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Aðferð 

Hér eru birtar tölur úr könnun Barnaverndarstofu sem unnin var af Rannsóknum & greiningu 

og lögð var fyrir nemendur í öllum framhaldsskólum á Íslandi haustið 2004. Fyrirlögn fór 

fram þann 20. október árið 2004 og tóku allir þeir nemendur þátt sem mættir voru í skólann á 

fyrirlagnardag. Alls tóku 10.472 nemendur á aldrinum 16-24 ára þátt í könnuninni, eða um 

80% virkra dagskólanema á þessum aldri.  Spurningalistar voru sendir í alla framhaldsskóla á 

landinu og sáu kennarar um að leggja þá fyrir samkvæmt nákvæmum fyrirmælum. Þegar 

nemendur höfðu lokið við að svara skiluðu þeir listunum í ómerktum innsigluðum umslögum.  

 

Í þessari úrvinnslu er unnið með alla 16-19 ára þátttakendur í rannsókninni, samtals 9113 

einstaklinga. Alls svöruðu 4652 stelpur og 4433 strákar (28 einstaklingar sögðu ekki til um 

kyn sitt í könnuninni). Hér á eftir fylgja töflur með hlutfallsdreifingu svara.  
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Tafla 1. Hlutfall stráka og stelpna. 

Kyn 
 

Hlutfall 

Strákar 48,8% (4433) 
Stelpur 51,2% (4652) 

 
 
Tafla 2. Hlutfall þátttakenda eftir fæðingarári. 

Ár 
 

Hlutfall 

1988 36,6% (3331) 
1987 26,0% (2370) 
1986 19,8% (1805) 
1985 17,6% (1607) 

 
 
Tafla 3. Hlutfall þátttakenda eftir menntun móður. 

Menntun 
 

Hlutfall 

Lauk grunnskólapr. 
eða minna 

17,0% (1538) 

Hóf framhaldssk. 
menntask. eða iðnsk. 

19,1% (1725) 

Lauk framhaldssk. 
menntask. eða iðnsk. 

23,4% (2113) 

Hóf háskólanám 4,0% (366) 
Lauk háskólaprófi 29,2% (2640) 
Veit ekki 7,3% (658) 
 
 
Tafla 4. Hlutfall þátttakenda eftir menntun föður. 

Menntun 
 

Hlutfall 

Lauk grunnskólapr. 
eða minna 

11,7% (1059) 

Hóf framhaldssk. 
menntask. eða iðnsk. 

10,1% (914) 

Lauk framhaldssk. 
menntask. eða iðnsk. 

37,8% (3430) 

Hóf háskólanám 3,0% (269) 
Lauk háskólaprófi 30,1% (2729) 
Veit ekki 7,3% (662) 
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Tafla 5. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort móðir vinnur utan heimilis. 

Staða móður 
 

Hlutfall 

Heimavinnandi 6,1% (551) 
Með starfsemi heima 
(heimaskrifstofu/smáiðnað) 

4,4% (400) 

Vinnur hlutastarf utan heimilis 17,2% (1553) 
Vinnur fullt starf utan heimilis 63,6% (5732) 
Atvinnulaus 0,7% (61) 
Öryrki 3,2% (290) 
Á eftirlaunum (hætt að vinna) 0,1% (7) 
Í skóla 3,2% (289) 
Á ekki við 1,5% (136) 
 
 
Tafla 6. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort faðir vinnur utan heimilis. 

Staða föður 
 

Hlutfall 

Heimavinnandi 0,6% (50) 
Með starfsemi heima 
(heimaskrifstofu/smáiðnað) 

4,9% (440) 

Vinnur hlutastarf utan heimilis 2,4% (214) 
Vinnur fullt starf utan heimilis 85,7% (7763) 
Atvinnulaus 0,6% (58) 
Öryrki 1,3% (114) 
Á eftirlaunum (hætt að vinna) 0,3% (28) 
Í skóla 0,5% (47) 
Á ekki við 3,8% (348) 
 
 
Tafla 7. Hlutfall þátttakenda eftir því hverjir búa á heimili þeirra. 

Hverjir búa á heimili 
þátttakanda? 

 

Hlutfall 

Báðir foreldrar 71,4% (6492) 
Móðir en ekki faðir 11,1% (1005) 
Faðir en ekki móðir 2,0% (184) 
Móðir og sambýlismaður hennar 8,5% (768) 
Faðir og sambýliskona hans 1,6% (146) 
Býr á eigin vegum 1,4% (127) 
Býr með vini/vinkonu 1,5% (132) 
Annað fyrirkomulag 2,5% (232) 
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Tafla 8. Hlutfall þátttakenda eftir fyrirkomulagi búsetu. 

Hvar býr þátttakandi? 
 

Hlutfall 

Hjá báðum foreldrum 83,2% (7567) 
Hjá ættingjum 2,4% (215) 
Á heimavist 6,8% (615) 
Í leiguhúsnæði 4,0% (367) 
Í eigin húsnæði 1,1% (96) 
Annað fyrirkomulag 2,5% (225) 
 
 
Tafla 9. Hlutfall þátttakenda eftir svörum við spurningunni: ,,Hversu vel  
fjárhagslega stæð telurðu að fjölskylda þín sé miðað við aðrar?” 
Mat á fjárhagslegri stöðu 
 

Hlutfall 

Miklu betur stæð 2,2% (202) 
Töluvert betur stæð 13,5% (1219) 
Svolítið betur stæð 24,9% (2254) 
Álíka vel stæð 46,9% (4254) 
Svolítið verr stæð 9,6% (873) 
Töluvert verr stæð 2,4% (216) 
Miklu verr stæð 0,5% (44) 
 
 
Tafla 10. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu  mörgum  
önnum þeir hafa lokið í framhaldsskóla. 
Fjöldi anna 

 
Hlutfall 

Engin 36,5% (3310) 
Ein 2,8% (250) 
Tvær 24,1% (2187) 
Þrjár 2,7% (246) 
Fjórar 17,5% (1583) 
Fimm 2,2% (201) 
Sex 12,8% (1164) 
Sjö 1,1% (97) 
Átta 0,2% (16) 
Fleiri 0,1% (5) 
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Tafla 11. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir eiga börn. 

Á börn? 
 

Hlutfall 

Nei, á ekkert barn  99,3% (9025) 
Já, á eitt barn 0,4% (38) 
Já, á tvö börn 0,1% (10) 
Já, á þrjú eða fleiri börn 0,2% (14) 
 
 
Tafla 12. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir hafa  
börn á sínu framfæri. 
Börn á framfæri? 

 
Hlutfall 

Nei, ekkert barn  97,7% (8830) 
Já, á eitt barn 1,3% (114) 
Já, á tvö börn 0,6% (50) 
Já, á þrjú eða fleiri börn 0,4% (34) 
 
 
Tafla 13. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu ánægðir  
þeir eru með árangur sinn í náminu að undanförnu. 
Hversu ánægður með 
árangur? 

Hlutfall 

Mjög ánægður 15,9% (1435) 
Fremur ánægður 55,6% (5042) 
Fremur óánægður 24,7% (2242) 
Mjög óánægður 3,8% (342) 
 
 
Tafla 14. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort það er  
töluð íslenska á heimili þeirra. 
Íslenska á heimili? Hlutfall 
Já, eingöngu 92,3% (8360) 
Já, ásamt öðru tungumáli 6,8% (616) 
Nei, einungis annað tungumál 0,9% (83) 
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Tafla 15. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir hafa annað  
móðurmál en íslensku. 
Annað móðurmál en íslenska? Hlutfall 
Nei 92,4% (8251) 
Já, Norðurlandamál 2,7% (247) 
Já, enska 2,7% (240) 
Já, Mið/Vestur-Evrópumál 0,8% (68) 
Já, Austur- Evrópumál 0,3% (30) 
Já, Suður-Evrópumál 0,4% (32) 
Já, Asíu-mál 0,5% (43) 
Já, annað 0,2% (20) 
 
 
Tafla 16. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort móðir hafi annað  
móðurmál en íslensku. 
Annað móðurmál en íslenska? Hlutfall 
Nei 92,8% (8306) 
Já, Norðurlandamál 3,1% (273) 
Já, enska 1,7% (156) 
Já, Mið/Vestur-Evrópumál 0,9% (81) 
Já, Austur- Evrópumál 0,4% (40) 
Já, Suður-Evrópumál 0,3% (29) 
Já, Asíu-mál 0,6% (58) 
Já, annað 0,2% (20) 
 
 
Tafla 17. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort faðir hafi annað  
móðurmál en íslensku. 
Annað móðurmál en íslenska? Hlutfall 
Nei 92,3% (8268) 
Já, Norðurlandamál 2,9% (262) 
Já, enska 2,2% (195) 
Já, Mið/Vestur-Evrópumál 0,8% (76) 
Já, Austur- Evrópumál 0,5% (45) 
Já, Suður-Evrópumál 0,5% (45) 
Já, Asíu-mál 0,4% (35) 
Já, annað 0,3% (28) 
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Tafla 18. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa  
reykt sígarettur um ævina. 
Hversu oft reykt? Hlutfall 
Aldrei 42,7% (3809) 
1-2 sinnum 10,3% (924) 
3-5 sinnum 6,4% (572) 
6-9 sinnum 4,5% (406) 
10-19 sinnum 6,1% (541) 
20-39 sinnum 5,2% (466) 
40 sinnum eða oftar 24,8% (2211) 
 
 
Tafla 19. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu mikið þeir hafa  
reykt að jafnaði síðastliðna 30 daga. 
Hversu mikið reykt? Hlutfall 
Ekkert 67,9% (6062) 
Minna en eina sígarettu á viku 10,7% (952) 
Minna en eina sígarettu á dag 4,9% (442) 
1-5 sígarettur á dag 5,4% (483) 
6-10 sígarettur á dag 4,8% (426) 
11-20 sígarettur á dag 4,6% (411) 
Meira en 20 sígarettur á dag 1,7% (154) 
 
 
Tafla 20. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa  
drukkið áfengi af einhverju tagi um ævina. 
Hversu oft drukkið áfengi? Hlutfall 
Aldrei 11,3% (1004) 
1-2 sinnum 8,0% (708) 
3-5 sinnum 7,9% (702) 
6-9 sinnum 7,7% (680) 
10-19 sinnum 12,1% (1075) 
20-39 sinnum 14,3% (1265) 
40 sinnum eða oftar 38,7% (3436) 
 
 
Tafla 21. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa  
drukkið áfengi af einhverju tagi síðastliðna 30 daga. 
Hversu oft drukkið áfengi? Hlutfall 
Aldrei 25,9% (2275) 
1-2 sinnum 33,6% (2954) 
3-5 sinnum 25,4% (2237) 
6-9 sinnum 10,7% (939) 
10-19 sinnum 3,4% (301) 
20-39 sinnum 0,4% (37) 
40 sinnum eða oftar 0,6% (57) 
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Tafla 22. Hlutfall þátttakenda eftir því hvenær (ef nokkru sinni)  
þeir brögðuðu áfengi í fyrsta skipti. 
Aldur Hlutfall 
11 ára eða yngri 13,1% (1168) 
12 ára  7,7% (682) 
13 ára 12,8% (1143) 
14 ára 15,7% (1400) 
15 ára 20,0% (1785) 
16 ára 22,4% (1991) 
Hafa ekki bragðað áfengi 8,2% (734) 
 
 
Tafla 23. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa stolið  
einhverju sem var minna virði en 5000 kr. 
Hversu oft stolið einhverju? Hlutfall 
Aldrei 79,9% (7093) 
1 sinni 8,9% (790) 
2-5 sinnum 6,4% (567) 
6-9 sinnum 2,2% (191) 
10-13 sinnum 1,1% (99) 
14-17 sinnum 0,2% (19) 
18 sinnum eða oftar 1,3% (113) 
 
 
Tafla 24. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa stolið  
einhverju sem var meira virði en 5000 kr. 
Hversu oft stolið einhverju? Hlutfall 
Aldrei 94,1% (8349) 
1 sinni 2,8% (251) 
2-5 sinnum 1,8% (159) 
6-9 sinnum 0,6% (50) 
10-13 sinnum 0,3% (27) 
14-17 sinnum 0,1% (6)  
18 sinnum eða oftar 0,3% (27) 
 
 
Tafla 25. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa beitt  
ofbeldi til að ræna. 
Hversu oft beitt ofbeldi til að 
ræna? 

Hlutfall 

Aldrei 98,7% (8757) 
1 sinni 0,4% (36) 
2-5 sinnum 0,4% (37) 
6-9 sinnum 0,2% (21) 
10-13 sinnum 0,1% (7) 
14-17 sinnum 0,0% (1) 
18 sinnum eða oftar 0,1% (9) 
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Tafla 26. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa  
brotist inn í byggingar eða bíla til að stela einhverju,  
síðastliðna 12 mánuði. 
Hversu oft brotist inn til að 
stela? 

Hlutfall 

Aldrei 96,5% (8550) 
1 sinni 1,6% (142) 
2-5 sinnum 1,0% (93) 
6-9 sinnum 0,4% (34) 
10-13 sinnum 0,2% (17) 
14-17 sinnum 0,0% (4) 
18 sinnum eða oftar 0,2% (19) 
 
 
Tafla 27. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa 
skemmt eða eyðilagt hluti sem tilheyrðu þeim ekki,  
síðastliðna 12 mánuði 
Hversu oft skemmt eða 
eyðilagt hluti? 

Hlutfall 

Aldrei 85,6% (7593) 
1 sinni 6,6% (587) 
2-5 sinnum 5,1% (452) 
6-9 sinnum 1,5% (132) 
10-13 sinnum 0,5% (43) 
14-17 sinnum 0,1% (13) 
18 sinnum eða oftar 0,5% (47) 
 
 
Tafla 28. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa 
framið önnur afbrot, síðastliðna 12 mánuði. 
Hversu oft framið önnur 
afbrot? 

Hlutfall 

Aldrei 89,8% (7961) 
1 sinni 4,8% (429) 
2-5 sinnum 2,9% (261) 
6-9 sinnum 1,0% (86) 
10-13 sinnum 0,3% (29) 
14-17 sinnum 0,1% (9) 
18 sinnum eða oftar 1,0% (87) 
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Tafla 29. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu gamlir þeir voru 
þegar þeir höfðu kynmök í fyrsta sinn (þar sem báðir aðilar  
voru því samþykkir). 
Aldur Hlutfall 
Hafa aldrei haft kynmök 37,8% (3188) 
13 ára eða yngri 4,0% (339) 
14 ára 10,4% (876) 
15 ára 17,7% (1495) 
16 ára 18,8% (1591) 
17 ára 8,1% (688) 
18 ára eða eldri 3,2% (267) 
 
 
Tafla 30. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu marga einstaklinga  
þeir hafa haft kynmök við (þar sem báðir aðilar voru því samþykkir). 
Kynmök við hversu marga? Hlutfall 
Hafa aldrei haft kynmök 37,8% (3191) 
1 20,0% (1691) 
2-3 19,4% (1637)  
4-5 9,6% (810) 
6-9 7,2% (610) 
10-19 4,1% (345) 
20-39 1,0% (82) 
40 eða fleiri 1,0% (84) 
 
 
Tafla 31. Hlutfall þátttakenda eftir svörum við spurningunni  
,,Hefur þú einhvern tíma upplifað eða tekið þátt í eftirfarandi?” 

Hlutfall  
Já Nei 

Orðið ástfangin(n) af karlmanni/stráki 45,9% (3862) 54,1% (4549) 
Orðið ástfangin(n) af kvenmanni/stelpu 41,5% (3498) 58,5% (4926)  
Verið á föstu (í sambandi) með 
karlmanni/stráki 

39,2% (3295) 60,8% (5112) 

Verið á föstu (í sambandi) með 
kvenmanni/stelpu 

31,6% (2657) 68,4% (5748) 

Kysst karlmann/strák á náinn hátt 48,0% (4037) 52,0% (4366) 
Kysst kvenmann/stelpu á náinn hátt 48,5% (4077) 51,5% (4323) 
Haft kynmök við karlmann/strák (þar 
sem báðir aðilar voru því samþykkir) 

36,4% (3059) 63,6% (5337) 

Haft kynmök við kvenmann/stelpu (þar 
sem báðir aðilar voru því samþykkir) 

27,8% (2325) 72,2% (6050) 
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Tafla 32. Hlutfall þátttakenda eftir svörum við spurningunni: 
,,Þegar þú hafðir kynmök í fyrsta sinn, hve gamall/gömul var sá  
sem þú hafðir kynmök við (þar sem báðir aðilar voru því samþykkir)?” 
Aldur Hlutfall 
Hafa aldrei haft kynmök 37,7% (3181) 
13 ára eða yngri 2,4% (202) 
14 - 15 ára 18,6% (1567) 
16 – 17 ára 24,0% (2022) 
18 - 20 ára 13,2% (1110) 
21 – 25 ára 3,4% (289) 
26 ára eða eldri 0,7% (63) 
 
 
Tafla 33. Hlutfall þátttakenda eftir svörum við spurningunni:  
,,Kynferðislegur lögaldur er 14 ára á Íslandi (það vísar til þess að refsivert 
er að hafa kynmök við einstakling sem er yngri en 14 ára). Hver finnst  
þér að kynferðislegur lögaldur á Íslandi ætti að vera?” 
Aldur Hlutfall 
17 ára eða eldri 3,1% (260) 
16 ára 22,7% (1908) 
15 ára 22,1% (1857) 
14 ára 48,2% (4052) 
13 ára eða yngri 3,9% (331) 
 
 
Tafla 34. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa stundað kynlíf  
sem þeir sáu eftir daginn eftir. 
 Hlutfall 
Aldrei 68,9% (5796) 
1 sinni 18,0% (1516) 
2-5 sinnum 10,6% (893) 
6-9 sinnum 1,4% (117) 
10-13 sinnum 1,1% (96) 
 
 
Tafla 35. Hlutfall þátttakenda eftir svörum við spurningunni: 
,,Hversu oft (ef nokkurn tíma) notar þú eða sá sem þú hefur kynmök við, 
 smokkinn til að verjast kynsjúkdómum?” 
 Hlutfall 
Á ekki við 43,7% (3672) 
Nær alltaf 28,8% (2419) 
Oft 7,6% (639) 
Stundum 6,3% (524) 
Sjaldan 5,9% (494) 
Nær aldrei 7,7% (645) 
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Tafla 36. Hlutfall þátttakenda eftir svörum við spurningunni: 
,,Hversu oft (ef nokkurn tíma) notar þú eða sá sem þú hefur kynmök við,  
getnaðarvörn til að verjast þungun?” 
 Hlutfall 
Á ekki við 40,5% (3389) 
Nær alltaf 46,4% (3880) 
Oft 5,4% (448) 
Stundum 2,8% (234) 
Sjaldan 2,0% (164) 
Nær aldrei 3,0% (253) 
 
 
Tafla 37. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir hafa einhvern tíma notað  
neyðargetnaðarvörnina (neyðarpilluna). 
 Hlutfall 
Aldrei /á ekki við 83,3% (6987) 
1 sinni 9,5% (793) 
2 sinnum 4,7% (391) 
3 – 5 sinnum 2,1% (174) 
6 sinnum eða oftar 0,5% (41) 
 
 
Tafla 38. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir hafa einhvern tíma 
fengið kynsjúkdóm. 
 Hlutfall 
Aldrei /á ekki við 93,3% (7839) 
1 sinni 5,1% (432) 
2 sinnum 1,2% (97) 
3 – 5 sinnum 0,3% (22) 
6 sinnum eða oftar 0,1% (11) 
 
Tafla 39. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir hafa einhvern tíma 
farið í fóstureyðingu. 
 Hlutfall 
Aldrei /á ekki við 97,5% (8177) 
Einu sinni 2,1% (173) 
Tvisvar 0,2% (16) 
Þrisvar eða oftar 0,3% (23) 
 
 
Tafla 40. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir telja sig hafa meiri eða  
minni kynferðislega reynslu en fólk á sama aldri. 
 Hlutfall 
Miklu minni reynslu 20,8% (1741) 
Nokkuð minni reynslu 24,9% (2080) 
Nokkurn veginn jafn mikla reynslu 38,1% (3181) 
Nokkuð meiri reynslu 14,1% (1179) 
Miklu meiri reynslu 2,1% (178) 
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Tafla 41. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir laðast kynferðislega að fólki af  
gagnstæðu eða sama kyni. 
 Laðast ekkert að         Laðast nokkuð að           Laðast mikið að 
 1 2 3 4 5 
Hvar myndir þú 
staðsetja þig á 
mælikvarða sem mælir 
kynferðislega aðlögun 
að gagnstæðu kyni? 

3,7% 
(311) 

1,9% 
(160) 

4,8% 
(403) 

9,3% 
(781) 

80,2% 
(6708) 

Hvar myndir þú 
staðsetja þig á 
mælikvarða sem mælir 
kynferðislega aðlögun 
á sama kyni? 

79,0% 
(6594) 

13,0% 
(1082) 

4,6% 
(382) 

1,1% 
(96) 

2,4% 
(198) 

 
 
Tafla 42. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu sammála þeir voru eftirfarandi fullyrðingum. 
                                                             Algjörlega ósammála            Algjörlega sammála 
 1 2 3 4 5 6 7 
Mér finnst ekkert athugavert við 
að hafa kynmök mér til 
skemmtunar, þótt engar 
tilfinningar séu með í spilinu 

24,2% 
(2011)

13,1% 
(1093)

12,9% 
(1070)

14,7% 
(1222)

12,5% 
(1037) 

6,5% 
(543) 

16,2% 
(1348)

Mér finnst ekkert athugavert við 
að vera ástfangin af manneskju 
af sama kyni 

26,5% 
(2202)

9,6% 
(797) 

8,5% 
(702) 

10,9% 
(903) 

7,7% 
(638) 

7,9% 
(655) 

29,0% 
(2408)

Fólk á ekki að hafa kynmök 
nema það elski hvort annað 

24,1% 
(1997)

17,6% 
(1463)

16,1% 
(1334)

16,7% 
(1388)

9,1% 
(756) 

6,3% 
(524) 

10,0% 
(832) 

Mér finnst ekkert athugavert við 
að hafa kynmök við marga 
einstaklinga á einu kvöldi 

55,5% 
(4618)

13,8% 
(1142)

7,9% 
(657) 

8,1% 
(676) 

3,8% 
(314) 

2,5% 
(205) 

8,4% 
(697) 

Mér finnst ekkert athugavert við 
að gera einhverjum 
kynferðislegan greiða til að fá 
inngöngu í partý 

76,6% 
(6366)

7,7% 
(642) 

3,4% 
(286) 

3,9% 
(320) 

1,5% 
(121) 

0,8% 
(66) 

6,1% 
(506) 

 
 
Tafla 43. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir hafa komist í kynferðisleg 
kynni við einhvern sem er 5 árum eldri en þeir eða meira. (Þátttakendur  
máttu merkja við einn eða fleiri svarmöguleika). 
 Hlutfall 
Já, þegar þeir voru 12 ára eða yngri 0,9%(79)  
Já, þegar þeir voru 13 ára 0,8% (70) 
Já, þegar þeir voru 14 ára  1,8% (149) 
Já, þegar þeir voru 15 ára 4,7% (390) 
Já, þegar þeir voru 16 ára 7,7% (646) 
Já, þegar þeir voru 17 ára  5,9% (499) 
Já, þegar þeir voru 18 ára eða eldri 5,6% (466) 
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Tafla 44. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir hafa komist í kynferðisleg 
kynni við einhvern sem er 5 árum yngri en þeir eða meira. (Þátttakendur  
máttu merkja við einn eða fleiri svarmöguleika). 
 Hlutfall 
Já, þegar þeir voru 18 ára eða eldri 0,5% (44) 
Já, þegar þeir voru 17 ára  0,3% (22) 
Já, þegar þeir voru 16 ára  0,4% (30) 
Já, þegar þeir voru 15 ára 0,3% (28) 
Já, þegar þeir voru 14 ára 0,4% (33) 
Já, þegar þeir voru 13 ára 0,3% (21) 
Já, þegar þeir voru 12 ára eða yngri 0,3% (21) 
 
 
Tafla 45. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft þeir hafa þegið 
einhvers konar greiða eða greiðslu í skiptum fyrir kynmök. 
 Hlutfall 
Aldrei 97,4% (8113) 
1 sinni 1,5% (127) 
2-5 sinnum 0,7% (59) 
6-9 sinnum 0,1% (10) 
10 sinnum eða oftar 0,3% (23) 
 
 
Tafla 46. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir hafa einhvern tíma orðið 
fyrir kynferðislegri misnotkun. 
 Hlutfall 
Aldrei 91,5% (7617) 
1 sinni 5,2% (436) 
2 sinnum 1,3% (111) 
3-6 sinnum 1,0% (83) 
7-10 sinnum 0,4% (31) 
11-19 sinnum 0,2% (19) 
20 sinnum eða oftar 0,3% (27) 
 
 
Tafla 47. Hlutfall þátttakenda sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri  
misnotkun eftir aldri þeirra þegar misnotkunin átti sér stað. (Þátttakendur  
máttu merkja við einn eða fleiri svarmöguleika). 
Aldur Hlutfall 
0-5 ára  1,1% (92) 
6-10 ára 2,2% (184) 
11-13 ára 1,9% (156)  
14-15 ára  2,6% (213) 
16-17 ára  2,0% (163) 
18 ára eða eldri  0,6% (47) 
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Tafla 48. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir höfðu einhvern tíma tekið þátt í eftirfarandi 
og þá hversu gamlir þeir voru. (Þátttakendur máttu merkja við einn eða fleiri svarmöguleika í 
hverjum lið). 
 12 

ára 
eða 
yngri

13 
ára 

14 
ára 

15 
ára 

16 
ára 

17 
ára 

18 
ára 
eða 
eldri 

Gert einhverjum kynferðislegan 
greiða gegn borgun í peningum 

0,3% 
(28) 

0,3% 
(26) 

0,2% 
(17) 

0,3% 
(23) 

0,3% 
(25) 

0,1% 
(9) 

0,2% 
(16) 

Gert einhverjum kynferðislegan 
greiða gegn borgun í fíkniefnum 
eða áfengi 

0,4% 
(36) 

0,3% 
(23) 

0,3% 
(24) 

0,3% 
(28) 

0,3% 
(30) 

0,1% 
(9) 

0,1% 
(8) 

Gert einhverjum kynferðislegan 
greiða gegn annars konar borgun 
t.d. hlutum, mat, húsnæði eða 
inngöngu í partý eða vinahóp 

0,2% 
(22) 

0,3% 
(26) 

0,3% 
(24) 

0,2% 
(18) 

0,2% 
(18) 

0,2% 
(20) 

0,1% 
(10) 

Borgað einhverjum fyrir 
kynferðislegan greiða með 
peningum 

0,3% 
(24) 

0,2% 
(18) 

0,2% 
(20) 

0,2% 
(16) 

0,2% 
(17) 

0,2% 
(15) 

0,3% 
(30) 

Borgað einhverjum fyrir 
kynferðislegan greiða með 
fíkniefnum eða áfengi 

0,2% 
(20) 

0,2% 
(21) 

0,2% 
(16) 

0,1% 
(11) 

0,2% 
(15) 

0,1% 
(6) 

0,1% 
(9) 

Borgað einhverjum kynferðislegan 
greiða á annan hátt t.d. með hlutum, 
mat, húsnæði eða inngöngu í partý 
eða vinahóp 

0,3% 
(27) 

0,2% 
(18) 

0,1% 
(13) 

0,1% 
(9) 

0,2% 
(14) 

0,1% 
(6) 

0,1% 
(9) 

 
 
Tafla 49. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft (ef einhvern tíma)  
þeir skoða klámblöð, horfa á klám í sjónvarpi/videói/DVD eða á Internetinu 
 Hlutfall 
Næstum aldrei 39,7% (3299) 
Nokkrum sinnum á ári 17,8% (1476) 
Nokkrum sinnum í mánuði 14,5% (1200) 
1-2 sinnum í viku 10,4% (860) 
3-5 sinnum í viku 9,4% (779) 
Svo til á hverjum degi 6,6% (548) 
Nokkrum sinnum á dag 1,6% (136) 
 
 
Tafla 50. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft (ef nokkurn tíma) 
þeir hafa sannfært einhvern, þvingað eða neytt til að taka þátt í  
kynferðislegum athöfnum. 
 Hlutfall 
Aldrei /á ekki við 96,7% (8014) 
1 sinni 1,8% (153) 
2 sinnum 0,9% (71) 
3 – 5 sinnum 0,4% (30) 
6 sinnum eða oftar 0,3% (23) 
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Tafla 51. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir höfðu einhvern tíma verið sannfærðir, 
þvingaðir eða neyddir til að taka þátt í kynferðislegum athöfnum gegn vilja sínum og þá 
hversu gamlir þeir voru þegar það gerðist. (Þátttakendur máttu merkja við einn eða fleiri 
svarmöguleika í hverjum lið). 
 12 

ára 
eða 
yngri

13 
ára 

14 
ára 

15 
ára 

16 
ára 

17 
ára 

18 
ára 
eða 
eldri 

Einhver beraði sig á ósæmilegan 
hátt gagnvart þeim 

3,0% 
(248)

1,3% 
(109)

1,6% 
(131)

1,9% 
(158)

2,3% 
(192) 

1,1% 
(100) 

0,9% 
(74) 

Einhver káfaði á þeim, annars 
staðar en á kynfærum á ósæmilegan 
hátt 

3,0% 
(247)

2,3% 
(190)

3,3% 
(273)

4,8% 
(399)

6,9% 
(570) 

4,2% 
(343) 

2,8% 
(232)

Einhver káfaði á kynfærum þeirra 2,9% 
(238)

1,5% 
(124)

2,5% 
(206)

4,0% 
(330)

4,5% 
(367) 

2,3% 
(191) 

1,6% 
(127)

Einhver sannfærði þá, þvingaði eða 
neyddi til að snerta kynfæri sín 

2,0% 
(165)

0,8% 
(67) 

1,0% 
(86) 

1,4% 
(114)

1,5% 
(121) 

0,7% 
(61) 

0,4% 
(33) 

Einhver sannfærði þá, þvingaði eða 
neyddi til að hafa samfarir/kynmök 

0,9% 
(76) 

0,6% 
(51) 

1,0% 
(85) 

1,4% 
(116)

1,8% 
(147) 

0,9% 
(70) 

0,6% 
(47) 

 
 
Tafla 52. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft (ef nokkurn tíma) 
einhver hafi sannfært þá, þvingað eða neytt til að taka þátt í  
kynferðislegum athöfnum. 
 Hlutfall 
Hefur aldrei komið fyrir 90,6% (7470) 
1 sinni 5,6% (459) 
2 sinnum 1,8% (150) 
3 – 5 sinnum 1,0% (82) 
6 sinnum eða oftar 1,0% (84) 
 
 
Tafla 53. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu margir einstaklingar  
(ef einhverjir) hafa sannfært þá, þvingað eða neytt til að taka þátt í  
kynferðislegum athöfnum. 
 Hlutfall 
Hefur aldrei komið fyrir 90,7% (7482) 
Einn einstaklingur 6,7% (557) 
Tveir einstaklingar 1,8% (150) 
Þrír eða fleiri einstaklingar 0,8% (63) 
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Tafla 54. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu langur tími leið frá því að  
gerandinn sannfærði þá, þvingaði eða neyddi í fyrsta sinn til að taka þátt 
í kynferðislegum athöfnum þangað til hann hætti því. 
 Hlutfall 
Hefur aldrei komið fyrir 90,4% (7367) 
Þetta gerðist einu sinni 6,6% (535) 
1-3 vikur 1,0% (84) 
1-11 mánuðir 1,0% (80) 
1-2 ár 0,4% (36) 
3-5 ár 0,2% (16) 
6 ár eða meira 0,2% (16) 
Hann hefur ekki hætt því 0,2% (13) 
 
 
Tafla 55. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu oft gerandinn gerði eftirfarandi. 
 Á ekki 

við 
Aldrei 1 

sinni 
2 
sinnum

3-5 
sinnum 

6 
sinnum 
eða 
oftar 

Beraði sig gagnvart þeim á 
ósæmilegan hátt 

91,2% 
(7378)

3,7% 
(296) 

3,1% 
(254)

0,6% 
(52) 

0,4% 
(35) 

0,9% 
(74) 

Káfaði á þeim, annars staðar en á 
kynfærum á ósæmilegan hátt 

88,5% 
(7148)

2,8% 
(226) 

4,8% 
(388)

1,3% 
(103) 

1,1% 
(91) 

1,5% 
(124) 

Káfaði á kynfærum þeirra 88,3% 
(7142)

2,6% 
(210) 

5,0% 
(408)

1,2% 
(97) 

1,2% 
(95) 

1,7% 
(135) 

Sannfærði þá, þvingaði eða 
neyddi til að snerta kynfæri sín 

90,1% 
(7277)

3,8% 
(308) 

3,5% 
(280)

0,9% 
(70) 

0,8% 
(63) 

1,0% 
(79) 

Sannfærði þá, þvingaði eða 
neyddi til að hafa 
samfarir/kynmök 

90,4% 
(7306)

3,5% 
(285) 

4,2% 
(337)

0,7% 
(56) 

0,6% 
(46) 

0,7% 
(53) 

Gaf þeim vímuefni vísvitandi til 
að þeir ættu erfitt með að veita 
því mótspyrnu að taka þátt í 
kynferðislegum athöfnum 

92,9% 
(7508)

5,5% 
(444) 

1,1% 
(86) 

0,2% 
(18) 

0,1% 
(7) 

0,2% 
(17) 
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Tafla 56. Hlutfall þátttakenda eftir kynferði gerandans/gerendanna 
í fyrsta skipti sem þeir voru sannfærðir, þvingaðir eða neyddir til að 
taka þátt í kynferðislegum athöfnum. 
 Hlutfall 
Hefur aldrei komið fyrir 88,7% (7182) 
Karlmaður 9,4% (759) 
Kvenmaður 1,7% (139) 
Karl- og kvenmaður 0,2% (20) 
 
Tafla 57. Hlutfall þátttakenda eftir því hver gerandinn var. (Þátttakendur  
máttu merkja við einn eða fleiri svarmöguleika). 
 Hlutfall 
Faðir  0,8% (63) 
Móðir  0,5% (38) 
Stjúp- eða fósturfaðir  0,6% (49) 
Stjúp- eða fósturmóðir  0,4% (32) 
Systkini  0,6% (49) 
Stjúpsystkini 0,4% (29)  
Afi/amma 0,5% (39)  
Aðrir ættingjar (fjölskyldu þinnar eða 
stjúpfjölskyldu) 

1,2% (94)  

Vinur eða kunningi fjölskyldunnar 
(fjölskyldu þinnar eða 
stjúpfjölskyldu) 

0,9% (69)  

Kærasta mín/kærasti minn 2,4% (191)  
Vinur/kunningi 4,8% (386)  
Ókunnugur  2,1% (170) 
Einhver annar 1,8% (144)  
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Tafla 58. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir hafa sagt einhverjum frá því 
að einhver hafi sannfært þá, þvingað eða neytt til að taka þátt í kynferðislegum 
athöfnum. (Þátttakendur máttu merkja við einn eða fleiri svarmöguleika). 
 Hlutfall 
Nei, ég hef engum sagt frá 3,0% (242)  
Já, föður, stjúp- eða/fósturföður 1,2% (98) 
Já, móður, stjúp- eða/fósturmóður  2,3% (185) 
Já, systkini, stjúpsystkini 1,3% (104) 
Já, vini á mínum aldri  5,9% (473)  
Já, vini eða ættingja sem er eldri en 
ég 

1,5% (119)  

Já, starfsmanni neyðarmóttökunnar  0,5% (36) 
Já, heilbrigðisstarfsmanni, ráðgjafa, 
kennara eða öðrum fagaðila 

0,6% (51) 

Já, ég hef verið í meðferð hjá 
sálfræðingi/geðlækni vegna þessa 

 1,0% (78) 

Já, atvikið hefur verið tilkynnt 
lögreglu 

 0,7% (54) 

Já, atvikið hefur verið kært til 
félagsþjónustu/barnaverndaryfirvalda 

0,6% (48)  

Já, málið hefur verið tekið fyrir í 
dómi 

0,5% (41)  

Já, öðrum  1,1% (89)  
 
 
Tafla 59. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu langur tími leið frá fyrsta 
atvikinu þangað til þeir sögðu frá. 
 Hlutfall 
Hefur aldrei komið fyrir 89,6% (7232) 
Hafa ekki sagt frá 2,8% (222) 
1-24 klst. 2,4% (194) 
2-6 dagar 0,9% (75) 
1-3 vikur 0,7% (56) 
1-12 mánuðir 1,2% (99) 
Meira en ár 2,4% (191) 
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Tafla 60. Hlutfall þátttakenda sem sögðu frá, eftir því hvað varð helst til þess að þeir sögðu 
frá. (Þátttakendur máttu merkja við einn eða fleiri svarmöguleika). 
 Hlutfall 
Leið illa 4,0% (324)  
Vissi að þetta var rangt  2,7% (219)  
Vildi ekki að þetta kæmi fyrir  
mig aftur 

 1,9% (153) 

Vildi ekki að þetta kæmi fyrir 
aðra 

 1,5% (119) 

Ættingi komst að því  0,5% (39) 
Einstaklingur utan fjölskyldunnar 
komst að því 

0,3% (24) 

Umfjöllun í fjölmiðlum 0,2% (18) 
Fræðsla í skóla 0,2% (22) 
Frásögn vinar/vinkonu eða 
kunningja 

0,9% (68)  

Byrjaði í sambandi/á föstu  1,3% (103) 
Annað 0,8% (64)  
 
 
Tafla 61. Hlutfall þátttakenda sem sögðu frá því að einhver hefði sannfærð þá, þvingað eða 
neytt til að taka þátt í kynferðislegum athöfnum, eftir því hversu mikinn/lítinn stuðning þeir 
fengu frá eftirtöldum aðilum eftir að hafa sagt fyrst frá. 
 Á ekki 

við 
Algeran Mjög 

mikinn
Frekar 
mikinn 

Frekar 
lítinn 

Mjög 
lítinn 

Engan

Móður 95,9% 
(7574) 

1,8% 
(145) 

0,6% 
(44) 

0,3% 
(27) 

0,2% 
(19) 

0,2% 
(12) 

0,9% 
(73) 

Föður 96,4% 
(7568) 

1,2% 
(91) 

0,4% 
(33) 

0,3% 
(22) 

0,2% 
(19) 

0,2% 
(13) 

1,3% 
(102) 

Systkinum eða öðrum 
nánum 
fjölskyldumeðlimum 

96,0% 
(7533) 

1,3% 
(99) 

0,7% 
(56) 

0,4% 
(30) 

0,2% 
(12) 

0,2% 
(16) 

1,3% 
(99) 

Vinum 92,2% 
(7191) 

3,5% 
(270) 

1,9% 
(151) 

1,0% 
(78) 

0,3% 
(24) 

0,4% 
(28) 

0,8% 
(60) 

 
Tafla 62. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeim var trúað af þeim sem þeir sögðu fyrst frá. 
 Hlutfall 
Á ekki við 92,5% (7407) 
Já, algjörlega 5,8% (467) 
Já, að hluta 1,1% (89) 
Nei 0,6% (46) 
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Tafla 63. Hlutfall þátttakenda sem sögðu frá, eftir því hvort þeir hafi  
einhvern tíma viljað draga frásögn sína til baka.  
 Hlutfall 
Á ekki við 93,4% (7482) 
Nei, vildi aldrei draga frásögn til 
baka 

4,5% (359) 

Nei, vildi ekki en var 
þvinguð/þvingaður til þess 

0,3% (21) 

Já, vildi draga hana til baka en 
gerði það ekki 

1,5% (117) 

Já, dró hana til baka tímabundið 
(sagði aftur frá eins og var) 

0,2% (20) 

Já, dró hana til baka endanlega 
(sagði ekki aftur frá eins og var) 

0,1% (10) 

 
Tafla 64. Hlutfall þátttakenda sem sögðu ekki frá, eftir ástæðum þess. (Þátttakendur  
máttu merkja við einn eða fleiri svarmöguleika). 
 Hlutfall 
Hrædd (ur) um að vera ekki trúað  0,8% (67) 
Skammaðist sín 1,8% (147) 
Fengu sig ekki til þess 1,1% (91) 
Var hótað 0,5% (36) 
Lofaði að segja ekki frá 0,4% (28) 
Vildi forða fjölskyldu sinni frá 
erfiðleikum 

0,8% (63) 

Vildi forða gerandanum frá 
vandræðum 

0,4% (34) 

Af öðrum ástæðum 1,0% (87) 
 
 
Tafla 65. Hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir sjái fyrir sér að þeir  
muni segja frá. 
 Hlutfall 
Á ekki við 96,2% (7716) 
Já, bráðlega 0,6% (50) 
Já, en ekki í bráð 0,5% (44) 
Nei 2,6% (209) 
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Tafla 66. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu mikilli vanlíðan eða truflun eftirfarandi atriði 
hafa valdið þeim síðustu 7 daga, í tengslum við það að einhver hafi sannfært þá, þvingað eða 
neytt til að taka þátt í kynferðislegum athöfnum. 
 Á ekki 

við  
Alls 
engri 

Lítilli Nokkurri Töluverðri Mjög 
mikilli 

Allt sem minnti mig á það 
kallaði fram tilfinningar um það 

91,6% 
(7342)

2,8% 
(221) 

1,9% 
(149)

1,5% 
(120) 

1,3% 
(108) 

0,9% 
(71) 

Aðrir hlutir gerðu það að verkum 
að ég hugsaði um það 

91,4% 
(7282)

3,0% 
(238) 

2,0% 
(157)

2,0% 
(162) 

1,0% 
(80) 

0,6% 
(46) 

Ég reyndi að hugsa ekki um það 91,2% 
(7254)

2,6% 
(209) 

1,4% 
(112)

1,4% 
(112) 

1,3% 
(102) 

2,1% 
(165) 

Ég átti erfitt með að sofna 91,7% 
(7291)

4,0% 
(315) 

1,4% 
(109)

1,3% 
(103) 

0,9% 
(73) 

0,8% 
(62) 

Ég fann fyrir sterkum 
tilfinningum í tengslum við það 

91,5% 
(7274)

3,1% 
(247) 

1,6% 
(131)

1,7% 
(133) 

1,2% 
(92) 

0,9% 
(71) 

Ég reyndi að þurrka það út úr 
minningunni 

91,0% 
(7237)

2,5% 
(198) 

1,1% 
(84) 

1,2% 
(98) 

1,5% 
(119) 

2,7% 
(214) 

Það sem minnti mig á það olli 
líkamlegum viðbrögðum eins og 
svita, öndunarerfiðleikum, 
flökurleika eða hjartslætti 

92,0% 
(7314)

3,7% 
(293) 

1,5% 
(119)

1,1% 
(85) 

0,7% 
(59) 

1,0% 
(76) 

Ég var tortryggin og á varðbergi 91,7% 
(7288)

3,0% 
(241) 

1,5% 
(122)

1,4% 
(108) 

1,1% 
(88) 

1,3% 
(100) 

Ég reyndi að tala ekki um það 91,4% 
(7243)

2,6% 
(206) 

1,2% 
(94) 

1,1% 
(87) 

1,1% 
(85) 

2,6% 
(209) 

 
 
Tafla 67. Hlutfall þátttakenda eftir því hversu sammála þeir voru eftirfarandi  
fullyrðingum um efni könnunarinnar. 
 Mjög 

sammála
Frekar 
sammála

Frekar 
ósammála

Mjög 
ósammála 

Mér fannst könnunin snerta 
á viðfangsefnum sem 
mikilvægt er að afla 
upplýsinga um 

44,1% 
(3576) 

40,4% 
(3278) 

9,1% 
(735) 

6,4% 
(518) 

Mér fannst óþægilegt að 
svara spurningunum 

8,0% 
(650) 

14,7% 
(1188) 

34,1% 
(2755) 

43,2% 
(3489) 

Mér fannst lærdómsríkt að 
svara spurningunum 

10,3% 
(826) 

33,5% 
(2684) 

34,5% 
(2766) 

21,7% 
(1741) 

Mér fannst spurningarnar 
margar hverjar of 
persónulegar 

13,9% 
(1119) 

24,5% 
(1971) 

36,5% 
(2936) 

25,1% 
(2024) 

Ég svaraði spurningunum 
samkvæmt minni bestu 
samvisku 

80,2% 
(6477) 

14,8% 
(1195) 

1,6% 
(130) 

3,4% 
(271) 
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