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Women’s experience of sexual violence in intimate relationships during adolescence: 
Vulnerability and impact on formal education

The aim of this article is to map the experiences of survivors of sexual violence in 
intimate relationships during adolescence. Theories on normalization of violence in 
intimate relationships were applied and placed in context with adolescent vulnerabili-
ties. In addition, previous research on violence in intimate adolescent relationships 
was consulted to further contextualize our results. In Iceland, research is lacking on 
sexual violence in intimate adolescent relationships. This article seeks to answer the 
following questions: Which factors enhanced the vulnerability of participants experi-
encing sexual violence in an intimate relationship and what impact did the violence 
have on the survivors’ formal education?

Violence in intimate relationships is a manifestation of (social) sexism which appears 
among adolescents no less than among adults (Barter, McCarry, Berridge og Evans, 
2009; Gådin, 2012; Plauborg, Johansen og Helweg-Larsen, 2012; Wiklund, Malmgren-
Olsson, Bengs og Ohman, 2010). Gender is considered an important variable in rela-
tion to adolescence since gender has much to say in terms of the social expectations 
and practices that individuals are faced with during adolescence (World Health Org-
anization, 2014). The social messages that adolescent girls and boys receive about 
sex, relationships and communication are very different and display old-fashioned 
ideas about gender roles (Aapola, Gonick og Harris, 2005; Flood, 2008; Karen Dögg 

► Um höfunda  ► Efnisorð

Kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga er samfélagslegt vandamál sem lítið hefur 
verið rannsakað hérlendis. Greinin byggir á reynslu 10 kvenna sem voru beittar kynferðis-
ofbeldi í nánu sambandi sem unglingar og leitast verður við að svara spurningunum: Með 
hvaða hætti upplifðu viðmælendur berskjöldun í tengslum við kynferðisofbeldi í nánu 
sambandi sem unglingar og hvaða afleiðingar hafði ofbeldið varðandi skólagöngu þeirra? 
Niðurstöðurnar benda til þess berskjöldun, sem felst í ungum aldri, lítilli reynslu af sam-
böndum og skorti á kynfræðslu, geti gert brotaþolum erfitt fyrir að koma auga á að um 
ofbeldi sé að ræða. En berskjöldun kvennanna átti þátt í því að þeim þótti upplifun sín 
jafnvel eðlilegur hluti þess að vera í nánu sambandi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 
enn fremur til þess að reynsla af kynferðisofbeldi í nánu sambandi á unglingsaldri geti haft 
alvarleg áhrif á skólagöngu brotaþola en ofbeldið hafði áhrif á skólagöngu allra kvennanna 
sem rætt var við og helmingur þeirra hætti alveg námi í kjölfarið.
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Bryndísar-og Karlsdóttir, 2015; Knauss, Paxton og Alsaker, 2007; Kolbrún Hrund 
Sigurgeirsdóttir, 2015; Seidler, 2006; Snærós Sindradóttir, 2015; Tolman, Striepe og 
Harmon, 2003). 

Qualitative methods were used, and interviews were conducted from September 
2014 to July 2015. The data consists of ten semi-structured individual interviews with 
Icelandic women who had experienced sexual violence in an intimate relationship as 
adolescents. The women were between the ages of 18 and 60 years, they are all cis-
gender, non-disabled, white and heterosexual. In order to obtain more diversity in the 
participant group the research was specially advertised among groups of disabled 
women, young queer people and trans people. This, however, did not yield the expec-
ted results. It is important to note that even though the participant group was insuf-
ficiently diverse this does not mean that people from groups not represented never 
experience sexual violence in intimate relationships as adolescents. Research has 
shown that these groups are marginalized because of power structures and social 
oppression (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2013; Barter o.fl., 2009; Brown, 2011; Hilmar 
Jón Stefánsson, 2013; Ristock, 2011). 

Young age and inexperience contribute to the vulnerability of adolescents experi-
encing sexual violence in an intimate relationship (Barter o.fl., 2009; Plauborg o.fl., 
2012; Wiklund o.fl., 2010). Our analysis indicates that sexual violence in adolescent’s 
intimate relationships has a strong and long-lasting impact on the lives of those who 
experience it. The women described confusion regarding their experience while they 
were in the relationship and difficulties with identifying that they had experienced 
violence. This indicates that it may be particularly complicated for adolescents to def-
ine their experience as violence since the violence is normalized within the relations-
hip, which can make the boundaries between consent and non-consent extremely 
vague. It took most of the women a long time to realize that they had experienced 
violence. The results highlight that the experience seems to a have negative impact 
on formal education among adolescent survivors. Experiencing sexual violence in an 
intimate relationship as an adolescent impacted various aspects of all the women’s 
lives. Consequences like anxiety, depression, social isolation and self-destructive be-
havior made it difficult for survivors to pursue studies and half the women dropped 
out of school. The dropout rate of Icelandic upper secondary students is above the 
OECD average, or 30 percent (OECD, 2012). Dropping out of school can have serious 
effects on the social status of people between 16 and 20 since the well-being of young 
people who are not in school is lower than among those who attend school (Hrefna 
Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og 
Jón Sigfússon, 2010). 

In a report from the Ministry of Education, Science and Culture (Mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið, 2016), dropout is seen as a process that needs urgent interven-
tion and there seems to be a reason to start dropout prevention from upper secondary 
schools already at the compulsory level. Since the vast majority of adolescents are 
in school, we believe in the importance of heightened awareness regarding the ex-
periences of sexual violence that adolescents may have and the impact it can have 
on their formal education. We suggest that strategies within the school system for 
dropout prevention should take into account sexual violence in intimate relationships 
among adolescents. 
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Inngangur
Ofbeldi í nánum samböndum, kynferðisofbeldi, klámvæðing og kynferðisleg áreitni eru birtingar-
myndir kynjamisréttis sem koma fram í reynsluheimi unglinga rétt eins og fullorðinna (Barter, 
McCarry, Berridge og Evans, 2009; Gådin, 2012; Plauborg, Johansen og Helweg-Larsen, 2012; 
Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir, 2017; Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs og Ohman, 2010). 
Unglingsárin eru mikilvægur tími í þroska manneskjunnar og kyn einstaklinga hefur mikið að 
segja um þær samfélagslegu væntingar og venjur sem þeir búa við á unglingsárunum (World 
Health Organization, 2014). Í samfélagsmótun unglinga er lögð áhersla á gagnkynhneigð róman-
tísk sambönd milli kynjanna. Þessi sambönd einkennast oft af valdamisræmi þar sem þau sam-
félagslegu skilaboð sem unglingsstúlkur og unglingsdrengir fá varðandi kynlíf, sambönd og sam-
skipti eru afar ólík. Unglingsstúlkur virðast upplifa sterkari þrýsting en unglingsdrengir til að vera 
á föstu og uppfylla staðlaðar hugmyndir varðandi útlit, og kynþokka. Þeim er gert að passa upp 
á mannorð sitt og fá þau skilaboð að hlutverk þeirra í kynlífi sé afmarkað við að þær undirstriki 
kvenleika sem feli í sér viðkvæmni og þolendahlutverk (Aapola o.fl., 2005; Karen Dögg Bryndísar-
og Karlsdóttir, 2015; Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, 2015; Snærós Sindradóttir, 2015). Unglings-
drengir virðast hins vegar frekar upplifa samfélagsþrýsting um að efla karlmennsku sína með því 
að sækjast eftir gagnkynhneigðu kynlífi. Það að hafa átt marga bólfélaga og prófað ákveðnar 
kynlífsathafnir og stundað kynlíf á framandi stöðum virðist auka virðingu og vinsældir þeirra en 
það virðist kynlíf sem felur í sér tilfinningalega nánd ekki gera (Flood, 2008; Messerschmidt, 2000; 
Seidler, 2006; Tolman o.fl., 2003). Þessar ólíku áherslur auka bilið á milli reynsluheims og hug-
mynda stúlkna annars vegar og drengja hins vegar um kynlíf sem getur haft alvarlegar afleiðingar 
(Aaltonen, 2003; Ambjörnsson, 2004; Holland, Ramazanoglu, Sharpe og Thomson, 1998). 

Kynferðisofbeldi meðal unglinga og ofbeldi í nánum samböndum unglinga er dæmi um kynbundið 
ofbeldi þar sem unglingsdrengir eru í yfirgnæfandi meirihluta gerenda og unglingsstúlkur mun 
oftar en unglingsdrengir brotaþolar (Barter o.fl., 2009; Gottzén og Korkmaz, 2013; Plauborg o.fl., 
2012; Ungdomsstyrelsen, 2013). Í kjölfar annarrar bylgju femínismans á áttunda ártaug síðustu 
aldar var farið að skilgreina nauðganir sem pólitískt og félagslegt vandamál en ekki persónulegan 
einkavanda kvenna (Rutherford, 2011). Kynferðisofbeldi er hluti af kynjakerfinu þar sem karlar 
eru hærra settir og með meiri völd en konur (Brownmiller, 1975; Rutherford, 2011). Brownmiller 
(1975) hefur bent á að auðvitað beiti ekki allir karlar kynferðisofbeldi en engu að síður sé kyn-
ferðisofbeldi gegn konum meginundirstaða yfirráða karla yfir konum og hafi áhrif á líf og athafnir 
kvenna. Samkvæmt Brownmiller er nauðgun fyrst og fremst valda- og ofbeldisglæpur sem ógnar 
öllum konum. Með því að líta á nauðganir sem einstaklingsvanda, eins og virðist gjarnan gert, er 
það undir hverri konu komið að passa að verða ekki nauðgað.

Í nánum samböndum unglinga virðist algengara að kynferðisofbeldi sé beitt með þrýstingi en 
líkamlegu valdi. Þrýstingur til kynlífs í ofbeldissamböndum unglinga stigmagnast, eykst og verður 
ákafari eftir því sem líður á sambandið. Það getur gert unglingum afar erfitt fyrir að gera sér grein 
fyrir að um ofbeldi sé að ræða (Barter o.fl., 2009). Afleiðingar kynferðisofbeldis virðast einnig hafa 
sterkari áhrif á líf og líðan unglingsstúlkna en unglingsdrengja sem getur tengst kynjuðu valda-
ójafnvægi í sambandinu og samfélaginu almennt (Barter o.fl., 2009; Gottzén og Korkmaz, 2013; 
Haaland, Clausen og Schei, 2005; Krug, Mercy, Dahlberg og Zwi, 2002; Plauborg o.fl., 2012; Ung-
domsstyrelsen, 2013; World Health Organization, 2014). Unglingar, og unglingsstúlkur sérstak-
lega, eru berskjölduð gagnvart kynferðisofbeldi í nánum samböndum (World Health Organization, 
2017). Hér er hugtakið berskjöldun notað til að lýsa því að unglingsstúlkur séu móttækilegri fyrir 
skaðlegum áhrifum, upplifunum eða reynslu. Með því er þó ekki átt við að viðkomandi sé varnar-
laus heldur hafa Wiklund og félagar (2010) sýnt fram á að atbeini (e. agency) einstaklingsins geti 
verið til staðar samhliða berskjöldun. Berskjöldun getur verið fólgin í ungum aldri og gerir það að 
verkum að viðkomandi býr ekki yfir þeim bjargráðum sem eldri einstaklingar búa yfir. Berskjöldun 
getur náð yfir alla einstaklinga í ákveðnum aðstæðum og er ekki sérstaklega bundin við konur eða 
stúlkur. Með því að tala um berskjöldun í þessu samhengi er þannig ekki átt við að unglingsstúlkur 
eða aðrar konur séu viðkvæmar heldur eru konur berskjaldaðar í ýmsum aðstæðum vegna kynja-
misréttis í samfélaginu. Með öðrum orðum, þá eru unglingsstúlkur berskjaldaðar gagnvart kyn-
ferðisofbeldi í feðraveldissamfélagi eins og Brownmiller (1975) bendir á. 

Á undanförnum árum hefur erlendum rannsóknum á ofbeldi í nánum samböndum unglinga fjölg-
að. Á sama tíma hefur lítið verið fjallað sérstaklega um kynferðisofbeldi í nánum samböndum 
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unglinga og bent hefur verið á þörf fyrir ítarlegri umfjöllun um málefnið (Gottzén og Korkmaz, 
2013; Ungdomsstyrelsen, 2013; Vezina og Hebert, 2007; Wiklund o.fl., 2010). Það er helst að 
fjallað hafi verið um efnið í rannsóknum sem hafa leitast við að kortleggja andlegt, líkamlegt og 
kynferðislegt ofbeldi í nánum samböndum unglinga. Barter o.fl (2009) gerðu eina slíka rannsókn 
í Bretlandi þar sem notast var við svör 1.353 unglinga við megindlegri spurningakönnun og 91 
eigindlegt viðtal. Niðurstöður þeirra sýndu að stúlkur voru marktækt líklegri en drengir til að hafa 
verið beittar kynferðisofbeldi í nánu sambandi, eða 31% stúlkna og 16% drengja. Plauborg o.fl. 
(2012) rannsökuðu andlegt, líkamlegt og kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga í Dan-
mörku. Þau greindu svör 2.780 ungmenna á aldrinum 16 til 24 ára við spurningakönnun. Niður-
stöður þeirra voru að 2,7% stúlkna og 1,5% drengja höfðu verið beitt kynferðisofbeldi í nánu sam-
bandi, ekki var hins vegar tekið fram hvort um marktækan mun væri að ræða. Athyglisvert er hve 
mikill munur er á milli niðurstaðna rannsóknanna hvað varðar hlutfall unglingsstúlkna og -drengja 
sem höfðu verið beitt kynferðisofbeldi í nánu sambandi. Í rannsókn Barter o.fl. voru spurningar um 
reynslu af kynferðisofbeldi opnari auk þess sem meiri áhersla var lögð á að ná utan um þrýsting 
og þvinganir en gert var í rannsókn Plauborg o.fl. sem gæti skýrt þennan mun að hluta til. Plau-
borg o.fl. (2012), Barter o.fl. (2009) og Gottzén og Korkmaz (2013) eru sammála um að gera verði 
greinarmun í fræðunum á stefnumótaofbeldi (e. dating violence) sem vísað er til í bandarískum 
rannsóknum og ofbeldi í nánum samböndum. Það telja þau mikilvægt þar sem orðfærið „dating“ 
hafi ekki náð að festast í sessi í Bretlandi eða á Norðurlöndunum. Stefnumótahugtakið vísar einn-
ig til samskiptareglna og menningar sem þau telja með öðrum hætti meðal ungmenna í Bretlandi 
og á Norðurlöndunum. Þess í stað telja þau náin sambönd ungmenna í þeim löndum um margt 
líkari nánum samböndum fullorðinna og rúmist því engan veginn innan stefnumóta hugtaksins. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að reynsla af ofbeldi á borð við einelti, kynferðisofbeldi eða 
ofbeldi í sambandi foreldra, uppreisn á unglingsárum og mikill aldursmunur í sambandinu séu 
berskjaldandi þættir tengdir því að vera beittur ofbeldi í nánu sambandi sem unglingur (Barter 
o.fl., 2009; Haaland o.fl., 2005; Plauborg o.fl., 2012; Toscano, 2014; Vezina og Hebert, 2007; 
Wiklund o.fl., 2010). Wiklund o.fl. (2010) telja það geta skapað mikla togstreitu í sjálfsmynd ungl-
ingsstúlkna að vera beittar ofbeldi í nánu sambandi, þar sem það að verða fyrir ofbeldi og þá sér-
staklega kynferðisofbeldi fer gegn algengum hugmyndum um að kynjajafnrétti ríki í samfélaginu, 
en það getur jafnframt átt þátt í því að brotaþolum reynist erfitt að sjá að um ofbeldi sé að ræða. 
Gottzén (2012) hefur bent á að á Norðurlöndunum hafi fólk oft jafnréttissinnaða sjálfsmynd og geri 
þannig jafnvel ráð fyrir að annað fólk hafi það líka, og því geti reynst erfitt að samsama þá sjálfs-
mynd því að viðkomandi verði fyrir eða beiti kynferðisofbeldi.

Lundgren (2012) hefur sett fram kenningu um ferli þess að brotaþolum ofbeldis í nánum sam-
böndum fari að þykja ofbeldið venjulegur og eðlilegur hluti sambandsins. Hún telur ferlið felast 
í því að mörk brotaþola færast til og/eða hverfa, auk þess sem brotaþolar geri sjónarhorn of-
beldismannsins að sínu og fari að taka ábyrgð á ofbeldinu. Í nánum samböndum unglinga virðist 
áberandi sterk tilhneiging til þess að ofbeldi þyki eðlilegur hluti af sambandinu. Ástæða þess getur 
verið fólgin í því að unglingar hafa oft litla sem enga fyrri reynslu af samböndum, sem er ber-
skjaldandi þáttur, það gerir þeim jafnvel erfiðara en ella að bera kennsl á hvað er ásættanleg eða 
eðlileg hegðun í sambandi og hvað ekki. Auk þess virðist viðtekið viðhorf í félagahópum unglinga 
að það sé í lagi að beita þrýstingi og þvingunum í nánum samböndum sem getur átt þátt í að 
skekkja mörk og skilgreiningar unglinga á kynbundnu ofbeldi (Plauborg o.fl., 2012; Wiklund o.fl., 
2010). Mikill meirihluti íslenskra unglinga hefur séð klám, 96% drengja og 86,7% stúlkna. Íslenskir 
unglingsdrengir eyða auk þess mestum tíma í klámáhorf af unglingum á norðurlöndunum og um 
20% þeirra horfa daglega eða nánast daglega á klám (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón Sig-
fússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2010; Sørensen og 
Knudsen, 2006). Þessar tölur benda til þess að klám og hugmyndir úr klámi séu hluti af daglegu lífi 
íslenskra unglinga sem einnig er þekkt sem klámvæðing. Klámvæðing felur í sér það „menningar-
ferli þegar klám smeygir sér inn í okkar daglega líf sem samþykkt og jafnvel dáð menningarlegt 
fyrirbæri“ (Sørensen, 2003). Femínískt fræðafólk hefur lagt áherslu á að skoða verði klám sem 
hluta og birtingarmynd kynjakerfisins og tengsl þess við kynferðisofbeldi (Dines, 2010; Finlayson, 
2016; Jensen, 2017). Umræðan um klám hefur að mestu verið bundin við að skoða áhrif kláms á 
þá sem á það horfa (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2003; Una Sighvatsdóttir, 2012). Það hefur hins 
vegar reynst örðugt að sýna fram á einhverskonar orsakatengsl milli klámsáhorfs og kynferðis-
ofbeldis þó það sé að sama skapi fráleitt að halda því fram að klám hafi engin áhrif á hugsun og 
hegðun þeirra sem á það horfa (Dines, 2010; Finlayson, 2016; Thomas Brorsen Smidt, 2013). 
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Reynsla af ofbeldi í nánu sambandi sem unglingur hefur einnig verið tengd brotthvarfi úr skóla. 
Félagsleg einangrun, þunglyndi, kvíði og erfiðleikar með traust eru meðal afleiðinga slíkrar reynslu 
og gerir brotaþolum erfitt fyrir að stunda nám sem getur jafnvel endað með brotthvarfi úr skóla 
(Banyard og Cross, 2008; Wiklund o.fl., 2010). Brotthvarf úr framhaldsskólum er ferli og því nauð-
synlegt að grípa inn í það snemma þannig að hægt sé að koma í veg fyrir vandann. Víða er því 
skimað fyrir brotthvarfi og framkvæmdar spurningakannanir þar sem ungmenni eru beðin um 
að gefa upp ástæður fyrir brotthvarfi sínu. Ástæður brotthvarfs geta hins vegar verið margar og 
tengst á einn eða annan hátt. Auk þess virðist ekki skimað sérstaklega fyrir reynslu af kynferðis-
ofbeldi (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Í íslensku samhengi virðist samfélagsumræða um kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga 
tiltölulega nýleg og þörf hefur verið á fræðilegri þekkingu um efnið. Hér verður greint frá upplifun 
tíu kvenna af kynferðisofbeldi í nánu sambandi á unglingsaldri og þau áhrif sem ofbeldið hafði á 
skólagöngu kvennanna. Greinin er byggð á rannsókn sem unnin var á árunum 2014 - 2016 og er 
sú fyrsta sinnar tegundar hérlendis. Niðurstöðurnar eru mikilvægt framlag til fræðilegrar umfjöll-
unar um ofbeldi í nánum samböndum unglinga. Með því að nálgast viðfangsefnið út frá upplifun 
kvennanna sjálfra, næst dýpri innsýn í reynslu brotaþola af berskjöldun, atbeini þeirra, baklandi, 
afleiðingum og úrvinnslu. Í greininni er spurt: Með hvaða hætti upplifðu viðmælendur berskjöldun 
í tengslum við kynferðisofbeldi í nánu sambandi sem unglingar og hvaða afleiðingar hafði ofbeldið 
varðandi skólagöngu þeirra? 

Gögn og aðferðir
Í rannsókninni var notast við eigindlega aðferð. Eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á 
að skoða þá merkingu sem einstaklingar sjálfir leggja í upplifun sína og reynslu (Esterberg, 2002; 
Hart, 2005). Fræðileg nálgun og áhersla rannsóknarinnar er femínísk. Esterberg (2002) bendir á 
að með femínínskum rannsóknum getum við öðlast innsýn í félagslega heiminn í þeim tilgangi að 
breyta kúgandi aðstæðum. Femínískar rannsóknir gagnrýna þau öfl sem viðhalda valdamisræmi 
og kúgun, ásamt því að stuðla að breytingum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Í þessari rannsókn 
er reynsla kvenna af kynferðisofbeldi í nánum samböndum á unglingsárum greind í femínísku 
ljósi og með greiningartækjum kynjafræðinnar. Vonast er til þess að sú þekking sem fæst af 
því að rannsaka kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga stuðli að aukinni meðvitund og 
breytingum.

Þátttakendur
Leitað var eftir þátttöku einstaklinga sem höfðu verið beittir kynferðisofbeldi í nánu sambandi sem 
unglingar og voru orðnir 18 ára. Það var gert með því að birta „auglýsingu“ á samskiptamiðlinum 
Facebook þar sem óskað var eftir þátttakendum, gefin lýsing á verkefninu, meðferð gagna út-
listuð ásamt trúnaðaryfirlýsingu. Þannig gátu mögulegir þátttakendur velt því fyrir sér hvort þeir 
vildu bjóða fram þátttöku sína eða ekki. Með því að nýta samskiptamiðilinn Facebook til að leita 
þátttakenda dreifðist auglýsingin víða og því er líklegt að náðst hafi til fjölbreyttari flóru fólks en 
ella. Þess má geta að enginn þátttakenda í rannsókninni var vinur rannsakanda á Facebook og 
því má gera ráð fyrir að veltiáhrifin hafi virkað sem skyldi. Niðurstöðurnar byggja á tíu viðtölum 
við jafnmargar konur. Konurnar áttu það allar sameiginlegt að hafa verið beittar kynferðiofbeldi í 
nánu sambandi sem unglingar sem einkenndist af þrýstingi og þvingunum um að stunda kynlíf og 
ákveðnar kynlífsathafnir sem þær voru ósamþykkar og var því í öllum tilvikum líka um andlegt of-
beldi að ræða. Auk þess höfðu nokkrar þeirra einnig verið beittar líkamlegu ofbeldi í sambandinu. 
Sumar kvennanna upplifðu kynferðisofbeldið sem nauðgun og notuðu það hugtak og aðrar lýstu 
atburðum með þeim hætti að skilgreina má það sem nauðgun (sbr. 194. grein Almennra hegn-
ingarlaga nr. 19/1940). Konurnar voru á aldrinum 18 til 60 ára, sjö þeirra voru í kringum tvítugt og 
þrjár voru komnar yfir fertugt. Þó svo að aldursbil kvennanna hafi verið talsvert þá var upplifun 
þeirra og reynsla, af ofbeldissambandinu og afleiðingum þess, um margt afar keimlík. Við val á 
þátttakendum þótti mikilvægt að konurnar væru komnar út úr ofbeldisaðstæðunum svo að þátt-
taka þeirra í rannsókninni stofnaði þeim ekki í hættu eða ætti þátt í að valda þeim auknum skaða. 
Einnig var talið að ef að konurnar væru komnar út úr ofbeldisaðstæðunum og horfðu til baka ættu 
þær auðveldara með að tala um reynslu sína og koma henni í orð. Eigindleg viðtöl byggja á minn-
ingum af reynslu og því samhengi sem viðmælandi og rannsakandi setja þá reynslu í. Upplifun af 
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reynslu og minningum tengdum henni á sér þannig stað í gegnum þá þekkingu sem viðkomandi 
býr yfir hverju sinni (Petö og  Waaldijk, 2006; Waaldijk og Petö, 2006). Með aukinni umræðu í 
samfélaginu og þekkingu um kynferðisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum má gera ráð fyrir 
að konurnar hafi farið að upplifa reynslu sína með öðrum hætti og þannig mótast reynsla þeirra af 
þekkingu samfélagsins hverju sinni. 

Konurnar voru allar sís-kynja (e. cisgender) en manneskja telst sís-kynja þegar kynvitund og/
eða kyneinkenni hennar samræmist því kyni sem henni var úthlutað við fæðingu (Samtökin 78 
og Reykjavíkurborg, 2015). Konurnar voru einnig allar ófatlaðar, hvítar og gagnkynhneigðar. Til 
þess að reyna að hafa sem mestan margbreytileika í hópi viðmælenda voru gerðar sérstakar ráð-
stafanir til að ná til fjölbreytts hóps með því að auglýsa rannsóknina sérstaklega í hópum fatlaðra 
kvenna, samkynhneigðra, ungmennahreyfingu samkynhneigðra og transfólks en það bar hins 
vegar ekki tilætlaðan árangur. Það er vert að taka fram að þrátt fyrir að ekki hafi fengist þátttak-
endur sem tilheyra ofangreindum hópum þá jafngildir það ekki að einstaklingar þar séu ekki beittir 
kynferðisofbeldi í nánum samböndum sem unglingar og ýmislegt bendir til þess að þessir hópar 
séu berskjaldaðri vegna samfélagslegrar undirskipunar (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2013; Barter 
o.fl., 2009; Brown, 2011; Hilmar Jón Stefánsson, 2013; Ristock, 2011). Ofbeldismennirnir sem 
konurnar vísuðu til varðandi reynslu sína af kynferðisofbeldi í nánu sambandi sem unglingar voru 
í öllum tilfellum kærastar þeirra. Þeir voru allir íslenskir og voru á aldursbilinu 13 til 30 ára þegar 
sambandið hófst. Í helmingi tilvika var aldursmunurinn frá fjórum upp í fimmtán ár og má gera ráð 
fyrir að þar hafi aldursmunur ýtt frekar undir valdamisræmi í sambandinu. Í hinum helmingnum 
voru ofbeldismenn unglingar á sama aldri og brotaþolar. Ungur aldur ofbeldismannanna kom 
þannig ekki í veg fyrir valdamisræmi í sambandinu eða að þeir beittu kynferðisofbeldi. Konurnar 
voru á aldrinum 13 til 18 ára þegar ofbeldissambandið hófst og sambandið varði frá 3 mánuðum 
upp í 20 ár. Allar höfðu þær slitið sambandinu þegar viðtölin voru framkvæmd sem á trúlega 
stóran þátt í því að konurnar buðu fram þátttöku sína, en það voru á bilinu 2 til 27 ár liðin frá því 
að samböndunum lauk.

Framkvæmd og greining gagna
Tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl en þá stjórnar upplifun og reynsla hvers viðmælenda því í 
hvaða röð spurningar af viðtalsramma eru bornar upp og hvað er spurt um í framhaldinu (Braun 
og Clarke, 2013; Esterberg, 2002; Hennink, Hutter og Bailey, 2010). Viðtölin fóru fram á tíma-
bilinu september 2014 til júlí 2015 og voru á bilinu 40-130 mínútur að lengd. Viðtölin fóru fram á 
heimilum viðmælenda, tvö í leigðum stofum í Háskóla Íslands og eitt á heimili rannsakanda að 
ósk viðmælandans. Viðtölin voru hljóðrituð með stafrænum hætti og afrituð orðrétt í kjölfarið með 
samþykki viðmælenda. Afritaðar síður viðtala með athugasemdum rannsakanda telja samanlagt 
414 blaðsíður. Öll persónurekjanleg atriði voru fjarlægð og viðmælendum hafa verið gefin gervi-
nöfn. Við greiningu gagna var notast við vinnubrögð grundaðrar kenningar (e. grounded theory 
approach) en þau vinnubrögð fela meðal annars í sér opna og markvissa kóðun gagna. Við opna 
kóðun voru gögnin marglesin til að koma auga á þemu og tengingar í orðum viðmælenda (Kvale 
og Brinkmann, 2009). Það þema sem kom skýrast fram var þemað berskjöldun en afleiðingar 
og úrvinnsla komu einnig sterkt fram við kóðun gagnanna. Hægt var að skipta þemanu um ber-
skjöldun í fimm undirþemu: samband brotaþola við foreldra sína, reynsla af kynferðisofbeldi í 
æsku og kynferðiseinelti, ungur aldur og reynsluleysi, samfélagsþrýstingur og fræðsluskortur, og 
atbeini og bakland.

Siðferðileg álitamál og takmarkanir
Þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar var viðkvæmt og gat ýft upp gömul sár viðmælanda, var 
hugað sérstaklega að siðferðilegum álitamálum með því að leggja mikla áherslu á trúnað og 
virðingu við þátttakendur í viðtölunum, við úrvinnslu og meðferð gagna (Hennink o.fl., 2010; Kvale 
og Brinkmann, 2009). Haft var samband við allar konurnar daginn eftir viðtalið til þess að at-
huga líðan þeirra og þeim bent á að leita sér aðstoðar Stígamóta ef þörf væri á frekari andlegum 
stuðningi. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Í upphafi gagnaöflunarferlisins voru við-
mælendur beðnir um að undirrita samþykkisyfirlýsingu til að tryggja upplýst samþykki en því var 
fljótlega hætt og þeim undirrituðu yfirlýsingum sem voru til staðar var eytt til að gæta nafnleyndar 
og trúnaðar við viðmælendur til fulls þar sem mikil áhersla var lögð á að valda þátttakendum ekki 
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skaða. Um tiltölulega lítinn og einsleitan hóp kvenna er að ræða og því má búast við að upplifun 
og reynsla þeirra kvenna sem hér er vísað til geti verið ólík upplifun og reynslu til dæmis fatlaðs 
fólks, transfólks, samkynhneigðra eða karla þar sem aðrir þættir spila inn í. Markmið rannsóknar-
innar var að fá innsýn í reynslu þeirra sem tóku þátt og eiga niðurstöðurnar við um þennan hóp 
þátttakenda og eru auk þess framlag til kenningarlegrar umræðu. 

Berskjaldaðar gagnvart kynferðislegu ofbeldi og áhrif þess á 
skólagöngu
Hér verður fyrst fjallað um berskjöldun, þá er sjónum aðallega beint að þeim þáttum sem taldir 
eru eiga sérstakan þátt í berskjöldun þeirra sem unglingar. Enn fremur er fjallað um þau áhrif sem 
ofbeldið hafði á skólagöngu kvennanna.

Berskjöldun unglingsstúlkna: Ungur aldur, reynsluleysi og fræðsluskortur
Konurnar áttu það sameiginlegt að eitthvað í þeirra bakgrunni gerði þær berskjaldaðri en ella fyrir 
því kynferðisofbeldi sem þær voru beittar í nánu sambandi sem unglingar. Berskjöldunin veikti 
þannig varnir þeirra fyrir þeim skaðlegu áhrifum sem reynslan hafði á líf þeirra og líðan. Erfitt sam-
band kvennanna við foreldra sína, fyrri reynsla af kynferðisofbeldi og einelti, samfélagsþrýstingur 
og fræðsluskortur voru allt þættir sem áttu sterkan þátt í berskjöldun þeirra. Það sem konurnar 
áttu hins vegar allar sameiginlegt var ungur aldur, takmörkuð reynsla af nánum samböndum og 
fræðsluskortur. Hægt er að skipta þemanu berskjöldun annars vegar í kerfislæga berskjöldun sem 
í þessu tilviki felur í sér ungan aldur, takmarkaða reynslu, samfélagsþrýsting og fræðsluskort. En 
hins vegar persónubundna berskjöldun en undir það fellur til að mynda erfitt samband við foreldra 
og fyrri reynsla af kynferðisofbeldi og einelti. Hér verður sjónum sérstaklega beint að kerfislægri 
berskjöldun. Sú berskjöldun sem fylgdi ungum aldri fólst í því að sem unglingar, þá skorti konurnar 
ákveðna síu eða mótvægi við skilaboðum kærastans og klámvæddum skilaboðum samfélagsins 
um virði þeirra og hlutverk í sambandinu og kynlífi. Hér er vert að taka fram að aldursdreifing við-
mælenda er talsverð og þó svo að flestar væru þær í kringum tvítugt þá voru þrjár komnar yfir 
fertugt og því má ætla að ekki hafi verið talað um klámvæðingu með sama hætti þegar þær voru 
unglingar og gert er í dag. Það má því ætla að skilningur kvennanna á hugtakinu klámvæðing hafi 
þróast á seinni árum bæði vegna þess að klámvæðing hefur aukist á síðustu áratugum auk þess 
sem skilningur á klámvæðingu hefur breyst með því að fá hugtak yfir fyrirbærið. 

Konurnar höfðu upplifað samfélagsþrýsting til að vera í gagnkynhneigðum rómantískum sam-
böndum og stunda kynlíf (sjá einnig Ásta A. Pétursdóttir, Elvý G. Hreinsdóttir og Andrea Hjálms-
dóttir, 2011). Konurnar lýstu því einnig allar að þær hefðu ekki fengið nægilega fræðslu um kynlíf, 
ofbeldi og samskipti sem börn og unglingar. Það töldu þær eiga stóran þátt í því að þær höfðu 
haft skakka mynd af kynlífi sem unglingar. Allar töldu konurnar að þær hefðu þurft á meiri fræðslu 
að halda sem byrjaði fyrr. Það rímar vel við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna að ekki sé 
samræmi á milli þess hvenær börn og unglingar fari að horfa á klám eða stunda kynlíf og þeirrar 
kynfræðslu sem þau fá. Fræðslan kemur þannig of seint til að ná að vera sía fyrir upplýsingum úr 
klámi eða undirbúningur fyrir kynlíf (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir, 2014; Rósa Björk Bergþórs-
dóttir, 2014; Thomas Brorsen Smidt, 2013). Ein kvennanna, Elín sem var á þrítugsaldri, nefndi 
ítrekað þörf fyrir meiri fræðslu sem forvörn og lýsti hér sinni upplifun af kynfræðslu: 

Ég man ekki eftir að hafa fengið neina kynfræðslu, þú veist, maður vissi ekki neitt, og 
fékk enga fræðslu um neitt. Sérstaklega ekki um eitthvað svona um ofbeldi, ég fékk 
aldrei neina fræðslu þess vegna vissi ég ekkert hvað var í gangi.

Elín tengdi skort á kynfræðslu beint við það að hafa ekki komið auga á ofbeldið í sambandinu á 
meðan það átti sér stað. 

Berskjöldun brotaþola var einnig fólgin í ungum aldri þeirra og reynsluleysi. Með reynsluleysi er 
átt við að sambandið sem konurnar voru beittar kynferðisofbeldi í sem unglingar var í flestum 
tilvikum þeirra fyrsta samband og því höfðu þær oft ekki annað að miða við. Jóna sagði til að 
mynda: „Já ég vissi ekkert að þetta var að gerast á meðan þetta var að gerast. Ég var líka, þegar 
ég lít til baka þá var ég bara lítið barn.“ Jóna var 14 ára gömul þegar hún fór í ofbeldissambandið 
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og lýsti þarna reynsluleysinu sem fylgir oft ungum aldri. Þar sem Jóna hafði ekkert að miða við 
átti hún erfitt með að átta sig á ofbeldinu á meðan það átti sér stað. Það rímar vel við orð Önnu: 
„Æji ég veit það ekki, ég var svo lítil að ég fattaði það ekki þá að það væri hægt einu sinni [þögn] 
að nauðga í sambandi.“ Anna taldi ungan aldur sinn hafa gert það að verkum að hún gerði sér 
ekki grein fyrir að það væri yfirhöfuð hægt að nauðga í nánu sambandi. Elín lýsti einnig hvernig 
reynsluleysi og áhrifagirni, sem oft fylgir ungum aldri, höfðu áhrif á berskjöldun hennar fyrir and-
legu- og kynferðisofbeldi í sambandinu: 

Þetta var rosalega mikið andlegt og þú veist, hann var rosalega stjórnsamur og hann talaði svo 
mikið niður til mín. Ég meina, bara útlitið mitt og það var einhvern veginn aldrei neitt nógu gott og 
auðvitað vildi ég gera allt til þess að þóknast honum. Hann fór að tala um hvernig honum fyndist 
að hárið á mér ætti að vera og alls konar svona, að ég ætti nú ekki að vera í þessum fötum, þau 
væru svo ógeðslega ljót, og bara svona pota þessu inn á milli, bara svona athugasemdum. Það 
var eiginlega bara, hann einhvern veginn og ég var svo áhrifagjörn og allt sem hann sagði vildi ég 
náttúrlega bara þóknast. Ég veit ekki, hann fékk mig einhvern veginn bara til að halda það að ég 
vildi bara gera þetta. Skilurðu? Það var rosa mikið þannig líka með kynlífið, skilurðu? Þá hélt ég 
að mig langaði að gera allskonar hluti sem mig, sem var ekkert komið frá mér.

Elín upplifði andlegt ofbeldi í sambandinu, sem birtist í stjórnsemi og niðurbroti, en það ofbeldi 
virtist einnig samtvinnað kynferðisofbeldinu sem hún varð fyrir í sambandinu. Hún taldi reynslu-
leysi og áhrifagirni sem hún tengdi ungum aldri, hafa haft áhrif á berskjöldun sína. Elín sagðist 
ekki hafa komið auga á að um ofbeldi væri að ræða og vildi ólm þóknast kærastanum. Það gerði 
það hins vegar að verkum að henni þótti flókið að koma auga á hvaða hugsanir voru í grunninn 
hennar og hverjar voru tilkomnar vegna þrýstings frá honum. Hún bætti við: „[H]ann einhvern 
veginn bara svona talaði í gegnum mig og ég hugsaði bara það sem honum fannst, en hélt samt 
að ég væri sjálf að hugsa það. Skilurðu? Æji þetta er geðveikt skrítið.“ Þessi útskýring Elínar 
nær vel utan um togstreituna sem fleiri viðmælendur upplifðu þegar ofbeldið var orðið viðtekinn 
hluti af hugsunum þeirra og sjálfsmynd. Lýsing Elínar á því að finnast kærastinn tala í gegnum 
sig og að hennar eigin hugsanir hafi verið mótaðar af skoðunum kærastans án þess að hún hafi 
gert sér grein fyrir því, falla vel að kenningum Lundgren (2012), um ferli þess að ofbeldi í nánum 
samböndum verði smám saman samþykkt og sýn ofbeldismannsins hluti af sjálfsmynd brotaþola. 
Konunum fór því að þykja ofbeldið eðlilegur hluti af sambandinu eins og Embla náði vel utan um 
í orðum sínum: „[M]ér fannst þetta allt eitthvað svo ógeðslegt. En samt þú veist komin í einhvern 
svona vítahring þannig að ég var að reyna að sannfæra sjálfa mig um að þetta væri allt í lagi. 
Að þetta væri bara normalt[.]“ Embla upplifði að hún hefði verið föst í vítahring ofbeldis og reyndi 
þannig sífellt að sannfæra sjálfa sig um að kynferðisofbeldið væri eðlilegt og í lagi. Skekkt mörk 
áttu þátt í að gera konunum erfitt fyrir að koma auga á hvenær farið var yfir mörk þeirra. Lang-
vinnur efi um hvort reynsla þeirra hafi verið nógu alvarleg til að teljast ofbeldi var áberandi í upp-
lifun kvennanna og gerði það að verkum að þeim reyndist erfitt að bera kennsl á reynslu sína sem 
ofbeldi. Þær lýstu því allar að hafa ekki áttað sig á að um ofbeldi hefði verið að ræða fyrr en seinna 
eins og sést í orðum Petru: „Það er alveg bara örugglega ári seinna sem að ég átta mig á að þetta 
er alveg ofbeldi en ekki bara eitthvað skrítið samband.“ Toscano (2014) hefur einmitt sýnt fram á 
að þrýstingur til að stunda kynlíf í ofbeldissamböndum unglinga geti að hluta verið innbyggður í 
brotaþolana sjálfa þar sem að unglingsstúlkur upplifi það að stunda kynlíf sem skyldu séu þær í 
nánu sambandi. Því tengt sagði Edda: „Þetta var eitthvað sem mig langaði ekkert, skilurðu? En 
ég gat ekkert sett það í samhengi.“ Þrátt fyrir að upplifa vanlíðan og að hún væri að gera eitthvað 
sem hana langaði ekki gat Edda ekki sett upplifun sína í samhengi við ofbeldi.

Það voru ekki eingöngu berskjaldandi þættir sem höfðu áhrif á reynslu viðmælenda heldur kom 
einnig skýrt fram í upplifun kvennanna gerendamáttur þeirra eða atbeini (e. agency) og mikilvægi 
þess að eiga einhverskonar bakland, sem undirstrikar að reynsla þeirra er margslungin. Konurnar 
spyrntu við fótum, en það kom fram í því að allar voru þær komnar út úr ofbeldissambandinu, 
tvær þeirra höfðu kært ofbeldismennina, sjö þeirra höfðu sagt frá ofbeldinu og þannig leitast við 
að skila skömminni. Allar höfðu þær á einhvern hátt þurft að takast á við viðhorf samfélagsins til 
kynferðisofbeldis í nánum samböndum unglinga sem þeim fannst einkennast af vanþekkingu, við-
horf sem höfðu á tímabili einnig litað þeirra eigin upplifun og valdið þeim sjálfum efa. Allar höfðu 
þær auk þess leitast við að vinna úr margþættum afleiðingum ofbeldisins og bæta líðan sína með 
því að leita sér aðstoðar fagfólks.
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Áhrif á skólagöngu
Afleiðingar kynferðisofbeldisins höfðu sett mark sitt á líf og líðan allra kvennanna. Þær afleið-
ingar sem viðmælendur töluðu helst um voru kvíði, þunglyndi, sjálfsásakanir, skömm, félagsleg 
einangrun, erfiðleikar með treysta öðru fólki, erfiðleikar með að stunda kynlíf og sjálfskaðandi 
hegðun. Ýmsar afleiðingar og aðrir þættir í tengslum við reynslu af kynferðisofbeldi og ofbeld-
issamböndum eru sambærilegar meðal unglinga og fullorðinna (sjá t.d. niðurstöður Sigrúnar 
Sigurðardóttur, 2009 og Sigrúnar Sigurðardóttur, Sigríðar Halldórsdóttur og Sóleyjar S. Bender, 
2014). Sérstaða unglinga birtist í þeim áhrifum sem reynslan hafði á skólagöngu kvennanna. 
Upplifun af kynferðisofbeldi í nánu sambandi á unglingsárum hafði haft áhrif á skólagöngu allra 
kvennanna sem hér um ræðir. Konurnar voru allar í grunn- eða framhaldsskóla á þeim tíma sem 
ofbeldið átti sér stað. Þær upplifðu allar félagslega einangrun á meðan á sambandinu stóð sem 
gerði þeim í flestum tilfellum erfitt með að stunda nám. Helmingur kvennanna hafði hætt námi í 
kjölfarið. Það var sterkt í sjálfsmynd allra kvennanna sem hætt höfðu námi í framhaldsskóla að 
hafa verið sterkir námsmenn, sem getur gert það þeim mun sárara að hverfa frá námi.

Allar nema ein höfðu konurnar sýnt sjálfskaðandi hegðun og sjö þeirra höfðu upplifað einhvers-
konar andlegt þrot vegna uppsafnaðra afleiðinga. Andlegt þrot birtist sem taugaáfall, sjálfsmorð-
stilraunir, kvíðaköst, áfengis- og fíkniefnaneysla og átröskun. Andlega þrotið gerði það að verkum 
að konurnar áttu erfitt með að einbeita sér að náminu og mæta í skólann. Sjö kvennanna glímdu 
við mikinn kvíða í kjölfar kynferðisofbeldisins. Tvær þeirra töluðu sérstaklega um að kvíðinn væri 
tilkominn vegna ofbeldisins, Petra lýsti því með þessum orðum: „Ég var allavega ekki með kvíða 
sko áður en þetta gerðist. Kannski þunglynd út af einelti og eitthvað svona en ekki [með] kvíða 
sko. Það er eitthvað sem var alveg nýtt.“ Petra virtist tengja kvíðann sérstaklega við ofbeldissam-
bandið þó svo að hún teldi þunglyndið hafa byrjað áður en að sambandið hófst. Kvíði gerði þeim 
konum sem glímdu við hann erfitt fyrir að stunda nám. Petra sagði að þrátt fyrir að hafa verið beitt 
einelti í grunnskóla hafi hún samt verið með háar einkunnir í öllum fögum. Petra hætti í kjölfar of-
beldisins í menntaskólanum sem hún hafði verið svo glöð að komast inn í: 

Ég eiginlega bara hætti [í skólanum] út af kvíðanum, var samt á lyfjum og ég bara gat ekki unnið 
heima og svo fór ég upp í skóla og þú veist mætti alltaf í skólann, eða yfirleitt alltaf. En svo átti ég 
kannski að fara í líffræði og þú veist ég átti eftir að gera eitthvað verkefni og ég bara þorði ekki að 
fara í tíma og ég sat bara í matsalnum. Þú veist, hálfur dagurinn minn var bara í matsalnum þú 
veist út af því að ég þorði ekki að fara í tíma. Ég bara gat það ekki.

Embla, sem einnig var með háar einkunnir í skóla sem barn, lét þessi orð falla um sína stuttu 
skólagöngu í kjölfar kynferðisofbeldisins: „Ég næ að útskrifast úr 10. bekk, ég fer í, ég næ að klára 
eina önn í, með herkjum, eina önn í framhaldsskóla, þá var ég orðin svo þunglynd að ég gat ekki 
meir“. Líkt og kvíðinn sem Petra lýsti að hefði hindrað skólagöngu hennar í kjölfar ofbeldisins, 
bendir upplifun Emblu til þess að þunglyndi sem afleiðing kynferðisofbeldisins geti einnig haft þau 
áhrif. Sigurbjörg bjó yfir svipaðri upplifun og sagði um sína menntaskólagöngu: „[ég] var rosalega 
þunglynd og svaf rosalega mikið, gat ekki mætt á réttum tíma í skólann á morgnanna. Ég var ekk-
ert mikið að kynnast fólki.“ Vegna þunglyndisins átti Sigurbjörg erfitt með að mæta á réttum tíma 
í skólann og varð félagslega einangruð á framhaldsskólaárunum sem átti einnig þátt í að draga 
úr metnaði hennar og áhuga í skólanum. Konurnar lýstu því allar að hafa upplifað félagslega 
einangrun á meðan á sambandinu stóð sem virtist eiga stóran þátt í þeim áhrifum sem reynslan 
hafði á skólagöngu þeirra. Af þeim fimm konum sem höfðu náð að klára framhaldsskólann lýstu 
fjórar því að það hefði verið afar erfitt. Sigurbjörg tók sér ársfrí frá skóla eftir að grunnskólanámi 
lauk og á meðan á ofbeldissambandinu stóð og dró saman upplifun sína af menntaskólaárunum 
með þessum orðum:

En svo eftir nauðgunina þá kem ég heim þarna, bara þetta gerist í ágúst og ég ákvað bara að fara 
í skóla, fara í framhaldsskóla. Þá bara tók við hreint helvíti að mínu mati, þetta var mjög erfitt bara. 
Ég var alltaf næstum því fallin á [mætingar]punktum, þá reddaði skólasálfræðingurinn mér. En ég 
útskrifaðist með stúdentspróf samt að verða 23 ára, þú sérð að ég er alveg sex ár að taka þetta.

Eftir að kærasti Sigurbjargar nauðgaði henni ákvað hún að flytja aftur heim til foreldra sinna og 
hefja nám í framhaldsskóla. Sigurbjörg upplifði að hún hefði ekki komist í gegnum námið án að-
stoðar skólasálfræðingsins. Skólasálfræðingurinn veitti henni skilning, sem hún hafði þörf á til að 
ná að klára námið og það má túlka sem atbeina Sigurbjargar að hún skildi leita sér aðstoðar með 
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þessum hætti. Margar kvennanna töluðu um mikilvægi þess að stunda nám og klára nám þar 
sem það myndi auka möguleika þeirra í lífinu og bæta líðan þeirra og er það í takt við hugmyndir 
almennt um gildi menntunnar sem talin eru vera möguleikar á hærri launum, betri störfum, auknu 
starfsöryggi, heilsusamlegri vinnuaðstæðum og aukinni virðingu í starfi (Jóhanna Rósa Arnar-
dóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004). Jóna hafði hætt í framhaldsskóla en var eftir sálfræðimeðferð 
að reyna að hefja aftur nám og vinnu. Hún fjallaði um hamingjuna sem fólst að hennar mati í því 
að geta verið í skóla og geta unnið, sem gekk ekki alltaf að óskum: 

Ég hef verið hjá sálfræðingum og ég hef verið á legudeildinni [legudeild BUGL] oftar en einu sinni 
og oftar en tvisvar. [Ég hef] verið í svona meðferðum og mér gengur ekkert sérstaklega vel í skóla 
og mér gengur ekkert sérstaklega vel að vinna. En þú veist, mig langar að vera hamingjusöm 
þannig að ég er að reyna að vera í skóla og ég er að reyna að vinna.

Hér hefur verið fjallað um afleiðingarkynferðisofbeldis í nánu sambandi á unglingsárum á skóla-
göngu brotaþola og berskjöldun unglingastúlkna gagnvart ofbeldi í nánu sambandi. Næst verða 
niðurstöður dregnar saman og ályktað út frá þeim.

Samantekt
Í inngangi var spurt: Með hvaða hætti upplifðu viðmælendur berskjöldun í tengslum við kynferðis-
ofbeldi í nánu sambandi sem unglingar og hvaða afleiðingar hafði ofbeldið varðandi skólagöngu 
þeirra? Niðurstöður sýna að ýmsir þættir gerðu konurnar berskjaldaðar gagnvart kynferðisofbeldi 
sem þær upplifðu í nánu sambandi sem unglingar. Hér var lögð áhersla á að skoða kerfisbundna 
berskjöldun en hún birtist sterkast í ungum aldri, takmarkaðri reynslu og fræðsluskorti en það voru 
þeir þættir sem þær áttu allar sameiginlega og hafa verið kortlagðir í fyrri rannsóknum (Barter 
o.fl., 2009; Plauborg o.fl., 2012; Toscano, 2014; Wiklund o.fl., 2010). Kerfisbundnir þættir ber-
skjöldunnar komu einnig fram í upplifun kvennanna af þrýstingi frá vinum og félögum til þess að 
byrja að stunda kynlíf og vera í nánum samböndum (sjá einnig Wiklund o.fl., 2010). 

Í niðurstöðunum kom einnig fram að reynsla af kynferðisofbeldi í nánu sambandi sem unglingur 
hafði haft djúpstæð áhrif á konurnar. Afleiðingarnar voru samfléttaðar og höfðu þannig áhrif á 
ýmsa þætti í lífi kvennanna, þar á meðal skólagöngu þeirra. Afleiðingar af kynferðisofbeldi í nánu 
sambandi á borð við kvíða, þunglyndi, félagslega einangrun og sjálfskaðandi hegðun áttu þátt í 
að gera konunum erfitt með að stunda nám. Banyard og Cross (2008) hafa sýnt fram á sérstöðu 
unglinga þegar kemur að áhrifum ofbeldis í nánum samböndum á skólagöngu. Sú sérstaða er 
fólgin í því að unglingar eru ýmist á skólaskyldualdri eða á þeim aldri þar sem gert er ráð fyrir að 
þeir séu í skóla. Reynslan hafði þannig neikvæð áhrif á skólagöngu allra kvennanna og helmingur 
þeirra hætti námi í framhaldsskóla. Rannsóknir hafa sýnt fram á að reynsla af kynferðisofbeldi 
getur haft þau áhrif á líf brotaþola að þeir hætti að geta unnið (Anna Bentína Hermansen, 2010; 
Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, 2012; Sigrún Sigurðardóttir, 2007). Þar sem veruleiki unglinga er 
frekar í skólakerfinu en á vinnumarkaðnum má gera ráð fyrir að sú félagslega einangrun, sem 
virðist fylgja ofbeldi í nánu sambandi hjá unglingum, geti haft áhrif á skólagöngu og jafnvel endað 
með brotthvarfi úr skóla (Wiklund o.fl., 2010). Brotthvarf framhaldsskólanema er vandamál hér-
lendis og í nýlegri skýrslu Mennta– og menningarmálaráðuneytisins (2016) er gert ráð fyrir að 
hefja þurfi forvarnaraðgerðir strax í grunnskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kynferðisof-
beldi getur átt þátt í því að stúlkur hverfi frá námi í framhaldsskólum og því er ástæða til að tryggja 
að forvarnir taki einnig mið af brotthvarfi af þeim ástæðum. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að skortur á kynfræðslu átti þátt í berskjöldun kvennanna gagnvart 
kynferðisofbeldi í nánu sambandi sem unglingar og því tökum við undir ákall fjölda fræðafólks 
eftir aukinni markvissri fræðslu í grunn- og framhaldsskólum um kynlíf, samskipti, sambönd, klám, 
ofbeldi og jafnrétti (Barter o.fl., 2009; Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, 2015; Plauborg o.fl., 2012; 
Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2014; Vezina og Hebert, 2007). Eins gefa niðurstöður til kynna að 
mikilvægt sé að slík fræðsla byrji mun fyrr en nú er gert eins og Rósa Björk Bergþórsdóttir (2014) 
hefur einnig bent á. Aukin kynfræðsla af því tagi gæti þannig verið mikilvægur þáttur í forvörnum 
gegn kynferðisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum unglinga. Aðalmarkmið slíkrar fræðslu 
væri að kenna unglingsdrengjum að beita ekki þrýstingi eða öðru ofbeldi til að knýja fram kynlíf. 
Annað markmið væri að styðja unglingsstúlkur í að þekkja eigin mörk sem gerði þeim betur kleift 
að spyrna við þrýstingi frá öðrum um að stunda kynlíf sem er þeim ekki að skapi. Við hvetjum 
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einnig til þess að fleiri framhaldsskólar bjóði nemendum upp á sálfræðiþjónustu innan skólans 
sem aðgerð til að koma í veg fyrir brotthvarf vegna kynferðisofbeldis (sjá einnig Kristrún Birgis-
dóttir, 2015). Við það má bæta að nauðsynlegt er að þeir sálfræðingar, námsráðgjafar og aðrir 
sem sinna andlegri heilsu framhaldsskólanema hafi innsýn í reynsluheim unglinga og búi yfir 
þekkingu um ofbeldi í samböndum unglinga, þar með talið kynferðisofbeldi og ofbeldi í nánum 
samböndum. Auk þess væri æskilegt að framhaldsskólar séu í samstarfi við samtök á borð við 
Kvennaathvarfið, Stígamót, Aflið, Sólstafi, Drekaslóð, Barnahús og Bjarkarhlíð sem sérhæfa sig í 
ráðgjöf og/eða meðferð brotaþola ofbeldis og bjóði til sín aðilum þaðan til að fræða skólafólk um 
birtingarmyndir og afleiðingar ofbeldis í nánum samböndum unglinga og til að sinna nemendum 
sem búa yfir slíkri reynslu. 

Meirihluti íslenskra unglinga eyðir stórum hluta af tíma sínum innan skólakerfisins. Það er því 
mikilvægt að innan þess sé meðvitund um þá reynslu sem að unglingar og unglingsstúlkur sér-
staklega kunna að búa yfir og áhrif hennar á skólagöngu þeirra. Í ljósi niðurstaðna þessarar rann-
sóknar leggjum við til að skólayfirvöld gæti þess að vera vakandi fyrir áhrifum kynferðisofbeldis 
og mögulegu brotthvarfi tengdu því úr framhaldsskólum. Nú hefur verið lagt til að reglan um skert 
aðgengi 25 ára og eldri nema að bóknámi við framhaldsskóla (sjá reglugerð um innritun nemenda 
í framhaldsskóla, nr. 1150/2008) verði afnumin (Fanney Birna Jónsdóttir, 2016). Það er mikilvægt 
skref til þess að tryggja að fólk sem hætt hefur námi í framhaldsskóla, eða hefur ekki hafið nám 
eftir að grunnskóla lauk, eigi jafnan rétt til menntunnar og fái tækifæri til að ljúka námi. Hér er 
vert að horfa sérstaklega til stöðu kvenna þegar kemur að brotthvarfi úr framhaldsskóla. Konur 
sem ekki hefur haft tækifæri til að mennta sig bíða hugsanlega láglaunastörf, sem eru oft líkam-
lega krefjandi og til þess fallin að ýkja fremur en að draga úr margháttuðum afleiðingum ofbeldis. 
Wiklund o.fl. (2010) hefur bent á að það geti fylgt því ákveðin togstreita fyrir unglingsstúlkur að 
vera beittar kynferðisofbeldi af kærustum sínum. Ástæður þess eru til að mynd þær að sú reynsla 
fellur afar illa að útbreiddum hugmyndum um að kynjajafnrétti ríki í samfélaginu og þeirri algengu 
sjálfsmynd að þær og kærastar þeirra séu jafnréttissinnuð. Það er því mikilvægt að hafa í huga þá 
togstreitu sem unglingsstúlkur geta fundið fyrir, séu þær beittar kynferðisofbeldi í nánu sambandi.
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