
Háskólinn 
á Akureyri Reykjavík 21. janúar 2019

Viðtakandi: Nefndasvið Alþingis.

Umsagnaraðili: dr. Sigrún Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur, lektor og formaður 
framhaldsnámsdeildar heilbrigðisvísindasviðs við Háskólann á Akureyri, ritari í stjórn 
Rannsóknamiðstöðvar gegn ofbeldi við Háskólann á Akureyri og í Samtökum um 
stuðningssetur fyrir ungt fólk, Bergið.

Undirrituð hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um áætlun fyrir árin 2019-2022 
um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess. 149. löggjafarþing 2018-2019. Þingskjal 550 - 
409. mál.

Umsögn:

I. FRAMTÍÐARSÝN OG VIÐFANGSEFNI.

Fjallað er sérstaklega um bætt viðbrögð og málsmeðferð í réttarvörslukerfinu.

Athugasemd 1: Mjög mikilvægt er að fjalla einnig sérstaklega um bætt úrræði, viðbrögð og 
meðferðir í heilbrigðis- og menntakerfinu, því samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 
er ofbeldi alvarlegt heilbrigðisvandamál. Allar þjóðir heims eru hvattar til að styrkja og auka 
forvarnir gegn ofbeldi og koma því markvisst inn í mennta-, félagsmála-, laga- og 
heilbrigðiskerfið og mikilvægt er að hefja forvarnir snemma. Það þarf markvisst að koma 
slíkri kennslu inn í kennsluskrá þeirra fagstétta sem í starfi sínu gætu hugsanlegar átt eftir að 
vinna með einstaklingum sem eru í áhættu fyrir einhvers konar ofbeldi.

II. MARKMIÐ OG ÁHERSLUR

Athugasemd 2: Aftur lögð megin áhersla á réttarvörslukerfið, það er mjög mikilvægt en 
einnig er mikilvægt að leggja áherslu á heilbrigðis- og menntakerfið, þar sem það er þau kerfi 
sem minnst vakning hefur verið í um ofbeldi, m.t.t. menntunar fagfólks og verklags í 
heilsugæsu og á heilbrigðisstofnunum, sem er oft fyrsti staður sem þolendur leita með 
afleiðingar ofbeldis og er kjörinn vettvangur fyrir snemmtæka íhlutun eins og í mæðra-, 
(foreldra-), ung- og smábarnavernd.

III. AÐGERÐAÁÆTLUN

A. Vakning -  fræðsla og forvarnir.



A.1. Fræðsla um ofbeldi tilþeirra sem vinna með börnum í skóla-, íþrótta- og æskulýðsstarfi. 

Athugasemd 3: Má bæta við "og tómstundastarfi".

Athugasemd 4: Hér er mjög mikilvægt að koma slíku markvisst inn í kennsluskrá fagstétta 
sem koma til með að vinna með börnum, þ.a. í grunnnámi læra nemar um forvarnir, viðbrögð 
og úrræði, slíku er víða ábótavant í dag.

Markmið: Að þeir sem vinna með börnum og ungmennum þekki helstu birtingarmyndir 
ofbeldis og bregðist fyrr við og á réttan hátt þegar grunur er um ofbeldi.

Athugasemd 5: Leggja áherslu á mikilvægi tilkynningaskyldu, þ.a. starfsfólk tilkynni slíkt, 
þ.s. það er mælikvarðinn.

Samstarfsaðilar: Athugasemd 6: Háskólasamfélagið, þar sem slík menntun fyrir fagfólk á að 
fara fram, áður en fólk fer að vinna með fólki.

Mælikvarði: Að tilkynningum til barnaverndaryfirvalda fjölgi ....

Athugasemd 7: Er það réttur mælikvarði? Hvað með að forvarnir séu það öflugar að það dragi 
úr ofbeldi og þurfi því ekki að tilkynna?

A.3. Gæðakröfur og vottun um fyrirmyndarstarf í íþrótta- og æskulýðsstarfi.

Athugasemd 8: ... og tómstundastarfi (s.s. tónlistaskólar ofl.).

A.5. Fræðsluefni um ofbeldi fyrir leikskólabörn.

Athugasemd 9: Mikilvægt að koma slíkri kennslu inn í kennsluskrá leikskólakennaranema. 

Markmið: Að fræða börn um rétt þeirra til lífs án ofbeldis.

Athugasemd10: Er þetta raunhæft markmið fyrir þennan aldur? Þarf að vera víðtækara. 

Mælikvarði: Að fræðsluefni hafi verið dreift....

Athugasemd 11: Að fræðsla hafi farið fram, ekki nóg að dreifa fræðsluefni til leikskólabarna.

Athugasemd 12: Bæta við að kennsla verði komin markvisst inn í kennsluskrá í kennaranámi 
og öðru námi sem starfsfólk sækir.

A.7. Samræmd heilsuvernd skólabarna á landsvísu.

Athugasemd 13: Bæta við að koma slíkri kennslu markvisst inn í kennsluskrá fyrir menntun 
heilbrigðisstétta, s.s. um ofbeldi og samstarfsaðilar verði þá einnig háskólar landsins.

Mælikvarði: Að minnsta kosti 80% nemenda ....

Athugasemd 14: Hvers vegna er ekki mælikvaði að allir nemendur fái slíkt?

A.8. Vitundarvakning í samfélaginu gegn haturstali.



Athugasemd 15: Koma markvisst inn í kennsluskrá í námi fagstétta sem koma til með að 
vinna með það. Samstarfsaðilar eru þá einnig háskólar landsins.

A.10. Fræðsla um úrræði fyrir þolendur ofbeldis um allt land.

Athugasemd 16: Má einnig nefna hér að fræðslan nái til fanga, einstaklinga í neyslu fíkniefna 
og í vændi. Mikilvægt að koma inn í kennsluskrá fyrir menntun starfsfólks sem vinnur með 
þeim einstaklingum. Samstarfsaðilar yrðu þá einnig Fangelsismálastofnun og háskólar á 
landiun. Einnig vantar þverfagleg langtímarúrræði fyrir þolendur ofbeldis, þeim að 
kostnaðarlausu.

B. Viðbrögð — verklag og málsmeðferð.

B.1. Stuðlað að menntun um ofbeldismál fyrir þá sem starfa innan réttarvörslukerfisins.

Athugasemd 17: Hér má bæta við eins og komið hefur fram hér að ofan, fyrir þá sem starfa 
innan heilbrigðis- og menntakerfisins. Það er mikilvægt að mennta allt fagfólk sem kemur að 
ofbeldismálum. Horfa skal til áfallamiðaðrar þjónustu í öllum kerfum, þverfaglega, eins og 
innleidd hefur verið t.d. í Bandaríkjunum og Ástralíu.

Athugasemd 18: "og þá einkum á sérstöðu tiltekinna viðkvæmra hópa, þ.m.t. innflytjendur, 
fatlað fólk og aldraðir" ... hér má bæta við fanga, einstaklinga með fíknivanda og í vændi, sem 
mæta oft miklum fordómum í kerfinu. Samstarfsaðilar yrðu þá einnig háskólar hér á landi sem 
sjá um menntun viðkomandi faghópa.

C. Valdefling — samstarf og samhæfing.

C.2. Upplýsingavefur um ofbeldi.

Opnaður verði upplýsingavefur með margþættu efni um ofbeldismál.

Athugasemd 19: Rannsóknamiðstöð gegn ofbeldi var stofnuð við Háskólann á Akureyri árið 
2011 https://www.unak.is/is/rannsoknir/rannsoknamidstod-gegn-ofbeldi Í tengslum við hana 
hafa farið fram málþing og ráðstefnur ásamt því sem meistaranemar vinna rannsóknir sínar á 
sviði ofbeldis.

Eitt að verkefnum hefur verið að vinna að upplýsingavef með viðamiklum upplýsingum og 
flestu því sem fram kemur í þessari áætlun: https://www.alltumofbeldi.is/

Skortur á fjármagni hefur staðið frekara starfi fyrir þrifum og er von að úr því gæti ræst með 
frekara samstarfi við yfirvöld.

C.3. Stuðningur við þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi.

Athugasemd 20: Mjög mikilvægt að koma á fót sem fyrst. Styrkleikar þjónustumiðstöðvarinar 
er að verkefnið verður metið af óháðum aðilum að tveimur árum liðnum og verður unnið í 
samstarfi við Rannsóknamiðstöð gegn ofbeldi og Háskólann á Akureyri.

C.4. Viðbragðsteymi um sérhæfða ráðgjöf tilþolenda ofbeldis á landsbyggðinni.

https://www.unak.is/is/rannsoknir/rannsoknamidstod-gegn-ofbeldi
https://www.alltumofbeldi.is/


Sett verði af stað tilraunaverkefni þar sem myndað verði teymi félagsráðgjafa, geðlækna, 
sálfræðinga ...

Athugasemd 21: Mikilvægt þegar verið er að telja upp fagstéttir að nefna þær stéttir sem sitja 
við sama borð, s.s. hjúkrunarfræðinga, þ.s. þeir veita oftast viðeigandi stuðning á 
lansbyggðinni s.s. á heilsugæslu. Ný þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi 
og Aflið á Akureyri á tvímælalaust að bera ábyrgð á slíku verkefni ásamt Bjarkarhlíð, á 
norður- og austurlandi, þar sem sérfræðiþekking er vissulega til staðar. Rannsóknamiðstöð 
gegn ofbeldi og Háskólinn á Akureyri eru í undirbúningshópi fyrir þjónustumiðstöð á 
Norðurlandi og því ætti þau einnig að vera samstarfsaðilar í þessum lið.

C.8. Hagsmunagæsla aldraðra þegar grunur er um að þeir séu beittir ofbeldi.

Samstarfsaðilar. Athugasemd 22: Hér má einnig nefna Háskólann á Akureyri þar sem boðið er 
upp á þverfagleft framhaldsnám á meistarastigi í öldrun og heilbrgiði.

C.9. Mat á þörf fyrir kvennaathvörf á landsbyggðinni.

Samstarfsaðilar:

Athugasemd 23: Bæta við þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi og Aflinu á 
Akureyri. Mjög mikilvægt að tengja slíka starfshópa við þjónustu í heimabyggð, að nýta þá 
reynslu og þekkingu sem er til staðar hjá þeim sem þar búa og starfa.

Greinargerð:

Aðgerðaráætlun þessi er vel unnin og ýtarlega á sumum sviðum og en má þó bæta á öðrum 
sviðum.

A. Vakning -  fræðsla og forvarnir.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er ofbeldi alvarlegt heilbrigðisvandamál. Allar þjóðir 
heims eru hvattar til að styrkja og auka forvarnir gegn ofbeldi og koma því markvisst inn í 
mennta-, félagsmála-, laga- og heilbrigðiskerfið og mikilvægt er að hefja forvarnir snemma.

Því er mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir ofbeldi og byrja við upphaf hvers lífs, í 
móðurkviði, í mæðravernd. Auka fræðslu til heilbrigðisstarfsfólks sem starfar með foreldrum 
sem eiga von á barni og þeirra sem koma til með að sjá um eftirlit í framhaldinu. Efla fræðslu 
til kennara, skólastarfsfólks og skólahjúkrunarfræðinga. Stórum hluta dagsins eyða börnin 
okkar í skólanum, þar gefst kennurum og skólastarfsfólki kjörið tækifæri til að aðstoða þau 
börn sem búa við eða hafa orðið fyrir ofbeldi.

Mjög mikilvægt er að gera breytingar á kennsluskrá og koma þar inn markvissri kennslu til 
þeirra nemenda leggja stund á nám þar sem þeir koma til með að vinna með börnum, 
fullorðnum og öldruðum sem eru áhættu fyrir að verað fyrir ofbeldi. Kennsla í grunnnámi 
heilbrigðisstétta, kennara, lögfræðinga, lögreglumanna ofl., þessu er mjög ábótavant í dag og 
tilviljunarkennt, eftir kennara hverju sinni.



B. Viðbrögð -  verklag og málsmeðferð.

Mjög mikilvægt er að bæta verklag og meðferð ofbeldismála hjá lögreglu, ákæruvaldi og 
dómstólum. Einnig mjög mikilvægt að koma slíkri fræðlsu inn í grunn- og framhaldsnám 
þeirra fagstétta sem koma til með að vinna að þeim málum. Þegar talað er um viðkvæma hópa 
vantar í gegnum alla aðgerðaráætlunina að fjalla um fanga, einstaklinga með fíknivanda og í 
vændi. Þegar rætt er um viðbrögð er mikilvægt að taka þar inn einnig viðbrögð 
heilbrigðiskerfisins þ.s. það er oftast fyrsti viðkomustaður þolenda alls kyns ofbeldis. 
Rannsóknir sýna að fæstir leita til réttarkerfisins eftir ofbeldi, því koma oft afleiðingar fram 
mörgum árum seinna. Það er þá sem einstaklingar leita til heilsugæslunnar vegna andlegra og 
líkamlegra afleiðinga eða hafa leiðst út í áfengis- og fíkniefnaneyslu, vændi og/eða afbrot og 
eru innan veggja fangelsa. Því er mikilvægt að setja hér undir einnig viðbrögð 
heilbrigðiskerfisins, sem hefur oft setið á hakanum í umræðunni um afleiðingar ofbeldis, 
þangað til nýlega.

Einstaklingur sem beittur er ofbeldi/einelti getur orðið fyrir sálrænu áfalli og upplifað 
langvarandi streitu, afleiðingar þess geta verið mjög alvarlegar eins og áfallastreituröskun, 
ýmis geðræn vandamál s.s. þunglyndi, kvíði, persónuleikaröskun o.fl.; hegðunar- eða 
félagsleg vandamál s.s. lágt sjálfsmat, erfiðleikar með tengslamyndun, náin sambönd og 
kynlíf, sjálfsvígshugsanir og áfengis- og vímuefnavandamál. Flókin sálvefræn einkenni geta 
einnig komið fram s.s. verkir, vefjagigt, svefnvandamál, síþreyta og fleira.

Langvarandi streita bælir ónæmiskerfið og hefur þar af leiðandi áhrif á þróun ýmissa 
sjúkdóma og heilsufarsvandamála, þess vegna getur ofbeldi haft áhrif á þróun sjúkdóma og 
heilsufarsvandamála. Ofbeldi hefur því ekki aðeins áhrif á einstaklinginn sem fyrir því verður, 
einnig fjölskyldu og vini og litar allt samfélagið. Afleiðingarnar geta einnig verið gífurlega 
kostnaðarsamar fyrir þjóðfélagið vegna örorku, lyfja, rannsókna, aðgerða, afbrota og ýmissa 
meðferða.

C. Valdefling -  samstarf og samhæfing.

Eins og að ofan greinir er valdeflingu og stuðningur við fullorðna þolendur ofbeldis mjög 
mikilvægur. Hér vantar hins vegar meira en greiðan aðgang að upplýsingum, þjónustu og 
úrræðum, þar sem það á meira heima í B hluta undir viðbrögðum. Oftast er það 
heilbrigðiskerfið, sérstaklega heilsugæslan sem tekur á móti þeim einstaklingum sem leita 
hjálpar með afleiðingarnar, án þess að þeir komist nokkurn tímann inn í réttarvörslukerfið.

Ábótavant er í áætluninni að leggja áherslu á þverfagleg, langtíma meðferðarúrræði fyrir 
þolendur ofbeldis. Langtíma afleiðingar þurfa langvinna og markvissa meðferð sem nær oft 
yfir langan tíma, s.s. Gæfusporin sem hafa verið í boði hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands, 
árlega frá árinu 2011 og seinna í Geðheilsustöðinni í Mjódd, alls hafa yfir 100 konur farið í 
gegnum þau úrræði. Afleiðingar ofbeldis leggjast á líkama, huga, sál og nánasta umhverfi, 
það er því mikilvægt að bjóða upp á úrræði sem tekur á öllum þeim þáttum. Slík úrræði ættu



að vera í boði fyrir þolendur í framhaldi af þeim úrræðum sem í boði eru í dag, s.s. í 
Bjarkarhlíð ofl.

Einnig er mikilvægt að horfa sérstaklega á viðkvæma og/eða jaðarhópa s.s. fanga, einstaklinga 
í fíknefnaneyslu og í vændi. Það er hópur sem býr við mikla fordóma í samfélaginu og kerfinu 
öllu. Einnig er mikilvægt að taka tillit til drengja og karla sem hafa orðið fyrir ofbeldi, þar 
sem þeir búa einnig við fordóma og vanþekkingu samfélagsins. Sýna rannsóknir 
meistaranema í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri, meðal karla sem þolenda, 
kven- og karlkynsfanga sem hafa orðið fyrir ofbeldi í æsku og seinna á lífsleiðinni, 
einstaklinga í fíkniefnaneyslu, að það eru hópar fólks sem ekki hafa fengið viðeigandi 
stuðning eða skilning í samfélaginu. Einnig er þörf fyrir innleiðingu áfallamiðaðrar þjónustu í 
öllum kerfum sem vinna með þolendum ofbeldis.

Meðfylgjandi er meistararannsókn Karenar Birnu Þorvaldsdóttur, MSc. í heilbrigðisvísindum 
við Háskólann á Akureyri, sem nýjasta dæmi um verkefni sem er samstarfsverkefni fleiri 
stofnana á landsbyggðinni til að bæta stöðu þolenda kynferðisbrota.

Virðingarfyllst

dr. Sigrún Sigurðardóttir

Lektor og formaður framhaldsnámsdeildar við Háskólann á Akureyri, ritari í stjórn 
Rannsóknamiðstöðvar gegn ofbeldi við Háskólann á Akureyri og Samtaka um stuðningssetur 
fyrir ungt fólk, Bergið.
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Útdráttur
Bakgrunnur rannsóknar: Kynferðislegt ofbeldi er brot á mannréttindum og 
alvarlegt lýðheilsuvandamál. Víða um heim er slíkt ofbeldi sá glæpur sem 
sjaldnast er tilkynntur til lögreglu. Fyrri rannsóknir sýna að helstu ástæður 
þess að kæra ekki kynferðisbrot er lítil trú á réttarvörslukerfinu og til að 
vernda sig frá frekari vanlíðan og streitu.
Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu og dýpka skilning á 
reynslu kærenda nauðgana af réttarvörslukerfinu á Norðurlandi þar sem 
málið var fellt niður.
Rannsóknaraðferðin var Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Þátttakendur 
voru átta konur sem höfðu kært nauðgun til lögreglu á Norðurlandi og málið 
fellt niður af ákæruvaldi. Konunum var ýmist greint frá niðurfellingu málsins 
með bréfi eða í viðtali á lögreglustöð. Tekin voru tvö viðtöl við hvern 
þátttakanda, samtals 16 viðtöl.
Niðurstöðum var skipt í fjögur meginþemu eftir stigum kæruferlisins eins og 
þátttakendur upplifðu þau: 1) „Ætlaði aldrei að kæra“ 2) „Þessi óvissa, að 
vita aldrei neitt“ 3) „Þegar málið var fellt niður“ 4) „Sat eftir í sárum“ 
Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að þátttakendur upplifðu það sem annað 
áfall ofan á hitt að leita til réttarvörslukerfisins í kjölfar nauðgunar. 
Niðurfelling málsins var öllum konunum áfall, óháð því hvernig þeim var 
tilkynnt um hana. Þær konur sem fengu viðtalið voru þó sáttari með það 
hvernig þeim var tjáð um niðurfellinguna. Konurnar voru allar ósáttar með 
málsmeðferðina en þegar öllu var á botninn hvolft sáu þær samt sem áður 
ekki eftir því að hafa kært brotið.
Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þörfum þolenda 
nauðgana sé ekki nægilega vel mætt í réttarvörslukerfinu hér á landi. Byggja 
þarf upp réttarvörslukerfi sem getur átt hlut í bataferli þolenda í stað þess að 
vinna gegn bata þeirra. Með slíku kerfi má leiða líkum að því að 
tilkynningum kynferðisbrota fjölgi, sem er skref í áttina að upprætingu þess 
útbreidda vanda sem kynferðislegt ofbeldi er.
Lykilorð: Kynferðislegt ofbeldi, nauðgun, sálrænt áfall, réttarvörslukerfi, 
fyrirbærafræði.



Abstract
Background: Sexual violence is a serious public health and human rights 
problem. It is also seriously underreported in many countries. Prior research 
reveals that the main reason for that is a lack of trust in the criminal justice 
system. Along with beliefs among victims that reporting it will cause them 
more stress and psychologically harm them.
The purpose of this study was to increase knowledge and deepen the 
understanding of rape survivors’ experiences with the criminal justice system 
(CJS) after their case was dropped.
The research methodology was the Vancouver school of doing 
phenomenology. Participants were eight women who were raped and 
reported it to the police. The women were either announced about their case 
being dropped in a letter sent to their home or in an interview at the police 
station. Two interviews were conducted with every participant.
Results: Four main themes were identified regarding participants’ 
experiences of the criminal justice system: 1) “I was never going to report” 2) 
“The uncertainty, never knowing anything” 3) “Then the case was dropped” 
4) “Left me hurt” . The main finding is that reporting the rape was like adding 
trauma on top of trauma for the women. The case being dropped was a shock 
to them all but the women who got the interview were more satisfied with the 
way it was announced to them. All of them were dissatisfied with the 
handling of the case but in the end, they did not regret reporting the rape. 
Conclusion: The results indicate that the CJS does not adequately address 
rape survivors’ needs in Iceland. It is necessary to build a system that can 
help facilitate recovery among survivors instead of preventing it. One could 
speculate that with that kind of CJS reporting rates would increase, which is 
an important step towards stopping sexual violence.
Keywords: Sexual violence, rape, psychological trauma, criminal justice 
system, phenomenology.
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Þakkir
Bestu þakkir fá konurnar sem tóku þátt í rannsókninni og deildu erfiðri 
reynslu sinni. Án þeirra hefði rannsókn þessi ekki orðið að veruleika.

Ég þakka leiðbeinendum mínum dr. Sigrúnu Sigurðardóttur og Júlí Ósk 
Antonsdóttur lögfræðingi fyrir góða leiðsögn og fyrir að veita mér innblástur.

Að lokum vil ég þakka mömmu og Valla fyrir allan yfirlesturinn og fyrir að 
vera alltaf tilbúin til að hlusta á mig ræða um rannsóknina.





Inngangur
Rannsókn þessi snýr að reynslu kærenda nauðgana af réttarvörslukerfinu þar 
sem málið var fellt niður. Í þessum kafla eru meginhugtök rannsóknarinnar 
skilgreind en þau eru fjögur talsins: réttarvörslukerfi, nauðgun, niðurfelling 
máls og áfall. Þar á eftir kemur fræðileg umfjöllun sem er kaflaskipt. Fyrst er 
fjallað um algengi og afleiðingar kynferðisofbeldis, málsmeðferð og einkenni 
tilkynntra nauðgunarmála og síðan fyrri rannsóknir um þolendur 
kynferðisbrota og réttarvörslukerfið. Auk þess er tilraunaverkefni í þágu 
þolenda kynferðisbrota á Norðurlandi kynnt en rannsókn þessi er hluti af því. 
Í lok kaflans kemur fram tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurning 
sett fram.

Skilgreining meginhugtaka

Réttarvörslukerfi

Þegar talað er um réttarvörslukerfi (e. criminal justice system) er átt við þær 
opinberu stofnanir sem varða meðal annars réttarvörslu, löggæslu og 
réttaröryggi borgara samfélags. Þær stofnanir sem mynda réttarvörslukerfið á 
Íslandi eru á fjórum sviðum, þ.e. lögreglu, ákæruvalds, dómstóla og fullnustu 
refsinga (Ríkisendurskoðun, 2015; The National Commissioner of Police, 
2005). Réttarvörslukerfið á að vera byggt upp og skipulagt sem samofin heild 
þar sem mál flæða skilvirkt á milli mismunandi stofnana þess 
(Innanríkisráðuneytið, 2016). Samkvæmt dr. Helga Gunnlaugssyni,
afbrotafræðingi, á réttarvörslukerfið að gegna því þýðingarmikla hlutverki að 
vera áreiðanlegt í uppljóstrun afbrota, vera skjótvirkt í málsmeðferð og síðast 
en ekki síst að útdeila refsingum á yfirvegaðan hátt og í samræmi við eðli 
brotanna (Helgi Gunnlaugsson, 1998).
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Nauðgun

Nauðgun (e. rape) vísar til verknaðar sem felur í sér kynferðislega 
valdbeitingu. Gerandi þvingar þolanda gegn vilja hans og er þolandi 
nauðugur (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Hjá Stígamótum (2017, bls. 27), 
samtökum sem berjast gegn kynferðisofbeldi, er nauðgun eða 
nauðgunartilraun skilgreind sem: „Kynferðisofbeldi þar sem einhver hefur 
eða gerir tilraun til að hafa samræði/ eða önnur kynferðismök við manneskju 
gegn vilja hennar og brýtur þar með sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstjórn hennar 
á bak aftur.“ Nauðgun er einn af alvarlegustu glæpum sem framdir eru 
gagnvart einstaklingum en einungis mannsmorð er litið alvarlegri augum í 
hegningarlögum (Stígamót, 2012). Samkvæmt 194. grein almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 er nauðgun skilgreind á eftirfarandi hátt:

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann án samþykkis 
hans gerist sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og 
allt að 16 árum. Samþykki telst liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja. 
Samþykki telst ekki liggja fyrir ef beitt er ofbeldi, hótunum eða annars konar 
ólögmætri nauðung. Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, 
lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti.
Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mælt er fyrir um í 1. 
mgr. að beita blekkingum eða notfæra sér villu viðkomandi um aðstæður eða 
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 XXII. kafli)

Niðurfelling máls

Þegar lögregla hefur lokið rannsókn sakamáls og afhent ákæruvaldi gögnin 
ber að athuga hvort sækja skuli hinn kærða til sakar. Ef ákærandi telur að það 
sem fram hefur komið í málinu sé ekki líklegt eða nægilegt til sakfellis getur 
hann fellt málið niður. Ákærandi, sem tekur þá ákvörðun, ber að tilkynna 
kæranda um hana. Kærandi getur krafist þess að fá rökstuðning á 
niðurstöðunni og ef hann vill ekki una við þau endalok málsins getur hann 
kært ákvörðunina (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2002).
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Áfall

Rannsóknir á sviði áfalla síðustu áratugi hafa leitt til þess að fjöldinn allur af 
skilgreiningum á fyrirbærinu áfall (e. trauma) liggur nú fyrir (SAMHSA 
Trauma and Justice Strategic Initiative, 2014). Samkvæmt Bandaríska 
sálfræðisambandinu er áfall skilgreint sem tilfinningalegt viðbragð við 
skelfilegum atburði líkt og nauðgun, slysi eða náttúruhamförum (American 
Psychological Association, 2018). Einnig getur verið um að ræða röð atburða 
eða ákveðnar aðstæður. Slíkir atburðir og aðstæður eru streituvaldandi og 
ógna yfirleitt öryggi, lífi eða velferð einstaklinga. Mismunandi er hvernig 
fólk upplifir og bregst við þeim en atburður sem veldur einum einstaklingi 
áfalli þarf ekki endilega að hafa slík áhrif á aðra sem upplifðu hann 
(SAMHSA Trauma and Justice Strategic Initiative, 2014).

Fræðileg umfjöllun

Algengi kynferðisofbeldis

Kynferðislegt ofbeldi er brot á mannréttindum og alvarlegt 
lýðheilsuvandamál (World Health Organization, 2013). Erfitt er að segja til 
um nákvæma tíðni slíks ofbeldis þar sem enn er um að ræða dulið vandamál. 
Ástæður fyrir því eru meðal annars að fáir þolendur kynferðisofbeldis 
tilkynna slík brot til opinberra stofnana, þar á meðal réttarvörslukerfis og 
heilbrigðiskerfis (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014; 
Larsen og Hilden, 2016; Price, Davidson, Ruggiero, Acierno og Resnick, 
2014). Fjöldinn allur af erlendum rannsóknum hafa samt sem áður verið 
gerðar í þeim tilgangi að meta algengi ofbeldisins. Þótt tíðnitölur séu á 
töluverðu reiki, er orðið ljóst að um ræðir útbreitt vandamál á heimsvísu. 
Algengt er að sjá áætlað að ein af hverjum þremur konum og einn af hverjum 
sex karlmönnum verði fyrir kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni (Smith o.fl., 
2017; World Health Organization, 2013).

Nauðgun, ein alvarlegasta birtingarmynd kynferðisofbeldis, er kynbundið 
ofbeldi. Í flestum tilfellum eru karlmenn gerendur og nauðga þeir aðallega 
konum en einnig börnum og öðrum karlmönnum (Mason og Lodrick, 2013; 
Stígamót, 2012). Erlendar rannsóknir benda til þess að líkurnar á að konum 
sé nauðgað einhvern tímann á ævi þeirra eru um 20%. Meðal karla er talið að
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líkurnar séu um 4% (de Haas, van Berlo, Bakker og Vanwesenbeeck, 2012; 
Mason og Lodrick, 2013).

Umfang kynferðisofbeldis á Íslandi

Líkt og annars staðar í heiminum er takmarkað til af gögnum um útbreiðslu 
vandans hér á landi. Afbrotatölfræði lögreglu, niðurstöður rannsókna á 
sviðinu og ársskýrslur félagasamtaka í málaflokknum geta þó veitt 
vísbendingar um algengi kynferðisofbeldis á Íslandi.

Samkvæmt afbrotatölfræði lögreglu hefur verið viss stígandi í fjölda 
tilkynntra kynferðisbrota frá árinu 2005. Það ár voru 288 kynferðisbrot skráð 
hjá lögreglu en árið 2017 voru brotin 476 talsins. Árið 2013 skar sig 
sérstaklega úr þar sem tilkynnt brot voru 731 talsins og er það 99,2% aukning 
frá árinu áður. Meðalfjöldi tilkynntra kynferðisbrota á síðastliðnum fjórum 
árum, 2014 til 2017, er 459 brot og þar af 176 nauðganir (Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu, 2017; Ríkislögreglustjórinn, 2014;
Ríkislögreglustjórinn, 2018). E f fjöldi tilkynntra kynferðisbrota er skoðaður 
eftir landssvæðum er ljóst að lang flest brotanna eiga sér stað á 
höfuðborgarsvæðinu. Þar á eftir koma Suðurland, Suðurnes og Norðurland 
eystra með svipaða tíðni brota að meðaltali síðastliðin ár. Nýjustu tölur sýna 
að árið 2017 voru kynferðisbrot 300 talsins á höfuðborgarsvæðinu, 50 á 
Suðurlandi, 42 á Suðurnesjum og 33 á Norðurlandi eystra 
(Ríkislögreglustjórinn, 2018).

Þrátt fyrir fjölgun tilkynninga til lögreglu á síðastliðnum árum má ætla að 
þessar tölur einar og sér gefi ekki rétta mynd af umfangi kynferðisofbeldis 
hérlendis. Er það mat höfundar í ljósi nýlegra niðurstaðna erlendra rannsókna 
um hve lítill hluti þolenda kynferðisofbeldis leiti til lögreglu enn í dag 
(European Union Agency for Fundamental Rights, 2014; Larsen og Hilden,
2016). Íslenskar og norrænar rannsóknir á algengi kynferðisofbeldis ásamt 
tölum úr ársskýrslum íslenskra félagasamtaka sem veita þolendum ofbeldis 
aðstoð styðja sömuleiðis við það mat.

Rannsókn á vegum Norvold, norrænt rannsóknarsamstarf sem metur umfang 
ofbeldis á Norðurlöndunum, frá árinu 2003 sýnir að þriðja hver íslensk kona 
sem tók þátt hafði upplifað kynferðislegt ofbeldi. Ísland trónaði þá á toppnum 
í norrænum samanburði varðandi algengi slíks ofbeldis (Þórdís Elva 
Þorvaldsdóttir, 2009). Árið 2010 var framkvæmd viðamikil símakönnun um
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ofbeldi gegn íslenskum konum. Tekið var 3000 manna slembiúrtak úr 
þjóðskrá meðal kvenna á aldrinum 18-80 ára og var svarhlutfallið hátt, alls 
svöruðu 2050 konur. Rúmlega 24% kvennanna sögðust hafa verið beittar 
kynferðislegu ofbeldi og um 13% þeirra höfðu orðið fyrir nauðgun eða 
tilraun til nauðgunar eftir að þær náðu 16 ára aldri. Ef þær niðurstöður eru 
yfirfærðar á allar konur á landinu má áætla að um 12-16 þúsund íslenskra 
kvenna hafi verið nauðgað eða lent í tilraun til þess á þeim tíma (Elísabet 
Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Í nýrri rannsókn meðal 3618 
íslenskra unglinga kemur fram að 14,6% þeirra höfðu orðið fyrir 
kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Mun algengara var að stúlkur hefðu orðið 
fyrir kynferðisofbeldi en þó var kynjahlutfallið frekar jafnt meðal þess hóps 
sem hafði oft orðið fyrir barðinu á slíku ofbeldi (Ársæll Már Arnarsson, 
Kristín Heba Gísladóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 2016).

Ef litið er í ársskýrlur félagasamtaka sem starfa með þolendum ofbeldis má 
sjá að þangað leita mun fleiri sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi heldur en 
leita til lögreglu. Hér voru nýjustu ársskýrslur tveggja samtaka skoðaðar, 
Stígamót í Reykjavík og Aflið á Akureyri. Árið 2017 leituðu 969 
einstaklingar til Stígamóta og er það um 48% fleiri en árið þar á undan. A f 
þeim voru 453 einstaklingar sem fóru þangað vegna eigin mála í fyrsta sinn. 
Líklegt er að rekja megi þessa aukningu til vitundarvakningar um 
kynferðisofbeldi sem Stígamót stóðu að árið 2016 og áhrifa „Me too“ 
samfélagsmiðlabyltingarinnar sem var áberandi árið 2017. Auk þess hófu 
samtökin samstarf við Bjarkarhlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, árið 2017 
sem gæti hafa leitt til þess að fleiri leituðu til Stígamóta. Algengasta ástæða 
þess að einstaklingar leita þangað er nauðgun en árið 2017 fóru til Stígamóta 
241 kona og 20 karlar sem höfðu orðið fyrir þess háttar kynferðisofbeldi 
(Stígamót, 2018).

Í ársskýrslu Aflsins (2018) kemur fram að skjólstæðingar samtakanna voru 
188 talsins árið 2017. „Me too“ byltingin birtist Aflinu líka í fjölgun 
skjólstæðinga en viðtölum við þolendur ofbeldis fjölgaði um 15,3% frá árinu 
2016. Lang flestir sem leita til Aflsins hafa orðið fyrir fleiri en einni tegund 
ofbeldis en árið 2017 var nauðgun ástæða komu hjá 58% skjólstæðinga 
samtakanna.

Þær tölulegu upplýsingar sem hér hefur verið fjallað um gefa aðeins 
takmarkaða mynd af algengi kynferðisofbeldis á Íslandi. Þó veita þær sterka
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vísbendingu um að hér á landi, líkt og annars staðar í heiminum, er 
kynferðisofbeldi útbreitt vandamál sem fáir þolendur tilkynna til lögreglu.

Áfallaviðbrögð við nauðgun

Fyrri rannsóknir sýna að kynferðislegt ofbeldi er eitt af algengari áföllum 
sem fólk verður fyrir á heimsvísu (Benjet o.fl., 2016; Kessler, Sonnega, 
Bromet, Hughes og Nelson, 1995; Möller, Backström, Söndergaard og 
Helstörm, 2014). Mismunandi er hvernig einstaklingar bregðast við slíku 
áfalli (Neyðarmóttaka, 2016; SAMHSA Trauma and Justice Strategic 
Initiative, 2014) en hér verður fjallað um þau áfallaviðbrögð sem virðast vera 
sameiginleg flestum þolendum nauðgana.

Fyrstu viðbrögð

Við áfall bregst líkaminn ýmist við með því að berjast, flýja eða frjósa. 
Berjast eða flýja (e. figh t or flight response) eru vel þekkt streituviðbrögð við 
hættuástandi. Í gegnum tíðina hefur minna verið fjallað um viðbragðið að 
frjósa, sem er þó ekki síður algengt þegar hætta steðjar að. Öll þrjú 
viðbrögðin eru ósjálfráð bjargráð líkamans. E f líkaminn upplifir að það sé 
nægur tími og styrkur fyrir flótta þá flýr hann. Ef líkaminn upplifir að það sé 
ekki nægur tími til að flýja en styrkur sé til staðar þá berst hann. Þegar 
líkaminn getur hvorki flúið né barist frýs hann, til að eiga möguleika á að lifa 
ógnina af (Rothschild, 2000; Schmidt, Richey, Zvolensky og Maner, 2008).

Við nauðgun upplifa flestir einstaklingar að þeir missi alla stjórn á lífi sínu og 
aðstæðum. Því fylgir mikill ótti og oft ásækin tilfinning um að vera í lífshættu 
(Stígamót, 2012). Sumir finna fyrir líkamlegum einkennum á borð við aukinn 
hjartslátt, andþyngsli og brjóstverk, sem allt eru eðlileg streitueinkenni 
(Neyðarmóttaka, 2016). Margir þolendur þora ekki að berjast á móti vegna 
ótta um að ofbeldið verði enn verra eða þeir jafnvel drepnir (Mason og 
Lodrick, 2013). Aðrir bregðast við með því að frjósa en því hefur verið lýst 
eins og að gersamlega lamast á meðan á nauðgunarárásinni stendur og geta 
enga mótspyrnu veitt (Stígamót, 2012).

Þegar einstaklingar upplifa mikla hræðslu, líkt og í nauðgunarárás, geta þeir 
farið í hugrof (e. dissociation). Það er líffræðilegt viðbragð heilans sem talið 
er að eigi að aðstoða manneskju að komast í gegnum skelfilegan atburð 
meðan á honum stendur. Í hugrofi aftengjast einstaklingar raunveruleikanum
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og er eins og þeir fari inn í eigin heim. Það getur lýst sér sem 
óraunveruleikatilfinning þar sem einstaklingi líður eins og atburðurinn sé 
ekki að eiga sér stað í alvörunni eða sé ekki að henda hann heldur einhvern 
annan. Sumum finnst eins og umheimurinn í kringum sig sé ekki 
raunverulegur eða líði eins þeir fari út úr líkama sínum. Hugrofsástand getur 
orðið til þess að þolandi nauðgunar er ekki meðvitaður um allt sem er að 
gerast á þeim tíma og fær jafnvel skyntruflanir varðandi líkama sinn. 
Tímaskyn getur einnig brenglast með þeim hætti að atburðurinn virðist annað 
hvort líða hraðar eða hægar en hann gerði í rauntíma (Levine og Frederick, 
1997; Mason og Lodrick, 2013).

Eftir nauðgun upplifa sumir skömm og sektarkennd yfir að hafa frosið og 
ekki verndað sjálfan sig með því að flýja eða berjast á móti. Mikilvægt er að 
einstaklingar sem upplifa slíkt átti sig á að þessi viðbrögð eru ósjálfráð 
neyðarvörn líkamans til að lifa af (Rothschild, 2000). Öll viðbrögð 
einstaklinga við nauðgun eru eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum 
(Stígamót, 2012).

Í kjölfarið

Eftir nauðgun geta einstaklingar upplifað fjölmörg áfallaeinkenni og sýna 
rannsóknir að flestir þolendur nauðgana upplifa áfallastreitu í kjölfarið (Au, 
Dickstein, Comer, Salters-Pedneault og Litz, 2013; Rothbaum, Foa, Riggs, 
Murdock og Walsh, 1992). Sum einkennin vara stutt á meðan önnur geta 
verið til staðar í lengri tíma. Strax á eftir er algengt að fólk fái líkamleg 
einkenni eins og skjálfta, vöðvaspennu, höfuðverk, uppköst og svefntruflanir. 
Fyrstu dagana á eftir verða sumir afar virkir og fullir af orku en skýringin á 
því getur verið að andrenalínflæðið í líkamanum hefur ekki náð jafnvægi eftir 
árásina. Streituviðbrögð líkamans við áfallinu geta jafnframt valdið aukinni 
vökvasöfnun og þvaglát því gjarnan tíðari (Neyðarmóttaka, 2016; Stígamót,
2012).

Sálræn viðbrögð í kjölfar nauðgunar eru afar misjöfn milli einstaklinga en í 
flestum tilfellum fylgir ofbeldinu þó mikið tilfinningalegt umrót. Áfallastreita 
kallar iðulega fram tvö öfgafull og andstæð tilfinningaleg viðbrögð. Annars 
vegar með yfirþyrmandi og sterkum tilfinningum sem brjótast út óheftar svo 
sem með grátköstum, miklum ótta, kvíða eða reiði. Hins vegar að upplifa 
tilfinningadofa, tómleika og óraunveruleikakennd. Nauðgun felur í sér að 
stjórn og völd eru tekin af þolanda tímabundið. Slíkri niðurlægingu fylgir
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varnarleysi og vanmáttarkennd sem getur varað mun lengur en sjálft ofbeldið. 
Auk þess er afneitun algengt áfallaviðbragð og bjargráð meðal þolenda í 
kjölfar nauðgunar (SAMHSA, 2014; Stígamót, 2012).

Þegar frá líður

Eins og fram hefur komið upplifa margir þolendur nauðgana sem frjósa á 
meðan ofbeldinu stendur skömm og sektarkennd yfir viðbrögðum sínum. 
Slíkar tilfinningar eru einnig algengar þegar frá líður og geta þær líka beinst 
að nauðguninni sjálfri. Margir kenna sjálfum sér um það sem gerðist og 
hugsa um hvað þeir hefðu getað gert öðruvísi til að forðast ofbeldið alfarið. 
Önnur áfallaviðbrögð sem birtast gjarnan með tímanum eru pirringur, reiði, 
einbeitingarerfiðleikar, áhugaleysi og vonleysi (Neyðarmóttaka, 2016; 
Stígamót, 2012).

Endurlit (e. flashbacks) og martraðir um nauðgunina eru algengar. Brot úr 
nauðgunarárásinni skjóta ósjálfrátt upp kolli í huga einstaklinga og geta þær 
verið afar ógnandi og truflandi. Margir verða ofurnæmir fyrir áreitum sem 
minna á nauðgunina og koma endurlit oft í tengslum við slík áreiti. Má þar 
nefna ákveðna snertingu, hljóð, lykt eða aðstæður. Það að upplifa endurlit 
getur varað í marga mánuði án þess þó að vera merki um sjúklegt ástand. 
Endurlit stafar vanalega af því að heilinn er ekki búinn að vinna úr 
minningum tengdum nauðguninni og í undirmeðvitundinni er einstaklingur 
að glíma við tilfinningaleg eftirköst hennar. Þegar ofbeldið átti sér stað var 
enginn tími fyrir heilann að vinna úr tilfinningum og hugsunum og er 
mikilvægt að gefa heilanum færi á því eftir á. Slíkar minningar geta þó verið 
ágengar og raunverulegar sem ýtir undir forðun. Einstaklingar fara að forðast 
fyrrgreind áreiti sem minna á nauðgunina, sem meðal annars kemur í veg 
fyrir að viðkomandi geti unnið úr áfallinu (Neyðarmóttaka, 2016; Stígamót,
2012).

Afleiðingar nauðgunar

Fjöldi rannsókna sýna að kynferðislegt ofbeldi getur haft í för með sér 
víðtækar, alvarlegar og oft langvarandi afleiðingar (Chen o.fl., 2010; Jina og 
Thomas, 2013; Sigurdardottir og Halldorsdottir, 2013). Það er 
einstaklingsbundið hvernig fólk tekst á við áfallið nauðgun og geta því 
afleiðingarnar verið misjafnar. Hversu víðtækar og alvarlegar þær verða fer
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meðal annars eftir sjálfsmynd og bakgrunni fólks, fyrri reynslu þeirra, 
aðstæðum þegar nauðgunin átti sér stað og stuðningi eftir ofbeldið 
(Neyðarmóttaka, 2016; Stígamót, 2012).

Sá tími sem þolendur nauðgana þurfa til að ná aftur tökum á lífinu eftir fyrstu 
áfallaviðbrögðin er breytilegur. Nái einstaklingar ekki að vinna með áfallið 
og einkenni áfallastreitu vara til lengri tíma skapast álagsástand sem getur 
leitt af sér líkamleg, sálræn og félagsleg vandamál (Jina og Thomas, 2013; 
Rothschild, 2000; Stígamót, 2012).

Líkamlegar afleiðingar

Fyrst á eftir nauðgun eru líkamlegar afleiðingar vanalega mest áberandi. 
Sumir þolendur bera áverka eftir nauðgun og eru þar marblettir, bólgur, 
eymsli og skrámur algengast. Alvarlegri meiðsl á borð við beinbrot, 
blæðingar og skurði eru sjaldgæf en geta þó fylgt nauðgunum (Hildur Fjóla 
Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013; Stígamót, 2012).

Líkamleg eftirköst geta verið alnæmissmit eða aðrir kynsjúkdómar, auk þess 
sem sumar konur verða ófrískar eftir nauðgun (Jina og Thomas, 2013; 
Stígamót, 2012). Afleiðingar nauðgana geta einnig birst með langvinnum 
líkamlegum vandamálum. Rannsóknir hafa ítrekað leitt í ljós að þeir sem 
verða fyrir áföllum eru í aukinni hættu á að eiga við heilsufarsvandamál 
seinna á lífsleiðinni. Þar má nefna útbreidda stoðkerfisverki, gigt, 
þvagfæravandamál, meltingarkvilla, hjarta- og æðasjúkdóma og 
svefntruflanir (Lopez-Martinez o.fl., 2018; SAMHSA, 2014). 
Móðurlífsvandamál virðast vera algeng meðal kvenna sem hafa orðið fyrir 
kynferðisofbeldi (Jina og Thomas, 2013; Sigurdardottir og Halldorsdottir, 
2013) og benda fyrri rannsóknir til þess að sá hópur kvenna sé einnig í 
aukinni hættu á að fá brjósta- og leghálskrabbamein (Gonzalez, Jetelina, 
Olague og Wondrack, 2018; Stein og Barrett-Connor, 2000).

Sálrænar afleiðingar

Naugðun er yfirleitt alvarlegasta lífsreynsla sem fólk verður fyrir og hefur 
ofbeldið djúpstæð áhrif á sjálfsmynd og tilfinningalíf þess. Ein helstu 
eftirköst nauðgana sem konur glíma við er brotin sjálfsmynd. Sjálfsmat þeirra 
riðlast eftir ofbeldið og hafa konur lýst því hvernig þeim finnist nauðgunin
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hafa spillt þeim á þann hátt að nú séu þær annars flokks eða óhreinar 
(Neyðarmóttaka, 2016; Stígamót, 2012).

Margir þolendur nauðgana eiga við andleg veikindi að stríða eftir ofbeldið 
(Jina og Thomas, 2013; Mason og Lodrick, 2013). Í safngreiningu Chen og 
fleiri (2010) þar sem teknar voru fyrir 37 faraldsfræðilegar rannsóknir kemur 
fram að þeir sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi eru í aukinni hættu á að 
þjást af kvíða, þunglyndi, átröskunum, áfallastreituröskun, svefnvanda og 
hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Meðal þeirra þátttakenda sem höfðu orðið fyrir 
nauðgun var þunglyndi, átraskanir og áfallastreituröskun sérstaklega algengt.

Nauðgun er talin vera það áfall sem veldur hvað flestum áfallastreituröskun 
sem fyrir því verða. Meðal margra þolenda nauðgana líður mesta 
áfallastreitan hjá á fyrstu þremur mánuðunum eftir árásina. Hjá öðrum vara 
einkenni áfallastreitu lengur og eru þeir einstaklingar í meiri hættu á að fá 
áfallastreituröskun (Kessler o.fl., 1995; Möller o.fl., 2014). Niðurstöður 
klassískrar rannsóknar Rothbaum og félaga (1992) á 95 þolendum nauðgana 
sýna að rúmlega viku eftir ofbeldið uppfylltu 94% þátttakenda skilmerki 
áfallastreituröskunar. Þremur mánuðum seinna uppfylltu 47% þeirra 
skilmerkin. Nýrri rannsóknir sýna jafnframt fram á algengi 
áfallastreituröskunar meðal umrædds hóps en áætlað er að um 20-50% 
þolenda nauðgana þrói með sér slík veikindi í kjölfar ofbeldisins (Au o.fl., 
2013; Möller o.fl., 2014; Scott o.fl., 2018).

Áhættuþættir áfallastreituröskunar hafa mikið verið kannaðir en þeir þættir 
sem helst eru taldir auka líkur á slíkum veikindum eru fyrri áföll, 
fjölskyldusaga um geðsjúkdóma, tilfinningalegt ójafnvægi fyrir áfall, telja sig 
hafa verið í mikilli lífshættu, hugrof í áfalli og skortur á stuðningi í kjölfarið 
(Ozer, Best, Lipsey og Weiss, 2003; Shalev, Liberzon og Marmar, 2017). Í 
safngreiningu Ozer og fleiri (2003) spáði hugrof í og eftir áfall best fyrir um 
mikil einkenni áfallastreitu. Svipaðar niðurstöður má sjá í rannsóknum þar 
sem áfallið nauðgun er sérstaklega tekið fyrir en ásamt hugrofi er fyrri saga 
um kynferðisofbeldi sterkur áhættuþáttur áfallastreituröskunar meðal þolenda 
nauðgana (Nöthling, Lammers, Martin og Seedat, 2015; Walsh o.fl., 2013).

Félagslegar afleiðingar

Eftir nauðgun er algengt að þolendur dragi sig í hlé félagslega. Sumir upplifa 
sig vera úr tengslum við aðra og líður eins og enginn skilji þá eftir ofbeldið.
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Fólk á oft erfitt með nánd og að treysta öðrum eftir slíkt áfall og eru 
erfiðleikar í kynlífi seinna meir algengir. Áhugi á að taka þátt í því sem áður 
veitti fólki ánægju getur dvínað og með tímanum getur vanlíðanin leitt til 
félagslegrar einangrunar (Jina og Thomas, 2013; Neyðarmóttaka, 2016).

Til þess að takast á við eftirköst nauðgunar leita sumir þolendur í áfengi eða 
önnur vímuefni. Mörgum þeirra finnst áhrif slíkra efna hjálpa sér við að 
draga úr vanlíðan með því að deyfa sársaukann, auðvelda þeim að slaka á eða 
gleyma minningum tengdum nauðguninni. Ljóst er að einungis er um 
skammtímalausn að ræða og geta vímuefni verið hættulegt bjargráð þar sem 
neysla þeirra getur hindrað bata. Áfengis- og vímuefnanotkun tefur yfirleitt 
eðlilega úrvinnslu á áfallinu og getur sjálf neyslan orðið að vandamáli seinna 
meir (Mason og Lodrick, 2013; Neyðarmóttaka, 2016).

Tilkynningarvandinn

Í ljósi víðtækra og alvarlegra afleiðinga nauðgana er mikið áhyggjuefni 
hversu fáir þolendur leita sér hjálpar í kjölfar slíks ofbeldis. Í fjölþjóða 
rannsókn meðal 42,000 kvenna frá 28 Evrópulöndum kemur fram að tíðni 
þess að leita sér hjálpar eftir ofbeldi er á bilinu 4-27%. Þar var litið til helstu 
þjónustu sem einstaklingum sem verða fyrir ofbeldi stendur til boða, má þar 
nefna heilbrigðiskerfi, réttarvörslukerfi og hjálparsamtök (European Union 
Agency for Fundamental Rights, 2014).

Víða um heim er kynferðislegt ofbeldi sá glæpur sem sjaldnast er tilkynnt um 
til lögreglu (Hohl og Stanko, 2015; Larsen og Hilden, 2016; Morgan og 
Kena, 2017) og er Ísland þar engin undantekning (Helgi Gunnlaugsson og 
Rannveig Þórisdóttir, 2005). Mörgum erlendum rannsóknum hefur verið 
ætlað að finna út hversu lítill hluti kynferðisbrota fer raunverulega á borð 
lögreglu og er ljóst að tölur eru breytilegar eftir löndum. Í Bandaríkjunum er 
áætlað að tilkynnt sé um þriðju hverja nauðgun (Langton, Berzofsky, Krebs 
og McDonald, 2012). Niðurstöður rannsóknar Myhill og Allen (2002) sýna 
að aðeins 18% þolenda kynferðisbrota í Bretlandi leita til lögreglu og 
samkvæmt Hohl og Stanko (2015) er lítill fjöldi tilkynntra nauðgana enn 
vandamál þar í landi. Í grein Mason og Lodrick (2013) kemur fram að flestar 
fyrri rannsóknir sýna að 5-25% nauðgana fari á borð lögreglu. Er það í 
samræmi við niðurstöður fyrrgreindrar fjölþjóða rannsóknar á vegum 
European Union Agency for Fundamental Rights (2014) þar sem tíðni þess
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að leita til lögreglu var á bilinu 7-27%. Lægst var hún í Finnlandi en hæst á 
Kýpur. E f horft er til allra 28 landanna tilkynntu um 13% þeirra kvenna sem 
höfðu orðið fyrir ofbeldi, brotið til lögreglu. Þess ber að geta að Ísland var 
ekki eitt þessara Evrópulanda en telja má líklegt að svipaðar tölur megi finna 
hér á landi.

Á árunum 2005 til 2010 leituðu 656 konur sem höfðu orðið fyrir nauðgun til 
Stígamóta og á sama tímabili fóru 776 einstaklingar á Neyðarmóttöku 
Landspítalans fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Kærð mál voru hins vegar 
340 talsins (Stígamót, 2012). Nýjar tölur frá Stígamótum (2018) sýna að 
aðeins 10,3% þeirra mála sem bárust til samtakanna árið 2017 fóru til 
opinberra aðila. Sömu tölu er að finna í niðurstöðum rannsóknar á vegum 
lögreglunnar um reynslu landsmanna af afbrotum. Þar vakti athygli að 17% 
þeirra sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi töldu brotið mjög alvarlegt en 
samt sem áður voru einungis 10% sem leituðu til lögreglu, sem er þó hærra 
hlutfall en á árunum þar á undan (Ríkislögreglustjórinn, 2016b).

Málsmeðferð og einkenni tilkynntra nauðgunarmála

Innan réttarvörslukerfa víða um heim er þekktur vandi hve fá nauðgunarmál 
enda með dómi. Í enskri tungu er gjarnan talað um þennan vanda sem ,justice 
gap“ og er þar vísað til þess að réttlætinu sé sjaldnast fullnægt innan 
réttarvörslukerfisins í þeim málum (Brown, 2011; Hohl og Stanko, 2015; 
Lovett og Kelly, 2009). Í Bandaríkjunum er áætlað að í 310 nauðgunarmálum 
sem berast lögreglu munu 304 sakborningar sleppa við refsingu (RAINN, 
2018). Samkvæmt úttekt Lovett og Kelly (2009) er sakfellingarhlutfallið í 
Bretlandi eitt það lægsta í Evrópu en þar er sakfellt í um 3-7% 
nauðgunarmála. Svíþjóð var þarna einnig neðarlega á lista með 
sakfellingarhlutfall í kringum 10%.

Svipuð staða virðist einkenna málsmeðferð kynferðisbrotamála á Íslandi. Í 
rannsókn Hildar Fjólu Antonsdóttur og Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur 
(2013) þar sem könnuð voru málsgögn allra tilkynntra nauðgunarmála 
hérlendis á árunum 2008 og 2009 kemur fram að lögregla hættir rannsókn í 
stórum hluta mála. Auk þess sem ákæru- og sakfellingarhlutfall í 
brotaflokknum er afar lágt. Á rannsóknartímabilinu bárust lögreglu 189 
nauðgunarmál og voru 88 þeirra vísað til ríkissaksóknara. Þess ber að geta að 
í sumum tilfellum tilkynntu brotaþolar um ofbeldið en ákváðu síðan að leggja
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ekki fram kæru eða drógu kæruna til baka. Hjá ríkissaksóknara voru 57 mál 
felld niður og því ákæra aðeins gefin út í 31 þeirra. Í 23 málum var sakfellt, 
sem er 12% af heildarfjölda málanna. Nýrri tölur sýna sömuleiðis lágt 
ákæruhlutfall. Í málaskrárkerfi lögreglunnar voru skráð 129 nauðgunarbrot 
árið 2014 (Ríkislögreglustjórinn, 2015) en sama ár bárust ríkissaksóknara 64 
nauðgunarmál frá lögreglu. Jafngildir það helmingi þeirra mála sem fóru til 
lögreglunnar 2014. A f þessum 64 málum sem fóru til ríkissaksóknara var 
ákært í 22 málum (Ríkissaksóknari, 2015).

Fáar íslenskar rannsóknir liggja fyrir um einkenni nauðgunarmála sem rata á 
borð lögreglu. Áðurnefnd rannsókn Hildar Fjólu Antonsdóttur og Þorbjargar 
Sigríðar Gunnlaugsdóttur (2013) og rannsókn Hildigunnar Ólafsdóttur (1989) 
eru þó meðal þeirra. Um 30 ár liðu á milli rannsóknanna tveggja en mörg 
einkenni nauðgunarmála voru þau sömu. Í flestum málum eru brotaþolar 
konur eða stúlkur og sakborningar karlar eða drengir. Er það í samræmi við 
einkenni tilkynntra nauðgunarmála almennt í heiminum þar sem kærendur 
nauðgana eru í flestum tilfellum kvenkyns og gerendur í þeim málum 
karlkyns (Hohl og Stanko, 2015; Larsen og Hilden, 2016). Líkt og fram hefur 
komið verða karlmenn einnig fyrir nauðgunum en rannsóknir benda til þess 
að þeir séu enn ólíklegri en konur til að tilkynna kynferðisofbeldi til lögreglu 
(Hiquet og Monnoyeur, 2013; Javaid, 2017; McLean, 2013). Í tilkynntum 
nauðgunarmálum í mörgum vestrænum löndum eru karlmenn kærendur í um 
5% tilfella (Hohl og Stanko, 2015; McLean, 2013; Nesvold, Worm, Vala og 
Agnarsdottir, 2005). Á árunum 2008 og 2009 voru karlar eða drengir 
kærendur í 2,1% tilkynntra nauðgunarmála hérlendis (Hildur Fjóla 
Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013).

Ungur aldur brotaþola, eldri gerendur og áfengisneysla eru sterk einkenni 
tilkynntra nauðgunarmála á Íslandi (Hildigunnur Ólafsdóttir, 1989; Hildur 
Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013). Á árunum 
2008 og 2009 var meðalaldur brotaþola 22 ár og yfir helmingur þeirra var 
undir tvítugu. Sakborningar voru alla jafna eldri en brotaþolar en meðalaldur 
þeirra var tæp 29 ár (Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður 
Gunnlaugsdóttir, 2013). Svipuð einkenni má sjá í grein Svölu Ísfeld 
Ólafsdóttur (2017) þar sem fjallað er um dóma Hæstaréttar þar sem sakfellt 
hefur verið fyrir nauðgun eða tilraun til hennar og brotaþoli er yngri en 18 
ára. Án þess þó að brot falli undir sérákvæði almennra hegningarlaga um 
kynferðisbrot gegn börnum. Þar kemur fram að á rannsóknartímabilinu, frá
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árinu 1920 til árins 2015, höfðu fallið 32 dómar. Brotaþolar voru í öllum 
tilvikum stúlkur, á aldrinum 13 til 17 ára. Í öllum málum voru gerendur 
karlkyns og meðalaldur þeirra tæp 27 ár. Algengast var að aldursmunur á 
milli brotaþola og gerenda væri eitt til fimm ár.

Áhugavert er að skoða þær breytingar sem hafa átt sér stað á einkennum 
tilkynntra nauðgunarmála hérlendis á síðastliðnum 30 árum. Ljóst er að fjöldi 
nauðgunarmála sem berast til lögreglu hefur aukist til muna. Á árunum 1977 
til 1983 bárust lögreglu að meðaltali rúm 19 naugðunarmál á ári. Á árunum 
2008 og 2009 voru málin hins vegar um 82 að meðaltali á ári (Hildigunnur 
Ólafsdóttir, 1989; Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður 
Gunnlaugsdóttir, 2013). Þessa aukningu má einnig sjá í afbrotatölfræði 
lögreglu, sem greint var frá fyrr í innganginum.

Tengsl á milli brotaþola og sakbornings í tilkynntum naugðunarmálum 
hérlendis virðast einnig hafa breyst á síðastliðnum 30 árum. Í rannsókn 
Hildigunnar Ólafsdóttur (1989) kemur fram að aðilar voru alls ókunnugir í 
63% mála en í rannsókn Hildar Fjólu Antonsdóttur og Þorbjargar Sigríðar 
Gunnlaugsdóttur (2013) voru aðilar ókunnugir í 16% mála. Þolendur og 
gerendur þekkjast því mun oftar í nauðgunarmálum sem rata á borð lögreglu 
nú en áður. Höfundar nýrri rannsóknarinnar ætla að það sé vegna þess að 
þolendur kynferðisbrota eru nú óhræddari við að kæra þá sem þeir þekkja.

Ef vikið er einungis að rannsókn Hildar Fjólu Antonsdóttur og Þorbjargar 
Sigríðar Gunnlaugsdóttur (2013), sem er nær því að sýna hver staðan í 
brotaflokknum er í dag, kemur fram að málsmeðferðartími hjá lögreglu var 
að meðaltali 135 dagar. Rannsókn mála tók að meðaltali styttri tíma hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu miðað við lögregluembættin á 
landsbyggðinni. Málsmeðferðartími hjá ríkissaksóknara í málum þar sem 
ákæra var gefin út var að meðaltali 56 dagar en 39 dagar þegar mál voru látin 
niður falla.

Rökstuðningur ríkissaksóknara fyrir niðurfellingu mála getur verið 
margþættur en í flestum tilfellum er vísað til þess að sakborningur hafi neitað 
sök og borið við samþykki brotaþola, að engin vitni væru að brotinu eða 
skortur væri á sönnunargögnum. Oftar er ákært í málum sem berast lögreglu 
sama dag og brot á sér stað en í málum þar sem lengri tími líður frá broti 
(Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013). Er
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það í takt við það sem fram kemur í fyrrgreindri grein Svölu Ísfeld 
Ólafsdóttur (2017) um dóma Hæstaréttar. Einkennandi í þeim 
nauðgunarmálum er að þau bárust lögreglu stuttu eftir að brotið átti sér stað. 
Alls 64% brotanna komust til vitundar lögreglu innan sólarhrings og 76% 
innan tveggja sólarhringa.

Niðurstöður rannsóknar Hildar Fjólu Antonsdóttur og Þorbjargar Sigríðar 
Gunnlaugsdóttur (2013) sýna jafnframt að oftar er ákært í nauðgunarmálum 
þar sem brotaþoli veitir líkamlega mótspyrnu við árásinni, fer í 
réttarlæknisfræðilega skoðun og leitar til sálfræðings í kjölfar hins kærða 
brots. Á hinn bóginn er líklegra að mál séu felld niður ef brotaþoli var undir 
áhrifum vímuefna þegar nauðgunin átti sér stað, aðilar voru vinir eða 
kunningjar og brotavettvangur var heimili brotaþola.

Ástæður þess að kæra ekki kynferðisbrot

Ástæður þess að kæra ekki kynferðisbrot hafa mikið verið kannaðar og er 
ljóst að ýmsir þættir geta haft áhrif á ákvörðun brotaþola í þeim efnum 
(Marchetti, 2012). Nauðgunarmýtur innan samfélagsins eru þar á meðal en 
þær einkennast af því að gera lítið úr kynferðislegu ofbeldi og færa ábyrgðina 
frá geranda yfir á þolanda (Heath, Lynch, Fritch og Wong, 2013; Hohl og 
Stanko, 2015; Parratt og Pina, 2017). Skömm og sektarkennd meðal þeirra 
síðarnefndu eru þekktir hindrandi þættir (Cohn, Zinzow, Resnick og 
Kilpatrick, 2013; Sable, Danis, Mauzy og Gallagher, 2006) og samkvæmt 
safngreiningu Wilson og Miller (2016) er algengt að þolendur nauðgana 
skilgreini ofbeldið ekki sem nauðgun sem gerir það að verkum að þeir eru 
ólíklegri til að segja frá því. Það að telja ofbeldið ekki vera nauðgun eða telja 
það ekki nægilega alvarlegt hefur verið rakið til áhrifa mýtunnar um 
raunverulega nauðgun (e. real rape). Þar sem ókunnugur og vopnaður 
karlmaður ræðst á konu að nóttu til og nauðgar henni í húsasundi en ljóst er 
að fæstar nauðganir eiga sér stað með þessum hætti (Hohl og Stanko, 2015; 
Wilson, Miller, Leheney, Ballman og Scarpa, 2017).

Svipaðir þættir virðast hafa áhrif á bæði kynin þegar einstaklingar standa 
frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort tilkynna eigi kynferðisbrot en hræðsla við 
gerandann virðist almennt vera sterkari hjá konum (Adefolalu, 2014; Sable 
o.fl., 2006). Meðal karlkyns þolenda vottar oft fyrir skaðlegum áhrifum 
karlmennskunnar þegar tekin er ákvörðun um að kæra ekki nauðgun. Algengt
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er að karlar telji að það að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, og hvað þá að 
opinbera slíkt, dragi úr karlmennsku þeirra. Viðhorf sem þessi má rekja til 
lífseigra mýta sem snúa að því að karlmönnum sé ekki nauðgað því þeir eiga 
að geta varið sig frá slíku ofbeldi (Hammond, Ioannou og Fewster, 2017; 
McLean, 2013; Sable o.fl., 2006).

Óháð kyni eru brotaþolar ólíklegri til að tilkynna brot þekki þeir gerandann, 
voru undir áhrifum vímuefna þegar brotið átti sér stað eða bera ekki traust til 
lögbærra yfirvalda (Moore og Baker, 2016; Spencer, Mallory, Toews, Stith 
og Wood, 2017; Spencer, Stith, Durtschi og Toews, 2017). Hræðsla við að 
endurlifa atburðinn í skýrslutöku hjá lögreglu er einnig þekkt og sýna 
rannsóknir að algeng ástæða þess að tilkynna ekki um nauðgun er að verja sig 
frá frekari vanlíðan og streitu (Holland og Cortina, 2017; Patterson, Greeson 
og Campbell, 2009; Zijlstra o.fl., 2017).

Niðurstöður erlendra rannsókna um ástæður þess að kæra ekki kynferðisbrot 
virðast endurspegla íslenskan veruleika. Svipaðar ástæður og nefndar voru 
hér að framan eru gefnar upp meðal einstaklinga sem leita til Stígamóta 
ásamt því að mál þeirra séu fyrnd (Stígamót, 2018). Í rannsókn Hildigunnar 
Magnúsdóttur og Katrínar Erlingsdóttur (2007) á 94 þolendum 
kynferðisofbeldis, sem höfðu leitað til Stígamóta, ákváðu flestir (88%) að 
leggja ekki fram kæru. Algengustu ástæðurnar fyrir því voru að skammast sín 
fyrir ofbeldið eða líta svo á að það sem gerðist hafi verið sér að kenna. 
Blettur á mannorðið, halda að sér verði ekki trúað, hræðsla og að telja 
kæruferlið of erfitt eða tilgangslaust eru einnig þættir sem íslenskir þolendur 
nauðgana hafa nefnt (Sigrún Júlíusdóttir, 2011). Í nýlegri þolendakönnun 
ríkislögreglustjóra (2016a) kemur fram að algengasta ástæða þess að tilkynna 
ekki kynferðisbrot er að telja brotið ekki nógu alvarlegt. Aðrir þættir sem 
koma í veg fyrir að einstaklingar tilkynni samkvæmt þeirri könnun eru að 
telja að lögregla muni ekki vilja gera neitt í málinu eða að lögregla geti ekki 
gert neitt vegna skorts á sönnunum.

Reynsla þolenda kynferðisbrota af kæruferli

Þrátt fyrir að margar rannsóknir liggi fyrir um ástæður þolenda að tilkynna 
ekki kynferðisbrot til réttarvörslukerfis er skortur á rannsóknum meðal þeirra 
sem þangað leita. Verði kæra lögð fram tekur vanalega við langt og flókið
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ferli sem getur haft skaðleg áhrif á velferð þolenda, sérstaklega ef þeir upplifa 
sig mæta neikvæðu viðmóti í kerfinu (Campbell, 2008).

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að reynsla þolenda kynferðisbrota af 
réttarvörslukerfinu er einkum af neikvæðum toga. Slæm reynsla af kerfinu er 
helst lýst sem tortryggni og vantrú lögregluþjóna, lítill skilningur á 
áfallaeinkennum og upplýsingar um afdrif kæru af skornum skammti 
(Greeson, Campbell og Fehler-Cabral, 2016; Johnson, 2017; Steinbrenner, 
Shawler, Ferreira og Draucker, 2017). Svipaðar lýsingar má sjá í 
niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Júlíusdóttur (1988) meðal 24 kvenna sem 
kærðu nauðgun til lögreglu hér á landi. Konurnar lýsa því hvernig framkoma 
lögreglu einkenndist af lítilsvirðingu og verst fannst þeim þegar þær voru 
sakaðar um ósannindi eða að hafa átt hlut að máli. Vert er að nefna að 
rannsóknin er komin til ára sinna en konurnar sem um ræðir kærðu nauðgun 
til lögreglu á tímabilinu 1983 til 1985.

Skýrslutaka hjá lögreglu virðist standa upp úr sem erfiðasti hluti kæruferlisins 
meðal margra brotaþola en þar er þörf á að lýsa brotinu ítarlega. Slíkt getur 
jafnvel orðið til þess að einstaklingar endurupplifi ofbeldið og 
niðurlæginguna sem þeir urðu fyrir (e. retraumatization). Margir eiga einnig 
erfitt með að lýsa því sem gerðist vegna minnisleysis en það getur meðal 
annars stafað af áfengisneyslu, lyfjabyrlun eða áfallaviðbrögðum (Campbell, 
2006; Campbell, 2008; Patterson, 2011).

Lengi hefur verið vitað að taugalíffræðileg viðbrögð áfalla geta haft áhrif á 
minni einstaklinga (Koss, Figueredo, Bell, Tharan og Tromp, 1996; Scott 
o.fl., 2015) og er því frásögn brotaþola í skýrslutöku oft á tíðum sundurleit og 
óljós (Maddox, Lee og Barker, 2012). Slíkt getur samt sem áður orðið til þess 
að brotaþoli er stimplaður sem ótrúverðugt vitni en erlendar rannsóknir sýna 
að skortur á áreiðanleika meðal þolenda er ein helsta ástæða þess að 
kynferðisbrotamál eru felld niður (Beichner og Spohn, 2012; Campbell, 
Menaker og King, 2015; Maddox o.fl., 2012). Niðurfelling máls er 
brotaþolum að jafnaði afar erfið og í framhaldinu algengt að einstaklingar sjái 
eftir því að hafa tilkynnt brotið eða jafnvel missi trú á réttarvörslukerfinu 
(Campbell, 2008; Steinbrenner o.fl., 2017).

Slæm reynsla af kerfinu, líkt og hér hefur verið lýst, getur leitt til mikillar 
streitu og sálrænnar þjáningar (e. psychological distress) meðal brotaþola.
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Slíkt getur ekki aðeins haft hamlandi áhrif á vilja þeirra og getu til að taka 
þátt í rannsókn lögreglu heldur er einnig skaðlegt heilsu brotaþola og líðan 
(Hansen o.fl., 2017). Niðurstöður sænskrar rannsóknar Davidsson, 
Benjaminsson, Wijma og Swahnberg (2009) meðal 2439 kvenna benda til 
þess að þær konur sem verða fyrir alvarlegu kynferðislegu ofbeldi og 
tilkynna það til lögreglu eru við verri heilsu en þær sem tilkynna ekki um 
brotið. Nýlegar megindlegar rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður þar sem 
þolendur nauðgana sem skilgreina brotið sem slíkt, og eru þar með líklegri til 
að tilkynna það, eru sömuleiðis líklegri til að glíma við áfallastreitueinkenni 
og þunglyndi. Sambandið þar á milli er þó flókið og margt ókannað (Wilson 
o.fl., 2017; Wilson og Scarpa, 2017).

Kallað eftir breytingum í réttarvörslukerfinu á Íslandi

Vegna mikillar gagnrýni á málsmeðferð nauðgunarmála innan 
réttarvörslukerfisins var framkvæmd eigindleg rannsókn, á vegum EDDU -  
öndvegisseturs og innanríksráðuneytisins, um viðhorf fagaðila sem starfa við 
meðferð slíkra mála. Tekin voru viðtöl við 26 ólíka fagaðila innan kerfisins 
með það að markmiði að kanna hvort og þá hvernig bæta mætti meðferð 
nauðgunarmála. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að flestir töldu að þrátt 
fyrir framfarir síðustu ára mætti standa betur að meðferð slíkra mála. 
Sérstaklega yrði að breyta verklagi til að tryggja að brotaþolar telji sig geta 
treyst kerfinu en þar var vísað til þess að of margir þolendur nauðgana kæra 
ekki brotin (Hildur Fjóla Antonsdóttir, 2014).

Árið 2016 skipaði þáverandi innanríkisráðherra samráðshóp til að setja fram 
tillögur um aðgerðir sem stuðla að réttlátri, vandaðari og skilvirkri 
málsmeðferð í kynferðisbrotamálum. Drög að aðgerðaáætlun samráðshópsins 
voru birtar ári seinna og kemur þar fram að leita verði leiða til að bæta 
upplýsingagjöf og samskipti við brotaþola. Ásamt því að tryggja að 
brotaþolar eigi kost á viðeigandi stuðningi, svo sem sálfræðimeðferð 
(Dómsmálaráðuneytið, 2017).
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Tilraunaverkefni í þágu þolenda kynferðisbrota á 
Norðurlandi

Svar við kalli um breytingar í réttarvörslukerfinu er til að mynda 
tilraunaverkefni í þágu þolenda kynferðisbrota á Norðurlandi. Um er að ræða 
samstarfsverkefni á vegum Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra, 
Sjúkrahússins á Akureyri, Heilbrigðisstofnunar Norðurlands,
Héraðssaksóknara og Rannsóknamiðstöðvar gegn ofbeldi við Háskólann á 
Akureyri. Tilraunaverkefnið fór af stað í byrjun árs 2018 og er það tvíþætt.

Í fyrsta lagi felur verkefið í sér að veita þolendum kynferðisbrota, þeim að 
kostnaðarlausu, sálfræðiaðstoð eftir skýrslutöku hjá lögreglu (sjá viðauka A). 
Um er að ræða stuðningsviðtal hjá sálfræðingi þar sem brotaþola gefst 
tækifæri til að ræða upplifun af ofbeldinu og skýrslutökunni. Í viðtalinu skal 
lögð áhersla á faglegt mat á áhættuþáttum sem gætu valdið því að 
skjólstæðingur þurfi frekari aðstoð ásamt því að veita fræðslu um viðbrögð 
við áfalli. Markmiðið er að reyna að koma í veg fyrir að eðlileg 
áfallastreituviðbrögð þróist yfir í sjúkdómseinkenni. Auk þess að benda á 
viðeigandi meðferðarúrræði og leiðir ef þörf er á frekari stuðningi.

Í öðru lagi felur verkefnið í sér að tilkynna kærendum kynferðisbrota 
niðurfellingu héraðssaksóknara í viðtali á lögreglustöð í stað þess að 
niðurfellingarbréf berist með pósti eins og áður hefur tíðkast (sjá viðauka B). 
Samkvæmt Höllu Bergþóru Björnsdóttur (munnleg heimild, 20. febrúar 
2018) lögreglustjóra á Norðurlandi eystra hefur það fyrirkomulag að senda 
bréf um niðurfellingu kynferðisbrotamáls verið mikið gagnrýnt meðal 
brotaþola. Þá helst fyrir að vera ónærgætin leið til að tjá einstaklingum 
erfiðar fréttir. Sem er ein ástæða þess að farið var af stað með þennan hluta 
tilraunaverkefnisins. Í viðtalinu er kæranda tjáð að málið hafi verið látið 
niður falla og fær hann þar einnig afhent niðurfellingarbréfið frá 
héraðssaksóknara. Farið er í gegnum bréfið og ákvörðun héraðssaksóknara 
útskýrð fyrir kæranda. Auk þess að kynna fyrir honum næstu skref sem snúa 
aðallega að því hvort viðkomandi vilji kæra ákvörðunina til ríkissaksóknara. Í 
viðtalinu eru viðstaddir ásamt kæranda, réttargæslumaður hans og 
lögfræðingur á vegum lögreglunnar. Markmiðið er að bæta upplýsingagjöf og 
samskipti við þolendur kynferðisbrota.
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Aðkoma Rannsóknamiðstöðvar við Háskólann á Akureyri er að framkvæma 
rannsóknir sem skoða reynslu þolenda kynferðisbrota af þeim nýju 
verkferlum innan réttarvörslukerfisins sem tilraunaverkefnið snýr að. Er 
niðurstöður úr þeim rannsóknum liggja fyrir verður árangur 
tilraunaverkefnisins metinn (sjá viðauka A og B).

Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning

Fyrri rannsóknir á reynslu kærenda kynferðisbrota eru einna helst af 
erlendum toga og byggjast á megindlegum rannsóknaraðferðum. Þörf er á 
frekari rannsóknum til þess að öðlast dýpri þekkingu á því hvað í 
tilkynningar- og kæruferlinu er að valda brotaþolum kynferðisofbeldis frekari 
skaða og hvað má betur fara til þess að stuðla að velferð þeirra. Afar fáar 
rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis á reynslu kærenda kynferðisbrota af 
réttarvörslukerfinu og er mikilvægt að bæta þar úr. Til að efla kerfið með 
þeim hætti að mæta þörfum brotaþola er nauðsynlegt að fá innsýn í 
reynsluheim þeirra.

Rannsókn þessi er hluti af fyrrgreindu tilraunaverkefni í þágu þolenda 
kynferðisbrota á Norðurlandi. Nánar tiltekið þess hluta verkefnisins sem snýr 
að niðurfellingu kynferðisbrotamála. Tilgangur rannsóknarinnar er að auka 
þekkingu og dýpka skilning á reynslu kærenda nauðgana af 
réttarvörslukerfinu á Norðurlandi þar sem málið var fellt niður. 
Rannsóknarspurningin var því eftirfarandi: Hver er reynsla kærenda 
nauðgana a f  réttarvörslukerfinu á Norðurlandi þar sem málið var fe llt niður?
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Aðferðafræði
Í þessum kafla er fjallað um rannsóknaraðferðina, sem er Vancouver-skólinn 
í fyrirbærafræði. Litið er til hugmyndafræðilegs bakgrunns skólans ásamt því 
að lýsa hagnýtri útfærslu hans í rannsóknum. Farið er yfir rannsóknarferlið 
sem er sett fram í 12 meginþrepum og sjö vitrænum meginþáttum. Auk þess 
er fjallað um rannsóknarsiðfræði og þær siðareglur sem hafðar voru til 
grundvallar í rannsókninni. Að lokum kemur umfjöllun um réttmæti og 
áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum og þá þætti í þessari tilteknu 
rannsókn.

Rannsóknaraðferð

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var notast við eigindlega 
rannsóknaraðferð, nánar tiltekið fyrirbærafræðilega. Um ræðir lýsandi 
rannsóknaraðferð þar sem viðleitnin er að kanna mannlega reynslu út frá 
sjónarhóli þeirra sem hana hafa upplifað. Markmiðið er að dýpka skilning og 
auka þekkingu á því fyrirbæri sem rannsakað er (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013).

Nútíma fyrirbærafræði, líkt og aðferðafræði þessarar rannsóknar byggir á, á 
upptök sín í ritum þýska heimspekingsins Edmund Husserl í upphafi 20. aldar 
(Berrios, 1989). Á þeim tíma réð smættarhyggja (e. reductionism) ríkjum 
innan raunvísinda og mannleg fyrirbæri einkum könnuð óháð því fólki sem 
hafði reynslu af þeim (Matua og Van Der Wal, 2015). Husserl var 
gagnrýninn á þá aðferð og taldi nauðsynlegt að innan vísindanna væru 
fyrirbæri könnuð eins og þau birtast í vitund (e. consciousness) fólks sem 
hefur upplifað tiltekin fyrirbæri. Slíkar huglægar upplýsingar um lifaða 
reynslu (e. lived experience) ættu að vera mikilvægar rannsakendum sem 
leitast eftir að skilja mannleg fyrirbæri þar sem þau eru ávallt undir áhrifum 
skynjana fólks (Lopez og Willis, 2004). Hann taldi að í hverri lifuðu reynslu 
væru þættir sameiginlegir öllum þeim sem hana hafa upplifað og með því að 
fanga þá væri hægt að lýsa eðli (e. essence) reynslunnar (Matua og Van Der 
Wal, 2015).
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Innan fyrirbærafræði eru til margir skólar en Vancouver-skólinn varð fyrir 
valinu. Hugmyndafræðilegur grundvöllur hans byggir ekki aðeins á 
fyrirbærafræði heldur einnig túlkunarfræði og hugsmíðahyggju (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2000). Litið er á að sérhver einstaklingur sjái heiminn með 
sínum augum og sýn hans mótist af fyrri reynslu og eigin túlkun á henni. Í 
Vancouver-skólanum fer gagnasöfnun fram í samræðum við þátttakendur 
með óstöðluðum viðtölum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þá er 
rannsóknargögnum safnað með orðaskiptum þar sem samskipti rannsakanda 
og þátttakanda endurspegla flókið samspil hugsana, skynjana, tilfinninga og 
hegðunar (Helga Jónsdóttir, 2013).

Í Vancouver-skólanum er horft á þátttakendur sem meðrannsakendur þar sem 
unnið er að því að byggja upp heildarmynd af fyrirbærinu í samvinnu við þá 
og eru orð þeirra byggingarsteinar hugmyndavinnunnar. Misjafnt er hversu 
marga einstaklinga þarf að ræða við áður en gagnamettun (e. data saturation) 
er náð en það er stig í gagnasöfnuninni þegar nýjar upplýsingar um fyrirbærið 
hætta að koma fram. Rannsakandi verður einnig að vera kominn með 
heildstæða mynd af fyrirbærinu í huga sínum áður en gagnasöfnun er hætt. 
Yfirleitt er um að ræða 5-15 þátttakendur eða um 15 samræður, ein til þrjár 
samræður við hvern þátttakanda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 
2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013).

Aðferð Vancouver-skólans er ætlað að auka skilning á mannlegum 
fyrirbærum meðal annars í því skyni að bæta þjónustu við fólk (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013) og hentaði hún því vel í þessari rannsókn. Auk þess 
hefur aðferðin reynst vel í rannsóknum á viðkvæmum hópum þar sem áhersla 
er lögð á að koma fram við þátttakendur af virðingu og nærgætni (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013; Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, Sigrún Sigurðardóttir og 
Sigríður Halldórsdóttir, 2014).

Rannsóknarferlið

Eitt af megineinkennum skólans er rannsóknarferli sem sett er fram í 12 
meginþrepum. Yfirlit yfir ferlið og hvernig því var fylgt í þessari rannsókn er
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lýst hér á eftir. Í öllu ferlinu er farið endurtekið í gegnum sjö vitræna 
meginþætti en þeir eru eftirfarandi: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga 
á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna. Hægt er að setja ferlið 
upp sem hringferli líkt og sjá má á mynd 1 (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).

0**0
» *

M ynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði.

Þrep 1. Val og lýsing á þátttakendum

Fyrsta þrepið snýr að vali á þátttakendum eða úrtaki rannsóknarinnar. 
Mikilvægt er að velja einstaklinga sem hafa persónulega reynslu af 
fyrirbærinu sem rannsaka á og verða þeir sömuleiðis að hafa getu og áhuga á 
að lýsa reynslu sinni. Úrtaksaðferðin sem oftast er beitt í 
fyrirbærafræðilegum rannsóknum er tilgangsúrtak (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013) og var þeirri aðferð beitt í þessari rannsókn. Þá eru þátttakendur valdir 
sem henta best markmiði rannsóknar og fjöldi þeirra ekki ákveðinn fyrirfram 
(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Við val á þátttakendum 
naut rannsakandi aðstoðar frá lögreglunni á Akureyri ásamt öðru fagfólki 
innan réttarvörslukerfisins. Vert er að nefna að þau nauðgunarmál sem berast 
umdæmum lögreglu á Norðurlandi, bæði eystra og vestra, fara að öllu jöfnu
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til meðferðar hjá rannsóknarlögreglu á Akureyri (Halla Bergþóra 
Björnsdóttir, munnleg heimild, 20. febrúar 2018).

Skilyrði fyrir þátttöku voru að hafa lagt fram kæru um nauðgun til lögreglu á 
Norðurlandi, málið fellt niður af ákæruvaldi, vera 18 ára eða eldri og skilja 
og tala íslensku. Ásamt því að vera tilbúin til að deila reynslu sinni. Miðað 
var við að hálft ár eða lengra væri liðið frá því að mál þátttakenda voru felld 
niður. Í fyrirbærafræði er mælt með því að a.m.k. sex mánuðir líði frá 
reynslunni áður en fólk tekur þátt í rannsókn. Er það gert til þess að 
þátttakendur séu ekki staddir í miðri reynslu sinni og geti miðlað af henni 
með þeirri ígrundun sem að jafnaði kemur þegar frá líður (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013).

Þegar tilgangsúrtak er notað er meðvitað reynt að koma í veg fyrir að það 
verði einsleitt með því að velja bæði einstaklinga sem hafa hefðbundna 
reynslu af fyrirbærinu og það sem kalla mætti óhefðbundna reynslu (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). Til þess að forðast einsleitt úrtak var ekki gert skilyrði 
um ákveðið kyn eða aldur fyrir utan að vera 18 ára eða eldri, ofbeldið gat þó 
hafa átt sér stað fyrir þann aldur. Ekkert hámark var sett um það hversu 
langur tími hafði liðið frá niðurfellingu máls. Bæði voru valdir einstaklingar 
sem fengu annars vegar bréf og hins vegar viðtal þegar þeim var tilkynnt um 
niðurfellingu á málinu.

Lýsing á þátttakendum

Það endaði svo að þátttakendur rannsóknarinnar voru átta konur á tvítugs- og 
þrítugsaldri. Þess má geta að sá hópur er lýsandi fyrir þá sem kæra nauðganir 
á Íslandi, þar sem ungar konur eða stúlkur eru í miklum meirihluta (Hildur 
Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013). Konurnar 
sem tóku þátt í rannsókninni höfðu allar lagt fram kæru vegna nauðgunar til 
lögreglu á Norðurlandi á síðastliðnum fimm árum. Í öllum tilvikum var málið 
fellt niður af ákæruvaldi, ýmist ríkissaksóknara eða héraðssaksóknara, sökum 
þess að vera ekki nægilega líklegt til sakfellingar. A f konunum átta fengu 
fjórar þeirra niðurfellingarbréf og hinar fjórar niðurfellingarviðtal.
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Þrep 2. Undirbúningur hugans

Fyrirbærafræði byrjar í kyrrð. Það þýðir að rannsakandi staldrar við og kyrrar 
vitund sína áður en viðtöl hefjast. Hér skiptir máli að rannsakandi átti sig á 
sínum fyrirframgerðu hugmyndum um fyrirbærið sem hann hyggst kanna. 
Mikilvægt er að rannsakandi sé víðlesinn um viðfangsefnið en til þess að vera 
fær um að taka við nýjum upplýsingum þarf hann einnig að leggja 
fyrirframgerðar hugmyndir sínar að mestu til hliðar. Mælt er með því að 
rannsakendur haldi dagbók og riti þar atriði sem varða rannsóknina. Í slíka 
rannsóknardagbók er upplagt að rita niður sínar fyrirframgerðu hugmyndir. 
Líkt og í annarskonar rannsóknum er mikilvægt að lesa sér vel til um 
aðferðafræðina sem beita á en í Vancouver-skólanum þarf jafnframt að leggja 
rækt við mannlega hlið sína (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).

Áður en rannsakandi hóf að taka viðtölin reyndi hann eftir bestu getu að 
undirbúa sig vel andlega og kyrra vitund sína. Rannsakandi skrifaði niður 
sínar fyrirframgerðu hugmyndir í rannsóknardagbók, ígrundaði þær og 
leitaðist við að setja þær til hliðar eins og mögulegt var.

Þrep 3. Gagnasöfnun

Til þess að afla gagna í Vancouver-skólanum eru notuð opin og óstöðluð 
viðtöl sem einkennast af samræðum. Samræður hafa verið skilgreindar sem 
styrkjandi tjáskipti þar sem báðum aðilum er frjálst að tala og hlusta ásamt 
því að virða hvorn annan. Í viðtalinu er rannsakandi sannleiksleitandi sem 
hefur það markmið að skilja ákveðið fyrirbæri betur (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013). Viðtalsspurningar í fyrirbærafræðilegum rannsóknum eru yfirleitt 
yfirgripsmiklar og opnar svo þátttakandi hafi tækifæri til þess að greina 
ítarlega frá sinni reynslu (Bevan, 2014). Í upphafi leitar rannsakandi til 
þátttakenda með mjög víða spurningu en eftir því sem líður á rannsóknina 
verða samræðurnar þrengri. Þá fer rannsakandi að leita eftir nánari 
upplýsingum um það sem enn er óljóst. Viðtölin krefjast allrar athygli 
rannsakandans og er virk hlustun nauðsynleg. Í viðtölum vakna vanalega 
margar nýjar spurningar sem rannsakandi hefur frelsi til að leita svara við 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).

Tekin voru tvö viðtöl við hverja konu, samtals 16 viðtöl. Staður og stund 
hverra samræðna var undir þátttakendum komið og fóru þær ýmist fram í
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Háskólanum á Akureyri, á heimili rannsakanda eða í gegnum 
samskiptaforritið Skype. Í viðtölunum einblíndi rannsakandi á að hlusta meira 
en að tala. Séu tekin tvö viðtöl við hvern þátttakanda í rannsókn er yfirleitt 
lögð áhersla á að tala sem mest um viðfangsefnið í fyrra viðtalinu. Þá er farið 
vítt yfir og eins djúpt og kostur er. Í seinna viðtalinu er síðan farið nákvæmar 
út í ákveðna þætti e f þörf er á. Í lok viðtala er mikilvægt að draga saman 
helstu efnisatriðin, athuga hvort þátttakandi sé sammála túlkun rannsakanda á 
tilteknum atriðum og gefa þátttakanda færi á að bæta einhverju við (Helga 
Jónsdóttir, 2013). Þessu var fylgt eftir í rannsókninni sem hér er kynnt.

Stuðst var við viðtalsramma (sjá viðauka C) þar sem rannsóknarspurningin 
var megin viðtalsspurningin. Aðrar viðtalsspurningar fóru eftir svörum 
þátttakenda og hvernig samræðurnar þróuðust. Lengd fyrri viðtalanna var að 
meðaltali 50 mínútur en þau seinni voru töluvert styttri. Á milli fyrra og 
seinna viðtals liðu um tvær vikur. Viðtölum var ekki hætt fyrr en mettun 
hafði náðst, þ.e. þegar nýjar upplýsingar um reynsluna af réttarvörslukerfinu 
voru hættar að koma fram.

Þrep 4. Hefja gagnagreiningu

Þótt þættirnir gagnasöfnun og gagnagreining séu settir fram sem sitt hvort 
þrepið í rannsóknarferlinu er í raun unnið að þeim samhliða. Strax í fyrsta 
viðtali hefst gagnagreining og heldur hún áfram allan tímann sem 
gagnasöfnunin stendur yfir. Slík byrjandi gagnagreining snýr helst að því að 
skerpa vitund sína varðandi hugmyndir og hugtök (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013). Öll viðtölin voru hljóðrituð og rituð orðrétt upp, þar sem öll orð, hljóð 
eða þagnir komu fram. Auk þess var nokkrum sinnum hlustað á hvert viðtal 
en mælt er með því til þess að sökkva sér niður í rannsóknargögnin og leyfa 
þeim að búa með sér (e. living with the data) (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).

Þrep 5. Þemagreining

Í þessu þrepi hefst hin eiginlega gagnagreining. Þá er búið að rita viðtölin 
orðrétt upp og rannsóknargögnin orðin að rituðum texta (e. transcripts) sem 
er kóðaður og greindur í þemu. Hér er einnig komið reglu á hugmyndir sem 
voru mótaðar í byrjandi gagnagreiningunni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í 
fyrstu voru afrituðu viðtölin prentuð út og lesin nokkrum sinnum yfir, án þess 
þó að merkja við neitt. Var það gert til að fá heildarmynd af reynslu hvers
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þátttakanda og leitaðist rannsakandi við að svara spurningunni: Hver er 
kjarninn í því sem konan er að segja? Því næst merkti rannsakandi við með 
yfirstrikunarpenna þau atriði sem honum fannst mikilvægust, eða koma 
efninu sérstaklega við. Þar á eftir var rýnt nánar í þau atriði þar sem 
rannsakandi velti fyrir sér merkingu þeirra og flokkaði þau í þemu sem hann 
ritaði á spássíu útprentuðu viðtalanna.

Þrep 6. Greiningarlíkan fyrir reynslu hvers þátttakanda

Áður en heildargreiningarlíkan um fyrirbærið er smíðað er byrjað á því að 
greina reynslu hvers þátttakanda sérstaklega. Rannsakandi rýnir í gögn fyrir 
tiltekinn þátttakanda í því skyni að átta sig á heildarmynd af fyrirbærinu eins 
og það lítur út frá sjónarhóli þess einstaklings. Þetta er endurtekið fyrir alla 
þátttakendur rannsóknar og einstaklingsgreiningarlíkan smíðað fyrir hvern og 
einn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Greiningarlíkan fyrir reynslu hverrar 
konu var smíðað sem byggði á rauða þræðinum í frásögn þeirra. Í því fólst að 
taka saman öll þemun sem höfðu verið skráð á spássíu viðtalanna og raða 
þeim upp í eina heildarmynd fyrir hverja konu. Líkönin voru sett fram með 
yfirþema, meginþemum og undirþemum. Þessi vinna krafðist óhlutbundinna 
hugsanaferla meðal rannsakanda, þá helst rökhugsun, hugsæi og innsæi.

Þrep 7. Sannreyna greiningarlíkan með hverjum þátttakanda

Þrátt fyrir að rannsakandi leitist við að leggja til hliðar sínar fyrirframgerðu 
hugmyndir um fyrirbærið er mikilvægt að hann átti sig á því að val hans og 
túlkun er þó ávallt bundið þeim hugmyndum. Allir hafa tilhneigingu til að sjá 
ekki það sem þeir búast ekki við og er það sú aðferðafræðilega hætta sem 
fyrir hendi er þegar Vancouver-skólanum er beitt. Því er mikilvægt að 
sannreyna greiningarlíkön með hverjum og einum þátttakanda (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). Greiningarlíkönin voru kynnt og borin undir allar 
konurnar í seinna viðtalinu við þær. Rannsakandi athugaði hvort hann hefði 
skilið rétt það sem þær höfðu að segja og voru konurnar allar samþykkar því 
sem fram kom í greiningarlíkönunum. Konunum gafst jafnframt tækifæri til 
að leiðrétta misskilning ef einhver væri og bæta við atriðum sem þeim fannst 
vanta í líkanið.
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Þetta þrep snýr að því að þróa heildargreiningarlíkan úr öllum 
einstaklingsgreiningarlíkönunum. Hér horfir rannsakandi á alla heildina og 
spyr sig: Hver er rauði þráðurinn í því sem þessir þátttakendur hafa sagt? 
Hvernig lítur reynslan út frá sjónarhóli þeirra? Heildargreiningarlíkanið er í 
raun meginniðurstöður rannsóknarinnar og er það ýmist sett fram í töflu eða 
skýringarmynd. Ásamt fyrirbærafræðilegri lýsingu. Þessi lokaúrvinnsla krefst 
bæði túlkunar og lýsingar rannsakandans en nauðsynlegt er að hún byggist að 
öllu leyti á rannsóknargögnunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
Einstaklingsgreiningarlíkön allra kvennanna voru borin saman og 
heildargreiningarlíkan smíðað út frá þeim. Við þá hugmyndavinnu, líkt og í 
þrepi sex, þurfti rannsakandi að nota óhlutbundna hugsanaferla. 
Heildargreiningarlíkanið samanstóð af einu yfirþema, fjórum meginþemum 
og 22 undirþemum. Líkanið byggðist alfarið á rannsóknargögnunum eða 
orðum kvennanna og var það sett fram með skýringarmynd. Meðan á þessari 
vinnu stóð var rannsakandi gagnrýninn á eigin túlkun og ávallt tilbúinn að 
kollvarpa því hvernig hann setti þemun upp.

Þrep 9. Niðurstöður bornar saman við rannsóknargögnin

Þegar niðurstöður liggja fyrir eru þær bornar saman við rannsóknargögnin til 
að athuga hvort samræmi sé þar á milli. Rannsakandi þarf að líta gagnrýnum 
augum á eigin vinnu og reynir að setja sig í hlutverk ytri dómara (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). Þegar komið var að þessu þrepi lagði rannsakandi frá 
sér gögnin um tíma til að aðgreina sig frá niðurstöðunum sem hann hafði 
nýverið klárað að greina. Eftir þann tíma var hugurinn betur í stakk búinn til 
að bera saman, vega og meta. Öll afrituðu viðtölin voru enn og aftur lesin yfir 
og nú með heildargreiningarlíkanið til hliðsjónar. Samræmi var á milli 
rannsóknargagna og niðurstaðna.

Þrep 10. Yfirþema rannsóknar sett fram

Í þessu þrepi þarf rannsakandi að íhuga niðurstöður rannsóknarinnar í heild 
sinni og setja fram kjarna fyrirbærisins sem yfirþema og heiti 
rannsóknarinnar. Heitið á að lýsa fyrir lesendum inntaki reynslunnar sem var 
verið að rannsaka. Sú vinna krefst mikillar yfirlegu og í raun ákveðinna 
listrænna eiginleika (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Yfirþema

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan smíðað
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rannsóknarinnar og þar með heiti hennar er: „Annað áfall ofan á hitt“. Um er 
að ræða beina tilvitnun frá einum þátttakanda sem lýsti best reynslu allra 
þátttakenda af réttarvörslukerfinu á Norðurlandi eftir að hafa lagt fram kæru 
um nauðgun og málið fellt niður.

Þrep 11. Sannreyna niðurstöður með þátttakendum

Nauðsynlegt er að bera heildargreiningarlíkanið undir einhverja þátttakendur 
rannsóknarinnar og sannreyna niðurstöðurnar með þeim. Þó er mikilvægt að 
átta sig á því að heildarmyndin af fyrirbærinu kann að vera ólík 
einstaklingsgreiningarlíkönunum að einhverju leyti (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013). Heildargreiningarlíkanið var borið undir fjórar kvennanna, tvær sem 
fengu niðurfellingarbréf og tvær sem fengu niðurfellingarviðtal. Allar 
konurnar voru samþykkar niðurstöðunum og fannst þeim líkanið endurspegla 
vel þeirra reynslu af réttarvörslukerfinu.

Þrep 12. Skrifa niðurstöður

Mikilvægt er að skrifa niðurstöður með þeim hætti að raddir allra þátttakenda 
heyrist. Því þótt það sé sameiginlegur grundvöllur með reynslu þátttakenda 
þá er reynsla hvers og eins ávallt að einhverju leyti frábrugðin því hvernig 
aðrir upplifðu fyrirbærið. Til að lýsa fyrirbærinu eins trúverðuglega og hægt 
er vitnar rannsakandi í þátttakendur og eiga þær tilvitnanir að virka á 
lesandann eins og sönnun fyrir niðurstöðunum (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013). Til að tryggja margraddaðan texta og þar með auka trúverðugleika 
rannsóknarinnar var vitnað beint í allar konurnar. Rannsakandi reyndi eftir 
bestu getu að taka út það mikilvægasta sem konurnar höfðu sagt og lýsti best 
reynslu þeirra.

Rannsóknarsiðfræði

Eigi rannsókn að standa undir nafni þarf hún ekki síður að uppfylla 
siðferðilegar kröfur líkt og aðferðafræðilegar. Í siðfræði heilbrigðisgreina 
liggja fjórar höfuðreglur til grundvallar en þær eru kenndar við sjálfræði, 
skaðleysi, velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2013). Áður en 
rannsóknin hófst var gaumgæfilega ígrundað hvernig best væri að standa að 
henni siðfræðilega og voru höfuðreglurnar fjórar hafðar að leiðarljósi.
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Sjálfræðisreglan fjallar um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Í 
vísindarannsóknum leiðir reglan af sér kröfuna um upplýst og óþvingað 
samþykki um þátttöku. Það þýðir að einstaklingar samþykki að taka þátt í 
rannsókn af fúsum og frjálsum vilja, vitandi hvað samþykkið þýðir. Til að 
tryggja það er nauðsynlegt að veita einstaklingum ítarlegar upplýsingar um 
eðli rannsóknarinnar áður en þeir samþykkja að taka þátt í henni. Ásamt því 
að gæta þess að þeir séu hæfir til að skilja og leggja mat á upplýsingarnar 
(Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttakendur fengu ítarlega kynningu á 
rannsókninni og tilgangi hennar, bæði með kynningarbréfi (sjá viðauka D) og 
munnlegum útskýringum. Konurnar höfðu góðan aðgang að rannsakanda og 
gátu haft samband ef spurningar vöknuðu. Áhersla var lögð á að 
þátttakendum væri í sjálfsvald sett hvort þeir tækju þátt og að frjálst væri að 
hætta þátttöku hvenær sem er, án nokkurra eftirmála. Allar konurnar veittu 
óþvingað samþykki sitt um þátttöku í rannsókninni með því að skrifa undir 
samþykkisyfirlýsingu (sjá viðauka E). Með því að skrifa undir 
samþykkisyfirlýsinguna heimiluðu jafnframt þeir þátttakendur sem fengnir 
voru í gegnum lögregluna á Akureyri að lögregla mætti veita rannsakanda 
upplýsingar um nafn þeirra og símanúmer (sjá viðauka F).

Skaðleysisreglan snýr að því að heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt forðast 
að valda skaða og samkvæmt henni mega rannsóknir ekki fela í sér 
ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Þótt eigindlegar rannsóknir feli ekki í 
sér sams konar áhættu og til dæmis meðferðarprófanir er ekki síður 
mikilvægt að rannsakendur verndi þátttakendur fyrir hugsanlegum skaða. Til 
viðbótar snýr reglan að nauðsyn þess að rannsóknir samrýmist hagsmunum 
þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013). Viðtölin fóru fram þar sem 
þátttakendur kusu sér og var séð til þess að þar væri algjört næði. Til að gæta 
hagsmuna þátttakenda og stuðla að persónuvernd var hljóðupptökum af 
viðtölunum eytt um leið og afritun þeirra var lokið. Auk þess sem allt 
persónugreinanlegt var tekið úr afrituðu viðtölunum og konunum gefin 
dulnefni sem notuð voru við úrvinnslu og birtingu gagna. Rannsóknargögn 
voru geymd í tölvu og læstri hirslu sem rannsakandi hafði einn aðgang að.

Velgjörðareglan tengist skyldunni að láta sem best af sér leiða og samkvæmt 
henni er það skylda rannsakanda að gera aðeins rannsóknir sem eru líklegar 
til hagsbóta fyrir mannkynið (Sigurður Kristinsson, 2013). Tilgangur 
rannsóknarinnar var að auka skilning á reynslu kærenda nauðgana af
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réttarvörslukerfinu á Norðurlandi, meðal annars í því skyni að bæta þjónustu 
við brotaþola kynferðisofbeldis sem þangað leita.

Réttlætisreglan kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að hver 
og einn einstaklingur fái það sem hann á skilið. Á þetta reynir bæði við val 
þátttakenda og þegar ákveðið er hvað þátttakendur fái fyrir framlag sitt. 
Mikilvægt er að ávinningur rannsóknar skili sér til allra hópa samfélagsins og 
hefur réttlætisreglan leitt af sér kröfuna um að hópar sem hafa veika stöðu 
séu sérstaklega verndaðir (Sigurður Kristinsson, 2013). Engin umbun var 
veitt fyrir þátttöku í rannsókninni. Þó var tiltekið um ávinninginn að leggja 
fram mikilvægar upplýsingar til að aðstoða rannsakendur við að auka 
þekkingu á reynslu kærenda nauðgana af réttarvörslukerfinu. Þátttakendum 
var einnig tilkynnt að rannsóknin væri unnin í samstarfi við lögreglustjórann 
á Norðurlandi eystra og héraðssaksóknara og að niðurstöður hennar yrðu 
nýttar til þess að bæta þjónustu við þolendur kynferðisbrota í 
réttarvörslukerfinu. Sem í ljós kom að var málefni sem allar konurnar brenna 
fyrir.

Síðast en ekki síst er vert að nefna að áður en rannsóknin hófst lágu tilskilin 
leyfi fyrir. Undirrituð samstarfsyfirlýsing þeirra aðila sem koma að 
tilraunaverkefninu má sjá í viðauka B. Ekki var þörf á leyfi frá 
Vísindasiðanefnd en rannsakandi fékk staðfestingu á því hjá nefndinni. 
Ástæða þess var að tilgangur rannsóknarinnar var ekki að kanna reynslu 
þátttakenda af ofbeldinu sem slíku heldur reynslu þeirra af 
réttarvörslukerfinu. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar, tilvísun: S- 
8548.

Réttmæti og áreiðanleiki

Vegna fárra þátttakenda getur verið erfitt að sýna fram á réttmæti og 
áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum en mikilvægt er að hafa í huga að 
þær byggja á annarri fræðasýn og þekkingarfræðilegri undirstöðu heldur en 
megindlegar rannsóknir. Ekki er hægt að mæla eða gera tilraunir með 
mannlega reynslu, hún er þarna og rannsakendur geta reynt að skilja hana. 
Fyrirbærafræðilegar rannsóknir eru til þess fallnar og geta þær veitt 
verðmætar upplýsingar sem erfitt er að fá með öðrum rannsóknaraðferðum. 
Tilgangur slíkra rannsókna er ekki að alhæfa um þýðið útfrá niðurstöðunum
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heldur að öðlast djúpan skilning á tilteknu viðfangsefni (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir,
2013).

Í eigindlegum rannsóknum fer réttmæti og áreiðanleiki að hluta til eftir því 
hversu trúverðuglega niðurstöður eru settar fram (Sigríður Halldórsdóttir og 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). E f vel tekst til þekkir einstaklingur sem hefur 
upplifað fyrirbærið myndina sem er dregin upp af því í rannsókninni 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Úrtaksskekkja er ein mesta ógnunin við innra 
og ytra réttmæti eigindlegra rannsókna en þá vantar nauðsynlega breidd í 
úrtakið og skekkja verður í heildarmynd fyrirbærisins (Katrín Blöndal og 
Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Líkt og fram hefur komið voru skilyrði fyrir 
þátttöku í rannsókninni sett með það að markmiði að forðast einsleitt úrtak og 
var sömuleiðis hugað að því við val þátttakenda. Tímasetning viðtala getur 
einnig haft áhrif á réttmæti eigindlegra rannsókna. E f þau eru tekin áður en 
þátttakendur hafa unnið úr reynslu sinni getur frásögn þeirra verið 
samhengislaus og yfirborðsleg (Helga Jónsdóttir, 2013). Skilyrði fyrir 
þátttöku í rannsókninni tóku einnig mið af því og þess gætt að þátttakendur 
gætu litið yfir farinn veg og miðlað reynslu sinni með ígrundun.

Mikilvægt er að rannsakendur geri ekki ráð fyrir því að með því að fylgja
þrepum fyrirbærafræðilegrar nálgunar komi sjálfkrafa fram þemu og 
skilningur á fyrirbærinu. Ekkert líkan getur eitt og sér tryggt 
fyrirbærafræðilegan skilning og innsýn meðal rannsakenda (van Manen,
2017). Hér er ekki verið að draga úr mikilvægi aðferðafræðilegrar þekkingar 
og færni rannsakenda en ljóst er að mikið veltur einnig á nákvæmni, 
heiðarleika og næmi þeirra (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir,
2013). Innbyggt í rannsóknarferli Vancouver-skólans eru aðferðir sem ætlað 
er að auka réttmæti og áreiðanleika og má þar helst nefna þrep sjö, níu og 
ellefu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þeim þrepum, líkt og öðrum í 
rannsóknarferlinu, var fylgt gaumgæfilega eftir. Við vinnslu rannsóknarinnar 
var einnig lögð áhersla á að meta með gagnrýnu hugarfari gæði 
gagnasöfnunar og gagnagreiningar. Slíkt felur meðal annars í sér að vera 
vakandi fyrir eigin túlkun og hafa stöðugt spyrjandi hugarfar varðandi hvort 
allt sé rétt skilið í því sem þátttakendur höfðu að segja. Að lokum má ítreka 
að gagnasöfnun var ekki hætt fyrr en mettun hafði náðst.
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Niðurstöður
Í kaflanum er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og eftirfarandi 
rannsóknarspurningu svarað: Hver er reynsla kærenda nauðgana a f  
réttarvörslukerfinu á Norðurlandi þar sem málið var fe llt niður? 
Niðurstöðurnar eru bæði settar fram með rituðu máli og í sjónrænu formi. 
Þær lýsa reynslu átta kvenna sem kærðu nauðgun til lögreglu á Norðurlandi 
og mál þeirra felld niður af ákæruvaldi. Konunum var ýmist greint frá 
niðurfellingu málsins með bréfi sem sent var heim til þeirra eða í viðtali á 
lögreglustöð. Fyrst eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman í 
fyrirbærafræðilegri lýsingu og með greiningarlíkani (sjá mynd 2). Því er fylgt 
eftir með nánari lýsingu á reynslu þátttakenda þar sem vísað er beint í orð 
þeirra.

Niðurstöðum rannsóknarinnar var skipt í fjögur meginþemu, hvert með fjögur 
til sex undirþemu, eftir stigum kæruferlisins eins og þátttakendur upplifðu 
þau (sjá mynd 2). Hvert meginþema er lýsandi fyrir reynslu allra kvennanna 
sem tóku þátt í rannsókninni. Því er fjallað um þemun með vísun í orð allra 
kvennanna óháð því hvernig þeim var tilkynnt um niðurfellingu á málinu, en 
þó með einni undantekningu. Þriðja meginþemað, sem varðar 
niðurfellinguna, er tvískipt eftir því hvernig konunum var tilkynnt um hana. 
A f þeim fimm undirþemum sem heyra undir það meginþema voru þrjú 
sameiginleg öllum konunum. Fjallað er um þau líkt og önnur þemu í 
niðurstöðukaflanum. Tvö undirþemu voru ólík milli þeirra kvenna sem fengu 
annars vegar niðurfellingarbréf og hins vegar þeirra sem fengu 
niðurfellingarviðtal. Þau þemu eru feitletruð á greiningarlíkaninu sem sést á 
mynd 2. Fjallað verður um þessi tvö þemu í sitt hvoru lagi ásamt ítarlegri 
lýsingu á upplifun kvennanna af bréfinu eða viðtalinu, eftir því sem við á.
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Áfallaviðbrögð 

Takmörkuð trú á kerfið 

Samfélagslegáhrif 

„Ætlaði aldrei að  kæ ra" sterk réttlætiskennd

Styðjandi viðmót fagfólks 
Tímasetning tilkynningar

Samskiptaleysi

Skortur á fræðslu og spurningum 
ósvarað

„Þessi óvissa, að  vita aldrei neitt" Lftill skilningur á áföllum 

Áhrif nauðgunarmýta 

Ópersónuleg framkoma og skortur á 
stuðningi________________________

Skaðsemi bjartsýni

M ynd 2. Heildargreiningarlíkan um reynslu þátttakenda.

Fyrirbærafræðileg lýsing

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að þátttakendur upplifðu það sem annað 
áfall ofan á hitt að leita til réttarvörslukerfisins vegna nauðgunar. Allar 
konurnar lýstu kæruferlinu sem erfiðri og streituvaldandi reynslu frá upphafi 
til enda. Þær kærðu nauðgun til lögreglu á Norðurlandi og voru mál þeirra 
felld niður af ákæruvaldi, ýmist ríkissaksóknara eða héraðssaksóknara. Í 
öllum tilfellum var það sökum þess að málið var ekki talið nægilega líklegt til 
sakfellingar.

Kæruferlið hjá konunum byrjaði í raun áður en þær lögðu fram kæru hjá 
lögreglu. Ákvörðunin um að tilkynna brotið var ekki léttvæg og að taka 
skrefið reyndist þeim enn erfiðara. Engin af þeim ætlaði upphaflega að kæra 
nauðgunina en sterk réttlætiskennd varð þó til þess að þær leituðu til kerfisins 
á endanum.

„Annað áfall ofan á hitt"
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Við tók erfitt ferlið sem einkenndist af óvissu, bið og skorti á upplýsingum 
um afdrif kærunnar. Á meðan rannsókn málsins stóð mættu konurnar einnig 
litlum skilningi á áföllum og urðu þær varar við áhrif nauðgunarmýta í 
kerfinu. Ópersónuleg framkoma og skortur á stuðningi var lýsandi fyrir þau 
litlu samskipti sem konurnar áttu við starfsfólk réttarvörslukerfisins.

Niðurfelling ákæruvalds á málinu var öllum konunum áfall, óháð því hvernig 
þeim var tilkynnt um hana. Þær höfðu orðið bjartsýnar um að gerandi yrði 
ákærður og þegar ljóst var að svo yrði ekki helltust yfir þær ýmsar 
tilfinningar. Þar á meðal mikil reiði yfir óréttlætinu sem fylgdi því að gerandi 
myndi komast upp með nauðgun án nokkurra afleiðinga. Tíminn strax á eftir 
niðurfellingunni var ólíkur milli þeirra kvenna sem fengu annars vegar 
niðurfellingarbréf og hins vegar niðurfellingarviðtal. Þær sem fengu bréfið 
töluðu um enga eftirfylgni og enn á ný skort á upplýsingum. Á hinn bóginn 
upplifðu þær sem fengu viðtalið að þar hefðu þær fengið samskiptin og 
upplýsingarnar sem þær höfðu beðið eftir allt ferlið.

Þegar lengra var liðið frá niðurfellingu á málinu og konurnar litu til baka á 
kæruferlið beindist reiði þeirra meira að réttarvörslukerfinu og hversu 
gerendavænt það væri. Við tók tímabil mikillar andlegrar vanlíðanar og 
veikinda sem konurnar ráku meðal annars til streitunnar sem fylgdi því að 
kæra nauðgunina. Allar konurnar voru afar ósáttar með málsmeðferðina og 
fóru þær að efast um ákvörðun sína að leita til réttarvörslukerfisins. Þegar 
öllu var á botninn hvolft sáu þær þó ekki eftir því að hafa kært brotið.

„Annað áfall ofan á hitt“

„Ætlaði aldrei að kæra“

Kæruferlið hjá konunum byrjaði í raun og veru áður en þær lögðu fram 
kæruna. Ákvörðunin um að tilkynna brotið var ekki léttvæg og að taka 
skrefið var enn erfiðara. Engin af þeim ætlaði upphaflega að kæra 
nauðgunina og voru ýmsar ástæður fyrir því. Má þar helst nefna 
áfallaviðbrögð við ofbeldinu, lítil trú á réttarvörslukerfinu og samfélagsleg 
áhrif. Sterk réttlætiskennd varð þó til þess að þær leituðu til kerfisins á 
endanum. Hjá konunum leið mislangur tími frá því brotið átti sér stað og 
þangað til þær kærðu, allt frá einum degi til nokkurra mánaða.
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Áfallaviðbrögð

Í upphafi voru það helst áfallaviðbrögð sem höfðu áhrif á það hvers vegna 
konurnar ætluðu ekki að kæra nauðgunina. Í kjölfar ofbeldisins upplifðu þær 
meðal annars óraunveruleikatilfinningu, tómleika, skömm og sektarkennd. 
Hildur talaði um hvernig hún kenndi fyrst sjálfri sér um það sem gerðist og 
sagði: „Það er svo ógeðslega mikil þolendaskömm í manni, alltaf að blame-a 
sjálfum sér.“ Arna lýsti því einnig hvernig skömmin hafði áhrif á 
ákvörðunartöku hennar um að kæra: „Svo fannst mér þetta alveg rosalega 
vandræðalegt ... það var bara neyðin við að kæra og þurfa að segja svona 
nákvæmlega frá þessu, það er rosa óþægilegt.“

Afneitun, þekkt áfallaviðbragð og bjargráð, kom sterkt fram hjá flestum 
kvennanna eftir ofbeldið og orðaði Bryndís það svo: „Mér er nauðgað og ég 
fer strax í afneitun, bara nei þetta gerðist ekki.“ Í upphafi neitaði Arna líka að 
trúa því að henni hefði raunverulega verið nauðgað:

A f því að ef maður lendir í einhverju svona þá reynir maður yfirleitt bara 
að grafa yfir það og koma með eitthvað nýtt í staðinn.. og að ég hafi svona 
villt fyrir sjálfri mér með því að ímynda mér eitthvað gott, svona nei þetta 
var ekkert það slæmt.

Jenný hafði svipaða sögu að segja og velti því jafnframt fyrir sér hvort henni 
yrði trúað í kerfinu:

Það tók mig mjög langan tíma að játa hvað hefði gerst bara fyrir mér.. ég 
ýtti þessu svo mikið í burtu frá mér og hérna svo fannst mér það eitthvað 
svo ótrúlega fjarstætt að fara með þetta til lögreglunnar því ég var svo 
lengi að trúa þessu sjálf og mér fannst eins og það myndi enginn hlusta á 
mig.

Takmörkuð trú á kerfið

Eftir að konurnar viðurkenndu ofbeldið fyrir sjálfum sér tóku við efasemdir 
um réttarvörslukerfið og sagði Margrét: „Ég ætlaði aldrei að kæra, því ég var 
svo viss um að það færi ekki neitt.. ég hef ekki mikla trú á kerfinu því miður 
og hef aldrei gert.“ Sama var upp á teningnum hjá Stellu: „Það var ekki séns 
að ég ætlaði fyrst að kæra.. því ég vissi alveg að þetta væri erfitt, það færu 
ekkert mörg mál áfram.“

Vantraust þeirra á kerfið byggðist helst á reynslusögum annarra brotaþola 
nauðgana sem þær þekktu en einnig út frá fjölmiðlaumfjöllun. Þeir þættir
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höfðu sömuleiðis áhrif á skoðanir þeirra um vanhæfni réttarvörslukerfisins til 
að taka á þessum brotaflokki. Hildur sagði: „Ég sem sagt ætlaði ekki að kæra 
því ég veit að ... hann hefur komist upp með allt sem hann hefur gert í 
gegnum tíðina, hann hefur.. ég veit ekki hvað hann hefur brotið á mörgum.“ 
Hjá Bryndísi birtist lítil trú á kerfið helst í tengslum við það að hún þekkti 
gerandann. A f þeirri ástæðu var hún viss um að það myndi ekki gera sér neitt 
gagn að leita þangað:

Ég var svo viss um að það færi ekki neitt af því að.. af því að ef þetta færi 
eitthvað þá hefði hann, sem sagt hans verjendur svo mikið á mig. Ég hafði 
farið í sleik við þennan mann ... ég hef oft talað við hann, oft hangið með 
honum.

Samfélagsleg áhrif

Samfélagslegra áhrifa gætti einnig í ástæðum flestra kvennanna að ætla 
upphaflega ekki að kæra. Það að þær væru búsettar á landsbyggðinni spilaði 
þar stórt hlutverk. Ef þær ætluðu sér að leggja fram kæru þýddi það að allir 
myndu frétta af ofbeldinu sem þær urðu fyrir. Stella orðaði það svo:

Það er bara svo mikil hræðsla að taka þetta skref ... svona tengt 
samfélaginu eins og sagan snýst alltaf einhvern veginn þú veist og.. sama 
hvort ég hefði kært eða ekki þá ... ég myndi ekki vilja að þessi saga færi út 
um allan bæ.

Jenný kom einnig inn á það að málið yrði fljótt að fréttast:
Þar þekki ég alla.. bókstaflega alla, allir niður á bæjarskrifstofu, 
sýslumanni ... ég er viss um að það ýti fólki líka frá því að kæra í svona 
litlum samfélögum. Það var einmitt nýbúið að vera mál hér þegar ég lendi 
í þessu og það var svo mikið talað um það, bara alveg í brennidepli alls 
staðar.

Allar konurnar þekktu gerandann og höfðu sumar þeirra áhyggjur af 
viðbrögðum fjölskyldu og vina ef þær myndu kæra viðkomandi. Einnig veltu 
þær fyrir sér áhrifum kærunnar á líf gerandans eins og Freyja talaði um: „Það 
var fjölskylduvinur sem gerði þetta ... líka eiginlega svona hræðsla við að 
pínu eyðileggja líf hans.“ Arna var í álíka hugleiðingum:

Því ég var búin að þekkja þennan mann síðan ég var unglingur ... margir 
vinir mínir eru vinir hans og.. hérna ég var líka búin að lofa honum að 
segja ekki neitt frá þessu og svona, þannig að mér fannst ég líka pínu vera 
að svíkja hann.
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Sumar kvennanna voru jafnframt hugsi yfir því hvernig samfélagið í heild 
myndi bregðast við kærunni og var Hildur viss um að flestir í bænum, þar 
sem hún bjó, myndu frekar trúa gerandanum: „Það er líka með samfélagið 
sko, það er oft svo gerandavænt, sérstaklega á litlum stöðum út á landi ... ef 
þú ætlar að þrífast í litlu samfélagi þá þarftu mjög oft að vera meðvirkur.“ 
Bryndís upplifði sömuleiðis gerendavæna umræðu innan samfélagsins: 
„Orðið á götunni var svo sem að ég hefði bara sofið hjá honum ... þetta er 
náttúrulega svo lítið samfélag.“

Sterk réttlætiskennd

Á meðan þeim fannst þær hafa réttmætar ástæður fyrir því að tilkynna ekki 
um brotið lét réttlætiskenndin á sama tíma á sér kræla og vildu konurnar gera 
gerandann ábyrgan gjörða sinna. Líkt og orð Margrétar gefa til kynna: „Þetta 
var ekki rétt og menn eiga ekki að komast upp með að gera svona.“ Það að 
koma í veg fyrir að gerandi héldi áfram að beita slíku ofbeldi lá gjarnan að 
baki ákvörðunni að kæra eins og Jenný lýsti: „Það tók mig langan tíma að 
ákveða en svo tók ég bara ákvörðun að kæra.. segja stopp við hann og standa 
með sjálfri mér.“ Tengt því voru þær ekki aðeins að hugsa um sjálfa sig 
heldur aðallega aðra hugsanlega þolendur gerandans. Það kom skýrt fram í 
eftirfarandi ummælum Örnu:

Ég hélt að þetta væri bara ég og ætlaði bara að láta þetta slide en þegar ég 
frétti af stelpu sem er yngri en ég þá var mér bara nóg boðið. Ég var bara 
þetta er ekki í lagi ... ég kærði til að stoppa hann, mér fannst ég ekki vera 
að gera þetta fyrir mig heldur fyrir aðrar stelpur.

Styðjandi viðmót fagfólks

Þegar konurnar fóru og tilkynntu fyrst um brotið, ýmist á sjúkrahúsi eða 
lögreglustöð, skipti vingjarnlegt viðmót fagfólksins miklu máli. Með einni 
undantekningu mættu þær allar góðu viðmóti í upphafi. Hjá þeim sem enn 
voru ekki vissar um að kæra þegar þær leita til opinberra stofnanna varð 
styðjandi viðmót til þess að þær kærðu síðar meir. Slíkt átti við í tilfelli 
Stellu:

A f því að ég fór í gegnum neyðarmóttökuna þá fékk ég sálfræðiaðstoð eða 
sko til að byrja með þá útveguðu þau mér fyrst ráðgjafa ... og hún sagði 
mér líka frá því hvernig kæran færi fram.. ef ég vildi einhvern tímann 
kæra.
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Styðjandi viðmótið einkenndis af skilningi, trausti og hvatningu en Margrét 
upplifði það á sjúkrahúsinu sem hún fór á: „Ég fékk að tala við lækni og hún 
náttúrulega tók þessu mjög alvarlega og hvatti mig til að tala við lögregluna.“ 
Bryndísi fannst einnig vel tekið á móti sér þegar hún leitaði til lögreglunnar: 
„Ég fór bara að tala við lögguna og enda síðan með því að kæra.“

Tímasetning tilkynningar

Mismunandi var hvenær konurnar tilkynntu brotið, allt frá einum degi til 
nokkurra mánaða eftir að nauðgunin hafði átt sér stað. Vegna þess að 
konurnar voru á báðum áttum með það að leggja fram kæru þá liðu nokkrir 
dagar eða vikur hjá þeim flestum. Tvær þeirra kærðu þó daginn eftir að brotið 
hafði verið á þeim.

Tímasetning tilkynningar brotsins og áhrif þess á málsmeðferðina var þeim 
flestum hugleikið. Bryndís beið í nokkra daga áður en hún fór á 
lögreglustöðina og var hugsi hvort það hefði haft áhrif: „Ég reikna með að 
mitt mál hafi tekið svona langan tíma af því að ég legg ekki kæru fram strax 
daginn eftir.“ Svipaðar hugleiðingar mátti sjá í orðum Stellu sem einnig beið 
í smá tíma með það að fara til lögreglunnar: „Ég meina ég gerði allt sem ég 
gat.. eða okei ég reyndar kærði ekki strax en ég fór samt strax á sjúkrahúsið.“ 
Margrét sem hins vegar tilkynnti strax um brotið hafði þetta um málið að 
segja: „Ég hélt að það myndi hjálpa að ég kom strax, kærði strax daginn eftir 
en það skipti greinilega engu máli.“

„Þessi óvissa, að vita aldrei neitt“

Eftir að konurnar lögðu fram kæru hjá lögreglu kom skýrt fram hjá þeim 
öllum að ferlið hefði einkennst af óvissu og skorti á upplýsingum um afdrif 
kærunnar. Við tók endalaus bið þar sem konurnar upplifðu mikið 
samskiptaleysi, skort á fræðslu og var mörgum spurningum þeirra aldrei 
svarað. Málsmeðferðartíminn, bæði hjá lögreglu og ákæruvaldi, var 
samanlagt eitt og hálft ár að meðaltali í málum kvennanna.

Á meðan rannsókn málsins stóð mættu konurnar litlum skilningi á áföllum og 
urðu þær einnig varar við áhrif nauðgunarmýta í kerfinu. Styðjandi viðmótið í 
upphafi var fljótt að hverfa og þau litlu samskipti sem konunar áttu við 
starfsfólk réttarvörslukerfisins einkenndust af ópersónulegri framkomu og 
skorti á stuðningi.
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Endalaus bið

Í kjölfar þess að konurnar lögðu fram kæruna hófst rannsókn lögreglu á 
málinu. Það ferli byrjaði á skýrslutöku hjá rannsóknarlögreglu sem konurnar 
mættu ýmist í sama dag og þær kærðu eða nokkrum dögum seinna. Flestar 
þeirra fóru einnig í læknisskoðun þar sem líkamlegir áverkar voru kannaðir 
og tekin sýni af því sem gerandinn hafði skilið eftir sig á líkama þeirra. Eftir 
það einkenndist kæruferlið af langri bið eftir upplýsingum líkt og Arna lýsti: 
„Þetta er svo mikið skýrslutakan og svo endalaus bið ... mér var líka bara sagt 
að gleyma þessu í allavega ár, það myndi ekkert gerast á þeim tíma, svo 
reyndar leið meira.“ Freyja talaði einnig um biðina: „Ég legg fram kæru en 
svo veistu ekkert sko ... þessi endalausa bið, enginn heyrði í manni og maður 
sat bara heima.“ Biðin eftir upplýsingum um mál þeirra var lýjandi og 
reyndist þeim öllum erfið. Jenný sagði:

Svo heyrði ég ekki neitt í mjög langan tíma og svo sko var alltaf eitthvað 
svona smá.. alveg svona mjög erfitt að geta ekki vitað nákvæmlega hvað 
var að gerast.. og ég var alltaf á refresh með tölvupóstinn.

Skaðleg áhrif þess að vera í lausu lofti með kæruna sína til lengri tíma má sjá 
í eftirfarandi orðum Hildar:

Kæruferlið allt var hræðileg reynsla fyrir mig og ég upplifði það nánast 
sem verra en nauðgunina sjálfa ... ég var bara alltaf að bíða, allan þennan 
tíma sem þetta tók þá beið ég, ég bara beið og vissi ekki neitt, fékk engar 
upplýsingar, engin svör og mér finnst það bara óboðlegt.

Samskiptaleysi

Í tengslum við lélegt upplýsingaflæði varðandi afdrif kærunnar töluðu 
konurnar mikið um samskiptaleysi af hálfu starfsfólks réttarvörslukerfisins. 
Bryndís komst svo að orði:

Þessi óvissa að vita aldrei neitt hvar málið var statt. Er til dæmis búið að 
taka annað fólk í skýrslutöku? ... þér er skipaður einhver 
réttargæslulögmaður, ég hitti hana nú bara aldrei, eða bara einu sinni ... 
svo bara fékk maður ekkert að vita fyrr en bréfið kom inn um lúguna.

Á meðan rannsókn málsins stóð var skýrslutakan í raun og veru eina skiptið 
þar sem konurnar áttu í samskiptum við aðila frá réttarvörslukerfinu, sem þær 
voru afar ósáttar með. Tengt því sagði Hildur: „Skýrslutakan var eina skiptið 
þar sem talað var við mig.“ Arna var á sama máli:
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Verst í þessu var samskiptaleysið, að ég vissi bara ekkert hvað var að 
gerast í rúmlega eitt og hálft ár ... bara einu sinni talað við mig, bara ein 
skýrslutaka ... þeim fannst þau alveg hafa nóg af upplýsingum, þó ég hefði 
viljað segja eitthvað meira.

Til þess að afla upplýsinga þurftu þær að hafa allt frumkvæðið sem var 
hægara sagt en gert eins fram kom í ummælum Margrétar: „Því brotaþolar 
hafa oft ekki þennan styrk að þora að hringja og spyrja, við liggjum bara 
heima í einhverju rugli.“ Eva tók í sama streng: „Ég sjálf þurfti að hringja eða 
senda tölvupóst til að fá svör við þeim.. og ég hefði örugglega ekki haft kjark 
í það.“ Bryndís talaði um sömu hluti og nefndi í því samhengi skort á 
stöðluðum vinnubrögðum:

Þú veist það ættu allir að vinna eins, að það væri bara með ákveðna 
verkferla, svona virkar dæmið þú bara gerir þetta og að ég eigi aldrei að 
þurfa að hringja.. kerfið á hafa frumkvæðið því maður hefur ekki styrkinn 
til þess sjálfur [þögn] þannig að það ætti ekki að skipta máli hver er að 
vinna eða þú veist, það væru bara staðlaðir verkferlar hvernig eigi að vinna 
allt.

Samskiptaleysið varð til þess að konunum fannst eins og kerfinu væri alveg 
sama um þær og þeirra mál. Jenný lýsti sinni upplifun:

Þetta hékk alltaf svona yfir manni en samt vissi maður ekkert hvað var í 
gangi.. hvort það væri eitthvað að gerast eða var þetta bara neðst í 
blaðabunka einhvers staðar og enginn að pæla í þessu nema ég.

Skortur á samskiptum reyndist Örnu einnig erfiður og varð það jafnvel til 
þess að hún fór að efast um að trúnaði væri gætt í réttarvörslukerfinu. Þar 
talaði hún einkum um myndbandsupptöku sem tekin var í skýrslutökunni:

Ég veit ekkert hver kemst í þetta og hver ekki, mér svona líður eins og það 
sé ekki trúnaður í kringum þetta einhvern veginn.. en það er kannski líka 
af því að það er svo lítið samband á milli kæranda og þeirra sem eru að 
rannsaka þetta.

Til viðbótar því sagði Arna:
Það tekur í mesta lagi korter að hringja og tjékka á manni, bara láta mann 
vita að þetta fer að styttast eða fá að vita ef þetta mun taka lengri tíma og 
þá hvers vegna, þannig að já  mér fannst þetta samskiptaleysi vera rosalega 
erfitt.
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Skortur á fræðslu og spurningum ósvarað

Vegna samskiptaleysis við kerfið gafst konunum ekki tækifæri á að spyrja 
þeirra fjölmörgu spurninga sem á þeim brunnu meðan á 
málsmeðferðartímanum stóð. Þær fengu litla sem enga fræðslu um starfsemi 
réttarvörslukerfisins, málsmeðferð í kynferðisbrotamálum eða hvert þær gætu 
leitað ef spurningar vöknuðu. Sumar kvennanna voru enn með margar 
spurningar sem þær fengu aldrei nein svör við þegar viðtöl þessarar 
rannsóknar voru tekin. Margrét var ein af þeim: „Maður fékk einhvern veginn 
ekki tækifæri til að spyrja að neinu.“ Sömuleiðis Hildur: „Ég fékk engar 
upplýsingar um það hvernig og hvert ég ætti að snúa mér til að fá 
upplýsingar.. það var bara ein stór þögn í kringum þetta allt.“

Þögnin, eins og Hildur kallar upplýsingaleysið, varð til þess að nokkrar 
kvennanna upplifðu það að kærumál þeirra væri alfarið unnið óháð þeim. Eva 
lýsti því skýrmerkilega:

Það var svo rosalega mikill skortur á upplýsingum og einhvern veginn 
ekki eins og ég.. ég sjálf hafi verið hluti af þessu kærumáli, ég var bara til 
hliðar ... það er svo mikilvægt að fá tækifæri til að spyrja spurninga því 
maður veit eitthvað svo lítið um málið sitt.

Þegar rætt var um þörfina fyrir betri samskipti og aukna fræðslu í 
réttarvörslukerfinu sagði Jenný: „Þá gæti maður líka spurt almennilega.. 
maður er ekkert sérfræðingur í kerfinu sjálfur og heldur ekki í lögunum og 
svona ... ég vissi aldrei hverju ég ætti að vera bíða eftir eða hvernig.“ Stella 
lét sömuleiðis í ljós vanþekkingu sína á starfsemi réttarvörslukerfisins og 
hafði orð á því hversu þýðingarmikið það hefði verið að fá fræðslu tengt því: 
„Ég bara hafði aldrei hugmynd um hver staðan á málinu mínu var ... ég held 
að þetta hafi verið svo lengi bara í bið einhvers staðar.“

Hvernig þeim breytingum í kerfinu sem varða bætt upplýsingaflæði ætti að 
hátta var öllum konunum hugleikið. Orð Stellu lýsa vel því sem allar 
konurnar vildu fyrst sjá breytast: „Ég hefði að minnsta kosti alveg viljað vita 
númer hvað ég var í röðinni, var ég númer tíu eða þúsund eða eitthvað.. þú 
veist.. hvar er málið núna.“

42



Í kæruferlinu upplifðu allar konurnar lítinn skilning á áföllum og 
áfallaviðbrögðum meðal starfsfólks réttarvörslukerfisins. Í því samhengi 
sagði Margrét:

Það var ekkert beint komið fram við mig eins og þetta væri áfall, ég var 
alltaf í lausu lofti og verið að henda mér til og frá í hina og þessa 
manneskjuna sem allt í einu vissi ekkert og ég þurfti að fara segja aftur og 
aftur frá því sem gerðist.

Jenný tók í sama streng og talaði um mikilvægi þess að aðilar innan kerfisins 
hafi þekkingu á áföllum og afleiðingum þeirra:

Eins og með áfallastreituröskun.. mér fannst það skipta engu máli fyrir 
þeim, ekkert tekið mark á því eða neitt. Það mætti alveg taka meira mark á 
því og þá líka einmitt að fræða starfsfólk í þessum geira hvað það er 
almennilega, mér fannst ekkert allir skilja almennilega áfallastreituröskun 
eða hvernig manni líður eftir svona ofbeldi.

Flestar þeirra urðu helst varar við slíkt skilningsleysi í tenglsum við 
skýrslutökuna, fyrir hana, á meðan henni stóð og að henni lokinni. Konurnar 
fengu annað hvort engan eða lítinn undirbúning fyrir skýrslutökuna og voru 
því engan veginn búnar undir það að þurfa að lýsa ofbeldinu endurtekið og 
með svo ítarlegum hætti sem þörf var á. Örnu fannst skýrslutakan mun 
erfiðari en hún hélt að hún yrði og sagði:

Hann bað mig að lýsa því sem gerðist frá A til Ö. Svo segir maður eitthvað 
og þá kemur alltaf viltu útskýra þetta fyrir mér betur, hvað þýðir þetta, 
þýðir það að hann setti typpið inn í leggöngin og eitthvað svona, bara 
frekar niðurlægjandi ... mér fannst líka gríðarlega óþægilegt að það var 
tekið upp myndband af mér að segja frá þessu.

Sumar kvennanna upplifðu skýrslutökuna nánast sem annað áfall og var 
Jenný ein þeirra. Hún talaði um mikilvægi þess að þolendur nauðgana fái 
góðan undirbúning og stuðning fyrir skýrslutökuna:

Það þarf ekkert að segja manni nákvæmlega spurningarnar.. heldur bara 
það er verið að fara spyrja þig að mjög erfiðum spurningum og sko ég var 
bara engan veginn viðbúin því, það eina sem ég vissi var að þetta yrði 
erfitt fyrir mig en vá.. ekki svona erfitt.

Lítill skilningur á áföllum
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Í skýrslutökunni fannst konunum ekki tekið nægilegt tillit til áhrifa áfalla á 
minni, tilfinningar og hegðun þeirra. Bryndís lýsti því:

Ég var svo dofin og ég meina ég sýndi engar tilfinningar, fór ekkert að 
grenja eða neitt, sem ég reyndar þegar ég hugsa til baka að ég hefði átt að 
gera því fólk býst við ákveðnum viðbrögðum frá aðilum sem lenda í áfalli, 
það er grátur og eitthvað svona víðáttubrjálæði en ég sat bara slök.

Auk þess sagði Bryndís: „Það er oft þannig að þú lendir í áfalli þá þurrkast 
eitthvað út og með tíð og tíma kemur meira og því finnst mér að það ætti að 
taka tillit eins og löggan ætti að tala við þolendur aftur.“ Margrét átti 
sömuleiðis erfitt með að muna atburðarásina nákvæmlega og sagði:

Síðan þurftu þeir að fá að vita hvað hann hafði gert við mig [þögn] og það 
var líka alveg rosalega erfitt að reyna að setja það í tímaröð ... ég var ekki 
að líta á klukku þegar þetta var að gerast.

Eftir skýrslutökuna var ekkert utanumhald og upplifðu konurnar sig vera 
einar á báti í kerfinu. Enn og aftur fannst þeim ekki hugað nægilega vel að 
áfallinu sem þær höfðu orðið fyrir og í því samhengi sagði Arna: „Ég var sem 
sagt rosa stressuð á þessu tímabili þannig að ég mundi ekki eftir því hvað 
réttargæslumaðurinn minn hét og ég var ekki með nein gögn um það, ég fékk 
engin gögn í skýrslutökunni.“ Eftir skýrslutökuna var Jenný í miklu 
tilfinningalegu ójafnvægi en fannst sér nánast vera vísað á dyr að henni 
lokinni: „Líka eftir skýrslutökuna þá titraði ég og skalf og gat ekki einu sinni 
keyrt strax, varð bara að bíða ein þarna fyrir utan í smá tíma áður en ég gat 
farið af stað.“

Áhrif nauðgunarmýta

Flestar kvennanna töluðu um að hafa fundið fyrir áhrifum nauðgunarmýta í 
réttarvörslukerfinu og að það hefði ekki komið þeim á óvart. Út frá 
samfélagsumræðu voru þær viðbúnar slíku viðhorfi. Í skýrslutökunni 
bjuggust þær við spurningum sem tengdust til dæmis klæðaburði þeirra og 
áfengisneyslu en slíkar spurningar voru samt sem áður erfiðar. Margrét lýsti 
því: „Ég vissi svo sem alveg að ég yrði spurð í hverju ég væri en maður fór 
samt alveg að endurhugsa, var þetta mér að kenna? Var ég klædd 
óviðeigandi? A f hverju er verið að spurja að þessu?“ Hildur talaði um áhrif 
slíkra spurninga og hvernig þær ýta undir þolendaskömm meðal brotaþola:

Ég var ennþá í svona victim blaming eins og lang flestir eru eftir svona, þá 
ertu.. ég meina þú færð spurningu um það í hverju þú varst og þá ferð þú
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bara að hugsa í hvaða fötum var ég? A f hverju var ég í þessu? Var ég að 
sýna of mikið? Var ég að bjóða upp á þetta?

Hildi fannst hún jafnframt þurfa að réttlæta sína hegðun svo tekið væri mark 
á því sem hún hafði að segja: „Ég þurfti alltaf að vera afsaka mig, maður er 
alltaf að því en kerfið vill líka að þú gerir það, því ef þú gerir það ekki þá ert 
þú bara einhver drusla sem var að bjóða upp á þetta.“ Jenný fann bæði fyrir 
áhrifum nauðgunarmýta í skýrslutökunni og í læknisskoðuninni: „Það var 
kona sem tók skýrsluna af mér og mér fannst svona stundum eins og hún væri 
að svona að reyna að véfengja mig ... ég bara fyrirgefðu vilt þú ekki bara trúa 
því sem ég er að segja.“ Á sjúkrahúsinu var viðhorfið ekki síður dæmandi:

Læknirinn sem tók á móti mér sem var kona var svo að spurja mig eins og 
af hverju ég öskraði ekki, af hverju barðist þú ekki meira um, í hverju 
varstu, hvað varst þú búin að drekka mikið og ég bara.. ég varð svo reið.

Ópersónuleg framkoma og skortur á stuðningi

Líkt og fram hefur komið þá hélst styðjandi viðmótið í upphafi ekki í gegnum 
allt ferlið hjá konunum. Eftir að þær höfðu tilkynnt um brotið einkenndust 
þau litlu samskipti sem þær áttu við starfsfólk innan kerfisins af 
ópersónulegri framkomu og skorti á stuðningi. Jenný upplifði strax breytingu 
á viðmóti þegar hún mætti í skýrslutökuna: „Þegar ég kom þarna niður á 
lögreglustöðina þá fannst mér það [viðmótið] mjög kalt allt saman.“ Margrét 
talaði um svipaða hluti: „Þeir sýndu engin merki um samúð eða neitt, bara 
kinkuðu kolli ... mér fannst allir samt alveg trúa mér en það var meira þetta 
viðhorf að brotið væri ekkert það alvarlegt, eins og þau væru bara vön 
þessu.“ Stellu fannst enginn vera beint ókurteis við sig en hún fann aldrei 
fyrir stuðningi frá kerfinu: „Það var samt líka ekkert verið mikið að spurja 
mig hvernig mér liði eða hvaða áhrif ofbeldið hefði á mig eða eitthvað 
þannig.“ Skortur á stuðningi var einnig lýsandi fyrir reynslu Örnu:

Mér fannst allir vera bara frekar sama ... bara allir mættir í vinnuna sína frá 
átta til fjögur og ætluðu bara að klára þetta af, allir voru mjög faglegir og 
ekkert meira en það.. hlutleysið er líka svo mikið þarna.

Sumum kvennanna bauðst sálfræðiaðstoð eftir að þær kærðu og voru það 
helst þær konur sem töldu sig hafa fengið einhvern stuðning frá kerfinu. Á 
sama tíma og þær voru ánægðar að fá að hitta sálfræðing, þeim að 
kostnaðarlausu, fannst þeim sú þjónusta ekki nægilega sveiganleg eða
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aðgengileg. Þar spilaði inn í að þær voru ekki allar búsettar þar sem þjónustan 
var veitt. Bryndís hafði þetta um málið að segja:

Ég fékk fría sálfræðitíma en á Akureyri og á skrifstofutíma, átta til fjögur, 
ég var að vinna átta til fjögur ... ég man líka að það var erfitt að keyra aftur 
heim eftir tímann hjá sálfræðingnum, sem er líka ekkert sniðugt þú ert að 
segja frá einhverju áfalli og svo fara keyra á þjóðvegi.

Eva talaði um aðgengi að sálfræðiþjónustunni:
Ég held samt að það myndi henta betur að hafa aðstoðina í heimabænum. 
Að fólk sem lendir í svona fái þjónustuna þar sem það býr ... þá var bent 
mér á það að ég gæti farið á Sjúkrahúsið á Akureyri og fengið 
sálfræðiaðstoð þar ... ég bý ekkert hér eða er á hverjum degi að fara 
hingað.

Konurnar veltu því fyrir sér hvort starfsfólk innan réttarvörslukerfisins mætti 
ekki samkvæmt verklagsreglum veita brotaþolum stuðning en Arna orðaði 
það svo: „Þegar það er komið of mikið af reglum og of mikið af svona þá 
hættir fólki til að sleppa tilfiningunum sínum, það er bara í vinnunni ... 
stuðningurinn er betri þegar fólk sýnir bara tilfinningar.“ Hildur var í álíka 
vangaveltum og sagði síðan: „Það væri gott að fá að tala við aðila sem má 
sýna stuðning.“ Bryndís talað einnig um hversu dýrmætt það hefði verið að 
finna fyrir stuðningi:

Það mætti taka betur utan um brotaþola og styðja þá, að þeir sjái stuðning 
og þetta sé ekki bara að þér sé hent á milli staða og ekkert meir ... ef það 
væri bara teymi sem tæki utan um þig og fylgdi þér í gegnum þetta.

Konurnar voru allar samróma um mikilvægi stuðnings en hvað þær töldu 
vera stuðning frá kerfinu gat verið ólíkt þeirra á milli. Nokkrar þeirra töluðu 
um stuðning í formi aukins upplýsingaflæðis og var Hildur þar á meðal: „Það 
þarf að vera meiri stuðningur í kringum kæruna þína, þú átt að fá update, þú 
átt að fá að vita eitthvað.. þetta er þín kæra, þetta er þitt mál, þetta er þitt líf.“

„Þegar málið var fellt niður“

Niðurfelling ákæruvalds á málinu var öllum konunum áfall, óháð því hvernig 
þeim var tilkynnt um hana. Þrátt fyrir að hafa litla trú á kerfinu í upphafi urðu 
þær bjartsýnar um að málið færi lengra og gerandi yrði ákærður. Þegar í ljós 
kom að svo yrði ekki upplifðu þær meðal annars mikla reiði yfir því óréttlæti. 
Eftir að málið var fellt niður var ekki um neina eftirfylgni að ræða hjá þeim
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sem fengu bréfið og enn á ný var spurningum þeirra ósvarað. Þvert á móti 
upplifðu þær sem fengu viðtalið að það hefðu verið samskiptin sem þær 
höfðu beðið eftir allt ferlið. Í viðtalinu gafst þeim loksins tækifæri til að 
spyrja spurninga og fengu þær svör við þeim.

Enn eitt áfallið

Eftir að hafa orðið fyrir áfalli í kjölfar ofbeldisins og við rannsókn málsins 
var niðurfellingin enn eitt áfallið fyrir konurnar. Hjá þeim konum sem fengu 
bréfið var niðurfellingin eins og þruma úr heiðskíru lofti. Bréfið kom inn um 
lúguna einn daginn og aðdragandinn enginn. Margrét lýsti því: „Svo kom 
bréfið out o f  the blue og ég bara gjörsamlega brotnaði niður.“ Jenný talaði 
einnig um sjokkið sem fylgdi bréfinu: „Þá vissi ég ekki einu sinni að ég 
myndi fá bréfið sent heim ef þetta yrði fellt niður, ég hélt kannski að þau 
myndu senda tölvupóst eða jafnvel hringja í mig.“ Hildur lýsti því sama: 
„Svo kom niðurfellingin og enginn lét mig vita að bréfið væri á leiðinni.“ 
Konurnar sem fengu bréfið lýstu því allar að þær hefðu viljað fá að vita 
fyrirfram að nú væri ákæruvald búið að taka ákvörðun og bréf væri 
væntanlegt með þeirri niðurstöðu. Þannig hefðu þær getað undirbúið sig betur 
fyrir niðurstöðuna.

Þær sem fengu viðtalið virtust geta undirbúið sig betur fyrir niðurfellinguna 
þar sem þeim var tilkynnt að ákvörðun héraðssaksóknara lægi fyrir og þær 
síðan boðaðar í viðtal til að fá að vita hana. Þar með sagt var ekki auðvelt 
fyrir þær að fá fréttirnar af niðurfellingunni. Stella, ein þeirra sem fékk 
niðurfellingarviðtal, sagði: „Þetta eru svo stórar fréttir fyrir mann þó það sé 
það kannski ekki fyrir kerfið ... þetta er alveg áfall þegar sú niðurstaða 
kemur.“

Niðurfelling á málinu reyndist öllum konunum gríðarlega erfið og helltust 
yfir þær hinar ýmsu tilfinningar. Arna lýsti því: „Ég var mjög hissa, bara í 
sjokki, vonsvikin, sár ... mér fannst svolítið eins og það væri gert lítið úr mér 
með því að fella það niður.“ Í kjölfar niðurfellingarinnar upplifði Hildur 
mikla vanlíðan: „Ég meina ég var bara ónýt, ég brotnaði algjörlega niður, 
fékk taugaáfall, ég var alveg stjörf og vildi bara deyja.“ Bryndís hafði svipaða 
sögu að segja: „Ég man ég sat bara drykklanga stund í rúminu, bara í 
þögninni ... þetta var bara svona annað áfall ofan á hitt, sem ég var ekki einu 
sinni búin að vinna úr.“
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Skaðsemi bjartsýni

Þónokkrar konur lýstu undrun sinni á því hversu mikið áfall niðurfellingin 
var þeim í raun og veru. Í upphafi höfðu þær ekki verið vongóðar um að 
réttlætinu yrði fullnægt þar sem trúin á kerfið var ekki mikil. Í kæruferlinu 
höfðu þær þó orðið bjartsýnar og var hugsunin þar að baki gjarnan sú að fyrst 
þær væru að leggja þetta erfiða ferli á sig þá hlyti réttlætið að sigra á 
endanum. Hildur var ein þeirra:

Ég var líka ógeðslega bjartsýn og þegar ég fer í gegnum þetta í hausnum á 
mér þá skil ég ekki hvernig þetta var fellt niður, ég var með svo mikið af 
sönnunargögnum ... ég held að lang flestir séu alltaf vongóðir því þú trúir 
að réttlætið muni sigra, trúir því að kerfið standi með þér en svo kemur 
annað á daginn.

Sumar kvennanna ráku of mikla bjartsýni meðal þeirra til falskra vona frá 
starfsfólki réttarvörslukerfisins en það má sjá í ummælum Bryndísar:

Ég hef aldrei haft mikla trú á kerfinu yfir höfuð og ég var rosa svartsýn 
fyrst og hugsaði bara þetta er orð gegn orði en já  svo.. löggan sagði að 
þetta væri bara pottþétt mál, þetta var bara pottþétt case.

Bryndís ræddi auk þess um skaðsemi of mikillar bjartsýni: „Ég var orðin svo 
bjartsýn sem gerði það að verkum að áfallið var miklu meira þegar 
niðurfellingin kom.“ Arna hafði líka orð á því:

Það er kannski fáránlegt að segja frá því en ég var mjög spennt þegar mér 
var boðið í viðtalið, ég var alveg bara vá loksins ... ég hélt innilega að 
þetta hefði gengið ... og svo varð bara skellur þegar þetta loksins kom, 
niðurstaðan.

Reiði yfir óréttlætinu

Þegar búið var að fella málið niður upplifðu konurnar mikla reiði yfir 
óréttlætinu að gerandinn skyldi ekki einu sinni verða ákærður, hvað þá 
sakfelldur. Jenný lýsti því: „Af hverju var ég að láta mig þjást í alla þessa 
mánuði og þetta var bara niðurstaðan? Að hann myndi ekki þurfa að taka 
neina ábyrgð á því sem hann gerði.“ Freyja lýsti svipuðum tilfinningum: „Ég 
varð líka svo brjáluð, þarna var bara staðfest að hann myndi komast upp með 
þetta.“ Reiði meðal kvennanna beindist bæði að réttarvörslukerfinu og 
vanhæfni þess til að sporna gegn kynferðisofbeldi sem og að gerendunum 
sjálfum. Slíkt má sjá í orðum Margrétar: „Ég hélt í alvöru að hann myndi þá
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reyna kannski að bæta sitt.. ég veit það ekki.. bæta sig en hann hélt bara 
áfram og það gerði mig bara reiðari.“

„Svo kom bréfið“
Engin eftirfylgni og spurningum enn ósvarað

A f konunum átta fengu fjórar að vita að mál þeirra hefði verið fellt niður með 
því að fá bréf sent heim til sín. Allar voru þær afar ósáttar með það verklag 
og fannst þeim bréfið vera lýsandi fyrir ópersónulega og kalda viðmótið sem 
hafði einkennt kæruferlið. Konurnar voru allar sammála um slæm áhrif þess á 
þeirra líðan að fá tilkynningu um niðurfellinguna á þennan máta. Hildur 
komst svo að orði: „Niðurfellingin og hvernig var staðið að því að tilkynna 
mér um niðurfellinguna var hræðilegt ... þetta var nógu mikið áfall og ég 
mátti ekki við því að fá að vita þetta með þessum hætti.“

Eftir að bréfið kom var engin eftirfylgni á vegum kerfisins og enn á ný 
mörgum spurningum þeirra ósvarað. Margrét lýsti því: „Það var líka ekkert 
meira eftir bréfið, ekki haft samband við mann þó maður hefði augljóslega 
spurningar.“ Konurnar upplifðu enga eftirfylgni sem áframhaldandi 
samskiptaleysi og skort á stuðningi frá réttarvörslukerfinu. Bryndís var mjög 
svo hneyksluð yfir afskiptaleysi kerfisins í tengslum við kærendur á þessum 
tímapunkti og talaði um þörf fyrir breytingar:

Að það sé meira haldið utan um brotaþola alla leiðina og að við fáum ekki 
bara eitthvað bréf um niðurfellingu að þetta sé aðeins meira, kannski komi 
einhver heim til þín eða hringi því þetta eru svo slæmar fréttir ... að 
sjálfsögðu væri það mjög fínt náttúrulega ef maður fengi sálfræðiþjónustu 
við það áfall líka.

Í tengslum við bréfið talaði Bryndís einnig um hversu flókið það væri og átti 
hún erfitt með að skilja allt sem þar stóð:

Það var bara eitthvað bla bla bla það er vísað í eitthvað númer þetta, 
eitthvað grein laga svo kemur svona samantekt á skýrslutöku okkar beggja 
... svo kemur bara í endann ekki líklegt til sakfellingar, hér með er málið 
fellt niður.

Hildur var á sama máli og tók hún fram mikilvægi þess að tala við kærendur 
eftir að málið er fellt niður og útskýra hvað það raunverulega þýði:

Þú getur ekki bara sent eitt bréf, ekki haft samband eða gert neitt fyrir 
viðkomandi ... líka það með niðurfellinguna, fólk þarf að vita að
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niðurfelling þýðir ekki að þetta var ekki satt, að þér sé ekki trúað, það 
þýðir bara að það voru ekki nægar sannanir.

„Mæti í viðtalið“
Samskiptin sem beðið var eftir og spurningum svarað

Fjórar kvennanna fengu tilkynnt um niðurfellinguna í viðtali á lögreglustöð. 
Reynsla þeirra af niðurfellingu máls var töluvert jákvæðari heldur en hinna 
kvennanna sem fengu einungis bréfið. Ekki verður dregið úr því að 
niðurfelling málsins reyndist þeim erfið en fyrst að svona fór voru þær sáttar 
með það hvernig þeim var tilkynnt um niðurfellinguna.

Konurnar voru allar meðvitaðar um að venjan væri að senda kærendum bréf 
til að tilkynna niðurfellingu máls. Þegar rætt var um niðurfellingarviðtalið 
veltu tvær þeirra því fyrir sér hvernig það hefði verið að fá aðeins bréfið. Eva 
var önnur þeirra: „Mér fannst viðtalið í raun og veru betra en ég hélt.. mun 
betra en að fá bara blað eða bréf heim til mín er ég viss um.“ Arna var hin:

Ég hefði ekki viljað upplifa það ein inn í herbergi að lesa bréf.. að senda 
bréf hefði verið smá svona að gefa skít í mig ... mér fannst líka eitthvað 
svona eins og þetta [niðurfellingarviðtalið] væri það minnsta sem hægt 
væri að gera fyrir mig, því það var ekki búið að tala við mig í allan þennan 
tíma.

Allar tóku þær fram að viðtalið hefði í raun og veru verið samskiptin sem þær 
höfðu beðið eftir. Samskiptin og upplýsingar sem þær höfðu einnig viljað fá á 
meðan rannsókn málsins stóð. Freyja sagði:

Bara gott að eiga loksins í samskiptum við einhvern þarna, fá eitthvað að 
vita.. þó það hafi reyndar verið ömurlegt að vita þetta. Þarna var bara farið 
yfir þetta allt, hvað þetta þýddi og bara svona næstu skref, eða hvað ég 
gæti gert núna.

Arna talaði líka um það hversu torskilið bréfið getur verið: „Viðtalið sem ég 
fékk með niðurfellingunni var eiginlega samskiptin sem ég var að leita eftir 
allt ferlið ... hún líka útskýrði þetta á mannamáli, svo las ég bréfið og ég 
skildi ekkert almennilega það sem þar stóð.“

Í viðtalinu gafst konunum tækifæri til að spyrja þeirra spurninga sem höfðu 
vaknað í kæruferlinu sem og tengt niðurfellingunni. Arna sagði: „Þannig að 
það er eiginlega það besta við þetta allt, það var þetta viðtal ... ég hafði mjög 
mikið af spurningum og þarna var réttargæslukonan, hún gat svarað því og
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líka ein frá lögreglunni.“ Eva var einnig ánægð að fá loksins svör við 
spurningum sínum:

Ég veit að það eru ekkert allir sem skilja hvað bréfið er að segja manni en í 
viðtalinu var bara lýst því alveg hvað það var og svona ... ég var þarna 
með lögfræðing við hliðina á mér sem ég gat talað við og spurt strax, það 
var mjög gott.

Þótt tilgangur niðurfellingarviðtalsins hafi snúið að því að færa þeim slæmar 
fréttir litu þær jákvæðum augum á viðtalið. Í huga þeirra var það skref í áttina 
að því að veita þolendum kynferðisbrota þann stuðning sem þeir þurfa frá 
kerfinu. Stella sagði: „Það er alltaf að fara sökka að fá þessar fréttir en það 
var þó allavega skárra svona, mér fannst þarna alveg eins og kerfið væri pínu 
með mér, eða allavega ekki sama um mig og mitt mál.“

„Sat eftir í sárum“

Það tók konurnar þónokkurn tíma að melta fréttirnar um niðurfellinguna og í 
raun átta sig á því að kæruferli þeirra væri nú lokið, nema þær ætluðu sér að 
kæra ákvörðunina til ríkissaksóknara. Reiðin yfir óréttlætinu var enn til staðar 
en konurnar voru ekki aðeins reiðar yfir því hversu gerendavænt 
réttarvörslukerfið væri heldur einnig vonsviknar. Þær töldu allar kerfið hafa 
brugðist sér og við tók tímabil mikillar andlegrar vanlíðanar og veikinda sem 
þær röktu meðal annars til streitunnar sem fylgdi því að kæra nauðgunina. 
Þegar konurnar horfðu til baka á kæruferlið voru þær afar ósáttar með 
málsmeðferðina og fóru að efast um ákvörðun sína um að leita til 
réttarvörslukerfisins. Þegar öllu var á botninn hvolft sáu þær þó ekki eftir því 
að hafa kært.

Gerendavænt kerfi

Allar konurnar höfðu orð á því hversu gerendavænt réttarvörslukerfið væri. 
Það tók þær smá tíma að átta sig á því að mál þeirra hefði raunverulega verið 
fellt niður og áttu þær erfitt með að sætta sig við að nú væri öllu lokið. 
Aðeins ein þeirra kærði ákvörðunina, hinar voru búnar að missa alla trúna á 
kerfinu. Bryndís var ein þeirra og sá hún engan tilgang með því að fara lengra 
með málið:

Það var eins og einhver hefði slegið mig og ég þurfti svo einhverja daga til 
að átta mig á þessu, að þetta væri bara búið. Að hann hefði bara, fyrir mér
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var þetta bara að hann hefði unnið, því hann var ekki dæmdur en ég sat 
eftir í sárum.

Reiðin við kerfið var mikil og sagði Hildur: „Ég ber ekkert traust til 
réttarkerfisins, mér finnst ég hafa verið svikin af kerfinu og bara brotið á 
mér.“ Jenný sagði:

Mér fannst ekkert tekið mark á mér eða hlustað á mig ... fannst bara ég 
þurfa að berjast ógeðslega mikið fyrir þessu alein.. eins og með þessa 
nauðgun.. ég sagði þúsund sinnum svona var þetta en hann sagði einu 
sinni nei ég gerði þetta ekki og þá var bara já  okei þetta gerðist ekki.

Líkt og Jenný þá fannst Bryndísi eins og réttur gerandans í kerfinu væri mun 
meiri en brotaþolans:

Ég segi frá eins og ég man svo er gerandinn tekinn í skýrslutöku og þeir 
segja honum hvað ég segi og hann fær að svara fyrir sig, ég fékk ekki það 
tækifæri til að mæta aftur og fæ að vita hvað hann sagði svo ég gæti svarað 
við því.

Í bland við reiðina vottaði fyrir vonleysi meðal kvennanna varðandi 
brotaflokkinn innan réttarvörslukerfisins. Flestar voru svartsýnar á að ákæru- 
og sakfellingarhlutfall í nauðgunarmálum myndi hækka í nánustu framtíð og 
var Arna ein þeirra:

Í skýrslutökunni hans þá mundi hann samt ekki neitt ... þannig að sko ef þú 
berð fyrir þig minnsleysi í skýrslutökunni þá er ekki hægt að gera neitt í 
því ... þetta er bara mjög gerandavænt kerfi, svo mikið sakleysi uns sekt er 
sönnuð.

Vonleysi mátti einnig sjá í ummælum Jennýjar:
Ég hafði líka heyrt að það er verið að spara pening.. að þeir hleypa bara 
málum í gegn sem eru 150% að fara í sakfellingu, sem gerist nánast aldrei, 
þannig að þeir eru alveg eigum við að týma pening í þetta eða ekki.. það 
var líka ömurlegt að vita af því.. bara okei réttlætið er það bara seðlar.

Konunum bar öllum saman um það að ef þolendur nauðgana ættu að sjá 
tilgang í því að leita til réttarvörslukerfisins yrði kerfið að verða 
þolendavænna. Hildur orðaði það svo:

Í ljósi þess að fæstar nauðgunarkærur eru uppspuni þá finnst mér þetta 
ferli alveg mega vera meira brotaþolavænt.. leyfa okkur að njóta vafans, 
svara spurningunum okkar og vera til staðar fyrir okkur.

52



Andleg veikindi

Við lok kæruferlisins, þegar búið var að fella málið niður, upplifðu konurnar 
mikla andlega vanlíðan og áttu flestar þeirra við andleg veikindi að stríða. Þar 
af var áfallastreituröskun algengust. Í gegnum allt kæruferlið var vanlíðan til 
staðar, eða allt frá því ofbeldið átti sér stað, en á þessum tímapunkti virtist 
slæm líðan ná hámarki hjá mörgum þeirra. Andleg vanlíðan þróaðist yfir í 
andleg veikindi eða að veikindi kvennanna versnuðu. Allar konurnar þurftu á 
sálfræðiaðstoð að halda í kæruferlinu og flestar þeirra leituðu einnig til 
sálfræðinga eftir að málið var fellt niður.

Konurnar tóku flestar fram að erfitt væri að aðgreina skaðleg áhrif 
kæruferlisins, á andlega heilsu þeirra, frá áhrifum sjálfs ofbeldisins. Eitt var 
þó víst, það að leggja fram kæru hjálpaði þeim ekki við að vinna úr 
upphaflega áfallinu og að viðhalda heilsu eftir nauðgunina. Margrét sagði: 
„Ég var náttúrulega bara ónýt og að einhverju leyti er ég viss um að 
kæruferlið hafi gert þetta verra.“ Bryndís lýsti því einnig:

Andlega heilsan var mjög slæm á löngu tímabili ... og kæruferlið ekkert að 
hjálpa til, með tímanum þróaði ég með mér félagsfælni þannig að það 
endaði þannig að ég fór aldrei út úr húsi ... í lokin var ég komin með 
alvarlegt þunglyndi og alvarlegan kvíða, líklegast áfallastreituröskun þetta 
blandast allt saman.

Tvær kvennanna tengdu andleg veikindi sín og orsök þeirra beint við 
kæruferlið. Hildur sagði: „Kæruferlið gerði allt miklu verra, ég fékk 
bókstaflega taugaáfall útaf því eða þegar niðurfellingin kom og ég get alveg 
sagt að ferlið dró úr mínum bata.“ Jenný upplifði hið sama:

Ég fékk rosalega mikla áfallastreituröskun af eins og skýrslutökunni og að 
þurfa að fara á neyðarmóttökuna ... enn í dag á ég erfitt með að sjá 
lögreglustöðina, ég tengi svo mikið við bara að sjá stöðina þá bara verð ég 
alveg.. titra og skelf, rosalega mikill trigger.

Streitan sem þessu fylgdi

Konurnar áttu flestar erfitt með að setja fingur á nákvæmlega hvað það var 
við kæruferlið sem hafði haft skaðleg áhrif á velferð þeirra en streitan sem 
fylgdi ferlinu var þó iðulega nefnd. Bryndís sagði: „Þetta tekur rosalega á 
orkuna í þér, sígur hana alla út.“
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Margt í kæruferlinu olli konunum streitu en mismunandi var hvað þeim 
fannst erfiðast. Stella talaði helst um skýrslutökuna í þeim málum: „Ég var 
alveg ógeðslega stressuð fyrir skýrslutökuna, ég var alveg að fríka út, hef 
bara aldrei verið jafn slæm og þá.. andlega.“ Eva talaði um streituvaldandi 
ferli með vísun í viðbrögð gerandans við kærunni: „Mér fannst þetta ferli 
bara mjög stressandi, líka bara svo erfitt að hitta manneskjuna sem ég kærði 
eftir að hafa lagt fram kæru.. ég var svo stressuð að hitta hann eftir að ég 
sagði frá.“ Hjá Margréti var það ópersónulega viðmótið og óvissan: „Þetta 
var líka svo streituvaldandi ... því mér fannst eins og öllum þar væri sama ... 
það var svo mikil óvissa og maður var svo stressaður því ég vissi aldrei hvað 
myndi taka við.“ Freyja nefndi einnig skaðsemi óvissunnar: „Það fylgir því 
svo mikill kvíði að vera í svona mikilli óvissu og þá er þetta líka eitthvað svo 
óraunverulegt.. það er allt eitthvað svo stopp.“

Orð Freyju um að allt hafi einhvern veginn verið stopp lýsir því vel hvernig 
kæruferlið og streitan sem því fylgdi kom í veg fyrir að nokkrar kvennanna 
gætu unnið úr upphaflega áfallinu og tekist á við afleiðingar ofbeldisins. Arna 
sagði: „Mér finnst í heildina kæruferlið hafa gert mér erfiðara fyrir að komast 
yfir þetta, miklu erfiðara ... kæruferlið gerði það að verkum að ég þurfti að 
dröslast með þetta miklu lengur en nauðsynlegt var.“ Hér var langur 
málsmeðferðartími ekki að hjálpa til en ummæli Jennýjar gáfu einnig slíkt til 
kynna:

Mér fannst ég ekki geta klárað að vinna í þessu eða unnið meira í áfallinu 
sj álfu því hitt var alltaf hangandi yfir mér og maður var alltaf á tánum ... 
þó maður sé virkilega að reyna að ýta þessu frá sér, maður hugsar alveg 
það er ekkert sem ég get gert til að hraða þessu en þá hangir þetta bara svo 
rosalega yfir manni.

Efasemdir um ákvörðun að kæra

Eftir að mál þeirra voru felld niður fóru konurnar að efast um það hvort þær 
höfðu tekið rétta ákvörðun að leita til réttarvörslukerfisins. Fyrst fannst þeim 
eins og kæruferlið hefði ekki gert þeim neitt gott og allt þetta erfiði hefði 
verið gangslaust fyrir þær. Jenný lýsti því:

Fyrsta tilfinningin var einhvern veginn að ég hefði verið að berjast í marga 
marga mánuði og mér fannst eins og það væri ekkert meira sem ég gæti 
gert, bara búið að kippa öllu undan mér og mér fannst þetta þá hafa verið 
svo ógeðslega tilgangslaust.
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Margar þeirra voru komnar á sama stað og í upphafi með litla trú á kerfinu, 
eða jafnvel enga. Freyja upplifði mikið vonleysi og sagði: „Þá var það bara 
búið.. kæruferlið eiginlega bara búið, því ég ákvað að áfrýja ekki.. hafði ekki 
lengur trú á þessu.“ Arna talaði um að ef hún hefði ekki kært þá hefði hún að 
minnsta kosti geta haldið að réttlætinu væri fullnægt ef maður leitaði til 
kerfisins: „Það er svo leiðinlegt að vita að þetta gekk svona illa, þá hefði ég 
kannski líka getað haft trú á réttargæslukerfinu en ég hef ekkert trú á þessu 
lengur.“

Fleiri konur veltu því fyrir sér hvernig það hefði verið fyrir þær að kæra ekki 
nauðgunina. Bryndís var þar á meðal: „Ég hugsa oft til baka, hvað ef ég hefði 
bara sleppt því að kæra? Sleppt þessu veseni, enginn hefði þurft að vita þetta 
og þetta hefði allt verið miklu minna vesen.“ Stella var með svipaðar 
vangaveltur:

Þarna var ég líka samt bara svo vá hvað þetta er hopeless.. eða það var 
kannski meira nokkrum dögum eftir.. þegar maður var búinn að melta 
þetta aðeins, þá kannski varð ég meira svona reið heldur en leið og alveg 
bara af hverju var ég að þessu?

Þó ekki eftirsjá

Þrátt fyrir erfitt ferli, óánægju með réttarvörslukerfið og miklar efasemdir um 
ákvörðun sína sáu konurnar þó ekki eftir því að hafa kært brotið. Með 
tímanum urðu þær sáttar við ákvörðun sína að kæra og sáu þær tilgang í því 
að hafa leitað til kerfisins. Enn var margt sem þær voru ósáttar með og töldu 
þær allar að þörf væri á breytingum í réttarvörslukerfinu ef fleiri þolendur 
kynferðisofbeldis ættu að vilja leita þangað.

Konurnar töluðu flestar um þöggun kynferðisbrota og töldu þær að kæran 
hefði verið þeirra leið til þess að koma í veg fyrir slíka þöggun. Hildur sagði: 

Þó þetta sé erfitt ferli þá vil ég samt ekki að þessi mál séu þögguð niður ... 
ég sé ekki eftir því að hafa kært því ég veit að það eru fleiri konur sem 
vildu hafa kært hann og mér finnst ég hafa verið rödd þeirra allra.. líka 
núna ef einhver kærir hann aftur þá eru meiri líkur á því að það sé tekið 
mark á því.

Þrátt fyrir að gerandinn hafi ekki verið ákærður og þar með ekki sakfelldur 
gátu konurnar séð tilgang í því að gerandinn hafi sjálfur þurft að fara í 
gegnum ákveðið kæruferli. Í kjölfar niðurfellingarinnar óskaði Arna þess að 
hún hefði aldrei kært en til viðbótar sagði hún: „Þá finnst mér samt líka eins
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og fólk eigi ekki að komast upp með að gera þetta og maður vill líka að fólk 
finni fyrir þessu, það er náttúrulega mjög óþægilegt að fara í skýrslutöku.“ 
Jenný hafði þetta um málið að segja: „Ég sé ekki eftir því.. ekki eftir því að 
kæra því hann.. ég sagði nei við hann og sýndi honum að samkvæmt lögum 
er þetta bannað.“ Eftir að Bryndís talaði um hversu reið hún væri að 
gerandinn skyldi komast upp með að beita slíku ofbeldi án afleiðinga og 
hversu tilgangslaust kæruferlið hefði verið sagði hún síðan: „Svo hugsa ég 
nei það er ekki rétt, hann hefði algjörlega unnið ef ég hefði ekki kært sko.“ Í 
framhaldinu bætti Bryndís við:

Er nú bara frekar sátt yfir allt litið, með mína ákvörðun, ekki kerfið ... ég 
var efins alveg fyrst en núna í dag er ég alveg grjóthörð mjög ánægð að 
hafa kært, var allavega áminning á hann og verst bara að þetta hafi verið 
fellt niður því ég veit að ég er ekki sú eina sem þessi maður hefur 
nauðgað.. leiðinlegt að hann gangi bara um laus.

Sumar kvennanna lýstu því hvernig það að leggja fram kæru um nauðgunina 
hefði stuðlað að því að þær sögðu öðrum í kringum sig frá ofbeldinu og 
töluðu meira um það, sem var þeim mikilvægt. Stella tók svo til orða: „Ég var 
líka fyrst búin að taka ákvörðun að gleyma þessu eða í raun og veru grafa 
þetta niður ... svo var þetta bara að éta mig upp.“ Margrét talaði einnig um 
það hvernig kæran varð meðal annars til þess að hún gróf málið ekki niður:

Þó ég sé ekki sátt með réttarkerfið þá þegar ég hugsa um það í dag þá sé ég 
ekki eftir því, ég hefði viljað kæra, ég vil hafa þetta í kerfinu, eins og 
svona staðfesting að þetta hafi gerst.. frekar en að bara gleyma þessu eða 
reyna að hafa samband við hann sjálf, ég hefði ekki getað það.

Eins og áður hefur komið fram upplifðu allar konurnar mikla reiði í kjölfar 
niðurfellingar á málinu. Nokkrar kvennanna nefndu að sú reiði hafi litað sýn 
þeirra á allt kæruferlið um tíma. Þegar frá leið horfðu þær með öðrum augum 
á ferlið og þrátt fyrir að margt hefði betur mátt fara náðu þær flestar sátt við 
ákvörðun sína að kæra nauðgunina. Eftirfarandi ummæli Stellu ná vel utan 
um færsluna frá efasemdum kvennanna til sáttar með ákvörðun sína:

Það var samt mjög gott skref.. skref fyrir mig að fara til lögreglunnar, það 
breytti miklu ... því eftir niðurfellinguna þá var ég ógeðslega reið og fannst 
þetta allt svo tilgangslaust en svo mundi ég og ég verð samt bara að muna 
að mér leið betur að láta vita af þessu.
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Umfjöllun um niðurstöður
A f niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að það að leggja fram kæru vegna 
nauðgunar getur verið erfitt og streituvaldandi ferli, eða áfalli líkast. Reynsla 
kvennanna af réttarvörslukerfinu var mest megnis af neikvæðum toga en því 
ber saman við margar erlendar rannsóknir þar sem kæruferlinu hefur jafnvel 
verið líkt við aðra nauðgun (Campbell, 2008; Johnson, 2017; Steinbrenner 
o.fl., 2017). Neikvæð reynsla af réttarvörslukerfinu hér á landi má einnig sjá í 
rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur (1988) en með örfáum undantekningum 
reyndist kæruferlið konunum í þeirri rannsókn erfitt og ýfði upp sár þeirra. 
Þótt tæp 30 ár líði á milli rannsóknanna tveggja virðist lítið hafa breyst 
varðandi reynslu kærenda kynferðisbrota af réttarvörslukerfinu hérlendis. 
Konurnar í þessari rannsókn kærðu allar nauðgun á síðastliðnum fimm árum 
og verður því að teljast líklegt að reynsla þeirra sé af kerfinu eins og það er í 
dag.

Á síðustu þremur áratugum hefur samt sem áður margt breyst í sjálfu 
réttarvörslukerfinu. Lagaleg skilgreining á nauðgun hefur tekið breytingum 
og sömuleiðis lög um meðferð sakamála. Kerfislægar breytingar hafa átt sér 
stað á starfi lögreglu og réttarstaða brotaþola hefur jafnframt breyst til 
batnaðar (Hildur Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttur, 
2013; Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2017). Þrátt fyrir þær breytingar, benda 
niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að enn í dag virðist þörfum brotaþola 
nauðgana ekki vera nægilega vel mætt í réttarvörslukerfinu.

r

Aður en kæra um nauðgun var lögð fram

Engin af konunum í rannsókninni ætluðu upphaflega að kæra afbrotið. 
Ástæður fyrir því voru þær sömu og sjá má í öðrum erlendum rannsóknum 
þar sem lítil trú á réttarvörslukerfinu spilar stórt hlutverk (Moore og Baker, 
2016; Patterson o.fl., 2009). Margt er sömuleiðis líkt með ástæðum 
kvennanna og það sem hafði áhrif á unglingsstúlkur í íslenskri rannsókn 
Svölu Ísfeld Ólafsdóttur (2017) áður en þær ákváðu að kæra nauðgun. Það er
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sjálfsásökun, samúð með geranda, áhyggjur af viðbrögðum fjölskyldunnar og 
ótti við umtal. Ein helsta ástæðan sem erlendar rannsóknir sýna, að vernda sig 
frá frekari vanlíðan og álagi (Holland og Cortina, 2017; Patterson o.fl., 2009) 
kom þó ekki sterkt fram meðal þátttakenda þessarar rannsóknar. Aukin streita 
og andleg veikindi varð þó raunin hjá þeim flestum í gegnum kæruferlið.

Líkt og fram kemur í inngangi liggja fyrir margar rannsóknir um ástæður þess 
að tilkynna ekki kynferðisbrot (Holland og Cortina, 2017; Marchetti, 2012; 
Patterson o.fl., 2009). Afar fáar rannsóknir virðast hins vegar vera til um 
hvað það er sem fær einstaklinga sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi til að 
leggja fram kæru um brotið. Vilji til að ná fram réttlæti og að vernda aðra 
hugsanlega þolendur gerandans varð til þess að konurnar í þessari rannsókn 
ákváðu að tilkynna brotið. Eru það sömu ástæður og þátttakendur í rannsókn 
Sigrúnar Júlíusdóttur (1988) gáfu upp.

Þegar konurnar tilkynntu fyrst um nauðgunina mættu þær flestar skilningi og 
hvatningu sem varð til þess að þær kærðu brotið en mikilvægi styðjandi 
viðmóts kemur einnig fram í rannsókn Patterson og Campbell (2010). 
Áhyggjur kvennanna um áhrif þess hvenær þær tilkynntu brotið á 
málsmeðferðina er í takt við niðurstöður rannsókna Campbell og félaga 
(2015) og Venema (2016) sem sýna að víða virðast brotaþolar vera stimplaðir 
óáreiðanlegir e f þeir tilkynna ekki strax um brotið. Rannsókn Hildar Fjólu 
Antonsdóttur og Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur (2013) á einkennum 
nauðgunarmála hérlendis sýnir auk þess að mál þar sem ekki var tilkynnt 
samdægurs og brotið átti sér stað voru mun oftar felld niður. Þar er þó tekið 
fram að almennt eru möguleikar lögreglu til að afla sönnunargagna mestir 
strax eftir að brot er framið.

r

A meðan rannsókn málsins stóð

Stuðningurinn í upphafi var fljótur að hverfa og einkenndist kæruferlið hjá 
konunum af óvissu, bið, lélegri upplýsingagjöf, litlum skilningi á áföllum og 
viðhorfum tengt nauðgunarmýtum, sem er í samræmi við það sem erlendar 
rannsóknir sýna (Greeson o.fl., 2016; Johnson, 2017; Steinbrenner o.fl., 
2017). Samskiptaleysi og skortur á upplýsingum er einnig lýsandi fyrir 
kæruferli þátttakenda í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur (1988). Konunum í 
þeirri rannsókn var til að mynda ekki öllum fyllilega ljóst hvort að þær hefðu
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í raun og veru lagt fram kæru eða ekki. Kom það á óvart, ekki síst vegna þess 
að rannsóknin byggðist á fyrirliggjandi kærum.

Skortur á upplýsingum á meðan rannsókn málsins stóð varð til þess að 
sumum kvennanna fannst eins og þær væru í raun og veru ekki hluti af 
kærumáli sínu. Í því samhengi ber að nefna að á Íslandi hafa brotaþolar 
sakamála réttarstöðu vitnis við meðferð máls bæði hjá lögreglu og fyrir 
dómstólum (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2002). Vegna þessa hefur ríkið 
fáar skyldur gagnvart brotaþolum og hafa þeir lítinn rétt í ferlinu samkvæmt 
Hildi Fjólu Antonsdóttur (2016). Hún hefur gagnrýnt þetta fyrirkomulag og 
leggur til að gera eigi brotaþola í kynferðisbrotum, sem og í öðrum 
alvarlegum sakamálum, hlutaðila að málum en slíkt hefur verið gert í 
mörgum nágrannalöndum okkar (Hildur Fjóla Antonsdóttir, 2016). Tengdu 
því kemur fram í aðgerðaáætlun samráðshóps dómsmálaráðherra að leita 
verði leiða til að styrkja réttarstöðu og auka réttarvernd brotaþola 
kynferðisbrota, án þess þó að skerða réttarvernd sakborninga 
(Dómsmálaráðuneytið, 2017).

Samkvæmt mörgum fyrri rannsóknum er vantrú af hálfu starfsmanna 
réttarvörslukerfisins algengt vandamál í kynferðisbrotamálum (Greeson o.fl., 
2016; Johnson, 2017; Sigrún Júlíusdóttir, 1988) en þátttakendur þessarar 
rannsóknar urðu ekki varir við slíkt. Með einni undantekningu fannst 
konunum sér ávallt vera trúað. Sumar þeirra upplifðu samt sem áður eins og 
málinu væri ekki tekið alvarlega og að öllum í kerfinu stæði á sama um þær. 
Framkoma sem lýsir sér eins og fagfólk innan réttarvörslukerfisins taki 
kynferðisbrotum ekki alvarlega er áhyggjuefni. Í tengslum við það má nefna 
að ýmsar rannsóknir benda til þess að lögregluþjónar upplifi gjarnan 
togstreitu á milli þess að mæta þörfum brotaþola og að fylgja verklagsreglum 
varðandi rannsókn sakamálsins (Birdsall, Kirby og McManus, 2017; Jordan, 
2001; Jordan, 2011).

Þarfir þolenda kynferðisbrota eru margvíslegar og er ljóst að ein starfsstétt 
getur ekki mætt þeim öllum. Víða um heim hefur verið kallað eftir auknu 
samstarfi milli réttarvörslukerfis og heilbrigðiskerfis til að stuðla að 
heildrænni nálgun í kynferðisbrotamálum (Moylan, Lindhorst og Tajima, 
2015; Shepherd og Sumner, 2017). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til 
þess að einnig sé þörf á því hérlendis.
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Skilningsleysi á áfallaviðbrögðum birtist með ýmsum hætti í kæruferli 
þátttakenda en einna helst í skýrslutökunni. Þar var ekki tekið nóg tillit til 
áhrifa áfalla á minnið en það er þekkt vandamál erlendis samkvæmt 
rannsóknum Campbell o.fl. (2015) og Maddox o.fl. (2012). Auk þess 
upplifðu þónokkrar kvennanna að þær væru ekki að sýna þau tilfinningalegu 
viðbrögð sem búist var við af þeim. Það samræmist fyrri rannsóknum sem 
gefa til kynna að brotaþolar sem sýna litlar tilfinningar mæta frekar 
tortryggni heldur en þeir sem eru í augljósu uppnámi (Ask, 2010; Campbell
o.fl., 2015) Slíkt er varasamt í ljósi þess að taugalíffræðileg viðbrögð áfalla 
geta valdið tilfinningalegri flatneskju meðal fólks (Scott o.fl., 2015).

Brýnt er að innleiða áfallamiðaða þjónustu í réttarvörslukerfið en þá er lögð 
áhersla á að skapa öruggt umhverfi sem ýtir ekki undir áfallaviðbrögð 
einstaklinga (Blease, 2017). Ein leið sem hefur verið farin erlendis til að 
stuðla að því er að fá fagfólk með sérþekkingu á áföllum og ofbeldi, líkt og 
sálfræðinga, í meira mæla inn í réttarvörslukerfið (Human Rights Watch, 
2013; Shepherd og Sumner, 2017). Í ljósi reynslu þátttakenda þessarar 
rannsóknar má þó ekki draga úr mikilvægi jákvæðs viðmóts lögreglu. 
Sérstaklega þar sem lögregluþjónar eru oft á tíðum fyrstu formlegu aðilarnir 
sem brotaþolar ofbeldis leita til, ásamt því að sjá um rannsókn sakamálsins 
(Venema, 2016; Wentz og Archbold, 2012). Í því samhengi er nauðsynlegt að 
efla menntun allra stétta innan réttarvörslukerfisins varðandi áhrif áfalla, 
einkenni áfallastreitu og samskipti við einstaklinga sem hafa orðið fyrir 
kynferðisofbeldi.

Niðurfelling máls

Niðurfelling ákæruvalds á málinu var öllum konunum áfall og lýstu þær 
mikilli reiði og vonbrigðum með kerfið en það samræmist niðurstöðum fyrri 
rannsókna (Campbell, 2008; Steinbrenner o.fl., 2017). Þrátt fyrir að 
niðurfelling málsins hafi reynst þeim öllum erfið kom skýrt fram að reynsla 
kvennanna sem fengu viðtal var töluvert jákvæðari. Tilgangur þessarar 
rannsóknar var ekki að bera saman þá þátttakendur sem fengu annars vegar 
niðurfellingarbréf og hins vegar niðurfellingarviðtal en eins og við var að 
búast var reynsla þeirra af niðurfellingunni ólík. Það sem kom á óvart var 
hversu ánægðar konurnar voru með viðtalið sem það fengu. Nánar tiltekið þá 
voru þær sáttar með það hvernig þeim var tilkynnt um niðurfellinguna, þó
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þær hafi verið gríðarlega ósáttar með þá niðurstöðu í málinu. Þess ber að geta 
að megintilgangur rannsóknarinnar var heldur ekki að meta árangur þessara 
breyttu verkferla í réttarvörslukerfinu á Norðurlandi. Rannsóknargögnin veita 
engu að síður dýrmætar upplýsingar og þó ekki sé unnt að draga miklar 
ályktanir þá benda niðurstöðurnar til þess að viðtal sé vænlegri kostur heldur 
en bréf.

Þær vísbendingar byggjast ekki aðeins á jákvæðri reynslu þátttakenda af 
niðurfellingarviðtali heldur einnig hversu ósáttar þær konur sem fengu 
niðurfellingarbréf voru með það fyrirkomulag. Þeim fannst bréfið lýsa 
ópersónulegu og köldu viðmóti réttarvörslukerfisins en það er í takt við fyrri 
gagnrýni á bréfið, sem greint var frá í inngangi (Halla Bergþóra Björnsdóttir, 
munnleg heimild, 20. febrúar 2018). Eins og áður hefur komið fram upplifðu 
konurnar skort á stuðningi í gegnum kæruferlið. Þó þær hafi helst talað um 
slíkt á meðan á rannsókn málsins stóð má einnig sjá það í ummælum þeirra 
kvenna sem fengu bréfið, um enga eftirfylgni eftir að málið var fellt niður.

Allar konurnar höfðu litla trú á kerfinu í upphafi kæruferlisins og er því 
athyglisvert hversu mikið áfall niðurfelling málsins var, en flestar þeirra áttu 
alls ekki von á því. Í gegnum kæruferlið urðu þær bjartsýnar á að gerandinn 
yrði sóttur til saka og í sumum tilvikum var það meðal annars vegna þess að 
starfsfólk réttarvörslukerfisins virtist hafa lofað upp í ermina á sér. Engar 
rannsóknir fundust um slíkar falskar vonir um ákæru eða sakfellingu en eins 
og konurnar lýsa þá geta þær verið skaðlegar. Vegna þeirra voru þær 
óviðbúnar því að málið yrði fellt niður af héraðssaksóknara og áfallið þar af 
leiðandi meira. Hugsanlega er um að ræða ætlaðan stuðning sem snýst í 
andhverfu sína en ljóst er að stuðningur við brotaþola í réttarvörslukerfinu er 
vandmeðfarinn. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að stuðningur 
frá kerfinu þarf að vera sjáanlegur en á sama tíma faglegur. Nær væri að 
styðja brotaþola með þeim hætti að bæta samskipti og upplýsingagjöf til 
þeirra og sýna frumkvæði í þeim málum. Með þá vitneskju að þolendur 
ofbeldis skortir oft styrkinn til þess sjálfir, líkt og þátttakendur 
rannsóknarinnar lýstu.
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Eftir kæruferlið

Flestar lýsingar þátttakenda um reynslu þeirra af réttarvörslukerfinu voru af 
neikvæðum toga og því skal ekki undra að kæruferlið hafði slæm áhrif á líðan 
þeirra og heilsu. Þeim fannst gerendavænt kerfið hafa brugðist sér og í bland 
við reiðina upplifðu margar þeirra um tíma eins og kæruferlið hefði verið 
algjörlega tilgangslaust. Þær höfðu lagt allt þetta á sig og réttlætinu samt ekki 
fullnægt en því ber saman við reynslu þátttakenda í rannsóknum Eriksson, 
Bergbom og Lyckhage (2014) og Steinbrenner og félaga (2017).

Í ljósi ánægju kvennanna með niðurfellingarviðtalið vakti það athygli að ekki 
var meiri munur á lýsingum þátttakenda af tímanum eftir kæruferlið, eftir því 
hvort þeir fengu bréf eða viðtal. Viðhorf allra kvennanna til 
réttarvörslukerfisins á þessum tíma var svipað. Þótt viðtalið hafi verið 
samskiptin við kerfið sem konurnar höfðu beðið eftir allt kæruferlið, þá 
einmitt biðu þær í allan þennan tíma og voru því ósáttar með mestan part 
ferlisins. Orð einnar konunnar um að niðurfellingarviðtalið hafi verið það 
minnsta sem kerfið gat gert fyrir hana lýsir þessu vel.

Niðurstöðurnar gefa til kynna að stuðningurinn og upplýsingagjöfin frá 
kerfinu verður að koma fyrr inn, ekki aðeins þegar málið er fellt niður. Styður 
það við mikilvægi þess hluta áðurnefnds tilraunaverkefnis á Norðurlandi sem 
snýr að sálfræðiaðstoð eftir skýrslutöku hjá lögreglu. Hér er þó ekki verið að 
draga úr mikilvægi stuðnings frá kerfinu við lok kæruferlisins en líkt og fram 
kom í niðurstöðunum var það einna helst á þeim tímapunkti sem vanlíðan 
kvennanna fór að þróast yfir í andleg veikindi.

Nær allar konurnar voru greindar með áfallastreituröskun en sú geðröskun er 
algeng meðal einstaklinga sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi (Chen
o.fl., 2010; Scott o.fl., 2018). Niðurstöður erlendra rannsókna benda einnig til 
þess að þeir þolendur kynferðisofbeldis sem fara í gegnum kæruferli eru í 
sérstökum áhættuhópi á að fá áfallastreituröskun, einkum þar sem mál eru 
felld niður (Campbell, Wasco, Ahrens, Sefl og Barnes, 2001; Campbell og 
Raja, 2005; Starzynski, Ullman, Filipas og Townsend, 2005). Samkvæmt 
nýlegum yfirlitsgreinum er lítið vitað um það hvernig koma megi í veg fyrir 
að einstaklingar þrói með sér slík veikindi í kjölfar áfalls (Forneris o.fl., 
2013; Qi, Gevonden og Shalev, 2016). Þó er þekkt að stuðningur getur þar 
skipt sköpum (Campbell, 2008; Dworkin, Ullman, Stappenbeck, Brill og

62



Kaysen, 2018) og því er styðjandi viðmót innan réttarvörslukerfisins sem 
byggir á trausti og öryggi mikilvægt (Patterson og Campbell, 2010). Sem er, 
eins og fyrr segir, atriði sem allar konurnar í rannsókninni hefðu viljað sjá 
meira af í réttarvörslukerfinu.

Rétt er að ítreka að konurnar áttu flestar erfitt með að aðgreina skaðleg áhrif 
kæruferlisins frá áhrifum ofbeldisins en eitt var víst, það að leggja fram kæru 
hjálpaði þeim ekki að vinna úr upphaflega áfallinu. Fyrri rannsóknir sýna 
sams konar niðurstöður þar sem margir kærendur kynferðisferðisofbeldis 
telja að kæruferlið hafi reynst þeim skaðlegt (Campbell og Raja, 2005; 
Filipas og Ullman, 2001). Kemur það einnig heim og saman við niðurstöður 
nýrri erlendra rannsókna sem gefa til kynna að þolendur kynferðisofbeldis 
sem leita til réttarvörslukerfisins eru við verri heilsu en þeir sem tilkynna ekki 
um slík brot (Davidsson o.fl., 2011; Wilson og Scarpa, 2017).

Eftirtektarvert var að þrátt fyrir erfitt ferli og miklar efasemdir sáu konurnar 
ekki eftir því að hafa kært en því er öfugt farið við margar aðrar rannsóknir 
sem sýna að eftirsjá er algeng meðal þolenda kynferðisbrota sem kæra 
(Eriksson o.fl., 2014; Marchetti, 2012; Steinbrenner o.fl., 2017). Það tók tíma 
en á endanum urðu konurnar sáttar með ákvörðun sína að kæra en þó ekki 
með kerfið sem tók á móti þeim. Það samræmist að vissu leyti niðurstöðum 
Marchetti (2012) þar sem fram kemur að brotaþolar sem fengu veitta 
geðheilbrigðisþjónustu sáu síður eftir því að tilkynna nauðgun til lögreglu, en 
allar konurnar í þessari rannsókn leituðu til sálfræðings í kæruferlinu og 
flestar þeirra einnig eftir ferlið.

Það sem helst hjálpaði konunum að sjá ekki eftir ákvörðun sinni og á sama 
tíma sjá tilgang með kæruferlinu var að horfa á kæruna sem leið til að koma í 
veg fyrir þöggun kynferðisbrota, vara aðrar konur við geranda og sem 
áminningu á hann. Í því samhengi er það mat rannsakanda að hér eru 
vísbendingar um tækifæri til valdeflingar meðal brotaþola kynferðisofbeldis. 
Ætla má að með því að mæta betur þörfum þolenda kynferðisofbeldis geti 
réttarvörslukerfið stuðlað að valdeflingu einstaklinga. Jafnvel þótt mál séu 
felld niður, sem er því miður raunin hjá flestum kærendum nauðgana (Hildur 
Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttur, 2013; Hohl og 
Stanko, 2015; Ríkissaksóknari, 2015).
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Enn þörf á breytingum

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þörfum brotaþola 
kynferðisofbeldis er ekki nægilega vel mætt í réttarvörslukerfinu. Þar má 
einnig sjá skýran vilja kvennanna til breytinga á kerfinu en allar töldu þær að 
þörf væri á því ef fleiri þolendur kynferðisofbeldis ættu að leita til þess. Eins 
og sjá má í inngangi þessarar ritgerðar virðist „Me too“ byltingin sem fór eins 
og eldur í sinu um samfélagsmiðla árið 2017 hafa orðið til þess að fleiri 
þolendur kynferðisofbeldis hér á landi leiti sér hjálpar til samtaka eins og 
Stígamóta og Aflsins. Áhugavert verður að sjá hvort gæta megi áhrifa 
byltingarinnar með fjölgun tilkynninga kynferðisbrota þegar afbrotatölfræði 
Ríkislögreglustjóra fyrir árið 2018 liggur fyrir. Sérstaklega í ljósi annarrar 
samfélagsmiðlabyltingar sem fór af stað í september 2018 undir 
myllumerkinu #WhyIDidntReport sem snýr að ástæðum þolenda 
kynferðisofbeldis að tilkynna eða kæra ekki brotið (Fortin, 2018).

Umhugsunarvert er að þótt konurnar hafi vissulega nefnt vel þekkt atriði líkt 
og styttri málsmeðferðartíma, hærra hlutfall ákæra og fleiri sakfellingar þá 
lögðu þær ekki síður áherslu á aukinn stuðning og bætta upplýsingagjöf. Í því 
samhengi hafa erlendar rannsóknir bent til þess að bætt og aukin samskipti 
við brotaþola getur ekki aðeins haft jákvæð áhrif á velferð þeirra heldur 
einnig aukið gæði lögreglurannsókna (Birdsall o.fl., 2017; Human Rights 
Watch, 2013).

Samkvæmt Westera, Kebbell og Milne (2016) fylgja slíkum breytingum 
vanalega aukið traust brotaþola til lögreglu sem meðal annars reynist 
gagnlegt í skýrslutökum. Þegar skýrsla er tekin getur styðjandi viðmót hvatt 
brotaþola til frásagna og auðveldað þeim að segja frá viðkvæmum og 
persónulegum atriðum varðandi nauðgunina. Getur það síðan leitt til þess að 
frekari upplýsingar um afbrotið koma fram sem er þýðingarmikið í 
nauðgunarmálum, þar sem oft á tíðum stendur orð á móti orði (Kebbell og 
Westera 2011; Westera o.fl., 2016). Tengt því er áhugavert að velta fyrir sér 
orðum þátttakenda í þessari rannsókn um áfallamiðaðra réttarvörslukerfi. 
Nokkrar kvennanna töldu að mál þeirra hefðu verið sterkari ef lögreglan 
hefði talað oftar við þær, ekki aðeins einu sinni í upphafi kæruferlisins. 
Rannsóknir styðja við það þar sem einstaklingar geta í sumum tilvikum 
munað meira frá atburðinum þegar frá líður og þar með veitt frekari
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upplýsingar sem gætu skipt sköpum fyrir rannsókn málsins (Fisher og 
Geiselman, 2010; Mason og Lodrick, 2013).

Helstu breytingar sem konurnar vildu sjá eiga sér stað í réttarvörslukerfinu 
hérlendis eru útlistaðar í töflu 1. Þeirra tillögur að breytingum miða allar að 
brotaþolavænna réttarvörslukerfi sem þolendur kynferðisofbeldis geta séð 
tilgang í að leita til. Tillögur kvennanna ber að miklu leyti saman við þær 
aðgerðir sem samráðshópur dómsmálaráðherra sammæltist um að væru 
aðkallandi (Dómsmálaráðuneytið, 2017).

Tafla 1. Tillögur þátttakenda til umbóta í réttarvörslukerfmu á Islandi í Ijósi 
reynslu þeirra a f  því að leggja fram kæru um nauðgun.

1. Bætt og meiri samskipti milli brotaþola og fagfólks innan 

réttarvörslukerfisins með áherslu á frumkvæði þeirra síðarnefndu.

2. Aukin upplýsingagjöf um afdrif kæru.

3. Meira utanumhald og sjáanlegur stuðningur.

4. Aukin fræðsla um starfsemi réttarvörslukerfisins.

5. Stöðluð vinnubrögð fagaðila innan réttarvörslukerfisins.

6. Frekara tillit tekið til áhrifa áfalla og viðbragða við þeim.

7. Skilvirkara samstarf á milli réttarvörslukerfis og heilbrigðiskerfis.

8. Aukinn sveigjanleiki og aðgengi að þjónustu, með tilliti til búsetu fólks.

9. Styttri málsmeðferðartími.

10. Hærra hlutfall ákæra.

11. Fleiri sakfellingar.

12. Eftirfylgni eftir að máli lýkur.

Takmarkanir og styrkleikar rannsóknar

Í lokin er vert að taka fram takmarkanir og styrkleika rannsóknarinnar, auk 
notagildi hennar. Niðurstöður þessarar rannsóknar byggjast á frásögn átta 
kvenna af sinni upplifun af réttarvörslukerfinu. Geta og vilji þátttakenda til að 
tjá sig um sína reynslu getur haft áhrif á niðurstöðurnar auk þess sem ljóst er
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að raddir þeirra sem ekki treystu sér að taka þátt heyrast ekki. Hugsanleg 
takmörkun er einsleitt úrtak en aðeins var rætt við ungar konur. Rétt er að 
ítreka að sá hópur er þó lýsandi fyrir kærendur nauðgana á Íslandi (Hildur 
Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013). Í því 
samhengi var einnig aðeins rætt við einstaklinga sem kærðu nauðgun til 
umdæma lögreglu á Norðurlandi. Varast ber að alhæfa um niðurstöður 
rannsóknarinnar og yfirfæra þær á alla kærendur nauðgana hér á landi þar 
sem málið var fellt niður. Tilgangur rannsóknarinnar var ekki ætlaður því.

Þrátt fyrir takmarkanir veita niðurstöðurnar mikilvægar upplýsingar um 
reynslu kærenda nauðgana af réttarvörslukerfinu hérlendis og geta þær haft 
mikla þýðingu fyrir fagfólk starfandi á þeim vettvangi. Eins og fram kemur í 
inngangi skipaði þáverandi innanríkisráðherra nýlega samráðshóp fagfólks til 
að setja fram tillögur um aðgerðir sem stuðla að réttlátri og vandaðri 
málsmeðferð við rannsókn kynferðisbrotamála (Dómsmálaráðuneytið, 2017). 
Er rannsókn þessi þýðingarmikið innlegg í vaxandi umræðu um bætta 
meðferð kynferðisbrota, og veitir hún nauðsynlega sýn brotaþola í þá 
umræðu.

Annar styrkleiki er nýnæmi rannsóknarinnar en tilraunaverkefnið sem hún er 
hluti af er einstakt á landsvísu. Áður hefur ekki þekkst að kærendum 
kynferðisbrota hér á landi sé tilkynnt um niðurfellingu máls í viðtali og veitir 
rannsókn þessi fyrstu vísbendingar um gagnsemi þess. Niðurstöður 
rannsóknarinnar verða nýttar sem hluti af árangursmati á þessum nýju 
verkferlum varðandi tilkynningu á niðurfellingu kynferðisbrotamáls. Geta 
þær einnig nýst sem leiðarvísir að þeim breytingum innan 
réttarvörslukerfisins sem enn þörf er á.

66



r

Alyktanir og lokaorð

Þörf á frekari rannsóknum

Áframhaldandi rannsóknir á því hvað í kæruferlinu er að valda brotaþolum 
kynferðisofbeldis frekari skaða og hvernig hægt er að koma í veg fyrir það 
eru nauðsynlegar. Auk þess að kanna hvernig koma megi betur til móts við 
þarfir brotaþola og hvað felst í faglegum stuðningi innan
réttarvörslukerfisins. Mikilvægt er að rannsaka nánar ástæður þess hvers 
vegna þolendur nauðgana leita ekki til kerfisins, því þótt það sé mikið kannað 
erlendis (Marchetti, 2012; Zijlstra o.fl., 2017) er skortur á íslenskum 
rannsóknum. Það er ekki síður áhugavert að kanna hvaða ástæður liggja að 
baki þegar einstaklingar sem verða fyrir kynferðisofbeldi ákveða að kæra. 
Telja má líklegt að þeir þættir gefi einnig góða mynd af því hvernig efla megi 
kerfið með það að markmiði að auka tilkynningar og kærur um kynferðisbrot.

Reynslu kærenda nauðgana þar sem ákært er í málinu er jafnframt mikilvægt 
að rannsaka. Sérstaklega í ljósi markmiða aðgerðaáætlunar um bætta meðferð 
kynferðisbrota í réttarvörslukerfinu (Dómsmálaráðuneytið, 2017) og því 
hugsanlega von á aukningu á fjölda brotaþola nauðgana sem fara í gegnum 
það kæruferli á næstu árum.

Til að meta nánar árangur þess hluta tilraunverkefnsins á Norðurlandi sem 
snýr að niðurfellingu kynferðisbrotamáls er þörf á frekari rannsóknum. 
Einnig verður spennandi að fylgjast með fyrirhuguðum rannsóknum á þeim 
hluta verkefnisins sem felur í sér sálfræðiaðstoð eftir skýrslutöku. Til lengri 
tíma litið, þegar fleiri einstaklingar hafa farið í gegnum kæruferli með 
þessum breyttu verkferlum verður hægt að framkvæma rannsóknir með 
megindlegum aðferðum. Þar verður mögulega hægt að kanna langtímaáhrif 
breyttra verkferla, til dæmis með tilliti til velferðar og heilsu kærenda 
nauðgana. Varðandi tilkynningu á niðurfellingu máls væri jafnframt 
áhugavert að skoða síðar hvort að viðtalið verði til þess að fleiri brotaþolar 
kynferðisofbeldis kæri ákvörðun héraðssaksóknara.
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Síðast en ekki síst þá verður rödd karlmanna að fá að heyrast í rannsóknum á 
þessu fræðasviði. Erlendar rannsóknir benda til þess að fjöldi karla sem eru 
þolendur kynferðisofbeldis sé stórlega vanmetinn, þar sem þeir eru enn 
ólíklegri en konur til að tilkynna og kæra slík afbrot (Hiquet og Monnoyeur, 
2013; Javaid, 2017; McLean, 2013).

Lokaorð

Sú fræðilega þekking sem þessi rannsókn skapar sýnir að það getur reynst 
brotaþolum nauðgana áfall að leita til réttarvörslukerfisins. Niðurstöðurnar 
gefa til kynna, líkt og niðurstöður þeirra fjölmörgu rannsókna sem hér hefur 
verið vitnað í, að þörfum þolenda kynferðisbrota, sé ekki nægilega vel mætt í 
réttarvörslukerfinu.

Enn virðist vera langt í land að kerfið hér á landi teljist brotaþolavænt, líkt og 
konurnar í rannsókninni orða það. Byggja þarf upp réttarvörslukerfi sem 
getur átt hlut í bataferli þolenda nauðgana og stutt þá í úrvinnslu þess áfalls 
sem slíkt ofbeldi er. Með þeim hætti gæti það að leggja fram kæru um brotið 
verið valdeflandi fyrir brotaþola í stað þess að vinna gegn bata þeirra. Leiða 
má líkum að því að með slíku kerfi myndi tilkynningum og kærum 
kynferðisbrota fjölga sem er ein leið í áttina að upprætingu þess útbreidda 
vanda sem kynferðislegt ofbeldi er. Það er einlæg von rannsakanda að 
tilraunaverkefni í þágu þolenda kynferðisbrota á Norðurlandi sé skref í þá átt.
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Viðauki A -  Samstarfsyfirlýsing eitt

Samstarfsyfirlýsing

Logreglustjórinn á Norðurlandi eystra, Sjúkrahúsið á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Norðurlands 
og Rannsóknarmiðstöð gegn ofbeldi víð Háskólann á Akureyri hafa ákveðið að starfa saman að 
tilraunaverkefni i þágu þolenda í alvarlegum kynferðísbrotum. Sjúkrahúsið á Akureyri og til 
vara Heilbrigðisstofnun Norðurlands munu veita þolendum, án kostnaðar, einn tíma í 
sálfraeðíþjónustu (stuðningviðtal) á lögreglustöðinni eftir skýrslutöku i alvarlegu 
kynferðisbroti, eftir því sem við verður komið.

Markmið verkefnisins er að bjóða upp á sálfræðiaðstoð sem fyrst eftir skyrslutoku til að ræða 
upplifun af kynferðislegu ofbeldi og skyrslutóku. í  viðtalinu skal lögð áhersla á faglegt mat á 
ahættuþattum sem mogulega gætu valdið því að skjólstæðingur þurfi frekari aðstoð og 
fræðslu til skjólstæðings um eðlileg viðbrögð við áfalli. Markmið er að reyna að koma í vegfyrir 
að eðlileg áfallastreituviðbrögð þróist yfir i sjúkdómseinkenni. Einnig er mikilvægt að benda á 
viðeigandi meðferðarúrræði og leiðir ef þörf er á frekari stuðningi.

Aðkoma Rannsóknarmiðstöðvar gegn ofbeldi við Háskólans á Akureyri er að taka viðtöl við 
einstaklinga sem leggja fram kæru hjá lögreglunni vegna kynferðislegs ofbeldis með það að 
markmiði að skoða reynslu einstaklinga af skýrslutöku og stuðningsviðtali hjá sálfræðingi á 
eftir.

Verkefnið hefst 1. januar 2018 og er gert ráð fyrír að það standi í ár. Er niðurstöður háskólans 
liggja fyrir verður arangur verkefnisíns metínn.

Akureyri, 3. janúar 2018.

;

logreglustjóri á Norðurlandi eystra forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri

/

rektor Háskólans á Akureyri forstjóri Heilbrigðisstofnun Norðurlands
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Viðauki B -  Samstarfsyfirlýsing tvö

Samstarfsyfirlýsing

Lögreglustjórinn á Noröurlandi eystra og Héraðssaksóknari hafa ákveðiö að starfa saman að 
tilraunaverkefni varðandi niðurfellingu Héraðssaksóknari i kynferðisbrotamálum.

Markmið verkefnisins er að kynna kaerendum niðurfellingu kynferðisbrotamáls munnlega. 
Gert er ráð fyrir að embætti Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra kynni kærendum 
niðurfellingu kynferðisbrotamáls í stað þess að niðurfellingin berist bréflega í póstí.

Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra og Héraðssaksóknari hafa komið sér saman um verkferil 
varðandi tilraunaverkefnið.

Gert er ráð fyrir aðkomu Rannsóknarmiðstöðvar gegn ofbeldi við Háskólans á Akurcyri með að 
taka viðtöl við aðila sem að þessu verkefni koma með það að markmiði að skoða reynslu 
kærenda/réttargæslumanna/embættismanna af þessu verklagi. Útfærslan á rannsókninni 
liggur ekki alveg fyrir.

Verkefnið hófst 1. janúar 2018 og er gert ráð fyrir að það standi í ár. Er niðurstöður háskólans 
liggja fyrir verður árangur verkefnisins metinn,

Akureyri, 12. febrúar 2018.

Halla Bergþófa Björnsdóttir Kolbrún Benediktsdóttir

logreglustjóri á Norðurlandi eystra varahéraðssaksóknari
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Viðauki C -  Viðtalsrammi

Viðtalsrammi

1. Getur þú sagt mér frá reynslu þinni af réttarvörslukerfinu eftir að þú 

lagðir fram kæru um nauðgun?

2. Hvernig var viðmótið í kerfinu þegar þú tilkynntir um brotið?

3. Hvernig var viðmótið í kerfinu á meðan rannsókn málsins stóð?

4. Hver er reynsla þín af skýrslutökunni?

5. Hver er reynsla þín af niðurfellingu á málinu?

6. Heldur þú að það hefði verið öðruvísi að fá tilkynningu um 

niðurfellinguna með bréfi/ í viðtali á lögreglustöð? (Ath., eftir því 

sem við á)

7. Hvernig voru lok kæruferlisins fyrir þig?

8. Er eitthvað sem þér fannst betur mega fara?

9. Er eitthvað sem þér fannst vel gert?

10. Er hægt að standa á annan hátt að kæruferlinu? Hvaða breytingar 

værir þú til í að sjá?
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Viðauki D -  Kynningarbréf

Háskólinn 
á Akureyri

K ynningarbréf til þátttakenda

Upplýsingar vegna rannsóknar um reynslu kærenda nauðgana a f 

réttarvörslukerfinu á Norðurlandi þ ar sem málið var fellt niður.

Ágæti viðtakandi.

Ég, undirrituð, er í framhaldsnámi í heilbrigðisvísindum við Háskólann 
á Akureyri og er rannsókn þessi meistaraverkefni mitt. Það er hluti af 
tilraunaverkefni á vegum Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra, 
Héraðssaksóknara og Rannsóknamiðstöðvar gegn ofbeldi við 
Háskólann á Akureyri. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og 
aðalleiðbeinandi er dr. Sigrún Sigurðardóttir lektor og deildarformaður 
framhaldsnámsdeildar heilbrigðisvísindasviðs við Háskólann á 
Akureyri. Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í 
framangreindri rannsókn.

Tilgangur þessarar rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu 
kærenda nauðgana af réttarvörslukerfinu á Norðurlandi þar sem málið 
var fellt niður. Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð, nánar 
tiltekið fyrirbærafræðilega rannsókn. Hún byggir á gagnasöfnun með 
viðtölum við einstaklinga sem þekkja vel til þess fyrirbæris sem
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rannsakað er hverju sinni. Það væri heiður að fá að ræða við þig um 
þína reynslu af réttarvörslukerfinu.

Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé 
algjört næði. Reikna má með því að viðtalið taki um 30-60 mínútur. 
Það verður hljóðritað og eftir að það hefur verið afritað orðrétt verður 
upptökunni eytt. Nöfnum og staðarháttum verður breytt í afrituninni 
þannig að ekki verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til 
þín eða þeirra sem þú fjallar um. Fyllsta öryggis verður gætt við 
varðveislu gagna og þér heitið algjörum trúnaði og nafnleynd. Ég legg 
áherslu á að þér er í sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt í þessari 
rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara 
og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki þátt eða hætta 
þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Eins er þér 
heimilt að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni.

Virðingarfyllst,

Karen Birna Þorvaldsdóttir 
Sími: 843-9520 
Netfang: ha130170@unak.is

E f þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn 
eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til 
Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík. 
Sími: 551-7100, fax: 551- 1444, tölvupóstfang: vsn@vsn.is.
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Viðauki E -  Samþykkisyfirlýsing eitt

Samþykkisyfirlýsing

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu hér að framan og samþykki að 

taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst.

Virðingarfyllst,

Undirskrift

Staður og dagsetning
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Viðauki F -  Samþykkisyfirlýsing tvö

Samþykkisyfirlýsing

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu hér að framan og samþykki að 

taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst.

Ég heimila jafnframt að lögregla veiti rannsóknaraðila upplýsingar um nafn 

mitt og símanúmer.

Virðingarfyllst,

Undirskrift

Staður og dagsetning
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