hversu margbreytilegt kynferðisofbeldi getur verið er ljóst að 
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afleiðingar þess geta verið mismunandi frá einum þolanda til annars. Það sem helst 

hefur áhrif á hverjar afleiðingarnar verða er meðal annars aldur barnsins og kyn, aldur 

og kyn gerandans, hvernig tengslum barnsins við gerandann er háttað, tíðni 

misnotkunar og hversu lengi misnotkunin stóð yfir (Putnam, 2003). Niðurstöður 

rannsóknar Colton og Vanstone frá árinu 1996 benda til að alvarleiki misnotkunarinnar 

og hvernig þvingun var beitt hafi áhrif á afleiðingarnar og samkvæmt rannsókn Edwards 

o.fl., sem gerð var árið 2003 skiptir máli hvort barnið er einnig beitt annarskonar 

misþyrmingu. Samkvæmt rannsóknum Colton og Vanstone frá árinu 1996 og Putnam´s 

frá árinu 2003 hafa aðstæður fjölskyldunnar áhrif og samkvæmt rannsókn Reyes, 

Kotovic og Cosden sem gerð var árið 1996 hefur það áhrif að hvaða marki þolandinn fær 

stuðning frá fjölskyldu og vinum (Hunter, 2006).  

Töluvert hefur verið gert af eigindlegum rannsóknum til að reyna að finna út hverjar 

afleiðingar kynferðisofbeldis í æsku geta verið. Rannsóknir Briggs, sem gerð var árið 1995; 

Cameron, sem gerð var árið 2000; Darlington, sem gerð var árið 1996; Dolezal og Carballo-

Dieguez, sem gerð var árið 2002; Etherington, sem gerðar voru árin 1997 og 2000; Fater og 

Mullaney, sem gerð var árið 2000; Gill og Tutty, sem gerð var árið 1999; Hall, frá árinu 2000; 

Lev-Wiesel, frá árinu 2000 og Ray, frá árinu 1996 og 2001, hafa allar sýnt fram á að 

kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum getur haft mjög alvarlegar afleiðingar á líf þolenda, 

bæði kvenna og karla. Niðurstöður eigindlegra rannsókna hafa síðan verið studdar með 

niðurstöðum rannsókna sem hafa sýnt fram á fylgni milli kynferðislegrar misnotkunnar í 

æsku og sálfræðilegra erfiðleika á fullorðinsárum (Hunter, 2006).  

Samkvæmt rannsóknum Beitchman o.fl., fá árinu 1992; Bifulco, Brown og Alder, frá 

árinu 1991; Ernst, Angst og Foldenyi, frá árinu 1993; Ferguson, Horwood og Lynskey, frá 

árinu 1996; Mullen, Martin, Anderson, Romans og Herbison, frá árinu 1993; Newman, 

Houskamp, Pollock og Briere, frá árinu 1996; Polunsy og Follette, frá árinu 1995 og Ussher 

og Dewberry, frá árinu 1995, hafa margir geðsjúkdómar, samkvæmt skilgreiningu DSM 

(Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder), verið tengdir við kynferðisofbeldi í 

æsku. Má þar nefna þunglyndi, jaðarpersónuleikaröskun, sállíkamleg einkenni, 

fíkniefnaneyslu, áfallastreituröskun (PTSD), persónuleikaröskun (e. dissociative identity), 

kvíða, reiði, lágt sjálfsmat, efnaneyslu, átröskunarsjúkdóma og áhættu á að verða aftur fyrir 
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ofbeldi. Einnig hefur kynferðisofbeldi verið tengt við hegðunarerfiðleika og 

taugalíffræðilegar breytingar (Putnam, 2003; Lemieux og Byers, 2008).     

Rannsókn Dube o.fl. (2005) sýndi að kynferðisofbeldi í æsku eykur líkur á 

alkóhólisma, ánetjun ólöglegra lyfja, áhættu á að giftast alkóhólista og áhættu á 

vandamálum í hjónabandi og innan fjölskyldu. Áhættan var svipuð hjá konum og 

körlum. Í rannsókn Glover, Janikowski og Benshoff (1995) sem gerð var meðal fólks sem 

tók þátt í vímuefnameðferð  (n=77) kom fram að um 49% þátttakenda höfðu verðið 

beittir kynferðisofbeldi í æsku af nákomnum ættingja.    

Ferguson, Boden og Horwood (2008) rannsökuðu tengsl milli kynferðislegs og 

líkamlegs ofbeldis í æsku og geðrænna erfiðleika á fullorðinsárum. Rannsóknin var 

langtíma árganga rannsókn og byggðist á gögnum frá 1265 einstaklingum frá Nýja 

Sjálandi. Gögnum var safnað á sjö tímabilum á 25 árum (við fæðingu, fjögurra mánaða, 1 

árs, 16 ára, 18 ára, 21 árs og 25 ára). Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem verða fyrir 

ofbeldi í æsku eru líklegri til að eiga við geðræna erfiðleika að stríða, svo sem þunglyndi, 

kvíðaraskanir, andfélagslega persónuleikaröskun, verða háð vímuefnum, hafa 

sjálfsvígshugsanir og að gera tilraun til sjálfsvígs á aldrinum 16-25 ára. Tengsl við 

geðræna erfiðleika voru mun sterkari hjá þeim sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi 

eða 2,4 sinnum meiri líkur en hjá þeim sem ekki höfðu sætt kynferðisofbeldi á móti 1,5 

sinnum meiri líkum á geðrænum erfiðleikum hjá fólki sem hafði verið beitt líkamlegu 

ofbeldi miðað við fólk sem ekki eða sjaldan hafði verið beitt ofbeldi.  

Singer, Song og Ochberg (1994) gerðu rannsókn á því hvort tengsl væru milli 

áfengis og vímuefnanotkunar og kynferðislegrar misnotkunar í æsku meðal unglinga og 

ungra kvenna sem voru á geðdeild St. Vincent Charity Hospital and Health Center í 

Cleveland. Rannsóknin náði yfir tveggja ára tímabil og voru þátttakendur 260. 

Niðurstöður sýndu marktækt meiri neyslu áfengis og vímuefna hjá þeim sem höfðu 

orðið fyrir kynferðislegri misnotkun en hjá samanburðarhóp.  

Í rannsókn Gold sem gerð var árið 1986 kom fram að konur sem höfðu verið 

misnotaðar í æsku og kenndu sjálfum sér um að ofbeldið hefði átt sér stað sýndu lægri 

sjálfsvirðingu og meiri sálfræðilega erfiðleika en konur sem ekki kenndu sjálfum sér um 

(Murthi o.fl., 2006). 
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Samkvæmt rannsókn Berliner og Elliott frá árinu 2004 er algengt að þolendur 

kynferðisofbeldis í æsku upplifi truflanir á vitsmunasviði og þrói með sér persónulega 

eiginleika sem koma niður á tilfinningafærni þeirra og hæfileikum til að leysa vandamál 

og gegna virku hlutverki í umhverfi sínu. Til dæmis er algengt að þolendur lýsi 

sjálfsásökunum, neikvæðri sýn á persónuleika sinn, finnist þeir vera hjálparvana og 

finnist lífið háskalegt og vonlaust. Upplifun þolenda á hjálparleysi í kjölfar 

kynferðislegrar misnotkunnar í æsku kemur ekki á óvart þegar haft er í huga að börn eru 

líkamlega og andlega ófær um að koma í veg fyrir misnotkunina. Gerandinn getur komið 

sökinni yfir á barnið þannig að því finnist það að minnsta kosti eiga sökina að hluta til. 

Svona afbökun á veruleikanum og órökréttar réttlætingar sem þróast á unga aldri eru 

líklegar til að hafa áhrif á barnið í ýmsum aðstæðum og halda áfram að hafa áhrif á 

sjálfsmynd þess fram á unglings og- fullorðinsár (Murthi o.fl., 2006).  

Rannsókn Murthi o.fl. (2006) sýndi vísbendingar um að stúlkur sem hafa upplifað 

kynferðisofbeldi í æsku hafi lélegri sjálfsmynd en stúlkur sem ekki hafa verið beittar 

kynferðisofbeldi. Þátttakendur sýndu meiri erfiðleika en samanburðarhópurinn sem var 

stúlkur sem ekki höfðu verið beittar kynferðisofbeldi, varðandi samskipti við fjölskyldu, 

tilfinningatengsl, starfshæfni, og líkamlega sjálfsmynd. Ekki komu fram tengsl milli 

kynferðisofbeldis og erfiðleika á félagslegum vettvangi eða við námsárangur. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsókn Beitchman o.fl. frá árinu 1992 sem gaf til 

kynna að samband væri á milli kynferðisofbeldis og virkni fjölskyldunnar, Berliner og 

Elliott frá árinu 2002 um vitsmunalega truflun og eignunarstíl, Cole og Putnam, frá árinu 

1992 um tilfinningatengda erfiðleika og Brayden o.fl. frá árinu 1995 um verri líkamlega 

sjálfsmynd stúlkna sem hafa verið beittar kynferðisofbeldi (Murthi o.fl., 2006). 

Samkvæmt ,,sjálfs-áfalla“ (e. self-trauma) módeli Brier´s frá árinu 2002 getur 

alvarleg misþyrming á unga aldri truflað eðlilegan þroska barns, stuðlað að skilyrðingu á 

viðbrögðum við ofbeldistengdu áreiti og  truflað þroska á hæfileikum til að ráða við 

aðstæður, sérstaklega hæfileikann til tilfinningastjórnunnar. Briere telur að þessi 

hæfileikaröskun setji þolendur í áhættu á að verða heltekin af tilfinningalegum 

erfiðleikum tengdum minningum af misnotkuninni eða áfallinu sem mótar tilhneigingu á 

unglings- og fullorðinsárum til að meðal annars, forðast tilfinningatengsl. Þessi afstaða 

er samhljóma rannsókn Cole og Putnams frá árinu 1992 sem sýndi að sálrænar raskanir 
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sem mest eru tengdar sifjaspelli, þ.e. jaðarpersónuleikaröskun  og aðrar samsvarandi 

raskanir (á ás II samkvæmt DSM-IV) endurspegli skemmd á sjálfi og félagslegri virkni 

(Murthi o.fl., 2006).   

  Í rannsóknum Neumanns, sem gerð var árið 1996 og Jumper, sem gerð var árið 

1995 kom fram að samband er milli þess að vera beitt kynferðislegu ofbeldi í æsku og að 

eiga í sálrænum erfiðleikum á fullorðinsárum, þunglyndi og lágu sjálfsmati (Lee,  og 

Tolman, 2006). Lee og Toleman (2006) rannsökuðu áhrif kynferðisofbeldis í æsku á 

hvernig konum (þolendum) vegnaði á vinnumarkaði og niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að konur sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi unnu færri mánuði af þeim 33 

sem rannsóknin tók yfir en konur sem ekki höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi. Saga um 

kynferðisofbeldi tengdist líkamlegum og geðrænum vandkvæðum sem höfðu áhrif á 

getu þolenda til að stunda vinnu og þær breytur miðluðu einnig sambandi milli 

kynferðisofbeldis og atvinnu/atvinnuleysis. Niðurstöður benda til þess að nauðsynlegt sé 

að skilja afleiðingar þess að upplifa áfall í barnæsku. Höfundar segja að það geti verið 

sérstaklega erfitt fyrir láglauna konur sem hafa fá bjargráð að takast á við 

langtíamaafleiðingar kynferðisofbeldis í æsku. 

Chen o.fl. (2010) gerðu yfirlitsrannsókn á 37 langtíma samanburðarrannsóknum 

með samtals 3.162.318 þátttakendum. Samantektin sýnir að samband er milli 

kynferðisofbeldis í æsku og greiningar á krónískum kvíða, þunglyndi, 

átröskunarsjúkdómum, áfallastreituröskunar, svefntruflana og tilrauna til sjálfsvígs. 

Sambandið var til staðar þrátt fyrir að stjórnað væri fyrir kyni og aldri þolanda þegar 

ofbeldið átti sér stað. Reynsla af nauðgun styrkti samband milli kynferðislegrar 

misnotkunnar og þunglyndis, átröskunarsjúkdóma og áfallastreituröskunar. 

Rannsókn Ingu Dóru Sigfúsdóttur, Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, Gísla H. 

Guðjónssonar og Jóns Friðriks Sigurðssonar (2008) sýndi að kynferðislegt ofbeldi eykur 

líkur á sjálfsvígum hjá unglingum. Þunglyndi miðlaði sterkara sambandi hjá stúlkum en 

drengjum.  

Eins og áður segir upplifðu allir viðmælendur í rannsókn Önnu Bentínu 

Hermanssen (2010) skömm, sektarkennd, sjálfsásökunum og lélega sjálfsmynd. Þessir 

þættir virðast í sameiningu geta orðið til þess að þolendur trúa að ofbeldið sé þeirra sök. 

Þetta samræmist hugmyndum sem sagt er frá hér að framan um að gerandi telji barni 
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trú um að það eigi sök á ofbeldinu (Murthi o.fl., 2006). Einn viðmælandi Önnu Bentínu, 

kona á sextugsaldri talaði um að hún hefði átt ofbeldið sem afi hennar beitti hana skilið, 

vegna þess að hann gaf henni alltaf peninga að launum. Með því að taka við 

peningunum fannst konunni að hún hefði samþykkt verknaðinn (Anna Bentína 

Hermansen, 2010). 

4.2.2. Afleiðingar af kynferðisofbeldi á fullorðinsaldri  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur sem verða fyrir nauðgun eru líklegar til að hafa 

meiri einkenni áfallastreituröskunar, þunglyndis og kvíða, eiga í erfiðleikum í kynlífi og  

hafa persónuleikaraskanir en konur sem ekki hafa orðið fyrir nauðgun (Vandeusen og 

Carr, 2003).  

Samkvæmt rannsókn Brener, McMahon, Warren og Douglas frá árinu 1999 geta 

afleiðingar nauðgana birst í áhættuhegðun, svo sem líkamlegum átökum við félaga, 

notkun áfengis eða fíkniefna meðan kynlíf er stundað, sjálfsvígshugmyndum, 

ölvunarakstri, reykingum, að byrja ung að stunda kynlíf, stunda oft kynlíf og lauslæti. 

Þolendur nauðgana eru einnig líklegri til að hafa einkenni líkamlegrar vanlíðunnar og 

leita oftar eftir læknishjálp en konur sem ekki hafa orðið fyrir nauðgun (Vandeusen og 

Carr, 2003).  

Ullman og Najdowski (2009) fundu tengsl milli kynferðisofbeldis á fullorðinsárum 

og alvarlegra sjálfsvígshugmynda. Þunglyndi jók líkur á sjálfsvígshugleiðingum. Aldur og 

þjóðerni juku áhættuna á alvarlegum sjálfsvígshugmyndum, yngri konur úr 

minnihlutahópum voru líklegri til að hugleiða sjálfsvíg alvarlega en eldri konur af hvítum 

kynþætti. Samkynhneigð sem Ullman og Najdowski segja lítið hafa verið rannsakaða í 

þessu samhengi jók líkur á alvarlegum sjálfsvígshugmyndum. Reynsla af kynferðisofbeldi 

í æsku jók einnig líkur á alvarlegum sjálfsvígshugmyndum og eftir því sem atburðirnir 

voru alvarlegri jókst hættan á sjálfsvígstilraunum. Samkvæmt rannsókninni stofnar 

hópnauðgun sálrænni og líkamlegri heilsu þolanda enn frekar í hættu en nauðgun af 

völdum eins aðila. Rannsakendur bentu einnig á að þeir sem takast á við þunglyndi með 

neyslu vímuefna og sjálfsásökunum eru líklegri til að glíma við alvarlegar 

sjálfsvígshugmyndir og að samkvæmt rannsóknum Kaslow, Thompson, Brooks og 

Twomey, sem gerð var árið 2000 og Ullman og Brecklin sem gerð var árið 2002 tengist 

þunglyndi sjálfsvígshneigð hjá þolendum kynferðisofbeldis. 
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Ullman og Najdowski (2009) benda á að viðbrögð þegar þolandi kynferðisárásar 

segir frá henni geti minnkað líkur á sjálfsvígshugleiðingum séu viðbrögðin áþreifanleg og 

þolandi fái stuðning og upplýsingar.    

Í rannsókn Stepakoff frá árinu 1998 kom fram að kynferðisofbeldi í æsku er meiri 

áhættuþáttur fyrir sjálfsvígshegðun en kynferðisofbeldi á fullorðinsárum. Í rannsókn 

Ullman og Brecklin frá árinu 2002 kom fram að konur sem upplifað höfðu bæði 

kynferðisofbeldi í æsku og á fullorðinsárum voru líklegri til að reyna sjálfsvíg en þær sem 

voru beittar kynferðisofbeldi á fullorðinsárum. Ullman og Brecklin bentu þó á að 

álagstengdir atburðir ykju líkur á sjálfsvígstilraunum hjá konum sem hefðu orðið fyrir 

kynferðisofbeldi á fullorðinsárum (Ullman og Najdowski, 2009). Rannsókn Behnken, Le, 

Temple og Berenson (2010) sýndi fram á að óhófleg áfengisneysla hefur áhrif á 

sjálfsvígshegðun, þ.e. stúlkur sem drekka óhóflega eru mun líklegri til að reyna að fremja 

eða fremja sjálfsmorð. Í rannsókn Ullman og Brecklin frá 2002 kom fram að áfengisfíkn 

tengdist sjálfsvígshugleiðingum (Ullman og Najdowski, 2009). 

4.2.3. Er kynjamunur á afleiðingum kynferðisofbeldis? 

Rannsóknir varðandi kynferðisofbeldi hafa að mestu beinst að stúlkum og konum sem 

þolendum til skamms tíma. Það verður þó ekki horft fram hjá því að um 5% drengja 

verða fyrir kynferðisofbeldi og beina nú æ fleiri rannsakendur sjónum að áhrifum 

kynferðisofbeldis á drengi/kalmenn. Rannsóknum ber þó ekki saman um hvort 

kynferðisofbeldi hafi samskonar áhrif á kynin. Rannsóknir Feiring, Taska og Lewis, sem 

gerð var árið 2002; Horwitz, Vidom, McLaughlin og White sem gerð var árið 2001; 

MacMillan, o.fl. sem gerð var árið 2001; Rind, Tromovitch og Bausermen sem gerð var 

árið 1998 og Sigmon, Greene, Rohan og Nichols sem gerð var árið 1996, gefa til kynna 

að afleiðingar kynferðisofbeldis komi frekar út í einkennum þunglyndis, kvíða, 

áfallastreituröskunnar og aðlögunarerfiðleikum hjá konum en hjá körlum (Hunter, 

2006). Samkvæmt rannsókn Little og Hamby frá árinu 1998 er algengt að kvenkyns 

meðferðaraðilar sem sjálfir hafa þolað kynferðisofbeldi í æsku hafi litla sjálfsvirðingu, 

eigi í erfiðleikum í samböndum, með traust, kynlíf og vinnu heldur en karlar úr sama 

hópi (Hunter, 2006). 

Þegar rannsóknir varðandi mismunandi áhrif á kynin eru skoðaðar þarf að hafa í 

huga að um misalvarlegt ofbeldi getur hafa verið að ræða og einnig getur tímalengd frá 
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því að ofbeldið átti sér stað haft áhrif á niðurstöður. Þegar einkenni sem karlmenn 

upplifðu sem afleiðingar kynferðisofbeldis í ofangreindum rannsóknum voru borin 

saman við samanburðarhóp karla sýndu þeir sem upplifað höfðu misnotkun meiri 

einkenni þunglyndis, kvíða, andfélaslegrar persónuleikaröskunnar og alkóhólisma 

(Hunter2006). Rannsókn Ingu Dóru Sigfúsdóttur o.fl. (2008) bendir til að reiði sé algeng 

afleiðing kynferðisofbeldis hjá drengjum og að þeir beini henni frekar út á við en inn á 

við þannig að hún komi út í afbrotahneigð. 

Hunter (2006) bendir á að konur og karlar beiti mismunandi aðferðum til að 

mæta mótlæti og að það geti haft áhrif varðandi mismunandi afleiðingar 

kynferðisofbeldis á kynin. Í rannsókn Feiring o.fl. frá árinu 2002 kom fram að eiginleiki til 

að sjá sök ofbeldisins hjá öðrum en sjálfum sér hafði meiri áhrif varðandi bata en 

alvarleiki ofbeldisins og niðurstöður rannsóknar Lev-Wiesel frá árinu 2000, benda til að 

þeir sem setja sök ofbeldisins á gerandann frekar en sjálfa sig eða kenna aðstæðum um 

eigi auðveldara með að halda sjálfsvirðingu sinni. Samkvæmt rannsókn Sigmon o.fl. frá 

árinu 1996 eru karlmenn líklegri en konur til að afneita og leyna misnotkuninni, þeir eru 

líklegri til að finna sér leið til að sætta sig við orðinn hlut og síður líklegir til að beita 

tilfinningamiðuðum aðferðum til að vinna úr afleiðingunum. Samkvæmt rannsókn Little 

og Hamby frá árinu 1999 eru karlkyns meðferðaraðilar jafnvel ólíklegri til að hafa trú á 

að meðferð eða úrvinnsla  á misnotkuninni sé mikilvægt atriði til að öðlast betri líðan 

(Hunter, 2006).     

Rannsókn Durham (2003) snéri að reynslu sjö drengja sem orðið höfðu fyrir 

kynferðisofbeldi í æsku. Tveir drengjanna höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi af völdum 

tveggja gerenda. Fimm drengjanna höfðu orðið fyrir ofbeldinu á aldrinum 13 til 16 ára, 

einn á aldrinum sjö til níu ára og einn tíu til ellefu ára gamall. Allir gerendurnir utan einn 

voru karlmenn. Þegar viðtöl voru tekin við þolendurna voru nokkur ár liðin frá því að 

ofbeldið átti sér stað. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ofbeldið hafði alvarlegar 

langvarandi afleiðingar sem höfðu meðal annars komið fram í hræðslu og efasemdum 

varðandi karlmennsku þeirra og kynhvöt og stöðu sinnar innan félagahópsins. Þeir höfðu 

áhyggjur af því að kynhvöt þeirra myndi breytast og þeir yrðu samkynhneigðir þar sem 

þeir upplifðu að einhverju leiti kynferðislega örvun af völdum geranda. Karlmennsku 

þeirra var ógnað og þeim fannst að þeir þyrftu að sanna sig í félagahópnum með því að 
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taka þátt í hegðun sem þótti yfirmáta karlmannleg og leiddust því  út í áhættuhegðun. 

Sumir mannanna reyndu að minnka sársaukann af minningunum með drykkju og 

eiturlyfjanotkun. Aðrir sögðust þjást af erfiðum skapsveiflum og erfiðleikum í 

samskiptum innan fjölskyldunnar. Þrír þessara manna sögðust hafa áhyggjur af því að 

þeir myndu sjálfir misnota aðra. 

4.2.4. Afleiðingar kynferðisofbeldis í parasamböndum 

Þessi kafli hefst á orðum Jeremiah Denton öldungardeildarþingmanns frá árinu 1981. 

„Andskotinn hafi það, þegar maður giftir sig þá gerir maður eiginlega ráð fyrir því að eiga 

smá kynlíf í vændum“ (skáletrun og þýðing Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur, 2009, bls. 87).  

Þegar konu er nauðgað af ókunnugum aðila þarf hún að búa við ógnvekjandi 

minningarnar. Þegar konu er nauðgað af maka sínum þarf hún að búa með 

nauðgaranum (ACTABUSE samtökin- Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). Makanauðgun er 

nýlegt og ennþá frekar sjaldgæft hugtak. Að vera nauðgað af manneskju sem maður 

hefur áður átt kynferðislegt samband við er varla talin „alvöru  nauðgun“. Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir (2009) tekur eftirfarandi dæmi til útskýringar í bók sinni: Ef það er 

leyfilegt að nauðga einhverjum af því að maður hefur áður stundað með honum kynlíf, 

er þá í lagi að ræna banka af því að maður á sparireikning í bankanum?  

Konur sem er nauðgað af maka eru oft í vafa hvort skilgreina eigi verknaðinn sem 

nauðgun. Þær eru hræddar um að reynsla þeirra mæti takmörkuðum skilningi og hræðslan 

stuðlar í mörgum tilfellum að úrræðaleysi sem verður til þess að þær leita sér ekki hjálpar. 

Oft elska konur maka sinn þrátt fyrir ofbeldið og eiga þar af leiðandi í miklum erfiðleikum 

með að vinna úr áfallinu. Makanauðgun er eitt alvarlegasta trúnaðarbrot í nánum 

samböndum og beinist ekki aðeins að líkama konunnar heldur einnig að hjarta hennar, sál 

og getu til að treysta öðrum (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009).   

Þegar fjallað er um ofbeldi gagnvart konum í parasamböndum er algengast að 

ekki sé gerður greinarmunur á hvort um er að ræða kynferðisofbeldi eða annarskonar 

líkamlegt ofbeldi. Þær fáu rannsóknir sem hafa mælt kynferðisárásir sérstaklega 

(aðskilið frá annarskonar ofbeldi), hafa gefið til kynna að milli 40 og 50% kvenna sem 

beittar eru líkamlegu ofbeldi séu einnig beittar kynferðisofbeldi (McFarlane o.fl., 2005). Í 

samanburðarrannsókn Bennice, Resick, Mechanic og Astin frá árinu 2003 kom fram að 

konur sem hafa upplifað bæði kynferðislegt ofbeldi og annars konar ofbeldi voru líklegri 
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til að hafa einkenni áfallastreituröskunar og þunglyndis á hærra stigi en konur sem 

höfðu upplifað annars konar ofbeldi en kynferðislegt (McFarlane o.fl., 2005).  

Eins og komið hefur fram sýna rannsóknir Finkekhor og Yllö, frá árinu 1985 og 

Russel, frá árinu 1990 að um 15% giftra kvenna/kvenna í sambúð sé nauðgað að 

minnsta kosti einu sinni af eiginmanni/sambýlismanni sínum. Þeir telja að nauðgun af 

völdum maka valdi miklum skaða á sjálftrausti kvenna og valdi erfiðleikum í að mynda 

náin tengsl. Einnig telja þeir að konur sem nauðgað er af maka verði vanmáttugri og sé 

hættara til að einangra sig en þeim sem nauðgað er af ókunnugum (Howard o.fl., 2003). 

Rannsókn Erlu Kolbrúnar Svavarsdóttur (2008) mat áhrif margþætts ofbeldis 

(líkamlegs, andlegs og kynferðislegs) af hendi náins fjölskyldumeðlims á andlega heilsu 

kvenna. Rannsóknin var lögð fyrir konur sem komu á slysa- og bráðadeild Landspítala- 

háskólasjúkrahúss og konur sem voru í meðgöngueftirliti á Miðstöð mæðraverndar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu skýra vísbendingu um hversu alvarlegar afleiðingar 

langvinns margþætts ofbeldis, sem og yfirstandandi ofbeldis, eru fyrir andlega heilsu og 

velferð kvenna. Konur sem voru fórnarlömb margþætts ofbeldis voru við marktækt verri 

andlega heilsu en konur sem ekki voru þolendur ofbeldis eða sem höfðu orðið fyrir einni 

tegund ofbeldis.  

Eins og fram hefur komið voru 11,5% nauðgana sem þolendur leituðu aðstoðar 

Stígamóta vegna árið 2009 framdar af maka og yfir 70% kynferðisofbeldis sem leitað var 

aðstoðar vegna sama ár, átti sér stað á sameiginlegu heimili þolanda og ofbeldismanns 

(Ingibjörg Þórðardóttir, 2010).  

Ef heimili og maki sem hjá mörgum konum eru helstu skjól, verða hættuleg fyrirbæri 

í lífi þeirra eru líkur á því að þeim finnist þær hvergi óhultar og geti engum treyst. Slíkur ótti 

er líklegur til að vera undanfari alvarlegri og þrálátari vandamála en hjá konum sem telja sig 

hafa öruggt athvarf í óöruggum heimi (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009).  

Eins og kemur fram í upphafi kaflans eru margir þættir sem spila saman varðandi 

afleiðingar af kynferðisofbeldi, svo sem aldur barns og kyn, tengsl við geranda og fleira. 

Samkvæmt rannsókn Reyes o.fl. frá árinu 1996 verður þetta til þess að erfitt er að segja 

fyrir um áhrif og langtímaafleiðingar (Hunter, 2006).  

Putnam (2003) segir að erfitt sé að sanna afdráttarlaust að um samband sé að 

ræða milli kynferðisofbeldis í æsku og geðrænna vandkvæða á fullorðinsárum. Hann 
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segir mjög greinilegt að fólk sem beitt hefur verið kynferðisofbeldi þrói með sér ákveðið 

mynstur erfiðleika á fullorðinsárum en ekki sé hægt að fullyrða að það þrói með sér 

alvarlega geðræna sjúkdóma. 

Hér hefur verið skýrt frá rannsóknum sem metið hafa hverjar afleiðingar af 

kynferðisofbeldi geta verið. Þar sem rannsóknir leggja áherslu á mismunandi þætti og 

ganga út frá mismunandi forsendum eru niðurstöður ekki samhljóma á öllum sviðum. 

Þær rannsóknir sem sagt hefur verið frá hér sýna þó afdráttarlaust að þolendur glíma við 

erfiðleika af ýmsu tagi. Samkvæmt þeim er algengt að þolendur kynferðisofbeldis þjáist 

af þunglyndi, kvíða, lélegri sjálfsmynd, áfallastreituröskun, sjálfsvígshugleiðingum, 

áfengis og vímuefnafíkn, átröskun, eigi í erfiðleikum varðandi kynlíf og tengslamyndun, 

séu í áhættu á að verða aftur/endurtekið fyrir kynferðisofbeldi og einnig er talið að rekja 

megi ýmsar persónuleikaraskanir til kynferðisofbeldis. Það er því greinilegt að gefa þarf 

þolendum kost á að vinna úr afleiðingunum með viðeigandi meðferðarúrræðum. Í 

næsta kafla verður sagt frá rannsóknum sem metið hafa árangur af meðferðarstarfi fyrir 

þolendur kynferðisofbeldis. 

4. 3. Áhrif meðferðarstarfs 

Hér að framan var fjallað um hverjar afleiðingar kynferðisofbeldis geta verið. Til að koma í 

veg fyrir eða minnka líkur á langvarandi afleiðingum er nauðsynlegt að þolendur hafi 

tækifæri til að vinna úr áfallinu. Það getur haft afgerandi áhrif á líðan þeirra í framtíðinni. 

Niðurstöður rannsóknar Wijma o.fl. (2003) sýndu að hluti þeirra kvenna sem beittar höfðu 

verið kynferðisofbeldi átti ekki við langvarandi afleiðingar að stríða. Wijma og félagar telja 

að skýringin geti legið í því að þær konur sem fengið hafi aðstoð við að vinna úr 

erfiðleikum varðandi kynferðisofbeldi séu ólíklegri til að þróa með sér einkenni 

langvarandi afleiðinga. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Ullman og Najdowski 

(2009) sem sýndu að þolendur nauðgana sem fá hjálp og stuðning þegar þeir greina frá 

atvikinu eru síður líklegir til að hafa alvarlegar sjálfsvígshugleiðingar þegar frá líður.  

Af hverju kýs fólk sem orðið hefur fyrir kynferðisofbeldi að tala um reynslu sína? Af 

hverju ætli það skipti máli að rjúfa þögnina? Þessari spurningu var varpað fram í 

vefsamfélagi fyrir fólk sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi. Eftirfarandi svar var meðal 

þeirra sem bárust. „Með því að rjúfa þögnina er maður að endurheimta stjórnina yfir lífi 
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sínu. Þetta snýst ekki eingöngu um að leita réttar síns gagnvart ofbeldismanninum heldur 

líka um að endurheimta rödd sína og styrk“ (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009, bls. 235).  

Í þessum kafla er farið yfir stöðu þekkingar á sviði meðferðar fyrir þolendur 

kynferðisofbeldis. Sagt er frá rannsóknum sem gerðar hafa verið til að meta árangur af 

meðferðum fyrir þolendur. Þegar farið var að leita eftir rannsóknum kom í ljós að til er 

umtalsvert magn af ferlilýsingum og eigindlegum gögnum sem leggja til meðferðarform 

(Hunter, 2006) og lýsandi gögnum um áhrif meðferða sem byggðar eru upp út frá 

mismunandi sjónarhornum. Má þar nefna sjálfshjálpar form, áfallamiðaða meðferð, 

meðferð út frá femínískum hugmyndum, út frá tilvistar hugleiðingum (e. existential), 

hugræna atferlismeðferð (e. cognitive-behavioral), meðferð sem byggist á styðjandi 

sjónarmiðum (e. supportive), meðferð út frá félagslegu sjónarhorni og út frá 

sálaraflsfræðum (e. psychodynamic) (Callahan, Price og Hilsenroth, 2004). Minna er hins 

vegar til af vísindalegum gögnum sem sýna árangur meðferða og leiðbeina 

meðferðaraðilum um hvernig meðferð henti fullorðnum einstaklingum sem urðu fyrir 

kynferðisofbeldi í æsku og er mikil þörf á að gera slíkar rannsóknir (Callahan o.fl., 2004; 

Filkenhor og Berliner, 1995; Ryan, Nitsun, Gilbert og Mason, 2005;). 

Hér verður sagt frá eigindlegum rannsóknum sem greina frá upplifun þolenda á 

meðferðarúrræðum og skoðunum þeirra á því hvort og þá á hvaða hátt meðferðir hafa 

áhrif á líðan þeirra, og megindlegum rannsóknum sem birt hafa tölulegar niðurstöður 

um hvort breyting hefur orðið á andlegri líðan þolenda að meðferð lokinni. Fjallað er um 

árangur meðferða og reynt að varpa ljósi á hvað það er í meðferðum sem bætir líðan 

þolenda kynferðisofbeldis. Sagt er frá samanburði á einstaklings og hópmeðferð og 

meðferðum sem byggja á blöndu af einstaklingsviðtölum og sjálfshjálparhópum. Einnig 

er sagt frá niðurstöðum úr rannsóknum á hjóna/para meðferð og fjallað um gildi þess að 

maki taki þátt og fái innsýn í meðferð þolanda.  

4.3.1. Árangur meðferðar  

Margir rannsakendur hafa sýnt fram á að meðferð geti reynst þolendum kynferðis-

ofbeldis vel og dregið úr erfiðleikum og sálrænum einkennum sem rekja má til ofbeldis-

ins. Skiptar skoðanir eru hins vegar um hvers konar meðferðarform sé best að nota. 

Niðurstöður rannsóknar Vitriol, Ballesteros, Florenzano, Weil og Benadof (2009) 

á sálaraflsmeðferð (e. psychodynamic) fyrir alvarlega þunglyndar konur sýndi að 
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meðferðin dró úr einkennum  þunglyndis, bætti hæfni í félagslegum tengslum og 

félagslegri virkni. 

Rannsókn Ryan o.fl. (2005) sýndi að bæði einstaklings og hópmeðferð dró úr 

neikvæðum sálrænum einkennum, svo sem þunglyndis, jók sjálfsvirðingu og hæfileika til 

markmiðssetninga. Niðurstöður rannsóknar Chard frá árinu 2005, sem mat áhrif 

meðferðar sem var blanda af einstaklings og hópmeðferð sýndu að marktækt dró úr 

einkennum áfallastreituröskunar og þunglyndis milli mælinga áður en meðferð hófst og 

þegar henni lauk. Við mælingu þremur mánuðum eftir að meðferð lauk hafði enn frekar 

dregið úr einkennum áfallastreituröskunar (Lubin, 2007).  

Niðurstöður rannsóknar Lundqvist og Öejehagen frá árinu 2001, sem kannaði 

áhrif tveggja ára sálarafls hópmeðferðar (e. psychodynamic) sýndu að marktækt dró úr 

einkennum geðrænna vandkvæða, svo sem þunglyndi, kvíða og hegðunarerfiðleika. 

Marktækt dró einnig úr erfiðleikum í félagslegum samskiptum. Flestir, eða 95% 

þátttakenda töldu sjálfsvirðingu sýna hafa aukist til muna á meðferðartímanum, 73% 

áttu betri samskipti við maka sinn, 83% áttu betri samskipti við börn sín og 73% áttu 

betri samskipti við vini. Af þeim 22 sem tóku þátt í rannsókninni fækkaði þeim sem áttu í 

erfiðleikum í sambandi við kynlíf úr 16 niður í 8 (Callahan o.fl., 2004). 

Í rannsókn Sharpe, Selley, Low og Hall árið 2001 var rannsökuð aflfræði 

hópmeðferð (e. dynamic group) fyrir karlmenn sem beittir höfðu verið kynferðisofbeldi í 

æsku. Meðferðin var greinandi (e. analytic) langtíma hópmeðferð. Niðurstöður sýndu að 

marktækt dró úr einkennum þunglyndis og kvíða meðan á meðferð stóð. Fyrirlögn 

spurninganna sex mánuðum eftir að meðferð lauk sýndi þó að einkenni þunglyndis 

höfðu aukist aftur (Callahan o.fl., 2004) sem gæti verið vísbending um að þörf sé á að 

bjóða upp á leiðir til að viðhalda bættri andlegri líðan. 

Í þeim rannsóknum sem hér hefur verið sagt frá voru notaðir staðlaðir kvarðar 

(spurnigalistar) sem gáfu tölulegar niðurstöður til að meta áhrif meðferðanna. Árangur 

meðferða hefur einnig verið metinn með eigindlegum rannsóknum þar sem 

þátttakendur skýra frá reynslu sinni við rannsakanda í viðtölum eða rýnihópum.  

Kress og Hoffman (2008) könnuðu árangur af átta vikna hópmeðferð fyrir stúlkur 

á aldrinum 12-16 ára. Markmið meðferðarinnar var að valdefla stúlkurnar og byggðist á 

lausnamiðaðri nálgun (e. solution-focused) og kenningum Eriksons. Stúlkurnar voru 
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einnig í einstaklings meðferð vegna geðrænna erfiðleika á tímabilinu. Árangur 

meðferðarinnar var metin með rýnihóp. Niðurstöður sýndu að þátttakendur töldu sig 

hafa hlotið töluverðan ávinning af meðferðinni, sjálfsvirðing þeirra hafði aukist, þær 

töldu sig minna einangraðar, áttu auðveldara með félagsleg samskipti og horfðu bjartar 

til framtíðar.  

Rannsókn Phillips og Daniluk (2004) leiddi í ljós að það hafði reynst 

þátttakendum sársaukafullt ferli að fara í gegn um meðferðina og að endurnýja 

sjálfsmyndina, færast frá óhreinu sjálfi sem var litað af sjálfsfyrirlitningu, skömm og 

ósýnileika utan meðferðatímanna, yfir í jákvæðara viðhorf gagnvart sjálfum sér. Allar 

konurnar sem tóku þátt i rannsókninni töldu þó að meðferðin hefði verið áhrifarík til að 

vinna úr erfiðleikum þeirra varðandi kynferðisofbeldið. Eftirfarandi fimm þemu komu 

fram í rannsókninni: aukin tilfinning fyrir sýnileika; samræmi og tengingar; aukinn 

hæfileiki til að skilgreina og sættast við sjálfa sig; breytt heimssýn; eftirsjá eftir því sem 

tapaðist, seigla og styrking. 

4.3.2. Innihald meðferða  

Í þeim meðferðum sem sagt hefur verið frá hér að framan var beitt mismunandi 

meðferðarformun en allar sýndu þær árangur. Erfitt er þó að bera saman árangur þar 

sem forsendur eru fjölbreyttar. Það er því varla hægt að segja til um hvaða 

meðferðarform beri mestan árangur en áhugavert er að velta fyrir sér hvað það er í 

meðferðunum sem hjálpar þolendum kynferðisofbeldis. 

Vitriol o.fl. (2009) benda á að lítið hafi verið gert af því taka tillit til áfallasögu 

einstaklinga þegar þeim er veitt sálfræðimeðferð og þörf sé á að skoða betur af hverju 

fólk þarf á sálfræðimeðferð að halda og veita meðferð út frá því.  

Í rannsókn Vitriol o.fl. (2009) var gerður samanburður á þriggja mánaða 

sálaraflsmeðferð (e. psychodynamic) fyrir konur með alvarlegt þunglyndi  sem upplifað 

höfðu áfall í æsku og meðferðarformi sem heilbrigðisráðurneyti Chile hefur boðið upp á. 

Áttatíu og sjö þátttakendum var skipt tilviljunarkennt í hópana. Niðurstöður sýndu að 

sálarafls meðferðin bar meiri árangur en hefðbundna meðferðin í að minnka einkenni 

þunglyndis, efla félagsleg tengsl og félagslega virkni. Höfundar telja að árangurinn sé að 

hluta til vegna þess að sérstaklega var leitað eftir reynslu af áfalli í æsku og unnið með 
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reynsluna á grundvelli þess að erfiðleikar þátttakenda væru til komnir vegna hennar, 

þ.e. vegna áfalls sem einstaklingurinn varð fyrir í æsku. 

Vitrol o.fl. (2009) benda á að rannsóknir hafi sýnt að hugræn atferlismeðferð gefi 

hvað bestan árangur hvað varðar áfallastreituröskun og einnig hafi hún gefið góðan 

árangur við að minnka einkenni þunglyndis hjá fólki sem hafði áður verið greint með 

áfallastreituröskun.      

Í áðurnefndri rannsókn (Phillips og Daniluk, 2004) kom fram að þátttakendur 

töldu að sá stuðningur og skilningur sem þeir fengu í meðferðarferlinu hafði veitt þeim 

styrk til að skilja sjálfa sig frá misnotkuninni og smám saman höfðu þeir náð að aftengja 

hið falska sjálf sem hafði mótast á meðan á misnotkuninni stóð.  

Samkvæmt rannsókn Courtois sem gerð var árið 1988 finnst mörgum þolendum 

kynferðisofbeldis að þeir séu afbrigðilegir, skemmdir eða að öðru leyti gallaðir. Þolendur 

kenna sjálfum sér oft um að ofbeldið hafi átt sér stað og eiga í erfiðleikum með að 

viðhalda eða byggja upp jákvæða sjálfsmynd og sjálfsvirðingu. Það er því mikilvægt 

markmið í meðferðarstarfi að hjálpa þolendum að læra að lifa með reynslunni af 

ofbeldinu um leið og þeir varðveita sjálfsvirðingu sína (Kress og Hoffman, 2008). 

Samkvæmt rannsóknum Bass og Davis frá árinu 1988; Courtois frá árunum 1988 

og 1999; Draucker frá árinu 1992; Herman frá árinu 1992 og Matsakis frá árinu 1996, 

verður mikilvæg breyting á sjálfsmynd kvenna þegar þær afhjúpa kynferðisofbeldið og 

draga það fram í dagsljósið. Með því geta þær farið að skilja sjálfar sig frá ofbeldinu og 

hætt að eigna sér sökina á því. Þegar þær fara að geta nýtt persónulegan styrk sinn sem 

í æsku fór allur í að lifa af erfiðleikana vegna ofbeldisins, hætta þær að líta á sig sem 

fórnarlömb og fara að líta á sig sem „survivor“ (Phillips og Daniluk, 2004).   

Mills og Daniluk (2004) könnuðu hvort þolendum kynferðisofbeldis í æsku sem 

tóku þátt í „dansmeðferð“ (e. dance therapy) fannst meðferðin bera árangur. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm konur. Niðurstöður sýndu að konurnar 

upplifðu mikla breytingu. Meðal þess sem þær töluðu um var að þær hefðu lært að 

þekkja sjálfar sig betur í gegn um dansmeðferðina, þær höfðu endurtengst líkama 

sínum, öðlast tilfinningalegt jafnvægi til að takast á við erfiðleika, þeim fannst hreyfingar 

þeirra verða frjálsari, þær öðluðust öryggi í samskiptum við aðra og þær upplifðu að þær 

hefðu öðlast frelsi á margan hátt.        
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4.3.3. Hópmeðferð/einstaklingsmeðferð 

Einstaklingsmeðferð er talin góð leið til að byrja með þegar einstaklingur leitar sér 

aðstoðar vegna kynferðisofbeldis. Þegar ofbeldið hefur verið skilgreint og málefni 

þolanda rædd á einstaklingsgrunni er hópmeðferð talin vera árangursríkt 

meðferðarform (Reid, Wampler og Taylor, 1996). Í rannsókn Ryan ofl. (2005) sem sagt er 

frá hér að framan var borinn saman árangur af einstaklingsmeðferð og hópmeðferð sem 

boðið hefur verið upp á hjá National Health Service (NHS) í Bretlandi fyrir konur sem 

hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Notaðar voru samskonar meðferðar aðferðir í 

einstaklings og hópmeðferð sem var blanda af hugrænni atferlismeðferð (e. cognitive-

behavioral) og hugrænni greiningarmeðferð (e. cognitive analytic therapy). Til að meta 

árangur af meðferðunum voru spurningalistarnir Brief Syndrome Inventory (BSI), Beck 

Depression Inventory (BDI), Belief Inventory (BI) og Self-Concept Questionnaire (SCQ) 

lagðir fyrir. Samkvæmt rannsóknum Beck og Steer frá árinu 1987; Derogatis frá árinu 

1993 og Jehau frá árinu 1998 mæla þessir kvarðar bæði almenn sálfræðileg einkenni og 

erfiðleika sem tengjast kynferðislegu ofbeldi sérstaklega. Mælingar voru gerðar við 

skráningu í meðferðina (á biðlista), við upphaf meðferðar (e. pre-test), strax eftir að 

meðferð lauk (e. posttrreatment), að fjórum mánuðum liðnum frá því að meðferð lauk 

og að átta mánuðum liðnum. Niðurstöður sýndu marktækan mun á mælingum við 

upphaf meðferðar og að meðferð lokinni fyrir allar breytur sem gaf til kynna að bæði 

meðferðarformin bæru árangur og að ekki var um merkjanlegan mun á árangri að ræða 

milli einstaklings og hópmeðferðar. Bæði einstaklings og hópmeðferð sýndu breytingar 

á meðaltali á þunglyndiskvarðanum (BDI) milli mælinga þegar meðferð var að hefjast (e. 

pre-test) og strax að meðferð lokinni (e. posttrreatment) um 12,4 stig sem gaf til kynna 

að einkenni þunglyndis hefðu breyst frá því að vera miðlungs/alvarleg í það að vera 

lítil/miðlungs. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna marktæk jákvæð áhrif af 

báðum meðferðarformum.  

Þátttakendur í rannsókn Ryan o.fl. (2005) höfðu mjög ákveðnar skoðanir á því 

hvort þeir vildu þiggja einstaklings eða hópmeðferð. Þess vegna mæla höfundar með því 

að alltaf sé boðið upp á báða þessa möguleika. 

Samkvæmt rannsóknum Corder sem gerð var árið 2000; Geritty og Mathews sem 

gerð var árið 2006 og Kruczek og Vitanza sem gerð var árið 1999, er hópmeðferð talin 
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henta unglingum vel og jafnvel vera besta leiðin til að ná til þeirra í meðferðarstarfi 

(Kress og Hoffman, 2008). Í bók sinni Childhood and society frá árinu 1959 talar Erikson 

um að á unglingsárunum sé mikilvægasta verkefnið að öðlast sjálfstæði, losna undan 

yfirráðum fjölskyldunnar, skapa sér stöðu meðal félaganna og byggja sér stöðuga 

sjálfsmynd. Unglingar eru þar af leiðandi líklegri til að taka mið af viðbrögðum jafnaldra, 

frekar en fullorðinna eins og hugmyndir einstaklings og- fjölskyldumeðferðar byggja á 

(Kress og Hoffman, 2008). 

Rannsókn McCrone o.fl. (2005) sýndi að kostnaður við hópmeðferð er minni en 

við  einstaklingsmeðferð. Hópmeðferð er því hagkvæmari kostnaðarlega ásamt því að 

vera talin gefa jafn góðan árangur og einstaklingsmeðferð hjá þolendum 

kynferðisofbeldis. 

4.3.4. Meðferð vegna kynferðisofbeldis í parasamböndum 

Eins og fjallað hefur verið um framar í þessu verkefni sýndu rannsóknir Finkelhor og Yllö, 

frá árinu 1985 og Russel, frá árinu 1990 að um 15% giftra kvenna/kvenna í sambúð sé 

nauðgað að minnsta kosti einu sinni af eiginmanni/sambýlismanni sínum. Þeir telja að 

nauðgun að völdum maka valdi miklum skaða á sjálfsöryggi kvenna og valdi erfiðleikum í 

að mynda náin tengsl, auk þess sem konur sem nauðgað er af maka verði vanmáttugri 

og sé hættara til að einangra sig en þeim sem nauðgað er af ókunnugum aðila (Howard 

o.f., 2003). Howard o.fl. (2003) gerðu samanburð á útkomu meðferðar hjá konum sem 

annars vegar höfðu verið beittar líkamlegu ofbeldi og hins vegar verið nauðgað og 

beittar annarskonar líkamlegu ofbeldi af hendi sambýlismanns/maka. Rannsóknin fór 

fram í Illinois í Chicago. Niðurstöður sýndu að töluverður árangur var af meðferð hjá 

báðum hópum. Konur sem bæði hafði verið nauðgað og beittar annarskonar líkamlegu 

ofbeldi sýndu þó meiri framfarir á meðferðartímanum, svo virtist sem meðferðin bæri 

meiri árangur í þeirra hópi. Líðan þeirra (e. well-being score) var mun verri í byrjun 

meðferðar en hjá þeim konum sem ekki hafði verið nauðgað og mældist líðan þeirra (e. 

well-being score) einnig verri í lok meðferðar sem benti til þess að þrátt fyrir að 

meðferðin hafi borið töluverðan árangur fyrir þær voru erfiðleikar þeirra ennþá meiri en 

kvenna sem ekki hafði verið nauðgað.   
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4.3.5. Para/hjónameðferðir 

Reid o.fl. (1996) benda á að áhersla hafi verið á að skilja reynslu þolenda 

kynferðisofbeldis í æsku án þess að taka tillit til þess hver hjúskaparstaða þeirra er þegar 

á meðferð stendur. Þau telja að taka þurfi meira tillit til þessara atriða því annars sé ekki 

unnið með þau áhrif sem ofbeldið hefur á sambandið. Rannsókn Reid´s o.fl. (1996) tók 

til 17 hjóna þar sem konan var í meðferð vegna kynferðisofbeldis í æsku eða hafði verið 

það á síðustu þremur árum. Þátttakendur lýstu hversu flókið það getur verið fyrir 

makann og fyrir sambandið þegar þolendur eru í meðferð til að takast á við afleiðingar 

ofbeldisins. Samkvæmt Bass og Davis frá árinu 1988 og Blume frá árinu 1990 er 

mikilvægt að veita atriðum sem reynst hafa þolanda erfið sérstaka athygli. Er þá m.a. átt 

við erfiðleika með að treysta, erfiðleika í samskiptum og líkamlega og kynferðislega 

nánd. Þegar þolandi fer að vinna í sínum málum og erfiðu tifinningarnar koma upp á 

yfirborðið getur það virkað þannig að makinn verður eins og „auka“ fórnarlamb þar sem 

tilfinningarnar eru ríkjandi á meðan á meðferð stendur, bæði í meðferðartímum og utan 

þeirra. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er því mikilvægt að maki taki þátt í 

meðferðarferlinu til að hann geri sér grein fyrir hvernig líklegt sé að þolandinn bregðist 

við, svo sem breytingum á hegðun og skapferli. Einnig er mikilvægt að maki fái 

upplýsingar um möguleg hjálpargögn, svo sem bækur og stuðningshópa eða 

einstaklingsmeðferð og markmið hjónameðferðar, þar með talið kynlífs meðferð (Reid 

o.fl., 1996). 

Samkvæmt framangreindu má sjá að rannsóknir hafa sýnt fram á árangur af 

meðferðum fyrir þolendur kynferðisofbeldis og að erfitt er að benda á ákveðin 

meðferðarform sem reynast betur en önnur. Það er þó greinilegt að með stuðningi er 

hægt að draga úr sálrænum erfiðleikum, s.s. þunglyndi og kvíða og aðstoða þolendur við 

að byggja upp og viðhalda sjálfsvirðingu sinni og sjálfsmynd.  
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5. Framkvæmd rannsóknarinnar  

Í þessum kafla verður farið yfir alla þætti sem snúa að rannsókninni, þ.e. hvaða 

rannsóknaraðferð var notuð, hvaða mælitæki voru notuð, hvernig rannsóknin var 

framkvæmd, hvernig þátttakendur voru valdir auk siðfræðilegra þátta.   

5.1. Rannsóknarspurning 

Bætir þjónusta Stígamóta andlega líðan þolenda kynferðisofbeldis með því að draga úr 

einkennum þunglyndis, kvíða og streitu og auka sjálfsvirðingu fólks sem hefur verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi. 

Leitað var svara út frá eftirfarandi atriðum: 

- Hvort mæla mætti mun á einkennum þunglyndis milli hópa 

- Hvort mæla mætti mun á einkennum kvíða milli hópa   

- Hvort mæla mætti mun á einkennum streitu milli hópa   

- Hvort mæla mætti mun á sjálfsvirðingu milli hópa  

5.2. Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er í grunninn lýsandi, megindleg samanburðarrannsókn. Megindleg 

rannsóknaraðferð felur í sér formlegt, kerfisbundið og hlutbundið ferli þar sem 

tölfræðilegar  upplýsingar eru notaðar til að greina þá þætti sem verið er að rannsaka. 

Aðferðin er notuð til að lýsa mismuni á breytum, útskýra tengsl milli þeirra og til að 

skýra orsakir og áhrif milli breyta (Burns og Grove, 2001). Breyta er hvert það fyrirbæri 

sem er rannsakað og er breytilegt milli einstaklinga og fyrirbæra (Amalía Björnsdóttir, 

2003). Við megindlega aðferðarfræði eru notuð mælitæki sem gefa tölfræðilegar 

upplýsingar um breyturnar. Þær upplýsingar eru síðan settar fram á skipulagðan hátt 

þannig að þær útskýri tengsl á milli breyta og mismun á milli hópa (Burns og Grove, 

2001). Megindleg rannsóknaraðferð liggur til grundvallar margs konar upplýsingum sem 

gott er að kunna skil á í þekkingarþjóðfélagi. Hún byggir á afleiðslu, þ.e. að rannsakandi 

gengur út frá kenningu eða tilgátu og sýnir fram á hvort niðurstöður rannsóknarinnar 

styðja eða hrekja tilgátuna. Helstu ókostir við megindlega rannsóknaraðferð er að 

hlutirnir eru ekki skoðaðir í sínu eðlilega umhverfi, ekki er hægt að skoða tímaröð 

atburða og rannsakandinn getur misst af minnihlutahópum. Einnig eru tengsl við 
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þátttakendur takmörkuð því rannsakandi hittir þátttakendur yfirleitt ekki (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  

Í lýsandi tölfræði felst lýsing á gögnunum. Með lýsandi tölfræði er fundið út hvað 

er dæmigert fyrir gögnin og hversu miklu munar á einstaklingum í hópum. Niðurstöður 

lýsandi tölfræði eru settar fram á myndrænan hátt, allt frá einföldum tíðnitöflum upp í 

flóknar myndir sem sýna tengsl margra breyta (Amalía Björnsdóttir, 2003).   

5.3. Mælitæki  

Gæði megindlegra rannsókna byggjast að miklu leyti á innra réttmæti, þ.e. að hve miklu 

leyti er hægt að fullyrða að svörin sem fást svari þeim spurningum sem spurt er um. Ytra 

réttmæti snýst um það hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður úr einni rannsókn yfir á 

aðrar aðstæður. Einnig er mikið lagt upp úr áreiðanleika í megindlegum rannsóknum, 

þ.e. að endurteknar mælingar á sama hlutanum myndu sýna svipaðrar niðurstöðu 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Matstæki eru stöðluð til að tryggja sem best 

sambærilegar niðurstöður óháð því hver leggur matið fyrir og við hvaða aðstæður það 

er gert (Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Til að tryggja áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar eins og hægt er voru 

notuð stöðluð mælitæki. Tveir staðlaðir mælikvarðar voru lagðir fyrir, sjálfsmatskvaði 

Rosenbergs (Rosenberg Self– Esteem Scale) og þunglyndis, kvíða og streitukvarðinn 

DASS (Depression Anxiety and Stress Scales). Auk þess var unnið með bakgrunns- og 

samanburðarbreytur úr spurningalista sem þolendur svara þegar þeir koma í fyrsta 

viðtal hjá Stígamótum, og upp úr honum voru unnar spurningar sem voru lagðar fyrir 

hópinn sem kom í seinna viðtal (hóp 2) á rannsóknartímbilinu til að sjá hversu 

sambærilegir hóparnir væru. 

Spurningar sem notaðar voru sem bakgrunnsbreytur voru um kyn, aldur, 

þjóðerni, menntun, atvinnu og hjúskaparstöðu.  

Samanburðarbreytur samanstanda af eftirfarandi spurningum: hvers konar 

ofbeldi hefur þú verið beitt/ur? (svarmöguleikar meðal annars, sifjaspell, nauðgun, 

grunur um nauðgun, andlegt ofbeldi); hvað varstu gömul/gamall þegar þú varst fyrst 

beitt/ur kynferðislegu ofbeldi?; ef sifjaspell, hversu lengi telur þú að það hafi staðið 

yfir?; hefur þú gert tilraun til sjálfsvígs?; átt þú eða hefur þú átt við fíkn að stríða? 

(svarmöguleikar meðal annars, enga fíkn, matarfíkn, áfengisfíkn, klámfíkn); hverjar af 
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afleiðingum ofbeldisins hefur þér þótt erfitt að glíma við? (svarmöguleikar meðal 

annars, erfiðar endurupplifanir eða myndir af atburðinum, sjálfsvígshugleiðingar, 

depurð, sektarkennd, einangrun, skömm); notaði ofbeldismaðurinn eitthvað að 

eftirtöldu?: hótanir, vopn, líkamsmeiðingar eða annað; hvernig tryggði 

ofbeldismaðurinn sé þögn þína? (svarmöguleikar meðal annars, hann gerði ekkert 

sérstakt, gaf gjafir/mútaði, kenndi mér um ofbeldið); við hvaða fagaðila hefur þú rætt 

um ofbeldið? (svarmöguleikar meðal annars, enga fagaðila, geðlækni, sálfræðing, 

félagsráðgjafa).     

Sjálfsmatskvarði Rosenbergs var settur saman af Dr. Morris Rosenberg árið 1960 

og er einn af mest notuðu mælikvörðum á sjálfsvirðingu í heiminum í dag (University of 

Maryland, e.d.). Byggt var á þýðingu Jóns Friðriks Sigurðssonar sálfræðings. Kvarðinn 

metur heildar sjálfsvirðingu einstaklings á fjögurra atriða Likert kvarða með 

svarmöguleikana: mjög sammála (1 stig), sammála (2 stig), ósammála (3 stig) og mjög 

ósammála (4 stig). Lægsta mögulega útkoma er því 10 stig en hæsta mögulega útkoma 

er 40 stig. Kvarðinn samanstendur af 10 fullyrðingum er varða mat (virðingu) 

einstaklings á sjálfum sér. Fimm fullyrðingar eru jákvætt orðaðar og fimm eru neikvæðar 

(University of Maryland, e.d.).  

Rosenbergkvarðinn er alþjóðlegur mælikvarði á heildar sjálfsvirðingu 

einstaklinga. Hann var upphaflega hannaður til að meta sjálfsvirðingu unglinga en hefur 

einnig verið notaður til að meta sjálfsvirðingu fullorðinna og aldraðra og er talinn henta 

til notkunnar fyrir bæði karla og konur. Ekki fundust heimildir um að próffræðilegir 

eiginleikar kvarðans hafi verið metnir á Íslandi en þeir hafa verið metnir erlendis og 

hefur kvarðinn þótt sýna góðan áreiðanleika og réttmæti í mismunandi úrtökum. Hann 

hefur m.a. verið notaður til að meta sjálfsvirðingu fíkniefnaneytenda og er mikið 

notaður í rannsóknum til að meta árangur meðferðarúrræða (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], e.d.). Áreiðanleiki  í test –retest 

prófunum er að jafnaði á bilinu .82 til .88 og Cronbach´s alpha fyrir mismunandi úrtök 

eru á bilinu .77 til .88 (University of Maryland, e.d.).  

Þunglyndis, Kvíða og Streitukvarðinn DASS (Depression, Anxiety Stress Scales) er 

hannaður af Peter og Sydney Lovibond (Lovibond og Lovibond,1995/a). Kvarðinn er 

notaður víða í heiminum og hefur verið þýddur á 27 tungumál þegar þetta er ritað, þar á 
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meðal á íslensku (Psychology Foundation of Australia, e.d.). Íslensku þýðinguna gerði 

Pétur Tyrfingsson sálfræðingur (Jakob Smári, Daníel Þór Ólason, Þórður Örn Arnarson og 

Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). DASS sjálfsmatskvarðinn samanstendur af 42 fullyrðingum 

sem skiptast jafnt á undirþættina þrjá, þunglyndi, kvíða og streitu, 14 atriði á hvern þátt. 

Fullyrðingarnar eiga við líðan fólks síðustu vikuna. Þeim er svarað á fjögurra punkta 

likert-stiku: 0= átti alls ekki við mig, 1= átti við mig að einhverju leyti eða stundum, 2= 

átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar, 3= átti mjög vel við mig eða mest 

allan tímann. Útkoma fyrirlagnar getur verið á bilinu 0- 42 stig fyrir hvern undirkvarða. 

Kvarðarnir hafa allir klínískan viðmiðunarskala á alvarleika einkenna, eðlileg; væg; 

miðlungs; alvarleg og mjög alvarleg. Til er styttri útgáfa af DASS kvarðanum sem 

samanstendur af 21 fullyrðingu (Lovibond og Lovibond,1995/a) en lengri útgáfan var 

notuð í þessari rannsókn.  

Kvarðinn var upphaflega hannaður sem tveggja þátta sjálfsmatskvarði til mats á 

kvíða og þunglyndi við rannsóknir og klíníska skimun (Lovibond og Lovibond, 1993). 

Aðalmarkmið var að draga úr hárri fylgni milli kvíða- og þunglyndismats sem eldri 

kvarðar sýndu. Við þáttagreiningu í forgreiningu kvarðans kom fram aukaþáttur sem 

byggði á atriðum sem ekki var ætlað að greina á milli kvíða og þunglyndis. Þátturinn 

samanstóð af atriðum eins og taugaspennu, pirringi, óþolinmæði og uppnámi. Þessi 

þáttur var látinn standa sem mat á streitu (Lovibond og Lovibond, 1995/a)  

Rannsóknir á kvarðanum hafa beinst bæði að sjúklingum og almennu þýði og 

virðist þáttabygging í heild vera traust. Þunglyndiskvarðinn greinir vel milli sjúklinga með 

lyndisraskanir og kvíðaraskanir og sálmælingarlegir eiginleikar eru almennt góðir (Jakob 

Smári, Daníel Þór Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). Íslenska 

þýðing kvarðans hefur verið notuð í nokkrum rannsóknum á Íslandi. Elín Edda Karlsdóttir 

(2006) mat próffræðilega eiginleika kvarðans og benti þáttagreining til að þrír þættir 

gerðu best grein fyrir dreifingu atriða og áreiðanleiki þáttanna þriggja var ásættanlegur 

og einnig samleitni og aðgreiningarréttmæti fyrir þunglyndis og kvíðakvarðann. 

Niðurstöður gáfu hins vegar tilefni til að huga betur að streitukvarðanum. Lokaverkefni 

Björgvins Ingimarssonar (2010) til Cand. Psych. gráðu við Háskóla Íslands fjallaði einnig 

um próffræðilega eiginleika DASS. Niðurstöður sýndu að íslenska útgáfa DASS kvarðans 

kemur vel út úr próffræðilegu mati og samræmist niðurstöðum erlendra rannsókna.  
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Lovibond og Lovibond (1995/b) gerðu rannsókn á próffræðilegum eiginleikum (e. 

psychometric properties) kvarðans á árunum 1979-1990. Kvarðinn var lagður fyrir 717 

manna úrtak úr almennu þýði sem einnig svaraði þunglyndis og kvíðaprófum Bekc´s, 

Beck Depression Inventory (BDI) og Beck Anxiety Inventory (BAI). Niðurstöður sýndu 

ásættanlega próffræðilega eiginleika DASS og þáttabygging var studd bæði af leitandi og 

staðfestandi þáttagreiningu. Samanborið við BDI og BAI sýndi DASS kvarðinn meiri 

aðgreiningu þátta. Fylgni kvíðakvarða DASS við BAI var 0.81 og fylgni þunglyndiskvarða 

DASS við BDI  var 0.74. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu það að þó svo að DASS 

kvarðinn greini ágætlega á milli þriggja neikvæðra tilfinningalegra sjúkdómseinkenna 

tengjast einkennin hvert öðru og þá tengist streitukvarðinn kvíðakvarðanum meira en 

þunglyndiskvarðanum.  

Þunglyndiskvarði DASS byggist aðallega á því að fólk missir sjálfsvirðingu (e. self-

esteem) og hvatningu og tengist það litlum líkum á að fólk nái markmiðum sínum í lífinu. 

Kvíðakvarði DASS leggur áherslu á tengsl milli eðlislægs kvíða (e. relatively enduring 

state of anxiety) og hvernig fólk bregst við hræðslu. DASS, líkt og BAI leggur áherslu á 

líkamleg og huglæg einkenni og DASS kvíðakvarðinn tekur til aðstæðubundins kvíða. 

Innihald DASS streitukvarðans gefur til kynna að hann mæli spennu og örvun sem orðin 

er að langvarandi ástandi, sem veldur því að fólk kemst fljótt í uppnám og þarf lítið til að 

verða vonsvikið (Lovibond og Lovibond, 1995/b).  

Í rannsókn Crowford og Henry (2003) á próffræðilegum eiginleikum kvarðans 

voru niðurstöður skoðaðar út frá lýðfræðilegum þáttum svo sem aldri, kyni og menntun. 

Niðurstöður gáfu til kynna að lýðfræðilegir þættir hefðu ekki afgerandi áhrif á svörun, 

áreiðanleiki var góður og aðgreiningarréttmæti gott.            

5.4. Aðferð við val á þátttakendum 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki. Þá velur rannsakandi þátttakendur þar 

sem auðvelt er að ná til þeirra. Hentugleikaúrtak er notað þegar lítill kostnaður og tími 

skiptir máli frekar en að alhæfa um þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).    

Starfskonur Stígamóta lögðu spurningalistana fyrir yfir þriggja og hálfs mánaða 

tímabil, frá 1. júlí 2010 til 15. október 2010. Fólki sem kom í fyrsta viðtal hjá Stígamótum 

á tímabilinu var boðið að taka þátt í rannsókninni og til að fá samanburð var fólki sem 

áður hafði komið í fjögur viðtöl eða fleiri (viðtal 5+) boðið að taka þátt. 
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5.5. Framkvæmd 

Formleg vinna við rannsóknina hófst í júní 2010 þegar höfundur hóf undirbúning að 

fyrirlögn spurningalistanna DASS og Rosenberg auk bakgrunns- og samanburðar 

spurningalista. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og höfundur fundaði með 

starfskonum Stígamóta auk þess sem hann var í síma og tölvupóst samskiptum við þær 

til að ákveða hvernig fyrirlögn spurningalistanna yrði háttað. Strax í upphafi ferlisins var 

ákveðið að starfskonur Stígamóta myndu leggja spurningalistana fyrir þar sem hópurinn 

er mjög viðkvæmur og ekki var talið æskilegt að rannsakandi hitti þátttakendur. 

Þolendur eiga að geta haft friðhelgi á Stígamótum, sporin sem þeir stíga þegar þeir 

koma þangað fyrst reynast mörgum mjög þung.  

Eins og áður segir lögðu starfskonur Stígamóta spurnigalistana fyrir yfir þriggja og 

hálfs mánaða tímabil eða frá 1. júlí 2010 til 15. október 2010. Þar sem tímarammi 

rannsóknarinnar gaf ekki kost á því að leggja mælikvarðana fyrir sama fólkið í fyrsta 

viðtali og seinni viðtölum voru þeir lagðir fyrir tvo hópa til að fá samanburð, annars 

vegar þolendur sem komu í fyrsta viðtal hjá Stígamótum á tímabilinu og hins vegar 

þolendur sem komu í viðtal á tímabilinu og höfðu áður komið í lágmark fjögur viðtöl 

(viðtal 5+). Héðan af verða hóparnir kallaðir hópur 1 (fyrsta viðtal) og hópur 2 (viðtal 

5+). Þátttakendur í hóp 2 geta hafa komið í nokkuð mörg viðtöl og/eða tekið þátt í 

hópstarfi Stígamóta. Ákvörðun um að leggja spurningalistana fyrir fólk sem áður hafði 

komið í lágmark fjögur viðtöl var tekin út frá því að rannsóknir hafa sýnt að mestur 

árangur af meðferðarstarfi vegna kynferðisofbeldis á sér stað í fyrstu fjórum viðtölunum 

(Karen Linda Eiríksdóttir munnleg heimild, 6. maí 2010). Þátttakendur voru alls 62 og 

skiptast þannig að í hóp 1 voru 33 og í hóp 2 voru 29. 

 Áður en fyrirlögn var að fullu lokið var byrjað að slá gögnin inn í exel skjal. Öll 

gögn varðandi bakgrunns og samanburðarbreytur hjá hóp 1 voru slegin inn í húsnæði 

Stígamóta því ekki var talið æskilegt að fara með þau úr húsi Stígamóta þar sem þau eru 

hluti þeirra gagna sem tölfræði Stígamóta fyrir árið 2010 verður unnin úr. 

Upplýsingarnar voru síðan færðar í tölfræðiforritið SPSS. Gögnin voru kóðuð og breytur 

skilgreindar og kallaðar fram tíðnitöflur sem sýndu samanburð á hópunum. Einnig voru 

gerð marktektarpróf til að sjá hvort hóparnir væru tölfræðilega sambærilegir. Til að fá 

útkomu úr DASS þunglyndis, kvíða og streitukvarðanum var byrjað á að flokka 
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spurningarnar samkvæmt handbók um DASS eftir Peter Lovibond. Þannig var fundið 

hvaða spurningar tilheyra hverjum kvarða fyrir sig. Búnar voru til nýjar breytur í SPSS 

fyrir hvern kvarða og síðan reiknað meðaltal fyrir hverja breytu fyrir hvorn hóp. Einnig 

var gert t-próf fyrir mun á tveimur meðaltölum. Til að fá niðurstöður úr Rosenberg 

kvarðanum var jákvætt orðuðu spurningunum snúið við og búin til ný breyta í SPSS.  

Meðaltal var reiknað og gert t-próf fyrir mun á tveimur meðaltölum.     

5.6. Siðferðilegir þættir 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar var tekið tillit til fjögurra höfuðreglna siðfræðinnar, þ.e. 

sjálfræðisreglunnar sem leiðir af sér kröfu um upplýst og óþvingað samþykki 

þátttakenda; skaðleysisreglunnar sem kveður á um að umfram allt skuli forðast að valda 

þátttakendum skaða með rannsókninni; velgjörðarreglunni sem leggur þær skyldur á 

rannsakanda að rannsóknin leiði til hagsbóta og réttlætisreglunnar sem kveður á um 

sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að hópar sem eru veikir fyrir séu verndaðir fyrir 

áhættu (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Reglur Vísindasiðanefndar voru skoðaðar og út frá þeim var ályktað að ekki þyrfti 

að sækja um leyfi vegna rannsóknarinnar þar sem hún er ekki erfðarannsókn; byggir ekki á 

heilsu og sjúkdómasögu (kvarðarnir sem lagðir verða fyrir taka ekki á sögu um andlega 

líðan heldur aðeins eina viku aftur í tímann; rannsóknin varðar ekki sjúkdóma og/eða 

önnur heilsutengd atriði (rannsakandi lítur svo á að hér sé átt við atriði sem hafa verið 

skilgreind af læknum sem sjúkdómar og unnið sé úr sjúkraskýrslum); þátttakendur eru 

ekki skjólstæðingar heilbrigðisstofnunar; rannsóknargögn eru ekki fengin frá opinberri 

stofnun; rannsakendur eru ekki starfsmenn heilbrigðisstofnunar (Vísindasiðanefnd, e.d.). 

Samkvæmt meginreglum Persónuverndar um vinnslu persónuupplýsinga í þágu 

rannsókna þurfti ekki leyfi fyrir vinnslu rannsóknarinnar heldur byggist hún á upplýstu 

samþykki þátttakenda og tilkynningu til Persónuverndar (Persónuvernd, e.d.).  Því var  

ályktað að ekki þyrfti að sækja um leyfi fyrir rannsóknina heldur væri nægjanlegt að 

tilkynna um hana svo framarlega sem upplýst samþykki þátttakenda fengist.  

Upplýst samþykki felst í því að þátttakendur eru vel upplýstir um eðli og umfang 

rannsóknarinnar (Vísindasiðanefnd, e.d.) Í þessari rannsókn komu nöfn þátttakenda 

hvergi fram. Þeir skrifuðu því ekki undir samþykki en fengu þó engu að síður 
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greinargóðar skriflegar upplýsingar um rannsóknina þegar þeim var boðið að taka þátt. 

Til að upplýsa þátttakendur um tilgang rannsóknarinnar var blað með upplýsingum (sjá 

fylgiskjal 5) um hana látið fylgja með spurningarlistanum. Þátttakendur voru hvattir til 

að kynna sér þær upplýsingar og svörun við könnuninni túlkaðist sem upplýst samþykki.  

Höfundur hafði siðareglur félagsráðgjafa í huga við vinnslu rannsóknarinnar en 

samkvæmt þeim skal ávallt hafa virðingu fyrir einstaklingum að leiðarljósi og skylt er að 

upplýsa þolendur um réttindi sín varðandi rannsóknina og gæta trúnaðar 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).    

Við gerð rannsóknarinnar var viðkvæmni málaflokksins höfð sérstaklega í huga 

og forðast að valda þátttakendum skaða. Gengið var þannig frá útfylltum svarblöðum að 

ekki væri hægt að rekja þau til þátttakenda og þau geymd á öruggum stað. Rannsakandi 

hafði engin bein samskipti við þátttakendur og nöfn þeirra koma hvergi fram svo 

ómögulegt er að rekja svör til þátttakenda. Nú strax að lokinni rannsókn verður þeim 

gögnum sem tilheyra þessari rannsókn sérstaklega eytt og gögnum sem tilheyra 

Stígamótum verður skilað í hendur starfskvenna Stígamóta.  

Ef hægt verður að sýna fram á árangur af starfi Stígamóta mun rannsóknin leiða 

til hagsbóta fyrir þátttakendur og aðra sem eiga við erfiðleika að stríða vegna afleiðinga 

kynferðisofbeldis með þeim hætti að auðveldara verður að sýna fram á mikilvægi 

starfseminnar við fjármögnunar og- styrktaraðila. Þannig verður hægt að efla 

starfsemina. Með því að efla starfsemi Stígamóta er stuðlað að jafnri dreifingu gæða 

samkvæmt réttlætisreglunni á tvo vegu. Annars vegar er stuðlað að betri líðan fólks sem 

hefur upplifað kynferðisofbeldi og hins vegar er stuðlað að því að hægt sé að hefja aftur 

þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins.  

Tengsl rannsakanda við málefnið eru engin að undanskildum áhuga á málefninu og 

áhuga á réttlæti og velferð. Að mati rannsakanda stuðlar vinna Stígamóta að réttlæti með 

þeim hætti að beina athygli að sjálfsákvörðunarrétti fólks yfir líkama sínum og að vinna úr 

erfiðleikum sem tengjast því að vera neytt til athafna sem særir bæði líkama og sál. Í vinnu 

Stígamóta felst viðurkenning á því að kynferðislegt ofbeldi hafi skaðlegar afleiðingar en 

jafnframt hvatning til þeirra sem hafa lent í því, að láta það ekki stjórna lífi sínu. 
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5.7. Veikleikar og styrkleikar rannsóknarinnar 

Sá annmarki er á rannsókninni að ekki var talið hægt að bjóða öllum sem komu í fyrsta 

viðtal að svara spurningalistunum vegna andlegs ástands þeirra. Oft á fólk afar erfitt og 

er í mikilli geðshræringu þegar það kemur í fyrsta viðtal svo starfskonur Stígamóta 

þurftu að velja úr þá einstaklinga sem þær töldu vera í nógu góðu andlegu jafnvægi til 

að forsvaranlegt væri að bjóða þeim þátttöku í rannsókninni. Það skekkir óhjákvæmilega 

niðurstöður rannsóknarinnar þar sem vantar upplýsingar frá þeim sem líður allra verst 

andlega og hafa þá hugsanlega mestu einkenni þunglyndis, kvíða og streitu og minnstu 

sjálfsvirðinguna. Vandi af þessu tagi er ekki einsdæmi í þessari rannsókn því þekkt er úr 

fleiri rannsóknum að taka þurfi tillit til andlegs ástands þolenda þegar þáttakendur eru 

valdir (Ryan o.fl., 2005).  

Misræmi er í aldursbilum hjá hópum 1 og 2 í spurningu um aldur þegar 

þátttakendur voru fyrst beittir kynferðisofbeldi. Skýringin á því er sú að við gerð 

samanburðarspurninga sem lagðar voru fyrir hóp 2 var unnið út frá eldri gerð lista en nú 

er notaður hjá Stígamótum þegar þolendur leita þangað í fyrsta skipti og aldursflokkun 

er önnur á nýrri útgáfu listans. Aðrar breytur sem ekki var hægt að nota af þessum 

sökum voru m.a. um tengsl þolanda við ofbeldismanninn og hvort þolandi hafði sagt frá 

ofbeldinu meðan á því stóð, hverjum hann hafði sagt frá og hver viðbrögðin voru. Einnig 

má benda á það sem veikleika rannsóknarinnar að ekki var hægt að leggja spurningarnar 

fyrir sama fólkið í fyrsta og seinna viðtali.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að notaðir voru viðurkenndir kvarðar til mælinga 

á þunglyndi, kvíða, streitu og sjálfsvirðingu. Kvarðarnir hafa verið þróaðir um langt skeið 

og rannsóknir hafa sýnt að þeir hafa góðan áreiðanleika og gott réttmæti. Það er einnig 

styrkur rannsóknarinnar að hóparnir voru tölfræðilega sambærilegir á flestum 

bakgrunns- og samanburðarbreytum sem vegur á móti veikleikum sem fylgja því að geta 

ekki lagt spurningarnar fyrir sama fólkið í fyrsta og seinna viðtali. Líta má á það sem 

bæði styrk og veikleika rannsóknarinnar að rannsakandi hafði engin tengsl við 

málaflokkinn fyrir gerð þessarar rannsóknar.  
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6. Niðurstöður  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Sagt er frá bakgrunns-

upplýsingum um kyn, aldur, þjóðerni, menntun, atvinnu og hjúskaparstöðu, ásamt 

upplýsingum sem varða birtingarmynd, eðli og afleiðingar ofbeldisins og notaðar voru til 

að bera saman hóp 1 og hóp 2. Eins og áður hefur verið greint frá voru spurningalistarnir 

lagðir fyrir tvo hópa til að fá samanburð. Voru það annars vegar þolendur sem komu í 

fyrsta viðtal hjá Stígamótum á rannsóknartímabilinu og hins vegar þolendur sem komu í 

viðtal á tímabilinu og höfðu áður komið í lágmark fjögur viðtöl. Hóparnir eru kallaðir 

hópur 1 (fyrsta viðtal) og hópur 2 (viðtal 5+). 

Upplýsingarnar um bakgrunnsbreytur eru settar fram í töflum sem sýna 

heildarfjölda svara og einnig skiptingu í hópana. Upplýsingar um samanburðarbreytur 

eru settar fram í töflum og myndum sem sýna heildarfjölda svara og hvernig svör 

skiptust milli hópa, ásamt útskýringum. 

Gerð er grein fyrir niðurstöðum úr fyrirlögn DASS kvarðans sem metur einkenni 

þunglyndis, kvíða og streitu og Rosenberg´s kvarðans sem metur sjálfsvirðingu. 

Niðurstöður úr þeim mælingum eru einnig settar fram með töflum og myndum ásamt 

útskýringum. 

6.1. Bakgrunnsupplýsingar 

Til að öðlast sýn á það hvernig hópur þátttakenda væri samsettur var spurt nokkurra 

bakgrunnsspurninga. Spurt var um kyn þátttakenda og aldur, af hvaða þjóðerni þeir 

væru, hver menntun þeirra og atvinna væri og hvernig hjúskaparstöðu væri háttað.  

Kyn  

Alls voru þátttakendur 62 sem skiptust í 57 konur og 4 karlmenn. Einn þátttakandi gaf 

ekki upp kyn. Í töflu 1 má sjá að þeir fjórir karlmenn sem tóku þátt skiptust jafnt í 

hópana (sjá töflu 1).  
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Tafla 1  Kyn þátttakenda 

 Hópur 1 
Fjöldi 

Hópur 2 
Fjöldi 

Samtals 
Fjöldi 

Hlutfall 

Kona  30 27 57 93,4 

Karl 2 2 4 6,6 

Svaraði ekki 1 0 1  

Samtals 33 29 62 100,0 

 

Aldur 

Aldur þátttakenda var á bilinu 16- 68 ára. Meðalaldur í hóp 1 var 32,5 ár og í hóp 2 var 

meðalaldur 33,8 ár. Þrír einstaklingar voru innan við 20 ára í hóp 1 (16, 18 og 19 ára) en 

engir yngri en 20 ára voru í hóp 2. Flestir voru á aldrinum 20 til 29 ára í báðum hópum. Í 

hóp 2 voru tveir þátttakendur á aldrinum 60 til 69 ára en enginn var í þeim flokki í hóp 1 

(sjá töflu 2). 

Tafla 2  Aldur þátttakenda 

 Hópur 1 
Fjöldi 

Hópur 2 
Fjöldi 

Samtals 
Fjöldi 

Hlutfall 

19 ára og yngri 3 0 3 4,9 

20  - 29 ára 11 16 27 44,3 

30 - 39 ára 10 6 16 26,2 

40 – 49 ára 5 1 6 9,8 

50 – 59 ára 3 4 7 11,5 

60 – 69 ára 0 2 2 3,3 

Svaraði ekki 1 0 1  

Samtals 33 29 62 100,0 

 

T-próf sýndi fram á að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi aldur 

þátttakenda t=-0,398, p>0.05. 

Þjóðerni  

Þátttakendur voru íslenskir utan einn sem var frá Asíu. Einn þátttakandi svaraði ekki 

spurningu um þjóðerni (sjá töflu 3). 
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Tafla 3  Þjóðerni þátttakenda 

 Hópur 1 
Fjöldi 

Hópur 2 
Fjöldi 

Samtals 
Fjöldi 

Ísland 31 29 60 

Asía 1 0 1 

Svaraði ekki  1 0 1 

Samtals 33 29 62 

 

Menntun 

Þegar menntunarstig þátttakenda er skoðað má sjá að 16 einstaklingar voru í eða höfðu 

lokið grunnskóla (þrír voru enn í grunnskóla). Sjá má að 10 einstaklinar í hóp 1 og 13 í 

hóp 2 voru í eða höfðu lokið framhaldsskóla, iðnnámi, sérnámi eða öðru námi og að alls 

21 þátttakandi, um þriðjungur þátttakenda, var í eða hafði lokið háskólanámi, 11 í hóp 1 

og 10 í hóp 2. Í töflu 4 má sjá hvernig menntunarstigi er háttað hjá hópunum. 

Tafla 4  Staða menntunar þátttakenda 

 Hópur 1 
Fjöldi 

Hópur 2 
Fjöldi 

Samtals 
Fjöldi 

Hlutfall 

Í eða lokið grunnskóla  11 5 16 26,7 

Í eða lokið framhaldsskóla  7 7 14 23,3 

Í eða lokið iðnnámi/ sérnámi/  
öðru námi  

3 6 9 15,0 

Í eða lokið háskóla  11 10 21 35,0 

Svaraði ekki  1 1 2  

Samtals 33 29 62 100,0 

 

T-próf sýndi fram á að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi 

menntunarstig, t=-0,985, p>0.05. 

Atvinna 

Flestir þátttakenda í báðum hópum voru í vinnu eða námi. Með því er átt við í fullu 

starfi/ hlutastarfi eða nemandi, 20 í hóp 1 og 17 í hóp 2. Níu voru öryrkjar, fjórir í hóp 1 

og fimm í hóp 2. Fimm voru án atvinnu, fjórir í hóp 1 og einn í hóp 2. Við „annað“ merkti 

einn í hóp 1 og sex í hóp 2 (er barn á því ekki við; heimavinnandi; annað), (sjá töflu 5). 
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Tafla 5  Atvinna þátttakenda 

 Hópur 1 
Fjöldi 

Hópur 2 
Fjöldi 

Samtals 
Fjöldi 

Hlutfall 

Vinna eða nám 20 17 37 63,8 

Öryrki 4 5 9 15,6 

Án atvinnu 4 1 5 8,6 

Annað  1 6 7 12,1 

Svaraði ekki 4 0 4  

Samtals 33 29 62 100,0 

     
Kí-kvaðrat sýndi fram á að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi 

atvinnuþátttöku, x2=4,100, p>0.05 (ath. að öryrkjar og án atvinnu var steypt saman til að 

nægur fjöldi væri í hverjum hóp fyrir marktektarpróf). 

Hjúskaparstaða 

Flestir þátttakendur voru í sambúð/hjúskap eða 10 í hvorum hóp. Alls voru 18 einhleypir 

og átta voru fráskildir. Á töflu 6 má sjá að tvöfalt fleiri eru einhleypir í hóp 2 en í hóp 1 

(sjá töflu 6). 

Tafla 6  Hjúskaparstaða þátttakenda 

 Hópur 1 

Fjöldi 

Hópur 2 

Fjöldi 

Samtals 

Fjöldi 

Hlutfall 

Einhleypur  6 12 18 29,5 

Í sambandi 6 4 10 16,4 

Í sambúð/hjúskap 10 10 20 32,8 

Er að skilja/slíta sambúð 4 0 4 6,6 

Fráskilin/n 5 3 8 13,1 

Annað  1 0 1 1,6 

Svaraði ekki 1 0 1  

Samtals 33 29 62 100,0 

Kí-kvaðrat sýndi fram á að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi 

hjúskaparstöðu, x2=6,268, p>0.05 (ath. að fráskilin og er að skilja var steypt saman til að 

nægur fjöldi væri í hverjum hóp). 
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6.1.1. Samantekt 

Marktektarpróf sýndi að ekki var marktækur munur á hópunum hvað aldur varðar. 

Flestir þátttakendur í báðum hópum voru á aldrinum 20 til 29 ára. Þátttakendur voru að 

meirihluta til konur en þeir fjórir karlmenn sem tóku þátt skiptust jafnt í hópana. Allir 

þátttakendur utan einn voru íslenskir. Marktektarpróf sýndu að ekki var marktækur 

munur á hópunum hvað menntunarstöðu, atvinnu og hjúskaparstöðu varðar. Flestir í 

báðum hópum stunduðu vinnu eða voru í námi. Flestir í báðum hópum voru í 

sambúð/hjúskap, tíu í hvorum hóp. Í Hóp 2 voru þó áberandi fleiri einhleypir en í hóp 1.  

6.2. Birtingarmyndir og afleiðingar kynferðisofbeldisins 

Til að sjá hvort hóparnir væru sambærilegir varðandi birtingarmyndir ofbeldisins og 

afleiðingar þess voru spurningar þess eðlis lagðar fyrir þátttakendur.    

Spurt var hvers eðlis kynferðisofbeldið var sem þátttakendur urðu fyrir, á hvaða 

aldri þeir voru þegar þeir voru fyrst beittir kynferðisofbeldi og spurningu um hversu 

lengi sifjaspell hafði staðið yfir var beint til þeirra sem höfðu orðið fyrir sifjaspelli. Spurt 

var hvort ofbeldismaðurinn hefði notað hótanir, vopn, líkamsmeiðingar eða annað 

þegar hann beitti ofbeldinu og hvernig hann tryggði sér þögn þátttakanda.   

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir ættu eða hefðu átt við fíkn að stríða og þá hvers 

konar fíkn. Spurt var um afleiðingar ofbeldisins sem þátttakendum hafði þótt erfitt að glíma 

við áður en þeir leituðu aðstoðar Stígamóta, svo sem erfiðar endurupplifanir eða myndir af 

atburðinum, erfiðleika í tengslum við maka/vini, sjálfsvígshugleiðingar, erfiðleika með 

einbeitingu, tilfinningalegan doða, lélega sjálfsmynd, sektarkennd, skömm, kvíða, reiði og 

fleira. Einnig var spurt hvort þátttakendur hefðu gert tilraun til sjálfsvígs. 

 Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu rætt ofbeldið við fagaðila áður 

en þeir leituðu til Stígamóta og ef svo var voru þeir beðnir að tilgreina við hvaða fagaðila 

þeir hefðu rætt það.    

Ofbeldi sem þátttakendur höfðu orðið fyrir 

Á mynd 1 má sjá hvers konar ofbeldi þátttakendur höfðu verið beittir. Algengt er að 

sami einstaklingur tilkynni um fleiri en eina birtingarmynd ofbeldis. Sömu 

ofbeldisflokkarnir eru stærstir hjá báðum hópum en við flesta flokkana merktu fleiri úr 

hóp 2. Aðeins við einn flokk ofbeldis, flokkinn „vændi“ merktu fleiri þátttakendur í hóp 1 
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en hóp 2. Við tvo flokka ofbeldis, „sifjaspell og líkamlegt ofbeldi“ merktu jafn margir í 

hópunum, 13 í hvorum hóp við sifjaspell og 11 í hvorum hóp við líkamlegt ofbeldi. Flestir 

höfðu orðið fyrir andlegu ofbeldi, 17 í hóp 1 og 19 í hóp 2. Aldlegt ofbeldi er stundum 

hluti af kynferðisofbeldi en stundum aðskilið eða þegar um annan ofbeldismann að 

ræða (Ingibjörg Þórðardóttir, 2010). Kynferðilseg áreitni var meðal algegnustu 

birtingarmyndanna en 14 einstaklingar í hóp 1 og 18 í hóp 2 höfðu orðið fyrir henni. 

Einna mesti munur milli hópa var í fjölda þeirra sem höfðu orðið fyrir nauðgun en 10 manns í 

hóp 1 svöruðu að þeir hefðu orðið fyrir nauðgun og 17 í hóp 2. Sjá má að alls 12 einstaklingar 

höfðu orðið fyrir nauðgunartilraun, fimm í hóp 1 og sjö í hóp 2. Hjá fimm einstaklingum, 

tveimur í hóp 1 og þremur í hóp 2, var um grun um sifjaspell að ræða en þá er átt við að 

viðkomandi beri einkenni þess að hafa verið beittur ofbeldi en minnið sé brostið. Um getur 

verið að ræða að viðkomandi truflist af svipmyndum, martröðum eða mikilli vanlíðan í návist 

ákveðinna aðila eða á ákveðnum stöðum en muni ekki hvað gerist (Ingibjörg Þórðardóttir, 

2010). Um grun um nauðgun var að ræða hjá fjórum í hóp 1 og fimm í hóp 2. Þegar um grun 

um nauðgun er að ræða er t.d. átt við að stúlka vakni upp á ókunnugum stað hjá ókunnugum 

manni og muni ekki hver aðdragandi þessara aðstæðna var (Ingibjörg Þórðardóttir, 2010).  

Mynd 1. Ofbeldi sem þátttakendur höfðu orðið fyrir  
Ath. þáttakendur merktu við allt sem átti við og sumir hafa því merkt við fleiri en eina tegund ofbeldis.  
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Kí-kvaðrat sýndi að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi sifjaspell 

(x2=0,110, p>0,05), andlegt ofbeldi (x2=1,243, p>0,05), kynferðislega áreitni (x2=2,385, 

p>0,05), líkamlegt ofbeldi (x2=0,143, p>0,05) og nauðgunartilraun (x2=0,799, p>0,05). 

Hins vegar reyndist marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi nauðgun (x2=4,620, 

p<0,05). Ekki voru framkvæmd marktektarpróf á öðrum breytum þar sem of fáir 

þátttakendur merktu við þær til að raunhæft væri að gera marktektarpróf.  

Aldur þátttakenda þegar þeir voru fyrst beittir kynferðisofbeldi 

Eins og útskýrt er í kafla um framkvæmd rannsóknarinnar eru aldursbil á þessari breytu ekki 

samræmd vegna mismunar á þeim listum sem bakgrunns og samanburðarspurningar voru 

unnar út frá og þeim sem lagðir eru fyrir hjá Stígamótum í fyrstu viðtölum. Þegar tafla 7 er 

skoðuð sést að algengast var í báðum hópum að þátttakendur hefðu verið á aldrinum fimm til 

níu eða 10 ára þegar þeir voru fyrst beittir kynferðisofbeldi (5-10 ára í hóp 1 og 5-9 ára í hóp 

2), eða 12 einstaklingar í hóp 1 og 13 einstaklingar í hóp 2. Þrír einstaklingar í hóp 1 höfðu fyrst 

verið beittir kynferðisofbeldi á aldrinum 0-4 ára og fjórir í hóp 2. Átta einstaklingar í hóp 1 

höfðu fyrst verið beittir ofbeldinu  á aldrinum 11-17 ára og níu einstaklingar í hóp 2 á aldrinum 

10-19 ára. Í hóp 1 höfðu fimm einstaklingar fyrst verið beittir kynferðisofbeldi á aldrinum 18-

29 ára sem var hæsti aldur við upphaf kynferðisofbeldis í þeim hóp. Einn einstaklingur í hóp 2 

hafði fyrst verið beittur kynferðisofbeldi á aldrinum 20-29 ára og einn einstaklingur í hóp 2 á 

aldrinum 30-39 ára. Upplýsingar vantar frá fimm þátttakendum.  

Tafla 7  Aldur þátttakenda þegar þeir voru fyrst beittir kynferðisofbeldi  

Aldur   Hópur 1 Aldur Hópur 2 

0-4 3 0-4 4 

5-10 12 5-9 13 

11-17  8 10-19 9 

18-29 5 20-29 1 

30-39  0 30-39 1 

Ekki viss 0 Ekki viss 1 

Svaraði ekki 5 Svaraði ekki 0 

Samtals 33  29 
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T-próf sýndi að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi aldur 

þátttakenda þegar þeir voru fyrst beittir kynferðisofbeldi (t=0,729, p>0.05). 

Tímalengd sem sifjaspell stóð yfir 

Spurt var hversu lengi sifjaspell hafði staðið yfir í þeim tilfellum sem þátttakendur höfðu 

orðið fyrir því. Samtals 10 einstaklingar töldu að sifjaspellið hefði staðið í 1til 5 ár, sjö í 

hóp 1 og þrír í hóp 2. Þrír þátttakendur í hóp 2 merktu við að sifjaspellið hefði staðið í 6 

ár eða lengur og einn í hóp 1. Átta einstaklingar af þeim sem svöruðu þessari spurningu 

voru ekki vissir hversu lengi sifjaspellið stóð. Fjórir raðast í flokkinn „eitt skipti“.   

Mynd 2. Tímalengd sem sifjaspell stóð yfir  

T-próf sýndi fram á að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi 

tímalengd sem sifjaspell stóð yfir í þeim tilfellum sem þátttakendur höfðu orðið fyrir því 

(t=-0,381, p>0.05). 

Þvinganir sem ofbeldismaðurinn beitti við framkvæmd ofbeldisins 

Spurt var hvort ofbeldismaðurinn hefði notað hótanir, vopn/áhöld, líkamsmeiðingar eða 

annað til að koma fram vilja sínum. Þátttakendur voru beðnir að merkja við allt sem ætti 

við. Á mynd 3 má sjá hvers konar þvingunum ofbeldismaðurinn beitti. Þar kemur fram 

að í flestum tilfellum sem um þvingun var að ræða notaði ofbeldismaðurinn hótanir, alls 

26 þátttakendur, 10 í hóp 1 og 16 í hóp 2 svöruðu að um hótun hefði verið að ræða. Hjá 

15 einstaklingum hafði verið um líkamsmeiðingar að ræða, sex í hóp 1 og níu í hóp 2. 

Um helmingur þátttakenda í hóp 1 eða 17 einstaklingar, merku við að hafa ekki verið 
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beittur neinum þvingunum en það gerðu hins vegar aðeins sjö þátttakendur í hóp 2. Alls 

14 einstaklingar merktu við svarmöguleikann „annað“. Sem dæmi um hvað hefur falist í 

því svari er að þolanda hafi verið gefin sljóvgandi lyf og að hundi hafi verið beitt til að 

ógna þolanda (Ingibjörg Þórðardóttir, 2010). Hins vegar merkti enginn úr hóp 2 við 

vopn/ áhöld en þrír í hóp 1.   

Mynd 3. Þvinganir sem ofbeldismaðurinn beitti við framkvæmd ofbeldisins 

Ath. þáttakendur merktu við allt sem átti við og sumir hafa því merkt við fleiri en eina tegund þvingunar. 

Kí-kvaðrat sýndi fram á að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi 

þvinganir sem ofbeldismaðurinn beitti; hótanir (x2=0,044, p>0,05), vopn/áhöld (x2=2,770, 

p>0,05), líkamlegt ofbeldi (x2=1,390, p>0,05), annað (x2=2,227, p>0,05), hinsvegar var 

marktækur munum á því að engum þvingunum hafi verið beitt (x2=4,876, p<0,05). 

Aðferðir sem ofbeldismaðurinn notaði til að tryggja sér þögn þolenda 

Spurt var út í hvaða leiðir ofbeldismaðurinn hefði notað til að tryggja sér þögn 

þátttakenda og átti það við um allar birtingarmyndi ofbeldisins. Hver þátttakandi getur 

hafa merkt við fleiri en eitt atriði því beðið var um að merkt væri við allt sem ætti við. Á 

mynd 4 má sjá að þátttakendur í hóp 2 höfðu orðið fyrir meiri hótunum, mútunum og 

meira ofbeldi í tengslum við þetta atriði en þátttakendur í hóp 1. Í heild svöruðu flestir 

þátttakendur að um hótanir hefði verið að ræða, en þó fleiri í hóp 2. Í fleiri tilfellum hjá 

hóp 1 hafði ofbeldismaðurinn ekki gert neitt sérstakt til að tryggja sér að þolendur 
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myndu ekki segja frá ofbeldinu. Fleiri þolendum í hóp 2 hafði verið kennt um ofbeldið en 

í hóp 1. Samtals var um að ræða að 11 þátttakendum hefði verið kennt um ofbeldið, 

einum í hóp 1 og 10 í hóp 2. Um líkamlegt ofbeldi hafði verið að ræða hjá fimm 

þátttakendum, einum í hóp 1 og fjórum í hóp 2.  

Mynd 4. Aðferðir sem ofbeldismaðurinn notaði til að tryggja sér þögn þolenda 

Ath. þáttakendur merktu við allt sem átti við og sumir hafa því merkt við fleiri en eitt atriði. 

Kí-kvaðrat sýndi að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi hvernig 

ofbeldismaðurinn tryggði sér þögn þolenda á breytunum; ekkert sérstakt (x2=2,483, 

p>0,05), gjafir/mútað (x2=2,583, p>0,05), hótanir (x2=3,025, p>0,05), líkamlegt ofbeldi 

(x2=2,412, p>0,05), annað (x2=3,566, p>0,05) og ekki viss (x2=1,348, p>0,05). Hinsvegar 

reyndist marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi að kennda þolanda um ofbeldið 

(x2=10,463, p<0,05). 

Fíkn sem þátttakendur eiga eða hafa átt við að stríða 

Spurt var hvort þátttakendur ættu eða hefðu átt við fíkn að stríða. Svarmöguleikarnir 

voru þeir níu sem sjást á mynd 5 og máttu þátttakendur merkja við fleiri en einn 

svarmöguleika. Sjá má að 12 einstaklingar í hóp 1 telja sig ekki eiga eða hafa átt við 

neina fíkn að stríða og fjórir í hóp 2. Alls 17 einstaklingar eiga eða hafa átt við matarfíkn 

að stríða, fleiri í hóp 2. Jafnvægi er mill hópa 1 og 2 í fjölda þeirra sem eiga eða hafa átt 
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við áfengisfíkn að stríða, sjö eru í hvorum hóp og er það nálagt 23% þátttakenda. Einnig 

svöruðu 11 einstaklingar að þeir ættu eða hefðu átt við fíkn í önnur vímuefni en áfengi 

að stríða, sex í hóp 1 og fimm í hóp 2. Alls sex þátttakendur eiga eða hafa átt við 

kynlífsfíkn að stríða, þrír í hvorum hóp. 

Mynd 5. Fíkn sem þátttakendur eiga eða hafa átt við að stríða 

Ath. þáttakendur merktu við allt sem átti við og sumir hafa því merkt við fleiri en eina tegund fíknar. 

Kí-kvaðrat sýndi fram á að ekki reyndist marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi 

matarfíkn (x2= 3,025, p>0,05), áfengisfín (x2= 0,003, p>0,05) og fíkn í önnur vímuefni 

(x2= 0,009, p>0,05). Hins vegar reyndist marktækur munur var á hóp 1 og hóp 2 

varðandi þátttakendur sem ekki höfðu átt við neina fíkn að stríða (x2= 5,179, p<0,05). 

Ekki voru gerð marktektarpróf fyrir aðrar breytur þar sem of fáir þátttakendur svöruðu 

þeim til að hægt væri að gera marktektarpróf.  

Afleiðingar ofbeldisins sem þátttakendum hafði þótt erfitt að glíma við 

Þátttakendur voru spurðir hverjar af afleiðingum ofbeldisins þeim hefði þótt erfiðast að 

glíma við og voru beðnir að merkja við allt sem ætti við. Spurningin átti við áður en 

þátttakendur komu fyrst í viðtal hjá stígamótum og var það útskýrt á svarblaðinu. Þegar 

mynd 6 er skoðuð má sjá að nokkur samsömun er milli hópa um hvað eru erfiðustu 

afleiðingarnar, en svo virðist sem þátttakendur í hóp 2 hafi upplifað meiri erfiðleika. Við 

flestar, eða 15 af 18 „afleiðingum“ merktu fleiri úr hóp 2 en hóp 1 og við átta breytur var 

munurinn fimm eða fleiri á milli hópa (þ.e. fimm fleiri eða fleiri, úr hóp 2 merktu við þá 
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breytu sem eina af afleiðingum kynferðisofbeldisins). Aðeins við tvær „afleiðingar“ 

(lélega sjálfsmynd og upplifanir eða myndir af atburðinum) merktu fleiri úr hóp 1 og 

munaði tveimur einstaklingum á lélegri sjálfsmynd og fjórum á myndum eða upplifunum 

af atburðinum. Við eina „afleiðingu“ merktu jafn margir úr hvorum hóp. Það var 

„afleiðingin“ depurð (sjá mynd 5).  

Mynd 6. Afleiðingar ofbeldisins sem þátttakendum hafði þótt erfitt að glíma við  

Ath. þáttakendur merktu við allt sem átti við og sumir hafa því merkt við fleiri en eina tegund ofbeldis. 

Kí-kvaðrat sýndi fram á að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi 

lélega sjálfsmynd (x2= 4,82 p>0,05), kvíða, (x2= 3,433, p>0,05), reiði (x2= 2,836, p>0,05), 

átröskun (x2= 2,074, p>0,05), kynlíf erfitt (x2= 1,150, p>0,05), depurð (x2= 1,749, p>0,05), 

upplifanir eða myndir af atburðinum (x2= 0,276, p>0,05), sjálfsvígshugleiðingar (x2= 

2,659, p>0,05), kynferðislega hegðun  (x2= 2,954, p>0,05) og sjálfssköðun (x2= 2,144, 

p>0,05). Hinsvegar reyndist marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi skömm 

(x2=8,072, p<0,05), ótta (x2=5,622, p<0,05), einangrun (x2=4,218, p<0,05), erfiðleika í 

tengslum við maka/vini (x2=9,235, p<0,05), einbeitingu (x2=6,141, p<0,05), 

tilfinningalegan doða (x2=4,606, p<0,05), hegðunarerfiðleika (x2=3,921, p<0,05), 

sektarkennd (x2=5,083, p<0,05). 
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Sjálfsvígstilraunir 

Á mynd 7 má sjá að 18 manns að þeim 62 sem tóku þátt í rannsókninni höfðu gert 

tilraun til sjálfsvígs sem er nálagt 32% þátttakenda. Átta einstaklingar í hóp 1, sem er 

26,7% þátttakenda í honum höfðu gert tilraun til sjálfsvígs en í hóp 2 höfðu 10 

einstaklingar eða 37% þátttakenda gert sjálfsvígstilraun. 

Mynd 7. Sjálfsvígstilraunir  

Kí-kvaðrat sýndi fram á að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi 

hvort þátttakendur hefðu gert tilraun til sjálfsvígs (x2=0,707, p>0,05). 

Fagaðilar sem þátttakendur höfðu rætt ofbeldið við 

Þátttakendur vour spurðir við hvaða fagaðila þeir hefðu rætt ofbeldið og átti það við 

áður en þeir leituðu til Stígamóta. Á mynd 8 má sjá til hvaða fagaðila þátttakendur 

höfðu leitað. Samanlagður fjöldi á þessari mynd er meiri en fjöldi þátttakenda í 

rannsókninni því  beðið var um að merkt væri við alla fagaðila sem leitað hafði verið til. 

Þegar mynd 8 er skoðuð sést að algengara var að þátttakendur í hóp 2 hefðu rætt 

ofbeldið við fagaðila áður en þeir leituðu sér aðstoðar hjá Stígamótum. Myndin sýnir að 

13 manns höfðu ekki rætt ofbeldið við neinn fagaðila, níu í hóp 1 og 4 í hóp 2. Í báðum 

flokkum var algengast að þátttakendur hefðu talað um það við sálfræðing, næst 

algengast var að þátttakendur hefðu talað við geðlækni, en við bæði þessi atriði merktu 

fleiri úr hóp 2 en hóp 1. Fleiri þátttakendur í hóp 1 höfðu rætt við starfsfólk geðdeildar 

eða átta einstaklingar og fimm í hóp 2. Sex þátttakendur í hvorum hóp höfðu rætt það 

við félagsráðgjafa. 
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Mynd 8. Fagaðilar sem þátttakendur höfðu rætt ofbeldið við 

Ath. þáttakendur merktu við allt sem átti við og sumir hafa því merkt við fleiri en einn fagaðila. 

Kí-kvaðrat sýndi fram á að það var ekki marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi 

breyturnar; enga fagaðila (x2=2,479, p>0,05), lækni (x2=1,527, p>0,05), starfsfólk 

geðdeildar(x2=0,457, p>0,05), geðlækni (x2=0,786, p>0,05), félagsráðgjafa (x2=0,062, p>0,05) 

og sálfræðing (x2=2,144, p>0,05). Ekki voru gerð marktektarpróf fyrir aðrar breytur. 

6.2.1. Samantekt 

Á þeim breytum sem notaðar voru til að bera hópana saman varðandi birtingarmynd og 

afleiðingar ofbeldisins má sjá að samsvörun er með þeim að flestu leyti. Þó má sjá að 

einstaklingar í hóp 2 höfðu orðið fyrir meira ofbeldi, verið beitt meiri þvingunum, bæði 

við framkvæmd ofbeldisins og til að tryggja þögn þeirra, þeir höfðu átt við meiri fíkn að 

stríða og upplifað meiri erfiðleika varðandi afleiðingar ofbeldisins. Munurinn er þó 

aðeins tölfræðilega marktækur fyrir nokkrar breytur svo hægt er að telja hópana 

sambærilega. Breytur þar sem um er að ræða tölfræðilegan mun á hópunum eru 

eftirfarandi: varðandi ofbeldi sem var beitt er um að ræða breytuna „nauðgun“ og 

höfðu fleiri þátttakendur í hóp 2 orðið fyrir nauðgun en í hóp 1; varðandi aðferð til að 

tryggja þögn þolanda er um að ræða breytuna „að kenna þolanda um“ og átti það við 
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um 10 einstaklinga í hóp 2 en einn einstakling í hóp 1; varðandi fíkn er um að ræða 

breytuna „enga fíkn“ og átti það við um 12 einstaklinga í hóp 1 en fjóra í hóp 2; varðandi 

afleiðingar sem þátttakendum hafði þótt erfitt að gíma við var um að ræða breyturnar 

„skömm, ótta, einangrun, erfiðleika í tengslum við maka/vini, erfiðleika með 

einbeitingu, tilfinningalegan doða, hegðunarerfiðleika og sektarkennd“ og átti það í 

öllum tilfellum við hjá fleiri einstaklingum í hóp 2 en hóp 1.  

Ekki var marktækur munur á hóp 1 og hóp 2 varðandi aldur þátttakenda þegar 

þeir voru fyrst beittir kynferðisofbeldi, fjölda þeirra sem höfðu gert sjálfsvígstilraunir og 

ekki var um marktækan mun að ræða hjá þátttakendum varðandi fagaðila sem þeir 

höfðu rætt ofbeldið við áður en þeir leituðu til Stígamóta. 

6.3. Niðurstöður mælinga á einkennum þunglyndis, kvíða og streitu   

Einkenni þunglyndis, kvíða og streitu voru mæld með DASS sjálfsmatskvarðanum. DASS 

kvarðinn samanstendur af 42 fullyrðingum sem skiptast jafnt á undirþættina þrjá, 

þunglyndi, kvíða og streitu. Kvarðarnir hafa allir klínískan viðmiðunar skala á alvarleika 

einkenna, eðlilegt; vægt; miðlungs; alvarlegt og mjög alvarlegt.  

Hjá hóp 1 var meðaltal á þunglyndiskvaðanum 20,94 og staðalfrávik var 10,969. 

Lágildi var 0 og hágildi var 41. Hjá hóp 2 var meðaltal á þunglyndiskvarðanum 12,69 og 

staðalfrávik var 10,863. Lágildi var 0 og hágildi var 39. Samkvæmt viðmiðunarskala DASS 

eru einkenni þunglyndis eðlileg þegar meðaltalið er á bilinu 0 til 9; væg á bilinu 10 til 13; 

miðlungs á bilinu 14 til 20 alvarleg á bilinu 21 til 27; og mjög alvarleg á bilinu 28 til 42. 

Meðaltal einkenna þunglyndis hjá hóp 1 var því á mörkum miðlungs og alvarlegs 

þunglyndis en hjá hóp 2 á stigi vægs þunglyndis. 

Meðaltal einkenna kvíða hjá hóp 1 mældist 17,13 og staðalfrávik var 10,487. Lágildi 

var 1 og hágildi var 39. Meðaltal einkenna kvíða hjá hóp 2 var 10,86 og staðalfrávik var 

8,947. Lágildi var 0 og hágildi var 38. Samkvæmt viðmiðunarskala DASS eru einkenni kvíða 

eðlileg á bilinu 0 til 7; væg á bilinu 8 til 9; miðlungs á bilinu 10 til 14; alvarleg á bilinu 15 til 19 

og mjög alvarleg á bilinu 20 til 42. Einkenni kvíða voru því  á stigi alvarlegs kvíða hjá hóp 1 en 

í neðri viðmiðunarmörkum miðlungs einkenna hjá hóp 2. 



  

67 

Tafla 8  Þunglyndi, kvíði og streita 

      
Hópur  Fjöldi Meðaltal 

 
Lágildi Hágildi Staðalfrávik 

DASS 
Þunglyndi 

1 32 20,94 0 41 10,969 

2 29 12,69 0 39 10,863 

DASS Kvíði 1 32 17,13 1 39 10,487 

2 29 10,86 0 38 8,947 

DASS Streita 1 32 21,13 2 42 10,219 

2 29 15,62 0 40 9,708 

 

Meðaltal einkenna streitu mældist 21,13 hjá hóp 1 og staðafrávikið var 10,219. 

Lágildi var 2 og hágildi var 42. Meðaltal einkenna streitu mældist 15,62 hjá hóp 2 og 

staðalfrávikið var 9,708. Lágildi var 0 og hágildi var 40. Samkvæmt viðmiðunarskala 

DASS eru einkenni streitu eðlileg á bilinu 0 til 14; væg á bilinu 15 til 18; miðlungs á bilinu 

19 til 25; alvarleg á bilinu 26 til 33 og mjög alvarleg á bilinu 34 til 42. Einkenni streitu 

mældust því miðlungs hjá hóp 1 og væg hjá hóp 2 (sjá töflu 8).    

Á mynd 9 má sjá meðaltal einkenna þunglyndis, kvíða og streitu. Meðaltalið er hærra á 

öllum breytum hjá hóp 1. 

Mynd 9. Meðaltal einkenna þunglyndis, kvíða og streitu 
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T-próf fyrir meðaltalsmun á tveimur hópum fyrir þunglyndiskvarðann reyndist 

marktækt (t=2,946, p<0,05). Levens´s próf fyrir þunglyndiskvarðann sýndi að breytileiki 

hópana væri  sambærilegur (f=0,038, p>0,05). 

 T-próf fyrir meðaltalsmun á tveimur hópum fyrir kvíðakvarðann reyndist 

marktækt (t=2,496,  p<0,05). Levene´s próf fyrir kvíðakvarðann sýndi að breytileiki 

hópanna væri sambærilegur (f= 2,378, p>0,05). 

 T-próf fyrir meðaltalsmun á tveimur hópum fyrir streitukvarðann reyndist 

marktækt (2,151, p<0,05). Levene´s próf fyrir streitukvaðrann sýndi að breytileiki 

hópanna væri sambærilegur (0,154, p>0,05).  

6.4. Niðurstöður mælinga á sjálfsvirðingu 

Styrkleiki sjálfsvirðingar var mældur með Rosenberg sjálfsmatskvarðanum. Meðaltal 

sjálfsvirðingar hjá hóp 1 var 22,36 og staðalfrávik var 6,571. Lágildi var 13 og hágildi var 

40. Meðaltal sjálfsvirðingar hjá hóp 2 var 25,66 og staðalfrávik var 5,087. Lágildi var 16 

og hágildi var 38.  Sjálfsvirðing mældist því meiri hjá hóp 2 (sjá töflu 9). 

Ekki eru klínísk viðmið með Rosenberg kvarðanum eins og með DASS kvarðanum 

fyrir þunglyndi, kvíða og streitu, svo óvíst er hvort þessi munur sé merkingarbær. 

Tafla 9  Sjálfsvirðing  

  Hópur Fjöldi Meðaltal Lágildi Hágildi  
 
Staðalfrávik 

Sjálfsvirðing 1 33 22,36 13 40 6,571 

  2 29 25,66 16 38 5,087 

 

T-próf fyrir meðaltalsmun á tveimur hópum fyrir sjálfsvirðingarkvarðann reyndist 

marktækt (t=-2,183, p<0,05). Levene´s próf fyrir sjálfsvirðingarkvarðann sýndi að 

breytileiki innan hópanna væri sambærilegur (f=1,529, p>0,05).  
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Á mynd 10 má sjá meðaltal sjálfsvirðingar hjá hóp 1 og hóp 2. 

Mynd 10. Meðaltal sjálfsvirðingar. 

6.5. Samantekt á niðurstöðum mælinga á þunglyndi, kvíða, streitu, 

sjálfsvirðingu, bakgrunns- og samanburðarbreytum 

Niðurstöðurnar rannsóknarinnar sýna að þátttakendur í hóp 2 hafa minni einkenni 

þunglyndis, kvíða og streitu og þeir hafa meiri sjálfsvirðingu en þátttakendur í hóp 1. 

Meðaltal einkenna þunglyndis hjá hóp 1 mældist á mörkum miðlungs og alvarlegs 

þunglyndis en hjá hóp 2 var það á stigi vægs þunglyndis. Meðaltal einkenna kvíða mældist á 

stigi alvarlegs kvíða hjá hóp 1 en í neðri viðmiðunarmörkum miðlungs einkenna hjá hóp 2. 

Einkenni streitu mældust miðlungs hjá hóp 1 og væg hjá hóp 2. Meðaltal sjálfsvirðingar hjá 

hóp 1 var 22,36 og 25,66 hjá hóp 2, sem gefur til kynna að þátttakendur í hóp 2 hafi meiri 

sjálfsvirðingu. Munurinn er tölfræðilega marktækur fyrir allar breytur. 

 Samanburðarupplýsingarnar sem notaðar voru til að bera hópana saman sýndu að 

hóparnir voru sambærilegir á flestum breytum, en þó tilgreindu þáttakendur í hóp 2 meira 

ofbeldi en þátttakendur í hóp 1. Fleiri í hóp 2 höfðu mátt þola sifjaspell í lengri tíma og þeir 

tilgreindu meiri þvinganir, bæði við framkvæmd ofbeldisins og til að koma í veg fyrir að þeir 

kæmu upp um ofbeldismennina. Þeir tilgreindu einnig meiri erfiðleika vegna afleiðinga 

kynferðisofbeldisins en þátttakendur í hóp 1. Ekki var um marktækan mun að ræða milli 

hópa nema á hlutfallslega fáum breytum svo segja má að hóparnir séu sambærilegir að 

stórum hluta en augljóst er að þátttakendur í hóp 2 hafa átt við meiri erfiðleika að stríða 
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áður en þeir leituðu aðstoðar Stígamóta. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir að 

þátttakendur í hóp 2 hafi átt við meiri erfiðleika að stríða áður en þeir leituðu til Stígamóta 

hafa þeir marktækt minni einkenni þunglyndis, kvíða og streitu og þeir hafa marktækt meiri 

sjálfsvirðingu en þátttakendur í hóp 1. 
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7. Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvort þjónusta Stígamóta bæti andlega 

líðan þolenda kynferðisofbeldis þannig að einkenni þunglyndis, kvíða og streitu minnki 

og sjálfsvirðing aukist. Mælingar voru gerðar með sjálfsmatskvörðum sem meta 

einkenni framantalinna þátta og niðurstaða úr mælingum borin saman milli hópa. Einnig 

voru hóparnir bornir saman með samanburðarupplýsingum sem tengjast birtingarmynd 

og afleiðingum kynferðisofbeldisins sem þátttakendur höfðu orðið fyrir.  

 Fjallað var um starfsemi Stígamóta og skilgreiningar á hugtökum er varða 

kynferðisofbeldi og andlega líðan. Fræðileg umfjöllun var um tíðni kynferðisofbeldis 

með áherslu á stöðuna á Íslandi í þeim efnum, afleiðingar kynferðisofbeldis út frá 

mismunandi birtingarmyndum þess og áhrif meðferðarstarfs fyrir þolendur 

kynferðisofbeldis.  

Rannsóknarspurningin var hvort þjónusta Stígamóta bæti andlega líðan þolenda 

kynferðisofbeldis með því að draga úr einkennum þunglyndis, kvíða og streitu og auka 

sjálfsvirðingu fólks sem hefur verið beitt kynferðislegu ofbeldi. Með andlegri líðan var 

átt við hvort einkenni þunglyndis, kvíða og streitu væru til staðar og hvernig sjálfsvirðing 

einstaklinga mældist. Eftir því sem fleiri einkenni þunglyndis, kvíða og streitu voru til 

staðar og sjálfsvirðing mældist lægri var átt við að andleg líðan væri verri en ef fá 

einkenni þunglyndis, kvíða og streitu væru til staðar og sjálfsvirðing mældist sterk. 

7.1. Bakgrunnur þátttakenda 

Marktektarpróf fyrir bakgrunnsbreytur sýndu að ekki var um marktækan mun á 

hópunum að ræða. Flestir þátttakendur í rannsókninni voru konur og þeir fjórir 

karlmenn sem tóku þátt skiptust jafnt í hópana. Aldur þátttakenda var á bilinu 16 til 68 

ára en flestir voru á aldrinum 20 til 29 ára í báðum hópum. Allir þátttakendur voru 

íslenskir nema einn. Algengast var að þátttakendur væru í vinnu eða námi í báðum 

hópum og bendir það til að töluverð virkni sé innan hópanna. Samsvörun var milli 

hópanna hversu margir voru í sambúð/hjúskap en athygli vekur að mun fleiri voru 

einhleypir í hóp 2 og vekur það upp spurningar um tengsl. Fram kemur í 

samanburðarupplýsingum að fleiri þátttakendur í hóp 2 höfðu átt í erfiðleikum varðandi 

tengsl við maka/vini svo það má velta því fyrir sér hvort ofbeldið sem þátttakendur í hóp 
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2 höfðu orðið fyrir hafi áhrif á þennan þátt. Skýring af því tagi er í samræmi við 

rannsóknir Önnu Bentínu Hermansen (2010); Dube o.fl., (2005); Hunter (2006) og 

Vandeusen og Carr (2003) sem hafa sýnt að þolendur kynferðisofbeldis eiga oft í 

erfiðleikum í tengslum við maka og einnig í erfiðleikum varðandi kynlíf.  

7.2. Ofbeldið og afleiðingar þess 

Marktektarpróf fyrir samanburðarbreytur sýndu að hóparnir væru sambærilegir á 

flestum breytum. Samanburður á því kynferðisofbeldi sem þátttakendur höfðu orðið 

fyrir sýndi þó að þátttakendur í hóp 2 tilgreindu á heildina litið meira og grófara ofbeldi 

og meiri þvinganir við framkvæmd ofbeldisins og til að tryggja að þeir kæmu ekki upp 

um ofbeldismennina. Rannsóknir hafa sýnt að alvarleiki misnotkunnar og hvernig 

þvingunum er beitt eru þættir sem hafa mikil áhrif á hverjar afleiðingar af 

kynferðisofbeldi verða (Hunter, 2006). Það er því nauðsynlegt að taka tillit til þessara 

þátta þegar þolendur kynferðisofbeldis fá aðstoð við að vinna úr erfiðleikum sínum.  

Fleiri þátttakendur í hóp 1 töldu ofbeldismanninn ekki hafa beitt sig neinum 

þvingunum til að koma fram vilja sínum en í þátttakendur í hóp 2. Þó að oft séu 

þolendur beittir þvingunum er það svo að barn sem er háð gerandanum þarf sjaldnast 

að beita valdi, sérstaklega ekki þegar gerandinn er foreldri barnsins því barnið á allt sitt 

undir foreldrinu komið (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). Þetta er einnig í samræmi við 

niðurstöður úr óbirtri rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur sem gerð var árið 2002 þar sem fram 

kom að í fæstum tilfellum beitti gerandinn beinu ofbeldi til að fá vilja sínum framgengt, 

heldur var algengara að hann notfærði sér valdastöðu sína gagnvart barninu („17% 

barna misnotuð“, 2002).  

Sami fjöldi hafði orðið fyrir sifjaspelli í báðum hópum en fleiri í hóp 2 höfðu búið 

við sifjaspell í langan tíma. Athyglisvert var að sjá að alls átta þátttakendur voru ekki 

vissir hversu lengi sifjaspell hafði staðið yfir. Höfundur veltir fyrir sér hvort þátttakendur 

gera sér ekki grein fyrir hversu lengi kynferðisofbeldi stóð vegna þess að þeir hafi verið 

mjög ungir eða hvort það hefur fjarað út þannig að þeir gera sér ekki grein fyrir hvernær 

það hætti. Tíðni misnotkunar og hversu lengi misnotkunin stendur yfir er meðal helstu 

áhrifaþátta varðandi hverjar afleiðingar ofbeldisins verða (Putnam, 2003). 

Varðandi hvernig ofbeldismaðurinn tryggði sér þögn þolenda er athyglisvert að 

sjá að í töluvert fleiri tilfellum hjá hóp 1 hafði ofbeldismaðurinn ekki gert neitt sérstakt.  
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Höfundur veltir fyrir sér hvort þeir sem eru að koma í fyrsta viðtal til Stígamóta eru ekki 

farnir að gera sér grein fyrir að ofbeldismaðurinn hafi notað einhverja leið til að tryggja 

að ekki yrði komið upp um hann. Hvort það sé í sumum tilfellum eitthvað sem þolendur 

sjá ekki fyrr en þeir fara að vinna úr erfiðleikum sem tengjast ofbeldinu. Aðeins einn 

þátttakandi í hóp 1 svaraði að ofbeldismaðurinn hefði kennt honum um ofbeldið en 10 í 

hóp 2. Svo getur verið, að fleiri einstaklingar í hóp 1 trúi því enn að þeir eigi sök á 

ofbeldinu þar sem þeir eru ekki búnir að skilja sig frá því. Rannsóknir hafa sýnt að 

gerandinn getur komið sökinni yfir á þolandann þannig að honum finnist hann að 

minnsta kosti eiga sökina að hluta til. Þegar svona afbökun á veruleikanum mótast á 

unga aldri getur hún haft áhrif á viðhorf þolandans fram á fullorðins ár (Anna Bentína 

Hermansen, 2010; Murthi o.fl., 2006). Þannig er ekki ólíklegt að þolandinn kenni sér um 

ofbeldið að hluta til og búi við skömmina sem nagar og eyðileggur, ef ekki er unnið úr 

erfiðleikunum.  

Rannsókn Finkelhor frá árinu 1981 gaf til kynna að sérstaða kynferðisofbeldis í 

æsku fælist í tengslum þolanda við geranda sem oft er nákominn barninu, vinur eða 

jafnvel fjölskyldumeðlimur sem hefur yfirráð yfir barninu og notar sálrænar þvinganir til 

að tryggja vald sitt. Í þannig tilfellum verður ofbeldið gjarnan langvinnra og þrálátara 

(Vandeusen og Carr, 2003). Í báðum hópum var algengast að þátttakendur hefðu fyrst 

verið beittir kynferðisofbeldi á aldrinum fimm til tíu ára (fimm til tíu ára í hóp 1 og fimm 

til níu ára í hóp 2). Þetta er í samræmi við tölur í ársskýrslum Stígamóta fyrir árin 2008 

og 2009 (Ingibjörg Þórðardóttir, 2009; Ingibjörg Þórðardóttir, 2010) en stangast á við 

upplýsingar frá U.S. Deparment of healt Services sem hefur gefið út að mest sé um 

kynferðisofbeldi gagnvart börnum eldri en 12 ára (Putnam, 2003) og einnig rannsókn 

Rannsókna og greininga (2007) en þar kom fram að flestir höfðu orðið fyrir ofbeldinu á 

aldrinum 14 til 15 ára. Höfundur veltir fyrir sér hvers vegna þessi munur sé, hvort þeir 

sem verða fyrir kynferðisofbeldi snemma á barnsaldri leiti frekar til Stígamóta en þeir 

sem verða fyrir því seinna á lífsleiðinni. Aldur þolenda þegar kynferðisofbeldi á sér stað 

er einn af þeim þáttum sem hafa mikil áhrif á hverjar afleiðingarnar af 

kynferðisofbeldinu verða (Putnam, 2003). Samkvæmt Vandeusen og Carr (2003) er 

líklegt að afleiðingar verði enn meiri og erfiðari þegar kynferðisofbeldi beinist gegn 

börnum en unglingum eða fullorðnum. Hjá eldri einstaklingum er sjálfið þroskaðra og 
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oft búa eldri einstaklingar yfir meiri sálrænni seiglu og hafa frekar stuðningsnet og meiri 

möguleika á að fá aðstoð til að vinna úr áfallinu og skilja það frá sjálfum sér.  

Afleiðingar kynferðisofbeldis eru oft margslungnir erfiðleikar sem birtast meðal 

annars í formi fíknar af ýmsu tagi. Margir þátttakenda í rannsókninni höfðu átt við fíkn 

að stríða sem er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Anna Bentína Hermanssen, 

2010; Dube o.fl., 2005; Ferguson o.fl., 2008; Singer o.fl., 1994;). Afleiðingarnar mátti 

einnig sjá í formi skammar, lélegrar sjálfsmyndar, kvíða, reiði, ótta, átröskunar, 

einangrunar, erfiðleika í kynlífi, sektarkenndar, depurðar, erfiðleikum með einbeitingu, 

upplifunum eða myndum af atburðinum, erfiðleikum í tengslum við maka eða vini, 

sjálfsvígshugleiðingum, kynferðislegri hegðun, tilfinningalegum doða, 

hegðunarerfiðleikum og sjálfssköðun sem einnig er í samræmi við fyrri rannsóknir (Anna 

Bentína Hermanssen, 2010; Dube o.fl., 2005; Lemieux og Byers, 2008; Putnam, 2003; 

Vandeusen og Carr, 2003).     

Það er athyglisvert með tilliti til niðurstaðna rannsóknarinnar að þátttakendur í 

hóp 2 höfðu upplifað meira ofbeldi og að við flestar (15 af 18) breytur um erfiðleika 

merktu fleiri úr hóp 2 en hóp 1 (munurinn var þó ekki tölfræðilega marktækur nema á 

minnihluta breytanna). Rannsakandi veltir fyrir sér hvort skýringin geti að hluta til legið í 

því að þátttakendur í hóp 2 gefi fyrri upplifun nýja merkingu og skilgreini aðstæður sem 

ofbeldi núna sem þeir gerðu ekki áður en þeir fóru að vinna í erfiðleikum sínum, þeir geri 

sér betur grein fyrir nú að ýmsir erfiðleikar sem þeir hafa upplifað séu afleiðingar kyn-

ferðisofbeldisins. Að um sé að ræða vitund sem skapast í gegnum meðferðarvinnuna.   

7.3. Fagaðilar sem þátttakendur höfðu rætt ofbeldið við. Sýnileiki 

félagsráðgjafa     

Flestir þátttakendur höfðu rætt ofbeldið við sálfræðing, alls 26 einstaklinar en 12 

einstaklingar höfðu rætt það við félagsráðgjafa og var skipting nokkuð jöfn í hópunum. 

Höfundur telur það sýna að félagsráðgjafar þurfi að vera sýnilegri á þessu sviði. 

Félagsráðgjöf hefur um áratuga skeið þróað aðferðir til að fást við erfiðleika og 

aðstæður í nútímasamfélagi. Hún byggir á þekkingu á umhverfi og stöðu innri og ytri 

áhrifaþátta á líðan og heilbrigði. Hún nýtir þekkingu annara faggreina svo sem 

félagsfræði, heimspeki, líffræði, hagfræði, lögfræði, sálfræði, stjórnmálafræði og 
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mannfræði og myndar þannig heildarsýn á málefni einstaklingins. Aðferðarfræði 

félagsráðgjafar byggist á þjálfun í hlustun eftir mannlegum gildum og næmi fyrir sögu 

einstaklingsins eins og hann setur hana fram hverju sinni og félagsráðgjafi notar sjálfan 

sig sem faglegt og sammanneskjulegt verkfæri til að aðstoða skjólstæðinginn (Brynja 

Óskarsdóttir, 2006). Á árunum 1970 til 1980 var farið að líta meira til þýðingar samtals í 

meðferðarstarfi og kenningar austurríska málfarsheimspekingsins Ludwigs Wittgenstein 

voru rifjaðar upp og farið að nota samtal til að koma af stað breytingarferli í 

meðferðartilgangi. Frásagnaraðferð (e. narrativism) þróaðist síðan úr jarðvegi 

hugsmíðahyggju (e. constructivism) á árunum milli 1980 og 1990. Með því að vinna út 

frá framangreindum þáttum er lögð áhersla á hjálp til sjálfshjálpar (Björg Karlsdóttir, 

Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006). Vinna í þágu þolenda 

kynferðisofbeldis fellur vel að hugmyndafræði og aðferðum félagsráðgjafar. 

Félagsráðgjafar eru meðal annars  þjálfaðir í viðtalstækni sem nýtist vel þegar unnið er 

með svo viðkvæm málefni sem kynferðisofbeldi er. Kadushin og Kadushin (1997) tala 

um þrjár tegundir viðtala á sviði félagsráðgjafar, þ.e. upplýsingaviðtöl fyrir félagslegar 

rannsóknir, könnunarviðtöl til að öðlast skilning og meðferðarviðtöl til að stuðla að 

breytingum hjá skjólstæðingnum og félagslegum aðstæðum hans. Sum viðtöl eru þó 

blanda að þessum markmiðum þar sem oft þarf að gefa fólki upplýsingar um leið og 

reynt er að koma af stað breytingaferli. Í meðferðarviðtölum vinnur félagsráðgjafinn 

með skjólstæðingnum að breytingum á tilfinningum, viðhorfum eða hegðun. 

Félagsráðgjafinn notar sálfræðilegar aðferðir í þeim tilgangi að æfa skjólstæðinginn í 

breyttri hugsun með samþykki hans og í hans þágu. Tilgangur viðtala af þessu tagi er að 

hjálpa og lækna/græða gegnum samskipti í meðferðarlegu sambandi. 

7.4. Andleg líðan   

Einkenni þunglyndis, kvíða og streitu voru meiri hjá þátttakendum í hóp 1 og 

sjálfsvirðing var lægri hjá þeim en þátttakendum í hóp 2.  Rannsóknir hafa sýnt fram á 

samband milli kynferðisofbeldis og ýmissa sálrænna erfiðleika, svo sem þunglyndis, 

kvíða og andfélagslegrar hegðunar (Chen o.fl., 2010; Ferguson o.fl., 2008; Lee  og 

Tolman, 2006; Murthi o.fl., 2006; Putnam, 2003; Vandeusen og Carr, 2003) auk lágrar 

sjálfsvirðingar og sjálfsmyndar (Lee,  og Tolman, 2006; Lemieux og Byers, 2008; Murthi 

o.fl., 2006). Tíðni þunglyndis er há meðal þolenda kynferðisofbeldis en talið er að þrisvar 



  

76 

til fjórum sinnum fleiri konur sem beittar hafa verið kynferðisofbeldi greinist með 

þunglyndi miðað konur sem ekki hafa verið beittar kynferðisofbeldi (Putnam, 2003). Auk 

þess er talið að þunglyndi meðal barna sem hafa verið beitt kynferðisofbeldi sé allt að 

fjórum sinnum algengara en hjá börnum sem ekki hafa verið beitt kynferðisofbeldi 

(Boney-McCoy og Finkelhor, 1996).  

Áberandi er hversu margir, miðað við stærð úrtaksins í rannsókninni höfðu gert 

tilraun til sjálfsvígs. Rannsóknir hafa sýnt að þolendur kynferðisofbeldis eru líklegri til að 

hafa sjálfsvígshugleiðingar og gera tilraunir til sjálfsvígs en þeir sem ekki hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi (Ferguson o.fl, 2008; Ullman og Najdowski, 2009; Vandeusen og Carr, 

2003) og rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi eykur líkur á að þolendur kynferðisofbeldis 

hafi alvarlegar sjálfsvígshugmyndir (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2008; Ullman og 

Najdowski, 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á að viðbrögð þegar þolandi segir frá 

kynferðisofbeldi geti dregið úr sjálfsvígahugleiðingum séu viðbrögðin áþreifanleg og 

þolandi fái stuðning og upplýsingar Ullman og Najdowski (2009). Þessar niðurstöður 

undirstrika mikilvægi þess að þolendum gefist kostur á að vinna úr áföllum og 

erfiðleikum af völdum kynferðisofbeldis. 

Eins og komið hefur fram er sjálfsvirðing hinn mælanlegi þáttur 

sjálfsmyndarinnar (Martín-Albo o.fl., 2007). Sjálfsvirðing er afurð félagslegra samskipta 

og það er mikilvægt fyrir líðan einstaklinga að þeir hafi mikla sjálfsvirðingu (Rosenberg 

o.fl., 1989). Þátttakendur í hóp 2 höfðu umtalsvert hærri sjálfsvirðingu en þátttakendur í 

hóp 1. Sú niðurstaða er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem hafa sýnt að mikilvæg 

breyting verður á sjálfsmynd kvenna þegar þær afhjúpa kynferðisofbeldi og þá fyrst geta 

þær farið að skilja sjálfar sig frá ofbeldinu og hætt að eigna sé sökina á því (Phillips og 

Daniluk, 2004). 

7.5. Samantekt 

Innra starf Stígamóta felst að stærstum hluta í valdeflingu. Með valdeflingu eru 

þolendur kynferðisofbeldis studdir til að takast á við erfiðleika, læra á sjálfa sig og taka 

ákvarðanir um eigið líf. Í vinnu Stígamóta felst viðurkenning á því að kynferðislegt 

ofbeldi hafi skaðlegar afleiðingar en jafnframt hvatning til þeirra sem hafa lent í því, að 

láta það ekki stjórna lífi sínu. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þátttakendur sem verið höfðu í fjórum 

viðtölum eða fleiri hjá Stígamótum höfðu minni einkenni þunglyndis, kvíða og streitu og 

meiri sjálfsvirðingu en þolendur sem komu í fyrsta skipti til Stígamóta. Um er að ræða 

bæði tölfræðilega marktækan og merkingarbæran mun á hópunum á öllum breytum 

DASS kvarðans sem mat einkenni þunglyndis, kvíða og streitu, og tölfræðilega 

marktækan mun á hópunum hvað varðar Rosenberg kvarðann sem mat sjálfsvirðingu. 

Einkenni þunglyndis hjá hóp 1 voru á mörkum miðlungs og alvarlegs þunglyndis en hjá 

hóp 2 mældust þau á stigi vægs þunglyndis. Einkenni kvíða voru á stigi alvarlegs kvíða 

hjá hóp 1 en í neðri viðmiðunarmörkum miðlungs einkenna hjá hóp 2 og einkenni streitu 

mældust miðlungs hjá hóp 1 og væg hjá hóp 2. 

Meðaltal sjálfsvirðingar mældist hærra hjá hóp 2 en hóp 1 sem gefur til kynna að 

einstaklingar sem hafa notið aðstoðar Stígamóta við að vinna úr erfiðleikum varðandi 

kynferðisofbeldið hafi meiri sjálfsvirðingu. Munurinn er tölfræðilega marktækur en þar 

sem ekki eru klínísk viðmið með kvarðanum er ekki hægt að fullyrða að munurinn sé 

einnig merkingarbær.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður þeirra 

rannsókna sem fjallað er um í fræðilega hluta verkefnisins og hafa gefið til kynna að 

þeim sem fá aðstoð við að vinna úr erfiðleikum af völdum kynferðisofbeldis líði betur 

andlega, þeir hafi minni einkenni þunglyndis, kvíða og streitu og hafi meiri sjálfsvirðingu 

(Callahan o.fl., 2004; Kress og Hoffman, 2008; Phillips og Daniluk 2004; Ryan o.fl., 2005; 

Ullman og Najdowski, 2009; Vitriol o.fl., 2009; Wijma o.fl., 2003). 

 Rannsóknin veitir mikilvægar upplýsingar hvað varðar áhrif þess að þolendum 

kynferðisofbeldis gefist kostur á aðstoð við að vinna úr erfiðleikunum. 

Hafa skal í huga að fleiri þátttakendur voru í hóp 1 (n=33) en í hóp 2 (n=29) sem 

magnar gildi þátttakenda í hóp 2 í samanburðinum. Einnig skal bent á að það vantar þá 

verst stöddu í hóp 1 þar sem ekki var hægt að leggja rannsóknina fyrir þá sem erfiðast 

áttu andlega þegar þeir komu í fyrsta viðtal hjá Stígamótum. Engu að síður voru 

þátttakendur í hóp 1 ver staddir miðað við þá þætti sem mældir voru í rannsókninni, 

þ.e. þunglyndi, kvíða, streitu og sjálfsvirðingu, heldur en þeir sem fengið hafa aðstoð við 

að vinna úr erfiðleikunum. Þar sem úrtak í þessari rannsóknin er aðeins 62 einstaklingar 

sem skipt var í tvo hópa endurspegla niðurstöður líðan þátttakenda en óvarlegt er að 
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alhæfa yfir á þýði. Niðurstöðurnar gefa hins vegar ákveðnar vísbendingar um andlega 

líðan þeirra sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi, áður en þeir fá aðstoð hjá Stígamótum 

og eftir að þeir hafa verið þar í lágmark fjórum viðtölum. Þar af leiðandi gefa þær 

ákveðnar vísbendingar um að líðan þolenda kynferðisofbeldis breytist með þátttöku í 

starfi Stígamóta. 
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8. Lokaorð     

Rannsóknin leiddi í ljós að þátttakendur sem verið höfðu í fjórum viðtölum eða fleiri hjá 

Stígamótum höfðu minni einkenni þunglyndis, kvíða og streitu og meiri sjálfsvirðingu en 

þolendur sem komu í fyrsta skipti til Stígamóta. Um er að ræða bæði tölfræðilega 

marktækan og merkingarbæran mun á hópunum á öllum breytum DASS kvarðans sem 

mat einkenni þunglyndis, kvíða og streitu, og tölfræðilega marktækan mun á hópunum 

hvað varðar Rosenberg kvarðann sem mat sjálfsvirðingu. Þessar niðurstöður benda á 

mikilvægi þess að þolendur kynferðisofbeldis hafi aðgang að aðstoð til að vinna úr 

erfiðleikum sínum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir að þátttakendur í hóp 2 hafi átt 

við meiri erfiðleika að stríða áður en þeir leituðu til Stígamóta hafa þeir marktækt minni 

einkenni þunglyndis, kvíða og streitu og þeir hafa marktækt meiri sjálfsvirðingu en 

þátttakendur í hóp 1. Af niðurstöðunum má ráða að þjónusta Stígamóta bæti andlega 

líðan þolenda kynferðisofbeldis með því að draga úr einkennum þunglyndis, kvíða og 

streitu og auka sjálfsvirðingu. 

Nálgun félagsráðgjafar, heildarsýn á einkar vel við þegar unnið er með erfiðleika 

af völdum kynferðisofbeldis. Horfa þarf á einstaklinginn í aðstæðum sínum og umhverfi 

og taka tillit til aðstæðna og erfiðleika sem hann hefur þurft að takast á við. 

Félagsráðgjöf stuðlar að endurreisn. Hún leitast við að bæta aðstæður og félagslega 

virkni einstaklinga, með því að taka mið af félagslegum tengslum þeirra sem verða til 

vegna gagnkvæmra áhrifa einstaklings og umhverfis (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Félagsráðgjafi hefur þekkingu á sálrænum og félagslegum þáttum og samspili þeirra, 

ásamt kunnáttu í viðtalstækni og hópastarfi sem getur nýst þolendum kynferðisofbeldis 

vel í meðferðarstarfi. 

Eins og kemur fram í kafla um framkvæmd rannsóknarinnar er sá annmarki á 

henni að ekki var talið hægt að bjóða öllum sem komu í fyrsta viðtal að svara 

spurningalistunum vegna andlegs ástands þeirra. Einnig er misræmi í aldursbilum hjá 

hópum 1 og 2 í spurningu um aldur þegar þátttakendur voru fyrst beittir 

kynferðisofbeldi. Ástæða fyrir því er útskýrð í kafla um framkvæmd rannsóknarinnar. 
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Einnig má benda á það sem veikleika rannsóknarinnar að ekki var hægt að leggja 

spurningarnar fyrir sama fólkið í fyrsta og seinna viðtali.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að notaðir voru viðurkenndir kvarðar til mælinga 

á þunglyndi, kvíða, streitu og sjálfsvirðingu. Það er einnig styrkur rannsóknarinnar að 

hóparnir voru tölfræðilega sambærilegir á flestum bakgrunns- og samanburðarbreytum 

sem vegur á móti veikleikum sem fylgja því að geta ekki lagt spurningarnar fyrir sama 

fólkið í fyrsta og seinna viðtali. Líta má á það sem bæði styrk og veikleika 

rannsóknarinnar að rannsakandi hafði engin tengsl við málaflokkinn fyrir gerð þessarar 

rannsóknar. 

Það er von höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar leiði til aukinnar vitundar í 

málefnum þolenda kynferðisofbeldis og leiði til útbóta í málaflokknum og aukins 

framboðs á aðstoð við að vinna úr afleiðingum ofbeldisins.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða betur hvaða breyting á 

sér stað í meðferðarferlinu, hvort þolendur sjá ofbeldið í öðru ljósi og endurskilgreini 

líðan sína þegar þeir fara að vinna í afleiðingunum. Áhugavert væri að skoða betur 

afleiðingar kynferðisofbeldis út frá tengslum þolanda og ofbeldismanns. Einnig mætti 

skoða aðferðir sem ofbeldismenn nota til að tryggja þögn þolenda og hvað veldur því að 

þolendur taka oft á tíðum á sig sökina að einhverju leyti. Áhugavert væri einnig að kanna 

hvort samband væri á milli þess að þolendur segi frá ofbeldinu, hvernig viðbrögð þeir fá 

og hverjar afleiðingar þess verða. Í því sambandi væri komið inn á þöggunaröfl og áhrif 

sem kynferðisofbeldi hefur, ekki aðeins á einstaklinga heldur á heilu fjölskyldurnar. 

Einnig telur höfundur tilefni til að skoða íslenskar skilgreiningar og flokkanir á 

kynferðisofbeldi sem unnið er út frá hjá barnaverndaryfirvöldum og dómskerfinu. 
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Fylgiskjal 1.  Marktektarpróf 

Marktektarpróf fyrir bakgrunnsbreytur 

 

 

 

 

 

 

Marktektarpróf fyrir birtingarmynd og afleiðingar ofbeldisins 

  Marktektarpróf P-gildi Marktekt 

Aldur T= 0,398  p>0,05 Ekki marktækur munur 

Menntunarstig T=0,985 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Atvinnuþátttaka T=4,100 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Hjúskaparstaða T=6,268 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Tegund ofbeldis  
Marktektarpróf  P-gildi Marktekt  

Sifjaspell T=0,110 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Andlegt ofbeldi T=1,243 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Kynferðisleg áreitni T=2,385 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Líkamlegt ofbeldi T=0,143 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Nauðgunartilraun T=0,799 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Nauðgun T=4,620 p<0,05 Marktækt 

Aldur við fyrsta ofbeldi T=0,729 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Tími sem sifjaspell stóð T=0,381 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Þvinganir sem ofbeldismaður beitti 

Hótanir T=0,044 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Vopn/áhöld T=2,770 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Líkamlegt ofbeldi T=1,390 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Annað T=2,227 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Aðferðir sem ofbeldismaðurinn notaði til að tryggja þögn þolanda 
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Ekkert sérstakt T=2,483 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Gaf gjafir/mútaði T=2,583 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Hótanir   T=3,025 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Líkamlegt ofbeldi T=2,412 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Annað  T=3,566 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Ekki viss 1,348 p>0,05 Ekki marktækur munur 

Kenndi þolanda um 
ofbeldið 

T=10,463 p<0,05 Marktækt  

Afleiðingar kynferðisofbeldisins 

Matarfíkn  T=3,025 p>0,05 Ekki marktækt 

Áfengisfíkn  T=0,003 p>0,05 Ekki marktækt 

Fíkn í önnur vímuefni T=0,009 p>0,05 Ekki marktækt 

Engin fíkn T=5,179 p<0,05 Marktækt  

Léleg sjálfsmynd T=0,482 p>0,05 Ekki marktækt 

Kvíði  T=3,433 p>0,05 Ekki marktækt 

Reiði  T=2,836 p>0,05 Ekki marktækt 

Átröskun  T=2,074 p>0,05 Ekki marktækt 

Kynlíf erfitt  T=1,150 p>0,05 Ekki marktækt 

Depurð  T=1,749 p>0,05 Ekki marktækt 

Upplifanir eða myndir T=0,276 p>0,05 Ekki marktækt 

sjálfsvígshugleiðingar T=2,659 p>0,05 Ekki marktækt 

Kynferðisleg hegðun T=2,954 p>0,05 Ekki marktækt 

Sjálfssköðun  T=2,144 p>0,05 Ekki marktækt 

Skömm  T=8,072 p<0,05 Marktækt  

Ótti  T=5,622 p<0,05 Marktækt  
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Einangrun  T=4,218 p<0,05 Marktækt  

Erfiðleikar í tengslum við 
maka/vini 

T=9,235 p<0,05 Marktækt  

Einbeitingu  T=6,141 p<0,05 Marktækt  

Tilfinningalegur doði T=4,606 p<0,05 Marktækt  

Hegðunarerfiðleika  T=3,921 p<0,05 Marktækt  

Sektarkennd  T=5,083 p<0,05 Marktækt  

Sjálfsvígstilraunir  T=0,707 p>0,05 Ekki marktækt 

Fagaðilar sem þátttakendur höfðu rætt við 

Engir fagaðilar T=2,479 p>0,05 Ekki marktækt 

Lækni  T=1,527 p>0,05 Ekki marktækt 

Starfsfólk geðdeildar T=0,457 p>0,05 Ekki marktækt 

Geðlækni  T=0,786 p>0,05 Ekki marktækt 

Félagsráðgjafa  T=0,062 p>0,05 Ekki marktækt 

Sálfræðing  T=2,144 p>0,05 Ekki marktækt 

Marktektarpróf fyrir DASS, þunglyndis, kvíða og streitukvarða 

 
Marktektarpróf  P-gildi Marktekt  

Þunglyndi T=2,946 p<0,05 Marktækt  

Kvíði  T=2,496 p<0,05 Marktækt  

Streita   T=2,151 p<0,05 Marktækt  

 

Marktektarpróf fyrir sjálfsmatskvarða Rosenberg´s  

 Marktektarpróf  P-gildi Marktekt  

Sjálfsvirðing  T=2,183 p<0,05 Marktækt  
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Fylgiskjal 2. Sjálfsmatskvarði Rosenbers  

Viðtal númer___________ 

 
Sjálfsmatskvarði Rosenbergs 

(Rosenberg self-esteem scale) 
  

Að hve miklu leyti ertu sammála eða ósammála eftirfarndi atriðum? 
(dragðu hring um svar fyrir hvert atriði). 
 
 Mjög sammála ósammála mjög      
 sammála    ósammála 

a. Mér finnst ég vera einhvers virði sem persóna 1 2 3 4 

a.m.k. til jafns við aðra. 

 

b. Mér finnst ég hafa marga góða eiginleika 1 2 3 4 

 

c. Þegar á heildina er litið hef ég tilhneigingu 1 2 3 4 

til að líta á sjálfa mig sem misheppnaða. 

 

d. Ég get gert hluti jafnvel og flestir aðrir 1 2 3 4 

 

e. Mér finnst ég ekki hafa margt til að vera stolt af 1 2 3 4 

 

f. Ég hef jákvætt viðhorf til sjálfrar mín 1 2 3 4 

 

g. Þegar á heildina er litið er ég ánægt með sjálfa mig 1 2 3 4 

 

h. Ég vildi óska að ég gæti borið meiri virðingu fyrir 1 2 3 4 

sjálfri mér. 

 

i. Vissulega finnst mér ég stundum einskis nýt 1 2 3 4 

 

j. Stundum finnst mér ég alveg ómöguleg 1 2 3 4 
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Fylgiskjal 3. DASS kvarðinn 

DASS  Viðtal nr.______________ 

Lestu hverja fullyrðingu og dragðu hring um tölu 0, 1, 2 eða 3 sem segir til um hve vel hver 

fullyrðing átti við í þínu tilviki síðustu vikuna.  Það eru engin rétt eða röng svör. Eyddu ekki of 

miklum tíma í að velta fyrir þér hverri fullyrðingu. 

0 = Átti alls ekki við mig 

1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 

2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 

3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 

1  Ég komst í uppnám yfir hreinum smámunum 0 1 2 3 

2  Ég fann fyrir munnþurrki 0 1 2 3  

3  Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum tilfinningum 0 1 2 3  

4  Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt of hröð öndun, mæði án 0 1 2 3 
líkamlegrar áreynslu). 

5  Ég gat ekki byrjað á neinu. 0 1 2 3  

6  Ég hafði tilhneigingu til að bregðast of harkalega við aðstæðum 0 1 2 3  

7  Mér fannst ég vera óstyrk(ur) (t.d. að fæturnir væru að gefa sig). 0 1 2 3  

8  Mér fannst erfitt að slappa af. 0 1 2 3 

9  Ég lenti í aðstæðum sem gerðu mig svo kvíðna/kvíðinn að mér létti 0 1 2 3  
stórum þegar þeim lauk. 

10  Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins. 0 1 2 3  

11  Ég komst auðveldlega í uppnám 0 1 2 3  

12  Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku 0 1 2 3  

13  Ég var hrygg(ur) og þunglynd(ur). 0 1 2 3  

14  Ég var óþolinmóð(ur) ef eitthvað lét á sér standa (t.d. lyftur, 0 1 2 3  
umferðarljós, ég var  látin(n) bíða). 

15  Mér fannst það ætlaði að líða yfir mig. 0 1 2 3  

16  Mér fannst ég hafa misst áhugann á næstum öllu 0 1 2 3 

17  Mér fannst ég ekki vera mikils virði sem manneskja. 0 1 2 3 

18  Mér fannst ég frekar hörundsár. 0 1 2 3 

19  Ég svitnaði töluvert (t.d. sviti í lófum) þó það væri ekki heitt og ég 0 1 2 3 
hafi ekki reynt mikið á mig. 

20  Ég fann fyrir ótta án nokkurrar skynsamlegrar ástæðu 0 1 2 3  
 

21  Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því. 0 1 2 3  
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Mundu stigagjöfina  

 0 = Átti alls ekki við mig 

 1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 

 2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 

 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann. 

 

22  Mér fannst erfitt að ná mér niður 0 1 2 3 

23  Ég átti erfitt með að kyngja. 0 1 2 3 

24 Ég virtist ekki geta haft neina ánægju af því sem ég var að gera. 0 1 2 3  

25  Ég varð var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki reynt á mig (t.d. 0 1 2 3 
hraðari hjartsláttur, hjartað sleppti úr slagi). 

26  Ég var döpur/dapur og niðurdregin(n). 0 1 2 3 

27  Mér fannst ég vera mjög pirruð/pirraður 0 1 2 3 

28 Mér fannst ég nánast gripin(n) skelfingu. 

29  Mér fannst erfitt að róa mig eftir að eitthvað kom mér í uppnám. 0 1 2 3 

30  Ég var hrædd(ur) um að „klikka“ á smávægilegu verki sem ég var 0 1 2 3 
ekki kunnug(ur). 

31  Ég gat ekki fengið brennandi áhuga á neinu. 0 1 2 3 

32  Ég átti erfitt með að umbera truflanir á því sem ég var að gera. 0 1 2 3 

33  Ég var spennt(ur) á taugum. 0 1 2 3 

34  Mér fannst ég nánast einskis virði. 0 1 2 3 

35  Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir að ég héldi áfram við 0 1 2 3 
það sem ég var að gera 

36  Ég var óttaslegin(n). 0 1 2 3 

37  Ég sá ekkert í framtíðinni sem gaf mér von. 0 1 2 3 

38  Mér fannst lífið vera tilgangslaust. 0 1 2 3 

39  Ég var ergileg(ur). 0 1 2 3 

40  Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem ég fengi hræðslukast 0 1 2 3 
(panik) og gerði mig að fífli. 

41  Ég fann fyrir skjálfta (t.d. í höndum). 0 1 2 3 

42  Mér fannst erfitt að hleypa í mig krafti til að gera hluti. 0 1 2 3 
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Fylgiskjal 4. Bakgrunns- og samanburðarspurningar 

Viðtal nr. ________ 

1. Aldur ___________ 

2. Kyn _____________ 

3. Þjóðerni ______________ 

4. Atvinna (merkið við aðalstarf) 

__Er barn (á því ekki við)  __Öryrki __Ellilífeyrisþegi  

__Heimavinnandi  __Nemandi __Annað 

__Í fullu starfi  __Kynlífsþjónusta  __Án atvinnu      __Í hlutastarfi 

5. Hjúskaparstaða (vinsamlegast merkið við EINN reit) 

__Er barn (á ekki við)  __Í sambandi          __Er að skilja/slíta sambúð  __Ekkja/ekkill   
 
__Einhleyp/ur __Í sambúð/hjúskap    __ Fráskilin/n __ Annað 

6. Menntun (vinsamlegast merkið við EINN reit) 

__Lauk ekki grunnskólanámi     __Í iðnnámi/sérnámi  __Lokið háskólanámi  

__Í grunnskóla      __Í öðru námi __lokið iðnnámi/sérnámi  

__Í framhaldsskóla   __Lokið grunnskólanámi  __Lokið öðru námi  

__Í háskólanámi  __Lokið  framhaldsskólanámi  

7. Hvers konar ofbeldi hefur þú verið beitt/ur? (merkið við ALLT sem á við)  

__Sifjaspell  __Grunur um sifjaspell __Nauðgun   

__Grunur um nauðgun      __ Nauðgunartilraun __Klám                            

__Vændi  __Kynferðisleg áreitni  __Ofsóknir ofbeldismanns   

__Andlegt ofbeldi __Líkamlegt ofbeldi  __Annað           __Ekki viss 

8. Hvað varstu gömul/gamall þegar þú telur að þú hafir FYRST verið beitt/ur kynferðislegu ofbeldi? 

(Vinsamlegast merktu við EINN reit) 

__0-4  __15-19 __30-34 __45-49 __60 eða eldri    

__5-9 __20-24 __35-39 __50-54 __Ekki viss         

__10-14 __25-29 __40-44 __55-59 

9.  Ef sifjaspell, hversu lengi telur þú að það hafi staðið yfir? (Vinsamlegast merkið við þann reit sem kemst 

NÆST við tímalengd ofbeldisins) 

__Eitt skipti  __1-5 ár __Ekki viss  

__Innan við 1 ár   __6 ár eða lengur  



  

95 

10. Hefur þú gert tilraun til sjálfsvígs?   __Nei  __Já     

Ef já, hversu oft og hvað er langt síðast síðast?________________________________                                                                                                                                               

11. Átt þú eða hefur þú átt við fíkn að stríða? 

__Enga fíkn __Áfengisfíkn __Klámfíkn 

__Matarfíkn __Önnur vímuefni __ Annað* 

__Spilafíkn    __Kynlífsfíkn                __Ekki viss  

Ef annað, þá hvaða?_____________________________________________________ 

12. Hverjar af afleiðingum ofbeldisins hafði þér þótt erfitt að glíma við? (Merkið við ALLT sem við á). 

Spurningin á við áður en þú komst fyrst í viðtal hjá Stígamótum. 

__Erfiðar endurupplifanir eða myndir af atburðinum  __Sektarkennd 

__Erfiðleikar í tengslum við maka/vini                     __Kynlíf erfitt 

__Sjálfsvígshugleiðingar             __Einangrun 

__Erfitt með einbeitingu                            __Átröskun 

__Depurð  __Skömm 

__Tilfinningalegur doði   __Kvíði 

__Hegðunarerfiðleikar   __Reiði 

__Kynferðisleg hegðun  __Ótti 

__Léleg sjálfsmynd   __Annað* 

__Sjálfssköðun   __Ekki viss 

__Engar afleiðingar 

Ef annað, þá hvað?____________________________________________________   

13. Sagðir þú frá ofbeldinu meðan á því stóð eða strax eftir að því lauk?  

 __Nei   __Já  __Ekki viss 

14. Ef já, hverjum? (Merkið við ALLT sem við á) Maki getur hér verið eiginmaður/-kona, sambýlismaður/-kona 

og/eða kærasti/kærasta 

__Maka  __Föður  __Vinkonu/vini  __Öðrum 

__Móður __Öðrum í fjölskyldunni       __Fagaðila             __Ekki viss 

15. Hver voru viðbrögðin?  __Enginn trúði    __ Allir trúðu    __Sumir trúðu    __Ekki viss 

16. Hverjum hefur þú sagt frá ofbeldinu áður en þú leitaðir hingað? (Merkið við ALLT sem við á). Maki getur 

hér verið eiginmaður/kona, sambýlismaður/kona og/eða kærasti/kærasta 

__Engum __Föður __Fagaðila 

__Maka __Öðrum í fjölskyldunni __Öðrum 

__Móður __Vinkonu/vini __Ekki viss 
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17. Til hvaða fagaðila hefur þú leitað vegna eigin persónulegra og/eða heilsufarslegra mála? (þá ekki vegna 
kvefs, hita o.s.frv.). (Merkið við ALLT sem við á). 

__Engra fagaðila __Sálfræðings __Neyðarmóttökunnar  

__Læknis __Fagaðila í vímuefnameðferð        __Barnahúss     

__Starfsfólks geðdeildar __Prests  __Annað  

__Geðlæknis __Skólastarfsmanns  __Ekki viss 

__Félagsráðgjafa __Lögreglufulltrúa  

__Félagsþjónustunnar __Kvennaathvarfsins   

18. Við hvaða fagaðila hefur þú rætt um ofbeldið? 

__Enga fagaðila __Sálfræðing __Neyðarmóttökuna  

__Lækni __Fagaðila í vímuefnameðferð __Barnahús    

__Starfsfólk geðdeildar __Prest __Annað 

__Geðlækni  __Skólastarfsmann t.d. námsráðgjafa __Ekki viss    

__Félagsráðgjafa __Lögreglufulltrúa  

__Félagsþjónustuna  __Kvennaathvarfið 

 

19. Tengsl ofbeldismannsins við þig? (Merkið við EINN reit). 

__Faðir/stjúpfaðir __Frænka  __Vinur/kunningi __Fagaðili*       

__Móðir/stjúpmóðir  __Afi/stjúpafi __Umsjónaraðili utan fjölskyldunnar __Annar aðili  

 __Bróðir/stjúpbróðir __Amma/stjúpamma      __Ókunnugur  

__Systir/stjúpsystir __Gift/ur inn í fjölskylduna  __Yfirmaður            

__Frændi __Fjölskylduvinur __Samstarfsmaður 

 *Ef fagaðili, þá hver?_______________________________________________ 

20. Notaði ofbeldismaðurinn eitthvað af eftirtöldu? (Vinsamlegast merkið við ALLT sem við á). 

__Hótanir __Vopn/áhöld   __Líkamsmeiðingar __Annað 

21. Hefur þú rætt ofbeldið við ofbeldismanninn?  __Nei __Já       __Óvíst 

Ef já, hver voru viðbrögð ofbeldismannsins? 

__Viðurkenndi ofbeldið __Kenndi mér um ofbeldið 

__Hafnaði ofbeldinu __Ekki viss 

 

22. Hvernig tryggði ofbeldismaðurinn sér þögn þína? (Merkið við ALLT sem við á). 

__Hann gerði ekkert sérstakt  __Með líkamlegu ofbeldi 

__Gaf gjafir/mútaði  __Annað 

__Kenndi mér um ofbeldið(skömm, sektarkennd)  __Ekki viss 

__Notaði hótanir    
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Fylgiskjal 5. Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn 

„Áhrif af starfi Stígamóta“ 

Fyrirlögn eftirfarandi spurningalista er liður í meistara-rannsókn Ingu Vildísar 

Bjarnadóttur í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður er 

Chien Tai Shill aðjunkt við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

 

Með rannsókninni verður skoðað hvernig starfsemi Stígmóta hefur áhrif á líðan þeirra 

sem nýta sér þjónustuna. Ætlunin er að athuga hvort mæla megi breytingu á líðan hjá 

fólki sem kemur í fyrsta skipti miðað við hjá þeim sem hafa komið fjórum sinnum eða 

oftar. Spurningarnar verða þær lagðar fyrir tvo hópa, annars vegar fólk sem kemur í 

fyrsta viðtal og hins vegar fólk sem hefur komið í fjögur viðtöl eða fleiri. Spurningarnar 

verða lagðar fyrir á tímabilinu 1. júlí til 30. september 2010. 

Vonast er til að rannsóknin gefi vísbendingu um áhrif af starfsemi Stígamóta og munu 

niðurstöðurnar verða nýttar til að sýna fram á mikilvægi Stígamóta og til að afla 

fjármagns til starfseminnar, gefi þær tilefni til þess.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Allar upplýsingar sem þátttakendur 

veita í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og 

nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu 

frumgagna. Nöfn þátttakenda munu hvergi koma fram svo ekki verður hægt að rekja 

svör til þeirra. Aðeins rannsakandi og ábyrgðarmaður munu hafa aðgang að gögnunum.  

 

Á það skal bent að það getur verið viðkvæmt fyrir þátttakendur að svara spurningunum. 

Þátttakendum er frjálst að hætta við útfyllingu spurningalistanna og þar með þátttöku í 

rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa. Það mun ekki hafa neinar afleiðingar í 

för með sér og þjónusta Stígamóta verður söm hvort sem þátttöku er hætt eða ekki. 

Einnig má sleppa því að svara einstaka spurningum. Það er þó hagur rannsóknarinnar að 

sem flestum spurningum sé svarað og af eins mikilli nákvæmni og hægt er. 

 

Rannsóknin byggir að hluta til á svörum við spurningum sem Stígamót leggja fyrir í fyrsta 

viðtali. Auk þess eru tveir spurningalistar lagðir fyrir fólk sem er að koma í fyrsta viðtal 

og tekur um 15 mínútur að svara þeim. Fyrir þá sem hafa áður komið í fjögur viðtöl eða 
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fleiri eru spurningalistarnir þrír og tekur samtals 20-25 mínútur að svara þeim. Skil á 

spurningalistunum skoðast sem upplýst samþykki fyrir þátttöku þinni í rannsókninni. 

Hafir þú frekari spurningar varðandi rannsóknina er velkomið að hafa samband við Ingu 

Vildísi Bjarnadóttur, s. 8620814, netfang ivb3@hi.is eða Chien Tai Shill, s. 8256424 

ctshill@hi.is  

Kærar þakkir.  

Inga Vildís Bjarnadóttir, MA nemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 


