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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er systkinaofbeldi. Lítið hefur verið fjallað um þetta 

hugtak á Íslandi. Rígur milli systkina er talinn hluti af þroskaferli og því fáir sem kippa 

sér sérstaklega upp við væga ofbeldishegðun milli systkina. Ef væg ofbeldishegðun 

væri hluti af skilgreiningu á systkinaofbeldi væri það mun algengara en flestan 

grunar. Fjallað er um ofbeldi á almennan hátt en það getur verið andlegt, líkamlegt, 

efnislegt og kynferðislegt. Að eignast og eiga systkini er einstök upplifun og hefur í 

flestum tilfellum jákvæð áhrif á líf einstaklinga. Reynslan getur þó í sumum tilvikum 

verið neikvæð. Sum börn sýna frekar ofbeldishegðun en önnur og er ástæðan fyrir 

því umdeild. Í þessari ritgerð eru nokkrar kenningar teknar fyrir. Kenningin um 

karlaveldi gengur út frá því að ofbeldi sé aðferð til að viðhalda valdi. 

Félagsnámskenningin gerir ráð fyrir því að öll hegðun sé lærð. Hvatakenningin telur 

árásahneigð vera líffræðilega hvöt sem að sumu leiti er hægt að læra að takast á við. 

Margir fræðimenn benda þó á að ofbeldishegðun barna sé persónulegs eðlis og 

orsaka hennar sé að leita í reynslu þeirra. Ástæður fyrir systkinaofbeldi geta að hluta 

tengst nánasta umhverfi, auk þess sem það getur viðgengist vegna gilda í samfélagi 

og menningu. Greint er frá hlutverki félagsráðgjafa í starfi með gerendum og 

þolendum systkinaofbeldis. Helstu niðurstöður eru þær að systkinaofbeldi er 

algengara en flestan grunar. Afleiðingar systkinaofbeldis geta verið miklar og 

alvarlegar, sérstaklega þegar um gróft ofbeldi er að ræða.  
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Þakkarorð 

Nú er þeirri ritgerð lokið sem ég hafði miklað fyrir mér. Ekki get ég lýst í orðum 

hversu þakklát ég er fyrir öll systkini mín og hve mikils ég met þá jákvæðu reynslu 

sem ég hef af og með þeim. Ég vil þakka mínum nánustu vinkonum fyrir að hafa hvatt 

mig áfram á þeim tíma sem ritgerðin var samin. Sérstaklega vil ég þakka pabba fyrir 

að fara fús yfir fjölda ritgerða í gegnum námsárin. Mér þykir vænt um allan þann 

stuðning sem ég fæ frá fjölskyldu og vinum.  
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Inngangur 

Systkinabönd eru sérstök tengsl og einstök í hverju tilfelli. Systkini hafa yfirleitt 

uppbyggjandi og þroskandi áhrif hvert á annað. Margt jákvætt fylgir systkinum en 

einnig getur fylgt þeim neikvætt atferli. Rígur milli systkina er talinn eðlilegur og hluti 

af þroskaferli þeirra (Dunn og Kendrick, 1979). Fáir kippa sér upp við rifrildi milli 

systkina en myndu jafnvel gera það ef börnin væru óskyld. Erfitt getur reynst að 

greina hvenær hegðun milli systkina hættir að teljast eðlileg og fer að teljast ofbeldi. 

Systkinaofbeldi er talið vera algengasta form heimilisofbeldis en hefur þó hlotið 

einna minnsta athygli og lítt verið rannsakað (Eriksen og Jensen, 2006).  

 Systkinaofbeldi er hegðunarmynstur milli systkina þar sem annar aðilinn 

hlýtur ósæmilega meðhöndlun gegn vilja sínum. Ofbeldið getur verið líkamlegt, 

andlegt og kynferðislegt (Eriksen og Jensen, 2006). Markmið þessarar ritgerðar er að 

varpa ljósi á systkinaofbeldi og alvarleika þess. Systkinaofbeldi á sér aðallega stað á 

uppeldisárum eða í þann tíma sem börn búa saman (Wallence, 2008). Fjallað er um 

systkini sem börn og greint frá réttindum þeirra. Að eiga systkini er önnur lífsreynsla 

en að vera einbirni. Að eignast og eiga systkini hefur oftast nær þroskandi áhrif á 

börn. Systkini sem eru nálægt í aldri geta leikið sér saman en ágreiningur getur einnig 

komið á milli þeirra.  

 Ýmsar kenningar eru til um orsakir ofbeldis og hvað valdi því milli systkina. 

Ofbeldi snýst um að öðlast vald en menn greinir á um hví fólk sækist eftir slíku valdi. 

Karlaveldiskenningin, félagsnámskenningin og hvatakenningin hafa mismunandi 

skýringar á ofbeldi. Ekki eru allir sammála um hvað rétt er eða rangt heldur þarf hver 

að tileinka sér viðeigandi kenningu hverju sinni. Persónulegir eiginleikar, reynsla og 

aðstæður skipta miklu máli varðandi framkomu einstaklinga. Uppeldisaðferðir 

foreldra geta skipt sköpum og þurfa stofnanir samfélagsins að vera tilbúnar að 

aðstoða ef misbrestir verða í uppeldi. Félagsráðgjafar þurfa að þekkja einkenni barna 

sem sætt hafa ofbeldi til að geta brugðist rétt við og veitt viðeigandi aðstoð. Ekki 

hefur verið fjallað mikið um systkinaofbeldi eitt og sér, heldur hefur það frekar verið 

falið sem hluti af heimilisofbeldi. Systkinaofbeldi er ekki algengt sé það skilgreint 

þröngt en tölulegar upplýsingar um það eru ekki til á Íslandi.  

  Að alast upp við ofbeldi af höndum náins einstaklings getur haft miklar og 
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alvarlegar afleiðingar. Afleiðingarnar eru oftast andlegs eðlis og geta skipt sköpum 

varðandi hvernig leiðir fólks liggja um lífið (Hague og Malos, 2005). Mikilvægt er fyrir 

fagaðila og almenning að vera meðvitaðir um slíkar afleiðingar og að láta ekki ofbeldi 

viðgangast heldur grípa til viðeigandi ráða. Alvarlegt systkinaofbeldi er ekki algengt 

en þegar það á sér stað getur það haft miklar afleiðingar í för með sér (Wallence, 

2008).  

 Í þessari ritgerð er markmiðið að komast að því hvernig systkinaofbeldi lýsir 

sér, hversu algengt það er og hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér. Aðallega 

er stuðst við erlendar heimildir en þetta viðfangsefni hefur ekki verið kannað ítarlega 

á Íslandi. Jafnframt er leitast við að skoða systkinaofbeldi á Íslandi og hvert hlutverk 

félagsráðgjafa er í starfi með gerendum og þolendum.  
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1  Réttindi barna  

Börn hafa alltaf verið minnihlutahópur. Smám saman hefur hann þó öðlast meiri 

réttindi, nú samsvarandi réttindum annars fólks. Fyrstu lög á Íslandi sem fjalla um 

uppeldi barna eru Tilskipun um húsagann frá árinu 1746. Þar áður var einungis talað 

um börn varðandi framfærslu og erfðir. Í Tilskipuninni kemur fram að yfirvöld skulu 

fylgjast með því að börn séu vel upp alin, ef ekki þá þyrfti að grípa til aðgerða. 

Tilskipunin greinir aðallega frá því að aga eigi börn til guðsótta, hlýðni og erfiðis 

(Hildur Biering, 2006). Þá var áhersla á andlegan aga og líkamlegar refsingar en 

greinarmunur er á líkamsmeiðingum í refsiskyni eða með öðrum ásetningi (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). Hreppstjórar og 

sóknarprestar sáu um eftirlitið en samkvæmt dómsmálum sinntu þeir ekki alltaf 

skyldu sinni. Í lögum frá árinu 1834 greinir frá lögboðinni eftirlitsskyldu með uppeldi 

fátækra barna (Hildur Biering, 2006). Við stofnun lýðveldisins á Íslandi var greint frá 

því í stjórnarskránni að börnum skyldi vera tryggð vernd og umönnun í samræmi við 

velferð þeirra (Stjórnarskrá lýðveldis Íslands, nr. 33/1944). 

Árið 1992 tók Ísland stórt skref varðandi málefni barna og undirritaði 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Í honum er kveðið á um að börn 

eigi alltaf ákveðin réttindi miðað við aldur þeirra og þroska. Börn eiga rétt til þess að 

tjá sig án meinyrða og njóta skoðana- og trúfrelsis. Börn eiga rétt á einkalífi, þannig 

að ólögmæt afskipti af fjölskyldu, á heimili eða á einkaeignum á ekki rétt á sér. Börn 

eiga rétt á vernd gegn hvers kyns ofbeldi eða vanrækslu, hvort sem það er innan eða 

utan heimilis. Ef börn hafa sætt misnotkun eiga þau rétt á viðeigandi meðferð og 

fjölskyldum þeirra skal veittur stuðningur (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, nr. 18/1992). Fljótlega eftir samþykki samningsins var tilskipaður 

umboðsmaður barna sem hóf störf árið 1994. Umboðsmaður barna er málsvari allra 

barna á Íslandi og fylgir eftir að samningnum sé framfylgt (Lög um umboðsmann 

barna, nr. 83/1994).  

Fyrstu barnaverndarlög á Íslandi voru sett árið 1932. Lögin hafa verið 

endurskoðuð og eru núgildandi barnaverndarlög frá árinu 2002 (Jónína Einarsdóttir, 

o.fl., 2004). Lögin kveða á um réttindi og skyldur barna og forsjáraðila þeirra og 

tilgreina að börn eigi að njóta verndar og umönnunar forsjáraðila sinna. Lögin eru í 

samræmi við Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Barnavernd stuðlar 
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að því að börn alist upp við viðunandi aðstæður. Samfélagið ber ábyrgð á högum 

barna og er því skylt að upplýsa yfirvöld um hvers konar ofbeldi eða vanrækslu barns, 

hvort sem það viðgengst á heimili þess eða annars staðar. Tilkynningar koma af stað 

ferli þar sem mál eru könnuð. Ef ástæða er til, er gripið til úrræða sem miða að því að 

stöðva misbresti í aðbúnaði barna. Ferlið á jafnframt að koma í veg fyrir mögulega 

stöðnun í þroska eða heilsu barna. Barnaverndaryfirvöld finna úrræði sem talin eru 

barninu fyrir bestu (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). Stjórnarskráin kveður á um 

friðhelgi einkalífsins en barnaverndarlög eru því ákvæði yfirsterkari og skal hafa 

afskipti af uppeldi barna sé talin ástæða til (Hildur Biering, 2006). Árið 2003 tóku 

Barnalög gildi. Barnalögin fjalla um samskipti foreldra og barna. Í þeim er greint frá 

réttindum barna, til dæmis til að þekkja uppruna sinn og kveða á um 

framfærsluskyldu foreldra (Barnalög, nr. 76/2003). Enginn einstaklingur á að þurfa að 

lifa við hættu á ofbeldi. Skýr lagarammi ætti að draga úr hættunni á að verða fyrir 

ofbeldi eða annarri misnotkun. Lögin styðjast við Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 

sem greinir einstaklingum frá því hvað í húfi er ef brotið er gegn settum lögum.  
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2  Ofbeldi 

Orðið ofbeldi er notað til að lýsa neikvæðum óþörfum verknaði.  Verknaðurinn getur 

falið í sér ýmsar birtingarmyndir (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Samkvæmt 

orðabók er ofbeldi skilgreint sem ofríki eða valdbeiting. Ofbeldi er verknaður af 

manna völdum sem felur í sér drambsemi og hroka (Íslensk orðabók, 1983). Í 

Biblíunni (1981) er fjallað um ofbeldi og ofbeldismenn. Boðað er að hinir kristnu skuli 

ekki vera sem ofbeldismenn, svikarinn leiti í ofbeldi. Guð boði afnám á ofbeldi en 

iðkun á réttlæti. 

Ofbeldi er aðferð til að valda sársauka gegn vilja þolenda. Sá sem beitir 

ofbeldi nýtir sér vald sitt svo aðrir hugsi, breyti eða finni til, á annan hátt en þeir 

myndu sjálfir kjósa. Þegar talað er um ofbeldi dettur flestum fyrst í hug líkamsárás í 

miðbænum. Ofbeldi innan heimilisveggja er mun duldara, enda skýla gerendur sér 

gjarnan bak við friðhelgi einkalífsins (Garðar Gíslason, Hjördís Þorgeirsdóttir og 

Ingólfur V. Gíslason, 1995). Ásetningurinn skiptir máli, tilgangur ofbeldis er að særa 

aðra eða valda tjóni á eigum. Ef það er ekki markmiðið þá er gjörningurinn eflaust 

óviljandi og telst því ekki ofbeldi (Atkinson, Atkinson og Hilgard, 1981/1988). Ofbeldi 

er útrásaraðferð fyrir streitu, vanlíðan og óánægju, auk þess að vera aðferð sem 

ætluð er til að auka vald gerandans. Að beita ofbeldi er tákn um óöryggi og vanmátt 

(Umboðsmaður barna, e.d.; Þingskjal 612, 1996-1997). 

 

2.1 Líkamlegt ofbeldi 

Flestir þekkja líkamlegt ofbeldi þegar þeir sjá það og er það augljósasta form ofbeldis. 

Líkamlegt ofbeldi er þegar einstaklingur beitir annan ofbeldi með verknaði og skaðar 

hinn líkamlega (Hague og Malos, 2005). Talað er um líkamlegt ofbeldi þegar 

einstaklingur er særður viljandi, óhöpp teljast ekki til ofbeldis (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004). Innan heimilisofbeldis getur líkamlegt ofbeldi byrjað með 

einu höggi en í flestum tilvikum er verknaðurinn endurtekinn. Líkamlegt ofbeldi getur 

valdið glóðaraugum, marblettum, beinbrotum og fleiru. Líkamlegt ofbeldi innan 

veggja heimilisins á sér aðallega stað gegn konum en þær leita oft aftur samvista við 

ofbeldismanninn. Hann lofar breytingu og betri tíð en sama mynstrið tekur sig svo 

upp aftur (Hague og Malos, 2005). 



 

 9 

2.2 Andlegt ofbeldi 

Öllu ofbeldi fylgir andlegt ofbeldi með sálrænu eða tilfinningalegu niðurbroti. 

Andlegt ofbeldi er algengasta tegund ofbeldis. Það felur gjarnan í sér meinyrði í garð 

annarra sem og smán og niðurlægingu (Hague og Malos, 2005). Andlegt ofbeldi getur 

verið í formi hótana, bæði beinna og óbeinna. Framkoma hefur mikið að segja og 

getur lítilsvirðandi framkoma haft slæm áhrif (Garðar Gíslason o.fl., 1995). Til andlegs 

ofbeldis telst m.a. þegar börn verða vitni að ofbeldi milli foreldra eða gerðar á þau 

óraunhæfar kröfur (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004).   

 

2.3 Efnislegt ofbeldi 

Efnislegt ofbeldi er verknaður til að ögra annarri manneskju. Í því felst til dæmis 

eyðilegging á hlutum, sem veldur uppnámi. Þá er tilgangurinn að stjórna, skelfa, 

skaða eða hafa áhrif á gerðir viðkomandi. Þetta er yfirleitt notað með ögrandi hætti 

til að vara viðkomandi við, hvað í vændum gæti verið (Garðar Gíslason o.fl., 1995). 

Ofbeldi getur einnig varðað fjármál. Fjárhagslegt ofbeldi getur verið ólögleg eða 

óviðeigandi meðferð á fjármunum annarra. Það getur komið upp í parsambandi þar 

sem annar aðilinn kemur í veg fyrir tekjuöflun hins, skammtar fjármuni, skrifar hinn 

aðilann fyrir skuldum eða fer óskynsamlega með sameiginlegan fjárhag (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Fjárhagslegt ofbeldi getur helst átt sér stað þar sem einstaklingur 

hefur aðgang að fjárhag annars, til dæmis hjá foreldri, barni, systkini eða öðrum. 

 

2.4 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi er oft hluti af líkamlegu og andlegu ofbeldi. Menn beita konur 

kynferðislegu áreiti, til dæmis með hótunum. Konur segja sjaldan frá kynferðislegu 

ofbeldi því þær geta talið sig á einhvern hátt eiga sök að máli (Hague og Malos, 

2005). Kynferðislegt ofbeldi getur verið í formi áreitis, óviðeigandi snertingar og 

kynferðislegs atferlis sem annar aðilinn er ekki sáttur við. Kynferðislegt atferli milli 

einstaklinga sem tengdir eru blóð- eða tryggðarböndum kallast sifjaspell. Þá er annar 

aðilinn undir valdi hins og háður honum á einhvern hátt  (Garðar Gíslason o.fl., 

1995). 
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3  Heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi er oftast skilgreint sem ofbeldi milli fullorðinna einstaklinga sem eru 

eða hafa verið í nánum tengslum. Heimilisofbeldi á sér oftast stað milli einstaklinga 

sem eiga í tilfinningasambandi en aðrir fjölskyldumeðlimir geta komið við sögu. Í 90% 

tilvika beitir karl konu sína ofbeldi. Hugtakið heimilisofbeldi getur hljómað sem svo 

að allir innan heimilisins verði jafn mikið fyrir ofbeldinu. Raunin er sú að aðalofbeldið 

er paraofbeldi sem hefur þó afleiðingar á alla í fjölskyldunni. Ofbeldið getur verið 

kerfisbundið og langvarandi. Það á sér stað á ýmsum stöðum, þó aðallega innan 

veggja heimilisins. Auðvelt getur reynst að fela og viðhalda heimilisofbeldi því 

heimilið nýtur friðhelgi og verndar einkalífs (Hague og Malos, 2005). Börn á heimilum 

geta orðið vitni að ofbeldinu sem getur haft afleiðingar í samræmi við það, hvort sem 

það er áætlun gerandans eða ekki. Ung börn geta ekki forðast aðstæðurnar en 

unglingar reyna oft að stöðva ofbeldið (Umboðsmaður barna, e.d.). 

 

3.1 Ofbeldi gagnvart börnum 

Uppeldi felur í sér aga. Agi tengist valdi. Sumir tengja ofbeldi við vald, að vald fáist 

með refsingum. Líkamleg misnotkun barna er þegar forsjáraðili eða umsjónaraðili 

þess beitir sér viljandi á þann hátt að það leiði af sér líkamleg meiðsl. Líkamleg 

misþyrming barna er ekki ný á nálinni heldur hefur hún viðgengist á öllum tímum.  

Slíkt má sjá í Biblíunni, hjá Plató og Aristótelesi (Wallence, 2008). Misnotkun barna 

felur í sér vanvirkni í uppeldi, auk mikillar truflunar í sambandi barns og foreldris sem 

getur leitt til afbrigðilegs þroska barns. Foreldrar vanrækja þá barnið eða beita 

einhvers konar ofbeldi. Börn verða ekki alltaf beint fyrir verknaðnum en eru þó 

þolendur ef þau verða vitni að heimilisofbeldi, sem hefur álíka afleiðingar og fellur 

því undir misnotkun barna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Misnotkun barna 

getur verið af völdum annarra en foreldra, til dæmis annarra fjölskyldumeðlima, 

umsjónaraðila eða barna. Ofbeldi telst verknaður sem stofnar heilsu, sjálfsbjargar-

viðleitni, þroska eða sæmd barns í hættu (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006). 

Með auknum rannsóknum og réttindum hafa samfélög breyst og eru fæst Vesturlönd 

samþykk líkamlegum refsingum barna. Systkinaofbeldi er hluti af heimilisofbeldi. 

Eldri systkini geta verið í hlutverki umsjónarmanns og geta því verið gerendur til jafns 

við forsjáraðila (Wallence, 2008).  
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4  Systkini 

Eitt af því sem fjölskyldumeðlimir gera er að meta og gagnrýna hver annan. 

Samanburður á sér stað milli systkina og veldur það ákveðinni samkeppni milli þeirra. 

Markmið þeirra, afrek og þrár eru bornar saman. Systkini keppast um mat, 

tilfinningar, pláss og leikföng (Kiselica og Morril-Richards, 2007). Stundum geta 

mörkin verið óskýr, hvort samkeppni teljist innan eðlilegra marka eða sem ofbeldi. 

 

4.1 Frá einkabarni að systkini 

Að eignast systkini getur breytt miklu í lífi barns og kallað fram afbrýði. Þegar 

smábörn eignast systkini breytir það litlu sem engu hjá þeim, verður hluti af 

sjálfsagðri þróun. Um þriggja ára aldur eru börn nýbyrjuð að finna til sjálfstæðis og 

eigin vilja og því getur nýtt systkini valdið afbrýðisemi. Eldri börn verða oftast spennt 

og taka þátt í undirbúningi og umönnun. Því ósjálfstæðara og háðara foreldrum sem 

barnið er, því meiri líkur eru á ótta um að nýtt systkini taki þess sess og beinist reiðin 

þá að nýja barninu. Sum börn byrgja reiðina inni, önnur kalla á jákvæða athygli frá 

foreldrum á meðan sum gerast erfið og kalla fram neikvæða athygli. Börn í slíkum 

ham geta orðið árásargjörn og átt erfitt með svefn. Sum börn óska þess leynt að 

systkinið hefði ekki komið í heiminn og að allt yrði sem áður. Vegna ótta um neikvæð 

viðbrögð við slíkri hugsun, geta börn orðið bæld og þjáðst af sálrænum einkennum, 

geta til dæmis farið að pissa á sig aftur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995). Eftir að nýtt systkin kemur til sögunnar verða eldri systkini oft meira þurfandi 

en áður, til dæmis varðandi svefn, mat og klósettferðir. Ýmis jákvæð hegðun fylgir 

því einnig að eignast systkini. Börn læra að leika saman og halda uppi samræðum. 

Systkini hafa þroskandi áhrif hvert á annað. Börn taka að gera sjálf hluti sem þau 

þurftu áður aðstoð við (Dunn og Kendrick, 1979). 

Rannsókn Dunn og Kendrick (1979), sýndi fram á að marktækur munur væri á 

börnum eftir því hvaða viðbrögð þau sýndu eftir að nýtt systkin kom í heiminn. Börn 

sem sýndu yngra systkini sínu áhuga, áttu góð gagnkvæm samskipti. Þau börn sem 

sýndu aukna neikvæða hegðun gagnvart móður sinni eftir fæðingu annars barns, áttu 

frekar í neikvæðum samskiptum við systkin sitt. Eldri börn sækja gjarnan í athygli 

foreldra sinna, svo athygli þeirra beinist ekki einungis að ungbarninu. Slík hegðun er 

talin hluti af eðlilegri þróun og mikilvæg fyrir samband systkina.  
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Að eiga systkini er talið vera mikilvægt fyrir þróun heilbrigðs persónuleika og 

sálfélagslegs þroska barna um allan heim en engin upplifun er þó eins (Berger, 1991; 

Dunn og Kendrick, 1979). Talið var að einbirni væru síður samvinnuþýð en rannsóknir 

sýna að einbirni eru frekar samvinnuþýð en systkini keppast frekar um hluti (Dunn og 

Kendrick, 1979). Einbirni eru heldur ekki síðri í sálfélagslegum þroska en systkini, 

jafnvel betri, því foreldrar sjá til þess að barnið læri með því að hitta reglulega önnur 

börn (Berger, 1991). Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á alhæfingargildi á eiginleika 

einbirna og systkina, heldur eru eiginleikar persónu- og aðstæðubundnir (Dunn og 

Kendrick, 1979).  

 

4.2 Systkinabönd 

í Biblíunni (1981) er mikið talað um systkini og bræður. Í þeim skilningi er talað um 

að kristnir einstaklingar tengjast í gegnum föður sinn á himnum, Guð. Jesús ávarpaði 

aðra menn sem systkini. Kristnir einstaklingar eru því trúsystkini og geta fundið þann 

kærleika og þann þroska sem fylgir systkinum. Systkini, bræður og systur, eiga 

einstaka tengingu sem engu öðru líkist. Systkini tengjast í gegnum foreldra sína og 

heimili og eru skilgreind út frá því. Til eru ýmsar tegundir systkina. Alsystkini eiga 

báða kynforeldra sameiginlega, hálfsystkini eiga annað kynforeldri sameiginlegt og 

stjúpsystkini eiga hvorugt foreldri sameiginlegt heldur tengjast með tengslum 

foreldra þeirra (Baham, Weimer, Braver og Fabricus, 2008). Einnig eru til kjörsystkini 

sem tengjast í gegnum ættleiðingu, fóstursystkini sem eiga sameiginlegt heimili og 

börn sem talin eru systkini en eru ekki skyld, til dæmis vegna vinabanda. Systkini sem 

einungis tengjast í gegnum heimili eða vinskap myndu ekki teljast systkini í lagalegum 

skilningi (Kiselica og Morril-Richards, 2007).  

Systkinasambönd eru sérstök, á annan hátt en samband barns við foreldri eða 

félaga. Systkini eiga sameiginlegan bakgrunn og svipaða reynslu og eiga í ævilöngu 

sambandi líkt og með foreldrum. Systkini eru oft á svipuðum aldri, bera svipaða 

eiginleika og viðhorf, líkt og með félögum. Eldri systkini eru mikilvæg þeim yngri sem 

fyrirmynd og stoð. Yngri systkini eru mikilvæg þeim eldri sem viðmiðun í þroska 

(Berger, 1991). Systkinasamband er einstakt og getur jákvætt samband haft góðar 

afleiðingar en neikvætt slæmar. Þegar sambandið er jákvætt hefur það uppbyggjandi 

þróun í för með sér. Ef sambandið er neikvætt einkennist það af ótta, skömm og 
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vonleysi (Kiselica og Morril-Richards, 2007). Meðal systkina kemur fram hlýja og 

ágreiningur. Hið neikvæða og hið jákvæða verður að halda jafnvægi, jákvæðu 

samskiptin verða að hafa yfirhöndina. Ef ágreiningurinn er meiri en hlýjan, milli 

systkina, getur það leitt af sér ýmis vandamál á borð við þunglyndi, kvíða og 

andfélagslega hegðun (Linares, 2006).  

 

4.3 Eiginleikar systkina 
Innan systkinahóps fer fram mikil þjálfun og undirbúningur fyrir frekari samskipti í 

lífinu. Einstaklingar þróa oftast með sér mismunandi eiginleika eftir því hvar þeir eru í 

systkinaröðinni. Elstu börn fá mikla athygli og eru foreldrar að læra um leið og þeir 

kenna barninu. Elstu börn bera gjarnan mikla ábyrgð og leiðbeina og ráðskast með 

yngri systkini (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Elstu systkinum 

vegnar oftast vel í skóla og starfi en geta haft minna sjálfstraust en yngri systkinin. 

Eldri systkini þurfa að venjast breytingum á heimili við fæðingu nýs systkinis. Yngri 

systkini fæðast aftur á móti inn í ákveðið umhverfi. Ágreiningur á sér gjarnan stað 

milli elsta systkinis og þess næsta, sérstaklega ef yngra systkinið lifir í skugga afreka 

þess eldra (Woolfson, 1995). Miðbörn lenda í samkeppni við systkini sín. Sérstaklega 

geta komið upp deilur og átök milli systra eða bræðra, aðallega ef stutt er á milli í 

aldri. Miðbarnið fær ekki eins mikla athygli og elsta barnið því færni þess er ekki hin 

sama. Miðbörn aðlaga sig að eldri og yngri systkinum, eru gjarnan félagslynd, öflug í 

félagsstarfi og samningshæf. Ef miðbörn finna sig ekki í hlutverki sínu geta þau fundið 

fyrir vanlíðan og sýnt neikvæða hegðun í von um athygli. Yngsta systkinið fær mikla 

athygli og umönnun. Yngsta barn er oft háð foreldrum og eldri systkinum. Það hikar 

jafnan við að axla ábyrgð og finnur eigin aðferðir til að fá sitt fram (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Yngstu systkinum þykir ósanngjarnt að þau 

fái ekki eins mikið frelsi og svigrúm og þau eldri en eldri systkinum þykir ósanngjarnt 

hversu mikið er látið eftir yngstu systkinum (Woolfson, 1995). Hlutverkaskipanin 

getur breyst ef eitt systkinið er fatlað eða veikt, þá tekur það oftast hlutverk yngsta 

systkinisins. Staða í systkinaröð hefur áhrif á hvernig foreldrar koma fram við barnið. 

Foreldrar sýna mestan skilning því barni sem er í sömu stöðu og það sjálft (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

 Tvíburar eiga alltaf systkini og tilskipaðan leikfélaga. Þeir þurfa þó ekki alltaf 
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að vera bestu vinir eins og margir halda, heldur vitna foreldrar um að mikill 

ágreiningur getur verið milli þeirra. Stundum getur ágreiningur og rifrildi verið svo 

mikil að foreldrar verða nánast ráðþrota. Ávallt þarf að gæta jafnræðis meðal tvíbura 

en ágreiningur getur varað langt fram eftir aldri. Á fullorðinsárum tala tvíburar um að 

þá hafi vantað persónulega athygli og örvun og að þeir hafi ekki verið álitnir sem 

sjálfstæðir einstaklingar. Tvíbura skortir aldrei leikfélaga og eru yfirleitt mjög hæfir 

félagslega. Þeir eiga auðvelt með að setja sig í spor annarra og leysa úr deilum 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

Systkini af sama kyni eru síður neikvæð í samskiptum en systkini af sitt hvoru 

kyni. Eldri systkini, af sama kyni, þekkja það hlutverk sem það yngra gengur inn í og 

geta oftast tekið þátt í sömu leikjunum. Yngri systkini af sama kyni heillast af 

hlutverkinu og nýta sér reynslu eldra systkinis til lærdóms (Dunn og Kendrick, 1979). 

Samanburður foreldra á börnum sínum getur ýtt undir afbrýðisemi barna. 

Afbrýðisemi getur varað fram á fullorðinsár og jafnvel ævina á enda. Þegar börn 

greinir á og þroskast, læra þau að umgangast fólk og hvernig á að haga sér í 

samskiptum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

Stöðugleiki fjölskyldna viðhelst með smá togstreitu, ágreiningur viðheldur 

jafnvægi. Samkeppni meðal systkina er þroskandi og hvetur einstaklinga til að leggja 

sig alla fram. Samkeppnin snýst ekki einungis um innri sigur meðal systkina heldur er 

reynt að ná athygli foreldra. Börn hafa þörf fyrir viðurkenningu annarra svo þau efist 

ekki um eigið gildi. Ef börn vilja þóknast öðrum of mikið getur það verið ókostur í 

framtíðinni. Ef börn ná ekki nægri athygli foreldra með fyrirmyndarhegðun þá sækja 

þau gjarnan í að sýna neikvæða hegðun. Þá beinist athyglin að erfiða barninu og 

getur þá fyrirmyndarbarnið fallið í skugga og þurft að taka til annarra ráða til að fá 

athygli. Ef samkeppnin reynist barninu ofviða getur það dregið úr þroska og leitt af 

sér sjúkleg einkenni. Ef einn meðlimur raskar jafnvægi fjölskyldunnar hefur það áhrif 

á alla. Ef barn sýnir neikvæða hegðun er sjaldnast spurt hvað að barninu sjálfu er, 

heldur er athugað hvað í umhverfinu fái barnið til að tjá slíka hegðun (Halldór 

Hansen, 1974). 
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5  Ofbeldi milli systkina 

Misjafnt er hversu mikla ýgi börn sýna og við hvaða aðstæður. Í sumum tilvikum er 

árásarhneigð barna einstaklingsbundin og í öðrum tilvikum aðstæðubundin. Börn 

beina árásarhneigð sinni að einstaklingum í kringum þau, sem í flestum tilvikum eru 

systkini þeirra. 

 

5.1 Ofbeldishegðun barna 

Þegar sálrænn vandi barna er skoðaður þarf að taka mið af ýmsu. Athuga þarf þroska 

barna, hvort frávik séu á mörgum sviðum. Hversu lengi og við hvaða aðstæður hefur 

barn sýnt ákveðna hegðun og hvort breyting hafi verið á hegðuninni. Sum börn sýna 

ekki vanlíðan út á við heldur verða lokuð og kvíðin. Andleg vanlíðan getur lýst sér í 

líkamlegum verkjum. Sum börn verða árásargjörn og fyrirferðamikil í viðleitni sinni 

við að losa um spennu. Þó eru börn sem sýna mismunandi einkenni við misjafnar 

aðstæður. Ástæður fyrir vanlíðan barns geta verið ýmsar, til dæmis spenna á heimili 

eða í skóla. Um leið og aðstæður breytast eða barn fær frí frá aðstæðunum geta 

einkennin skánað (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

Árásargirni barna felst oftast nær í valdabaráttu yfir hlutum og leikföngum. 

Árásargirni sem beinist að fólki er sjaldgjæfari (Berger, 1991). Hvatvísi barna og 

mótmæli á sjálfstæðisskeiði geta verið merki um heilbrigða þróun. Áhyggjuefni er ef 

barnið sýnir engin slík viðbrögð, hlýðir alltaf og lætur undan kröfum fullorðinna 

átakalaust. Uppeldi og uppeldisaðferðir skipta miklu máli. Kenna þarf barninu 

hvernig það á að beina reiði sinni og fjandsamlegum tilfinningum inn á 

heillavænlegar brautir. Margar athuganir sýna að drengir beina orku sinni meira að 

umhverfinu en stúlkur og þeir eru oft árásargjarnari en þær. Árásargjörn börn sýna 

meiri hvatvísi, reiði og óheftar tilfinningar gagnvart öðrum, en eðlilegt getur talist 

miðað við aldur þeirra og þroska (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

Börn sem beita ofbeldi nota það til að leysa almennan ágreining ef ekkert er að gert 

(Þingskjal 612, 1996-1997). 

Árásarhneigð getur lýst sér á misjafnan hátt eftir aldri og þroska barna. Flest 

börn sýna ofbeldishegðun upp að einhverju marki. Börn á aldrinum tveggja til þriggja 

ára tjá reiði sína með líkamlegum hætti, með því að beita hnefunum. Ef börn verða 

pirruð á systkinum sínum þá eru miklar líkur á að þau beiti sér líkamlega gagnvart 
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þeim, jafnvel þótt þau séu eldri. Þegar börn ná fjögurra til fimm ára aldri breytist 

hugsun þeirra og þau beita líkamlegu afli til þess að særa systkinið sem olli 

skaprauninni. Systkini byrja að slást hvort við annað þegar yngra systkinið er um 

fjögurra ára. Þetta á að sjálfsögðu ekki við um öll börn en þetta er tilhneigingin þegar 

um árásarhneigð er að ræða (Woolfson, 1995). 

Samkvæmt breskri rannsókn verður eitt af hverjum fimm börnum fyrir stríðni 

og eitt af hverjum tíu börnum stríða öðrum. Þessar tölur eru með þeim fyrirvara að 

stríðni er beitt með því markmiði að særa viðkomandi. Börn sem eru árásargjörn í 

skólanum eiga það til að vera árásargjörn heima fyrir líka. Foreldrar og 

umönnunaraðilar byrja að hafa áhyggjur af barni ef hegðun þess er óstjórnleg, 

óútreiknanleg og ástæðulaus (Browne og Herbert, 1997). 

 

5.2 Systkinaofbeldi 

Rannsóknir á systkinaofbeldi hófust uppúr 1970. Ekki hefur verið mikið rannsakað á 

þessu sviði og eru flestar rannsóknir gerðar á háskólanemum (Wallence, 2008). 

Ofbeldi milli systkina er minnst rannsakaða birtingarmynd fjölskylduofbeldis. Þó eru 

líklega mestar líkur á að verða fyrir þeirri tegund heimilisofbeldis (Eriksen og Jensen, 

2006). Skilgreining systkinaofbeldis er misjöfn milli fræðimanna. Sumir telja ofbeldi 

aðeins vera það sem foreldrar eða aðrir tilkynna sem brot á lögum. Jafnframt tala 

sumir einungis um líkamlegt ofbeldi á meðan aðrir tala um líkamlegt, andlegt og 

kynferðislegt ofbeldi. Hver og einn rannsakandi skilgreinir systkinaofbeldi fyrirfram 

og er oftast einungis gerður greinarmunur á ofbeldi og samkeppni milli systkina 

(Eriksen og Jensen, 2006). 

Sytkinaofbeldi er hegðunarmynstur milli systkina sem felur í sér að annar 

aðilinn brýtur á hinum og hlýtur því annar aðilinn ósæmilega meðferð gegn vilja 

sínum. Ofbeldið getur verið af ýmsu tagi, líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt. Eitt 

barn í  fjölskyldunni sýnir öðru ofríki. Systkinaofbeldi getur þó haldið áfram eftir að 

sjálfræðisaldri hefur verið náð (Wallence, 2008). Erfitt getur reynst að greina mörkin 

milli eðlilegrar systkinasamkeppni og systkinaofbeldis. Misbeiting á sér stað þegar 

annar aðilinn gerist árásaraðili gagnvart hinum (Kiselica og Morril-Richards, 2007). 

Þrátt fyrir ríg og afbrýðisemi sem upp kann að koma á milli systkina þá eru 

alvarleg meiðsl þeirra á milli ekki algeng. Því þarf að skoða þau tilvik vel. Einstök tilvik 
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ættu ekki að þurfa að valda áhyggjum en ef atvikin endurtaka sig þarf að skoða þau 

nánar. Í sumum tilvikum er það þannig að foreldri ögrar einu barnanna á þann hátt 

að viðbrögðin við ögruninni verða árás á systkini. Það telst misbeiting valds af hálfu 

foreldris (Jones, 1987). Foreldrar hafa strax áhrif á systkinabönd, frá fæðingu annars 

barns. Það er undir foreldrum komið hversu mikið þeir blanda yngri systkinum í 

félagslíf eldra systkinis og með hrósum og skömmum ýta þeir undir samkeppni milli 

systkina (Berger, 1991). Foreldrar geta haft mikil áhrif á hegðun milli systkina. Þegar 

foreldrar geta ekki greint á milli eðlilegs systkinarígs og svívirðinga getur það haft 

vissa áhættu í för með sér. Foreldrar geta styrkt slíka hegðun með því að losa um 

reiði. Reiði eykur árásarhneigð frekar en að draga úr henni. Margar rannsóknir hafa 

sýnt að börn séu líklegri til að sýna systkini sínu ofbeldishegðun ef foreldrar eru 

ofbeldishneigðir (Kiselica og Morril-Richards, 2007). 

 

5.2.1 Ofbeldi milli fóstursystkina 

Tiltölulega lítill hluti barna eru fósturbörn en þau eru engu að síður mikilvægur 

hópur, sem vert er að veita athygli. Samkvæmt upplýsingum frá Bandaríkjunum 

glíma fósturbörn, mörg hver, við læknisfræðileg, geðræn og skólabundin vandamál 

(Linares, 2006). Í rannsókninni kemur fram að 62% fóstursystkina greinast með 

geðræna röskun. Algengasta röskunin er athyglisbrestur með ofvirkni. Þetta er vert 

að hafa í huga því miklar líkur eru á að hegðunarvandamál auki líkur á 

systkinaofbeldi. Ef systkini ná ekki vel saman, getur það tengst miklum ótta og kvíða 

meðal yngri systkina. Samband milli systkina hefur forspárgildi um gæði vinabanda. 

Fósturbörn eiga því á hættu að mynda ekki góð tengsl við hefðbundna félaga. 

Systkinabönd eru mikilvæg þróun fyrir samskipti við félaga, því með þeim læra börn 

að fikra sig áfram og tjá viðeigandi hegðun. Systkinabönd geta verið eina stöðuga 

stoð fósturbarna vegna tíðra breytinga á umhverfi, s.s. nýtt fósturheimili, skóli og 

umhverfi. Aðkoma fósturforeldra skiptir miklu máli fyrir líðan barna (Linares, 2006). 

 

5.2.2 Ofbeldi milli stjúpsystkina 

Stjúpsystkini geta verið mjög ólík að upplagi, bæði í gegnum erfðir og uppeldi. Fólk er 

misjafnt í útliti, það er af mismunandi kynþætti, þjóðerni, kyni, aldri og skaphöfn. 

Allir hafa þörf fyrir að sérkenna sig. Skaphöfnin er að sumu leyti meðfædd en að öðru 
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leyti áunnin (Hallesby og Phil, 1938). Börn nýta sérkenni sín til að aðgreina sig frá 

systkinum sínum og þroskast á eigin leið. Stjúpsystkini, sérstaklega unglingar, reyna í 

mörgum tilvikum að vera ekki of mikið saman og þróa sérkenni sín (Baham o.fl., 

2008). Stjúpsystkini hafa oftast alist upp hvort í sínu umhverfi en deila svo heimili. 

Bakgrunnurinn og reynslan getur verið álíka, til dæmis að upplifa skilnað foreldra. 

Hins vegar geta stjúpsystkini oft lifað aðskildu lífi þó þau búi saman, umgangist hvert 

sína vini og þess háttar (Baham o.fl., 2008). 

 Í stjúpfjölskyldum getur komið upp misjafnt viðmót foreldra gagnvart 

börnum. Foreldrar eiga það til að vera í nánari tengslum við kynbörn sín heldur en 

stjúpbörnin. Ef börn hljóta mismunandi meðhöndlun þá getur það aukið ágreining 

þeirra á milli (Baham o.fl., 2008). Tengsl stjúpsystkina eru oft ekki eins djúp og milli 

kynsystkina. Ef samkennd vantar þá getur það aukið líkurnar á ofbeldi. Systkini í 

blönduðum fjölskyldum eru líklegri til að bera með sér tilfinningaleg vandamál.  

Félagsfærni er minni og þau eiga erfiðara með að bindast fjölskyldumeðlimum 

tilfinningaböndum, heldur en ef um kynsystkini væri að ræða (Khan og Cooke, 2008). 

 

5.3 Andlegt systkinaofbeldi 

Erfitt er að greina og fylgjast með andlegu ofbeldi. Oftast fer ofbeldið fram þegar 

foreldrar vita ekki til. Rígur er eðlilegur milli systkina en ofbeldi er þegar gerandi 

umgengst, til orðs og æðis, þolanda með lítilsvirðingu sem sviptir hann trú á sjálfum 

sér. Gerandi öðlast þá yfirhöndina í sambandinu með því að brjóta niður sjálfstraust 

hins (Kiselica og Morril-Richards, 2007). Andlegt ofbeldi getur falið í sér uppkallanir, 

háðung, smán, aukinn ótta, eyðileggingu persónulegra muna og jafnvel pyntingu 

gæludýra (Wallence, 2008). Andlegt systkinaofbeldi getur haft hastarlegar afleiðingar 

í för með sér. Þolendur geta tekið upp á því að gráta, öskra eða fela sig til að losna 

undan gerendanum. Marktækt samband er á milli upplifunar á andlegu ofbeldi í 

bernsku og þróun hegðunarvandamála, fíknar, einkenna hugsýki, geðrænna 

viðbragða, seinkun í þroska og tilrauna til sjálfsmorðs. Bæði gerendur og þolendur 

geta þróað með sér lágt sjálfsálit. Andlegt ofbeldi getur einnig verið skilgreint sem 

hluti af líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi (Kiselica og Morril-Richards, 2007). 
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5.4 Líkamlegt systkinaofbeldi 

Flestir sjá fyrir sér líkamlegt ofbeldi þegar talað er um ofbeldi. Líkamlegt ofbeldi felur 

í sér hverskonar snertingu sem ætluð er til að meiða. Ofbeldið getur verið með ýmsu 

móti; berja, bíta, slá, lemja, sparka, stinga, toga í hár, og fleira. Einnig geta ýmsir 

hlutir verið notaðir í þeim tilgangi að mynda sár og valda sársauka (Kiselica og Morril-

Richards, 2007). Langvarandi kitlur geta verið partur af líkamlegu ofbeldi (Wallence, 

2008). Aldur skiptir máli í þessum tilvikum. Börn yngri en 8 ára geta notað ofbeldi til 

að ná tökum á eignum. Eldri börn, 9-13 ára, geta notað ofbeldi til að ná valdi yfir 

ákveðnu svæði. Unglingar geta beitt ofbeldi í ágreiningi um verkefni og skyldur. 

Yfirleitt dregur úr líkamlegu ofbeldi milli systkina með aldrinum. Fórnarlömbin eiga 

þó á hættu að verða fyrir frekara ofbeldi í framtíðinni ef ekki er gripið inní 

aðstæðurnar af hálfu foreldra eða annarra (Kiselica og Morril-Richards, 2007). 

 

5.5 Sifjaspell systkina 

Kynferðislegt ofbeldi milli systkina er mögulega algengasta form kynferðislegrar 

misnotkunar af völdum einhvers nákomins. Vegna skyldleika er kynferðisleg 

misnotkun milli systkina talin sem sifjaspell. Til sifjaspells milli systkina telst 

óviðeigandi kynferðisleg hegðun miðað við aldur, sem er ekki hluti af forvitnilegri 

þróun (Kiselica og Morril-Richards, 2007). Sum kynferðisleg hegðun getur verið 

saklaus forvitni en sé gengið lengra telst það kynferðisleg misnotkun. Forvitni er 

oftast í formi leiks barna á svipuðum aldri (Wallence, 2008). Ýmsar birtingarmyndir, á 

borð við kynferðislegt augnatillit og þvingað áhorf á klámmyndir, geta haft jafn slæm 

áhrif og ef um kynmök er að ræða. Kynferðislegt ofbeldi milli systkina getur verið 

auðvelt að fela, því þar á sér ekki stað kynslóðarbrot. Þolendur afneita gjarnan 

verknaðinum til að koma í veg fyrir skömm, þar af leiðir fáar tilkynningar og 

upplýsingar um tíðni sifjaspella. Þolendur sifjaspells glíma við ýmis sálfræðileg 

vandamál. Ótti kemur oftar en ekki upp, reiði, skömm, niðurlæging og sektarkennd 

eru meðal þeirra tilfinninga sem þolendur finna. Þolendur eiga erfitt með að greina 

sársauka frá vellíðan og geta því oft átt erfitt með kynlíf á fullorðinsárum. Viðbrögð 

við uppgötvun sifjaspella skipta miklu máli. Fjölskyldur eiga erfitt með að sækja sér 

utanaðkomandi hjálpar en án slíks inngrips eru mestar líkur á að sifjaspellin haldi 

áfram (Kiselica og Morril-Richards, 2007). 
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 Þegar fullorðinn einstaklingur, til dæmis eldra systkin, nýtir sér barn 

kynferðislega eða beitir kynferðislegum athöfnum í því samhengi að heilsu eða 

velferð þess sé ógnað er talað um kynferðislega misnotkun. Greina má hvort barn 

hafi sætt kynferðislegri misnotkun út frá hegðunareinkennum og líkamlegum 

þáttum, til dæmis óþægindi og áverkar í kringum kynfæri, rifin eða blóðug föt, tíð 

þvaglát, þungun, bæld kynlöngun, lítil matarlyst og fleira (Wallence, 2008).  

 

5.6 Gerendur og þolendur 

Gerendur systkinaofbeldis eru í flestum tilvikum í senn gerendur og þolendur. Þeir 

eru líklegri til að verða fyrir ofbeldi af hálfu foreldra, eldri systkina eða annarra. 

Árásargjörn og ófélagslynd börn eiga á hættu að fá stimpil í samfélaginu sem 

hrekkjusvín. Gerendur eru einnig í meiri hættu á að misnota áfengi og vímuefni en 

aðrir einstaklingar (Kiselica og Morril-Richards, 2007). Gerendur ofbeldis kunna að 

vera með skerta sjálfsmynd og eru að leita að sjálfum sér (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 1995). 

Þolendur systkinaofbeldis eiga það sameiginlegt að vera yfirleitt háðir 

geranda sínum og eiga síður önnur styrkjandi sambönd. Barn getur verið 

berskjaldaðra fyrir ofbeldi ef það er lakara í þroska, líkamsvexti og menntun. 

Fórnarlömb eru stundum skilgreind með erfiða skapgerð eða ekki tekið mark á þeim 

vegna líkamlegra eða andlegrar vanhæfni. Þau flýja frekar heimili sitt sem unglingar 

en önnur börn og eiga á hættu að lenda í ofbeldissambandi á fullorðinsárum (Kiselica 

og Morril-Richards, 2007). 

Gerendur og þolendur eiga sameiginlega þá áhættu að dragast aftur úr í 

vitsmunaþroska, málþroska og í samhæfingu. Hegðun þeirra felst gjarnan í 

kvörtunum, martröðum, hræðslu og lélegum árangri í skóla. Þau finna fyrir depurð, 

árásargirni, tilfinningadeyfð, óreiðu og einangrun. Lágt sjálfsmat þeirra getur jafnvel 

leitt til sjálfsvígs (Kiselica og Morril-Richards, 2007). 
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5.7 Systkinaofbeldi og félagaofbeldi 

Ofbeldi gagnvart systkinum eða gagnvart félögum er ekki alfarið sama eðlis. Börn eru 

líklegri til að þræta við systkini sín heldur en vini. Aftur á móti eru börn einnig líklegri 

til að sýna systkinum sínum meiri hlýju og jákvæða hegðun heldur en vinum sínum 

(Berger, 1991). Þegar ofbeldishegðun milli systkina er borin saman við 

ofbeldishegðun meðal félaga virðist raunin sú að systkinaofbeldi felur í sér færri tilvik 

varðandi meiðsl, sjaldnar notaðir hlutir sem geta meitt og færri gerendur í hverju 

tilviki. Systkinaofbeldi er hins vegar líklegra til að vera langvarandi ástand. Fleiri 

einkenni fylgja þolendum ofbeldis af hálfu systkina heldur en af félaga. Yngri börn 

eru líklegri til að upplifa langvarandi systkinaofbeldi heldur en hin eldri. Unglingar 

sýna aðeins meiri einkenni sem þolendur af vægu systkinaofbeldi en aukning 

einkenna kemur ekki fram þó ástandið verði langvarandi. Ástæða þess að 

afleiðingarnar eru ekki eins miklar ef systkinaofbeldi gagnvart unglingum er meira, 

getur verið sú að ofbeldið sé af hálfu yngra systkinis sem á erfiðara með að læra að 

hafa stjórn á hegðun sinni (Finkelhor, Turner og Ormrod, 2006). Ein af alvarlegri 

afleiðingum systkinaofbeldis er að börn yfirfæra slíka hegðun yfir á aðrar 

kringumstæður, til dæmis meðal vina og í skóla. Mikið systkinaofbeldi hefur 

forspárgildi um félagaofbeldi (Ostrov, Crick og Stauffacher, 2006). 

 Rannsóknir hafa sýnt að mikil líkamleg árásarhneigð og ágreiningur eru í 

samskiptum milli systkina í bernsku. Það er ekki talið óeðlilegt miðað við að alast upp 

í miklu návígi í því umhverfi sem þau hafa ekki valið sér sjálf. Návígið býður þeim upp 

á að taka eftir og læra um árásarhneigð. Ekki eru öll systkini líkleg til ofbeldis enda 

getur aldursmunur og tengsl verið mjög misjöfn. Systkinaofbeldi er algengast meðal 

systkina sem eru á svipuðum aldri, ef eitt til þrjú ár eru á milli þeirra. Systur eru 

líklegri til að beita andlegu ofbeldi en bræður beita frekar líkamlegu ofbeldi (Ostrov 

og fl., 2006). 
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6  Tíðni systkinaofbeldis 

Umfang systkinaofbeldis getur mælst mismikið eftir því hver skilgreiningin er. Ef vítt 

er skilgreint þá verður hlutfallið hærra. Rígur milli náinna einstaklinga er algengur en 

greina þarf hvort hann sé innan eðlilegra marka eða teljist ofbeldi. Tíðni alvarlegs 

systkinaofbeldis er ekki mikil en rannsóknir geta sýnt mismunandi niðurstöður ef ekki 

er stuðst við sömu skilgreiningar. Líkur á systkinaofbeldi eru hærri meðal fjölskyldna 

þar sem barna- og paraofbeldi þrífst. Líkurnar eru meiri meðal fjölskyldna með 

barnaofbeldi heldur en paraofbeldi. Bæði kyn eru líkleg til að taka þátt í 

systkinaofbeldi, þrátt fyrir að strákar eru heldur líklegri gerendur en stelpur. Nýjustu 

rannsóknir benda til að systkini sem slást á uppeldisárum eru líkleg til að viðhalda 

árásarhneigðinni gagnvart maka sínum. Aldur barna skiptir máli, hvenær þau læra að 

taka upp eftir öðrum. Unglingar geta eytt meiri tíma utan heimilisins og lenda því 

jafnvel síður í ágreiningi við systkini heima fyrir. Viðbrögð foreldra skipta miklu máli, 

það hversu næmir þeir eru fyrir ofbeldishegðun (Wallence, 2008). Í rannsókn sem 

Dunn framkvæmdi kom í ljós að tveggja ára yngri systkini væru jafn líkleg til að 

þræta, stríða og slá og eldri systkini þeirra. Mæður eru þó tvisvar sinnum líklegri til 

að skamma eldri systkini (Browne og Herbert, 1997). 

 Systkinaofbeldi er mun algengara en flesta grunar. Í bandarískri könnun á 

heimilisofbeldi kom í ljós að hjá helmingi þeirra fjölskyldna sem tóku þátt, átti 

einhvers konar systkinaofbeldi sér stað innan árs. Systkinaofbeldi á sér einna helst 

stað þegar foreldrar fylgjast ekki með (Boer og Dunn, 1992). 

Gelles, Straus og Steinmetz gerðu rannsókn á systkinaofbeldi í Bandaríkjunum 

á áttunda áratug síðustu aldar. Niðurstöður sýndu að 40% barna tóku þátt í líkamlegu 

ofbeldi gegn systkinum og 85% beittu systkini sitt andlegu ofbeldi. Wiehe fann út að 

53 af hverjum 100 börnum beittu systkini sitt ofbeldi. Straus og Gelles fundu út að 

80% barna á aldrinum 3-17 ára beittu systkini sitt einhvers konar ofbeldi (Kiselica og 

Morril-Richards, 2007). Bresk rannsókn leiddi í ljós að 83% stráka og 74% stúlkna 

beita systkini sín líkamlegu ofbeldi. Meðal fullorðinna hafa 2% Breta verið 

kynferðislega misnotaðir af systkinum, oftast sem hluti af öðru ofbeldi (Browne og 

Herbert, 1997). Þessar niðurstöður endurspegla nokkuð víða skilgreiningu á 

systkinaofbeldi en einnig er vert að hafa í huga hvort verknaður hafi verið framinn til 

að særa eða í meinlausari tilgangi. 
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 Linares (2006) kannaði 254 systkini á fósturheimilum. Flest þeirra sögðust eiga í 

ágreiningi við systkini sitt, 68% sögðust eiga í miklum ágreiningi við systkini sitt og 

40% vera beitt eða beita líkamlegu ofbeldi gagnvart systkini sínu. Slíkur ágreiningur 

tengist minni hlýju á fósturheimili, meiri þunglyndiseinkennum, 

hegðunarvandamálum á fósturheimili og minni metnaði í skóla. Jákvæð samskipti 

systkina tengjast meiri hlýju foreldra, færri hegðunarvandamálum og öruggu uppeldi 

(Kiselica og Morril-Richards, 2007). 

 Talið er að andlegt ofbeldi sé stór hluti systkinaofbeldis. Í rannsókn á 

einstaklingum sem orðið höfðu fyrir systkinaofbeldi, höfðu 78% orðið fyrir andlegu 

ofbeldi. Bandarískar upplýsingar sýna að 0,12% barna verða fyrir kynferðislegri 

misnotkun af fullorðnum fjölskyldumeðlim samanborið við að 2,3% kvenna hafa 

verið misnotaðar kynferðislega af systkini sínu (Kiselica og Morril-Richards, 2007). Í 

könnun sem gerð var á konum með lotugræðgi kom í ljós að 60 af 158 þátttakendum 

höfðu verið kynferðislega misnotaðar, þar af 10 af systkini, í einu tilviki af systur 

(Boer og Dunn, 1992).  

 

 

7  Afleiðingar 

Þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið á systkinaofbeldi benda til þess að það 

leiði af sér neikvæðar tilfinningar og hegðun. Áhrifin eru langvarandi og sálræn. 

Systkinaofbeldi getur leitt af sér erfiðleika í samskiptum meðal systkina á 

fullorðinsárum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að stúlkur sem urðu fyrir ofbeldi af hálfu 

systkinis síns eiga það til að vera kvíðnari en aðrar. Drengir sem hafa brotið á systkini 

sínu eru líklegri til að leiðast út í fíkniefnaneyslu en aðrir (Eriksen og Jensen, 2006). 

 Stocker, Burwell og Briggs (2002) fundu út með langtímarannsókn sinni að 

ágreiningur systkina í bernsku getur haft afleiðingar á unglingsárum. Ágreiningur milli 

systkina á ákveðnum tíma hefur forspárgildi varðandi vanlíðan þeirra tveimur árum 

seinna. 

Börn hafa ekki mikið um það að segja hvað þau upplifa eða hvað gerist í 

kringum þau. Börn eru stundum ekki meðhöndluð á sanngjarnan hátt og hafa lítil 

sem engin völd í átakanlegum aðstæðum. Ef börn verða fyrir ofbeldi á uppeldisárum 

getur það valdið áhættuhegðun síðar á lífstíðinni. Afleiðingarnar geta til dæmis verið 
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beiting ofbeldis, þunglyndi, reykingar, offita, kynferðisleg áhættuhegðun, 

ófyrirhuguð þungun og vímuefnanotkun (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006). 

Afleiðingar heimilisofbeldis á börn geta falið í sér streitutengda sjúkdóma, rofin 

tryggðarbönd, erfiðleika með traust, óeðlilega góða hegðun, ótímabundið 

umönnunarhlutverk, sektarkennd, einangrun og ótta við endurtekningu ofbeldisins. 

Hætta er jafnframt á að börn taki ofbeldinu sem eðlilegum hlut (Hague og Malos, 

2005). Börn geta upplifað neikvæðar tilfinningar á borð við skömm, reiði, óöryggi, 

ótta, depurð og ráðaleysi. Afleiðingar geta komið fram í líkamlegum einkennum, til 

dæmis astma, exemi, mataróreglu, höfuðverkjum, magaverkjum, óreglulegum svefni, 

þroskaseinkun og seinkuðum málþroska. Börn geta auk þess lært ofbeldishegðun og 

fengið útrás fyrir árásargirni í skólanum eða meðal félaga (McGee, 2000). Þrátt fyrir 

þann skaða sem börn geta orðið fyrir þá hafa sum börn mikið þanþol og 

baráttutækni (Hague og Malos, 2005).  

Hægt er að greina hvort áverkar séu vegna ofbeldis eða ekki, þegar ekki fæst 

viðhlítandi útskýring. Óraunhæfar skýringar, breytilegar sögur af atburðum og 

seinkun þess að sækja sér aðstoðar, geta verið einkenni þess að um ofbeldi sé að 

ræða. Afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar af hálfu systkinis eru, á vissan hátt, 

ólíkar þeim sem verða af völdum ókunnugs einstaklings. Þá bresta tryggðarbönd. 

Börn eru í erfiðari stöðu, því gerandinn býr undir sama þaki (Wallence, 2008). 

 

 

8  Áhættuþættir 

Ýmsir þættir í umhverfi barna geta aukið líkur á systkinaofbeldi. Áhættuþættirnir eru 

oftast samspil margra þátta. Þar ber helst að nefna einkenni og framkomu foreldra, 

persónueinkenni barna, fjölskyldumynstur og menningarleg áhrif. 

 

8.1 Einkenni foreldra 

Þegar fjölskylduþættir og persónueinkenni eru skoðuð er talað um áhættuþætti á 

micro stigi. Þá er gert ráð fyrir áhrifaþáttum úr nánasta umhverfi og að breytilegt sé 

milli fjölskyldna hvort ofbeldi þrífist innan þeirra. Óskipulagðar fjölskyldur sem lenda 

í krísum hvað eftir annað eru líklegri til að þróa systkinaofbeldi. Áhættuþættir 

systkinaofbeldis eru meðal annarra foreldrar sem þjást af streitu og ofþjakaðir 
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umönnunaraðilar (Kiselica og Morril-Richards, 2007). Ágreiningur og neikvæðni milli 

systkina getur aukið streitu foreldra þeirra (Updegraff, Thayer, Whiteman, Denning 

og McHale, 2005). Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli foreldraeftirlits og tíðni og 

hörku systkinaofbeldis. Bágt foreldraeftirlit er til dæmis að leyfa börnum að vera 

afskiptalaus í miklum mæli. Ýmis hegðun foreldra getur styrkt systkinaofbeldi. Þar 

ber að nefna ef þeir láta sem ekkert sé, kenna fórnarlambinu um, taka ekki mark á 

frásögn barns, bregðast við með ofbeldi og ef þeir taka þátt í ofbeldinu. Í sumum 

óskipulögðum fjölskyldum veitir annað foreldrið öðru barninu meiri athygli en hinu. 

Sum börn fá aðallega neikvæða athygli á meðan systkini þeirra geta hlotið mikla 

jákvæða athygli. Foreldrið kemur með sterk viðbrögð sem lætur barnið finna til 

sektarkenndar (Kiselica og Morril-Richards, 2007). Hætta á systkinaofbeldi eykst í 

fjölskyldum þar sem ofbeldi gagnvart börnum tíðkast. Á ofbeldisheimilum skortir 

skýrar reglur um aga og hvernig taka skal á árásarhneigð. Líkamlegir eða andlegir 

vankantar auka líkur á að viðkomandi þjáist af systkinaofbeldi (Browne og Herbert, 

1997). Þeir sem beita börn ofbeldi geta borið einhvers konar áhættuþætti með sér. 

Það á einnig við um börn sem beita systkini sín ofbeldi. Slíkir áhættuþættir geta verið 

reynsla af ofbeldi í æsku, samþykki líkamlegra agarefsinga, þjáning af líkamlegum eða 

geðrænum kvillum, lítil sjálfstjórn í uppnámi, misbeiting vímuefna, félagsleg 

einangrun, þunglyndi eða lélegt sjálfstraust (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006). 

Börn eiga í meiri hættu á að verða fyrir systkinaofbeldi ef foreldrar eru þeim 

ekki innan handar og svala ekki grunnþörfum barns. Framkoma foreldra skiptir miklu 

máli og getur aukið streitu meðal barna (Kiselica og Morril-Richards, 2007). 

 

8.2 Einkenni barna 

Persónuleiki og skapgerð barna getur skipt miklu máli varðandi framkomu þeirra við 

systkini sín. Skapgerðir systkina passa stundum ekki saman. Ef systkini eru mörg þá 

geta sum parað sig saman og átt samleið, á meðan önnur systkini passa ekki eins vel 

saman (Baham o.fl., 2008). Þó svo eiginleikar sumra barna réttlæti ekki að brotið sé á 

þeim eða þau séu á nokkurn hátt sek um þann verknað, þá eru sum börn líklegri til 

að verða fyrir ofbeldi en önnur. Það á til dæmis við ef barn er fyrirburi, þroskaheft, er 

með líkamleg sérkenni, sýnir einkenni geðröskunar eða glímir við andlega eða 

líkamlega fötlun (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006; Freydís Jóna 



 

 26 

Freysteinsdóttir, 2005). Það sama á við um börn sem eru með skapgerð eða 

persónueinkenni sem talin eru til vandræða og börn sem eiga systkini sem fá mikla 

athygli frá foreldrum, einnig börn sem upplifa eða verða vitni að glæpsamlegu atferli 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006). Systkini eru líklegri til að sýna neikvæða 

hegðun í garð fatlaðs systkinis. Í því felst að tengslin eru ekki eins náin, þau eiga 

minna sameiginlegt og upplifa minni aðdáun og samkeppni (Boer og Dunn, 1992). 

Systkinabönd fela oftast í sér einstaklinga sem eru misjafnir varðandi vald, 

stöðu og hlutverk sem þeir taka sér eða er sett (Updegraff o.fl., 2005). Þættir sem 

geta haft áhrif á systkinaofbeldi eru m.a. aldur, kyn og fjölskyldusamsetning. Börn á 

aldrinum 4-7 ára eru líklegri til hefja systkinaofbeldi, á meðan 3 ára og yngri viðhalda 

ofbeldinu með hefnd. Eldri systkini níðast frekar á yngri systkinum og er hegðunin 

talin fara minnkandi með hækkandi aldri. Ofbeldi er algengara meðal systkina sem 

eru á svipuðum aldri. Sumir finna þó ekkert alhæfandi mynstur um aldur. Algengt 

mynstur er að eldri bróðir níðist á yngri systur. Drengir hóta oftar að meiða systkini 

sín en stúlkur (Eriksen og Jensen, 2006). Stráka skiptir meira máli yfirráð og staða. 

Þeir eru því líklegri til að útkljá ágreining með augljósri og líkamlegri ýgi. Stúlkur eru 

líklegri til að útkljá ágreining með minni ýgi. Ýgi tengist gæðum sambanda við systkini 

og foreldra á unglingsárum. Ýgi tengist nánd systkina og neikvæðni þeirra á milli 

(Updegraff o.fl., 2005). 

Siðgæði barna myndast að mestu af umhverfi og foreldrum. Siðgæði sumra 

foreldra er því miður ekki til fyrirmyndar og sýnir sig í börnum þeirra. Þrátt fyrir gott 

siðgæði foreldra þá skilar það sér ekki alltaf til seinþroska barna. Foreldrar geta verið 

með misgott siðgæði og getur það verið misvísandi fyrir barnið. Ef nánd og snerting 

við barnið er takmörkuð þá nær siðgæði ekki alltaf að skína í gegn (Halldór Hansen, 

1974). Líkur á systkinaofbeldi eru meiri meðal systkina sem ekki tengjast sterkum 

systkinaböndum, gerendur glíma þá síður við sektarkennd (Khan og Cooke, 2008). 

 

8.3 Fjölskyldumynstur 

Rannsóknir sýna mismunandi niðurstöður varðandi tengsl fjölskyldumynsturs og 

systkinaofbeldis. Þegar almennt er talað um misbresti í aðbúnaði barna þá er meiri 

áhætta í fjölskyldum þar sem fjölskyldumeðlimir eru fleiri en að meðaltali. Gelles og 

Straus fundu hins vegar út að misbúnaður í aðbúnaði barna væri algengari meðal 
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fjölskyldna með tvö börn (sjá í Eriksen og Jensen, 2006). Rannsóknir sem einblína á 

misbrest í aðbúnaði barna í heild sýna að meiri líkur eru á ofbeldi og vanrækslu í 

fjölskyldum með mörg börn, sérstaklega ef stutt er á milli þeirra í aldri og þau deila 

miklum tíma saman (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Í fjölskyldum einstæðra 

mæðra eru meiri líkur á misbrestum í aðbúnaði barna (Eriksen og Jensen, 2006; 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Einnig benda rannsóknir til þess að gerandinn er 

oft ekki blóðtengdur. Líkur á heimilisofbeldi geta því aukist við skilnað eða í 

blönduðum fjölskyldum (Eriksen og Jensen, 2006). Algengt mynstur kynferðislegrar 

misnotkunar er að stjúpfaðir misnoti stjúpdóttur (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005). Of fáar rannsóknir hafa verið gerðar um systkinaofbeldi í tengslum við 

fjölskylduhagi til að finna út mynstur sem hefur áhrif. Systkinaofbeldi hefur ekki verið 

mikið rannsakað eitt og sér heldur oftast sem hluti af heimilisofbeldi. Ofbeldi á 

heimilinu hefur mikil áhrif á ofbeldi milli systkina. Fjárhagsstaða fjölskyldunnar hefur 

mikið að segja, fátækt eykur líkur á ofbeldi gagnvart konum og börnum. Fjárhagsleg 

streita, auk vinnuumskipta heima fyrir, eykur líkurnar á systkinaofbeldi. Fjölskyldur 

þar sem ofbeldi viðgengst eru oftast félagslega einangraðri en aðrar. Skortur á 

þátttöku eða tengslum við félagasamtök, svo sem trúarsamfélag, stuðlar að 

systkinaofbeldi (Eriksen og Jensen, 2006). Það sem einkennir fjölskyldur sem líða 

misnotkun er einangrun, ójafnvægi, valdbeiting, vímuefnanotkun og áhrif á 

fjölskyldumeðlimi (Wallence, 2008). Fjölskyldur þurfa á stuðningi að halda. Ef 

stuðningur er mjög takmarkaður þá getur það aukið hættuna á ofbeldi. Stuðningur 

getur verið formlegur eða óformlegur, frá fjölskyldu, vinum og öðrum í umhverfinu 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

 

8.4 Menningaráhrif 

Ofbeldi getur stafað af víðtækari áhrifum en úr nánasta umhverfi. Macro kenningar 

leggja til að ofbeldishegðun sé lærð út frá stærri þáttum eins og menningu, trú og 

samfélagslegum gildum. Menning myndar hugmyndir fólks um uppeldi og hegðun 

innan fjölskyldu. Trú og þjóðerni skiptir miklu máli varðandi beitingu ofbeldis og 

hvernig litið er á ofbeldishegðun. Helsti munur milli trúarbragða varðandi samþykki 

ofbeldishegðunar, er hvort trúin byggir á einstaklingshyggju eða sameignarstefnu. 

Einstaklingar sem trúa á sameign, fórna sér fyrir fjöldann. Foreldrar sjá til þess að 
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börn hagi sér í samræmi við trúargildi og geta jafnvel notað til þess líkamlegan aga. 

Fylgjendur einstaklingshyggju leggja áherslu á sjálfstæði einstaklingsins og ala því 

foreldrar börn sín upp með það að markmiði að byggja upp sjálfstæði þeirra. 

Einstaklingshyggja eykur hættu á einangrun og að foreldrar líti á börnin sem sína 

eign, sem eykur líkur á beitingu ofbeldis (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Í 

sumum menningarheimum er systkinaofbeldi viðurkennd hegðun, til dæmis hjá 

rómönskum, þýskum og afrískum þjóðum. Þá halda systkini sambandi á 

fullorðinsárum þrátt fyrir misbeitingu í bernsku. Í flestum þjóðum virðist tilhneigingin 

vera sú að bæði gerendur og þolendur systkinaofbeldis eru líklegri til að lenda í 

ofbeldissambandi á fullorðinsárum, sem gerendur eða þolendur (Kiselica og Morril-

Richards, 2007). 

Sum samfélög virðast gera lítið úr systkinaofbeldi því þau telja það vera 

eðlilegan þátt í þroska barna. Í könnun í New York og Philadelphiu kom í ljós að 3% 

morða voru framin af systkini gagnvart systkini sínu. Þrjú af hverjum 100 börnum eru 

hættulega árásagjörn gagnvart systkini sínu (Wallence, 2008). 

Gelles og Cornell benda á í rannsókn sinni að bandarískir foreldrar telja sumir 

hverjir að ofbeldi milli systkina sé jákvætt. Þá fái börnin útrás og að það herði þau til 

að geta tekist á við árásargjarna hegðun í framtíðinni, af hálfu þeirra sem ekki eru 

þeim skyldir (Eriksen og Jensen, 2006). Sjö af hverjum tíu Ameríkönum finnst hluti af 

þroskaferli stráka að lenda í nokkrum slagsmálum (Browne og Herbert, 1997). 

Ofbeldi milli systkina er þannig jafnvel talið eðlilegt og í sumum menningarheimum 

talið að börn þroskist upp úr því og hafa þá foreldrar ekki miklar áhyggjur af þessari 

hegðun. Sum hegðun meðal systkina hefur viðgengist en myndi teljast óviðeigandi ef 

hún væri milli barns og annars meðlims fjölskyldunnar eða einhvers annars (Eriksen 

og Jensen, 2006). 

Ýmsir menningarlegir þættir í samfélaginu geta ýtt undir ofbeldi, hvar sem 

það kemur upp. Það getur til dæmis átt við í þjóðum þar sem ekki ríkir jafnrétti kynja 

eða stétta. Heimilisofbeldi getur viðgengst þar sem velferðarkerfi er ekki nægilega 

gott til að styðja fjölskyldur og til að mæta sérstökum þörfum einstaklinga. Fátækt, 

atvinnuleysi og auðvelt aðgengi að áfengi og vímuefnum getur aukið beitingu 

ofbeldis. Þannig geta ýmis gildi í samfélaginu styrkt eða dregið úr ofbeldi 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2006).  
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9  Kenningar  

Ýmsar kenningar liggja fyrir um skýringar á orsökum ofbeldis, sérstaklega milli 

tengdra einstaklinga. Fræðimenn eru ekki sammála um hvort ofbeldi í fjölmiðlum 

hafi áhrif á árásargirni barna. Sumir staðhæfa að ofbeldi í fjölmiðlum geti haft 

skaðleg áhrif. Áhrifskenningin gengur út frá því að ofbeldisatriði í sjónvarpi æsi 

einstaklinga upp og geri þá árásargjarna. Þar er réttlætt að „góði kallinn“ megi meiða 

„vonda kallinn“. Út frá því réttlæti börn og aðrir einstaklingar ofbeldishegðun ef hinn 

aðilinn sem ofbeldið beinist að, er „vondi kallinn“. Aðrir telja áhrifin vara í stuttan 

tíma og skili sér því ekki í langvarandi ofbeldishegðun (Garðar Gíslason o.fl., 1995).  

 

9.1 Karlaveldi 

Áður fyrr höfðu menn rétt til að aga konur sínar, börn og þjóna. Þessi hugmynd um 

vald er enn við lýði sums staðar í dag. Menn eru húsbændur heimilis síns og grípa 

þeir til sinna ráða til að halda uppi reglu og aga. Sumar kenningar segja að 

ofbeldishegðun sé persónubundin, einstaklingar sem eiga við sálræn og geðræn 

vandamál að stríða nota ofbeldi. Kenningin um að ofbeldið fari í hringi greinir frá því 

að börn læra af því sem þau hafa horft uppá eða þolað og framkvæma það sem þau 

kunna síðar meir. Líffræðilegar kenningar leggja upp með að karlar með hátt gildi 

hormóna (testósteróns) séu líklegri til að beita ofbeldi en aðrir. Femínistar berjast við 

að karlaveldið víki og jafnrétti komist á (Hague og Malos, 2005). 

Ofbeldi er gjarnan talið karlmannleg hegðun, að halda karlímyndinni og hafa 

völdin. Karlmenn eru oftar gómaðir fyrir ofbeldisbrot en konur. Karlar eru hlynntari 

líkamsrefsingum en konur (Garðar Gíslason o.fl., 1995). Árið 2000 voru tæplega 96% 

fanga í afplánun á Íslandi karlar. Hlutfallið hefur farið örlítið lækkandi síðustu ár og 

voru karlar tæplega 90% fanga árið 2008 (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2009). 

Algengasta mynstur systkinaofbeldis er bróðir sem beitir systur sína ofbeldi (Eriksen 

og Jensen, 2006). Skýringar á því má leita í karlaveldiskenninguna (Hague og Malos, 

2005).  
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9.2 Félagsnámskenningin 

Félagsnámskenningin gengur út frá tveimur þáttum, fyrirmynd og styrkingu 

hegðunar. Hrós og skammir styrkja eða letja ákveðna hegðun. Börn sjá og meta 

hvernig viðbrögð eru möguleg við ákveðinni hegðun (Wallance, 2008). Félagsleg 

námskenning gengur út frá að öll hegðun sé lærð. Árásarhneigð er því undir sömu 

lögmálum og öll önnur hegðun. Námskenningin neitar ekki að árás geti verið viss 

svörun við mótlæti en hún getur þó átt sér stað þegar ekkert mótlæti er til staðar. 

Mótlætiskenningin felur einnig í sér að neikvæð reynsla hafi áhrif á þörf fyrir útrás. 

Neikvæð reynsla getur verið líkamleg upplifun, til dæmis sársauki og hiti, sem kemur 

fram í reiði og veldur útrás og árás. Félagsnámskenningin telur gildismat vera 

misjafnt milli einstaklinga og að gildismatið ráði miklu um árásarhneigð fólks. Til að 

koma í veg fyrir ofbeldi og glæpi verða fyrirmyndirnar að vera í lagi. Aðra, jákvæðari 

hegðun er hægt að kenna og hægt er að leiðbeina fólki að bregðast rétt við þegar 

það er í uppnámi (Jakob Smári, 1993). 

Félagsnámskenningin og kenning um fjölskyldumynstur ganga út frá því að 

börn læri það sem fyrir þeim er haft og að ofbeldi sé lærð hegðun, aðallega af 

foreldrum (Eriksen og Jensen, 2006). Það getur jafnvel haft meiri áhrif á barnið að 

horfa upp á ofbeldi milli foreldra sinna heldur en að verða fyrir því sjálft. Systkini eru 

líka fyrirmyndir og læra því yngri systkini af þeim eldri. Mannasiðir eru lærð hegðun 

og lærist hegðunarmynstur af eldri systkinum (Baham o.fl., 2008). Aðrir telja þó að 

það hafi meiri áhrif að hafa sjálfur orðið fyrir ofbeldi, þá færist hlutverkaskipan í 

geranda frá þolanda. Foreldrar sem nota líkamlegar refsingar ýta undir 

fíkniefnaneyslu og afbrotahegðun hjá barni í framtíðinni (Eriksen og Jensen, 2006). 

Hermikenningin greinir frá því að áhorfendur sjái ákveðið hegðunarmynstur í 

bíómyndum og tileinki sér það með því að herma eftir þeirri hegðun. Þá eru sum 

börn líklegri en önnur til að taka upp ákveðna hegðun (Garðar Gíslason o.fl., 1995). 

 

9.3 Hvatakenningin 

Hvatakenningin gengur út frá því að árásarhvöt sé manninum eðlislæg, líkt og 

kynhvöt. Hvöt er ástand sem elur þörf sem þarf að svala. Þörfin eykst ef henni er ekki 

fullnægt. Hegðun manna beinist að hluta til að því að losa um þá spennu sem í þeim 

býr. Til að losa um árásarhvötina þarf útrás sem er æskilegast að losa um með þeim 
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hætti að það valdi ekki skaða, til dæmis í íþróttum (Jakob Smári, 1993). Árásarhvöt 

telst sálfræðileg hvöt en ekki líffræðileg og lærist út frá samskiptum fólks. 

Sálfræðilegar hvatir eru ofar í þarfapýramídanum en líffræðilegar frumhvatir 

(Atkinson o.fl., 1981/1988). Mótlætiskenningin telur árás vera viðbragð við mótlæti. 

Árás beinist að því eða þeim sem hindrar viðkomandi að ná settum markmiðum. Ef 

árásin beinist að öðru en hindruninni, þá hefur orðið tilfærsla til þess aðila (Jakob 

Smári, 1993). Neyti menn vímuefna getur það aukið líkur á losun árásarhvatar. 

Árásarhneigð býr í mönnum en hegðun undir áhrifum er lærð hegðun (Þingskjal 612, 

1996-1997). Menn læra að takast á við árásarhneigð, leita sér hjálpar eða losa um 

hana á þann hátt sem þeir þekkja, án þess að hún beinist að öðrum. Hvatakenningin 

telur árás vera skyndiatferli án skynsemi. Beiti menn ýgi ætti það að fullnægja 

þörfinni í nokkurn tíma. Hvatir búa í manneskjunni og er þessi kenning því nokkurs 

konar andstæða félagsnámskenningarinnar. Hvatningar og styrkingar í umhverfinu 

skipta miklu máli um hvernig viðbrögð einstaklingar nota til að losa um hvatirnar 

(Atkinson o.fl., 1981/1988). 

 

9.4 Persónuleiki og reynsla 

Persónuleiki og reynsla eru þættir á micro stigi sem geta útskýrt ofbeldishegðun í 

sumum tilvikum. Í rannsókn Eriksen og Jensen (2006) kemur fram að eiginleikar hvers 

og eins höfðu meiri áhrif á systkinaofbeldi heldur en uppbygging heimilishaldsins. 

Yngri og smærri drengir eru líklegri gerendur heldur en eldri og stærri. Þrátt fyrir að 

með aldrinum dragi úr ofbeldi þá eru um 2/3 táninga sem enn bíta og slá systkini sín 

oft á tíðum. Á yngri árum er ofbeldið oft meinlausara en þegar á líður. Eldri bræður 

eru líklegri gerendur en stúlkur. Breytur sem tengjast atvinnu foreldra hafa engin 

áhrif á ofbeldi milli systkina. Hjúskaparstaða foreldra getur haft áhrif á 

systkinaofbeldi og kvíða og depurð barna. Sérstaklega getur haft áhrif ef foreldrar 

hafa íhugað skilnað eða skilið. Ýmsir þættir eins og paraofbeldi, vímuefnaneysla, 

hjúskaparójafnvægi og óeðlileg kynímynd hafa áhrif á líkur á systkinaofbeldi. Meiri 

áhrif hefur það þó ef barnið hefur verið þolandi ofbeldis af hendi foreldris, 

sérstaklega móður. Agaaðferðir mæðra hafa áhrif á hegðunarmynstur og 

hegðunarvandamál barna. Hræðsla við skapofsa föður getur leitt til líkamlegs 

ofbeldis gagnvart systkinum (Eriksen og Jensen, 2006).  
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 Kenningar í sálsýkisfræði genga út frá því að þeir sem beita heimilisofbeldi 

þjáist af geðröskun, persónuleikatruflunum eða öðrum röskunum sem valda 

ofbeldishegðun. Hins vegar hefur ekki verið staðfestur sá sjúkdómur sem fær alla 

sem af honum þjást til að beita ofbeldishegðun. Áfengi og vímuefni eru gjarnan talin 

sem orsök ofbeldis en í raun hægt að líta á slíkt sem afsökun fyrir þeirri hegðun. 

Samband er á milli áfengis- og vímuefnanotkunar og ofbeldis en það er þó ekki beint 

orsakasamband (Wallance, 2008). 

 

 

10  Úrræði á Íslandi 

Engin sértæk úrræði til meðhöndlunar systkinaofbeldis eru í notkun á Íslandi. 

Systkinaofbeldi telst til heimilisofbeldis og er meðhöndlað sem slíkt. 

Barnaverndarnefndir skrá hvorki gerendur í málum né hver tengsl þeirra eru við 

þolendur (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, munnleg heimild 31. mars 2010). Foreldrar 

eru ætíð ábyrgir fyrir börnum sínum þó þeir séu ekki sekir um brot gagnvart þeim. 

Þolendum er sinnt á vegum barnaverndaryfirvalda og farið er eftir lögum um 

barnavernd (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). Barnahús er úrræði á vegum 

Barnaverndarstofu. Það er ætlað fyrir börn sem hafa sætt kynferðislegu áreiti eða 

ofbeldi. Þar sameinast dómari, ákæruvald, lögregla, barnaverndaryfirvöld og læknar 

við að sinna slíkum málum. Í Barnahúsi er reynt að tryggja barni sem besta og 

faglegasta þjónustu á einum stað (Barnaverndarstofa, e.d.). Barnahús sinnir börnum, 

hvort sem er gerendum eða þolendum. Stundum er erfitt að greina hvort 

kynferðislegur leikur sé einungis leikur eða áreiti, en þá er tekið mið af aldri og 

þroska (Barnaverndarstofa, 2004). Barnaverndarstofa rekur nokkur 

meðferðarheimili, ætluð fyrir börn sem hafa brotið af sér. Þá er ekki spurt gegn 

hverjum brotið var, heldur fær barn meðferð og það undirbúið til að snúa aftur til 

síns heima.  

 Samin var áætlun árið 2005, á vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins, 

til að fyrirbyggja ofbeldi á heimilum og kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Ekki er 

sérstaklega greint frá systkinaofbeldi eða farið út í sérstök úrræði fyrir gerendur. Í 

áætluninni er gengið út frá því að foreldrar beri ábyrgð á börnum sínum og að 

refsivert sé ef þeir sinni ekki hlutverki sínu. Aðalstefna áætlunarinnar er að auka 
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meðvitund foreldra, fagaðila og almennings um áhættuþætti heimilisofbeldis til að 

geta brugðist rétt við. Með rannsóknum á að stuðla að forvörnum gegn ofbeldi 

gagnvart börnum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). 

 Þegar börn ná 15 ára aldri verða þau sakhæf og því talin ábyrg gjörða sinna. 

Ungir afbrotamenn hljóta gjarnan aðeins öðruvísi úrræði en eldri afbrotamenn. Til 

dæmis er reynt að notast við sáttamiðlun og samfélagsþjónustu. Börn eru sakhæf 

þegar þau hafa náð 15 ára aldri en fyrir 18 ára aldur eru þau á ábyrgð forsjáraðila 

sinna (Almenn hegningarlög, nr. 19/1940). Almenn hegningarlög (nr. 19/1940) greina 

frá refsingum við afbrotum. Í þeim er í einni grein fjallað um refsingar er tengjast 

systkinaofbeldi. Í 200. grein segir að refsing við kynferðismökum milli systkina sé 

fangelsi í allt að 4 ár en ef annað eða bæði hafa ekki náð sjálfræðisaldri við 

verknaðinn má fella refsinguna niður.  

 Ýmsar stofnanir veita börnum sem sætt hafa ofbeldi aðstoð. Til dæmis skólar, 

heilsugæslustöðvar, trúarsöfnuðir, sálfræðingar og aðrir sérfræðingar og sérhæfðar 

stofnanir. Á það við um þolendur og gerendur.  
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11  Hlutverk félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar eru fagaðilar sem hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Þeir fara eftir ákveðnum 

siðareglum og gæta mannréttinda einstaklinga (Landlæknisembættið, 2008). 

Félagsráðgjafar þurfa að vera öruggir og vinna inn traust og öryggi þolenda. Í starfi 

sínu styðja þeir einstaklinga sem hafa þolað ofbeldi og nýta ráðgjafarhæfni sína til að 

fá þá til að deila sögu sinni. Skjólstæðingi þarf að líða vel, því er mikilvægt að 

umhverfið sé öruggt og afslappandi. Þrýstingur fær fólk ekki til að tala einlægt um 

persónulega hluti. Þolendur koma ekki alltaf sjálfviljugir til félagsráðgjafa og eru því 

ekki alltaf jákvæðir og samvinnuþýðir. Fyrsta skrefið er að skjólstæðingar mæti til 

félagsráðgjafa, sem gefur honum tækifæri til að hjálpa. Stundum mæta 

félagsráðgjafar óraunhæfum kröfum og væntingum í starfi sínu en á ríður að gæta 

trúnaðar við skjólstæðinga (Hague og Malos, 2005). 

Mikil ábyrgð fylgir starfinu, til dæmis að bera velferð barns fyrir brjósti. 

Margir félagsráðgjafar upplifa mikla streitu, kvíða og þreytu. Félagsráðgjafi verður að 

þekkja afleiðingar heimilisofbeldis hjá barni. Afleiðingarnar geta vera skamm- eða 

langvinnar og koma fram í líkamlegum, tilfinningalegum og hegðunartengdum 

vandamálum. Einnig þarf að skoða að hve miklu leyti barnið varð fyrir ofbeldinu. 

Mikil tengsl eru á milli makaofbeldis og ofbeldis gagnvart börnum. Sumar rannsóknir 

sýna að börn séu misnotuð í 1/3 til 2/3 tilfella. Aðrar sýna að börn séu beitt ofbeldi í 

70% tilvika. Börn vita nánast undantekningalaust af heimilisofbeldi, ef það á sér stað, 

hver sem aldur þeirra og þroski er. Seigla barna og persónulegar skoðanir geta verið 

lykilatriði fyrir félagsráðgjafa að vinna með (Hague og Malos, 2005). 

Í vinnu með börnum sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu eru 

félagsráðgjafar mikilvægir. Þeir sjá aðallega um mat á aðstæðum og að skipuleggja 

úrræði fyrir börnin og fjölskyldur þeirra. Til þess að vinna þetta vel þurfa þeir að hafa 

þekkingu á undirstöðu eðlilegs þroska barna. Þeir þurfa að þekkja einkenni vanrækslu 

og ofbeldis og að geta fundið það út hjá viðeigandi fjölskyldum. Félagsráðgjafar, eða 

aðrar fagstéttir, ættu að geta hjálpað börnum að tjá sig um erfiðleika, væntingar og 

tilfinningar. Fagaðilar þurfa að geta sett sig í spor barna og skynjað hvernig upplifun 

þeirra innan fjölskyldunnar er. Hægt er að nýta myndlist, leik, barnasögur, tölvur eða 

önnur hjálparráð til að fá börn til að opna sig og tjá  (Stevenson, 2007). 

Sumir félagsráðgjafar eiga erfiðara með að tala við börn en fullorðna. 
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Fagmenn þurfa að vera öruggir í starfi með börnum (Stevenson, 2007). Jákvæð 

viðbrögð og samhygð félagsráðgjafa skiptir miklu máli. Þegar mál hefjast er þörf á 

vingjarnlegu viðmóti, því þolendum líður illa. Þar með myndast traust og hægt er að 

vinna með málið út frá góðum grunni. Börnum finnst þau stundum ekki fá nægilegar 

upplýsingar um hvernig málum er háttað. Þegar börnum eru gefnar nægilegar 

upplýsingar, þykir þeim þau vera marktæk og að hlustað sé á þau (McGee, 2000). 

Þegar barn beitir systkini sitt ofbeldi getur félagsráðgjafi velt fyrir sér hvort 

önnur börn hafi einnig orðið fyrir ofbeldi sama barns. Einnig hvort foreldrar séu hæfir 

til að hafa umsjá með börnum sínum. Ef barn sætir systkinaofbeldi þá eru miklar líkur 

á að það sæti ofbeldi frá öðrum líka, svo sem foreldrum (Wallence, 2008). 

Meginhluti systkinaofbeldis er ekki tilkynnt til félagsþjónustu. Sumpart vegna 

þess að líkur á uppljóstrun eru litlar. Sumpart vegna þeirra ranghugmynda að 

kynferðisleg hegðun milli systkina sé alltaf hluti af eðlilegri þróun, sem og sú 

tilhneiging að samþykkja ofbeldishegðun milli systkina sem eðlileg einkenni 

fjölskyldulífs (Caffaro og Conn-Caffaro, 2002). Margir hika við að leita sér hjálpar 

vegna heimilisofbeldis, vegna hættunnar á að börnin verði tekin af heimilinu. En því 

lengur sem börn þurfa að líða slíkt ofbeldi, þeim mun verri geta afleiðingarnar orðið. 

Ef sagt er rétt og vel frá þá styður félagsráðgjafi fjölskylduna og reynir að koma henni 

frá ofbeldismanninum (Wallence, 2008). Börn þurfa mikinn kjark til að greina frá 

hvers konar ofbeldi. Mikilvægt er að trúa barninu og sýna því að það sé rétt að segja 

frá. Rétt viðbrögð skipta miklu máli fyrir afdrif barnsins (Barnaverndarstofa, e.d.).  

 

 

11.1 Starfsvettvangur félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar starfa á ýmsum stofnunum í samfélaginu. Eitt af þeirra helstu 

hlutverkum er að sinna fjölskyldum í vanda. Félagsráðgjafar koma að málum barna 

sem orðið hafa fyrir ofbeldi eða annarri misnotkun hvort sem það er af völdum 

fullorðins einstaklings eða systkinis. Þá ber helst að nefna félagsráðgjafa sem starfa á 

vegum barnaverndaryfirvalda. Málum er sinnt í því umdæmi þar sem barnið á 

lögheimili. Félagsráðgjafi/ráðgjafi sinnir barninu og veitir því og fjölskyldu þess 

viðeigandi stuðning. Samkvæmt barnaverndarlögum á Íslandi eru foreldrar eða 

forsjáraðilar ábyrgir fyrir velferð barns síns. Hafi systkinaofbeldi átt sér stað er það þá 
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einnig á þeirra ábyrgð (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Félagsráðgjafar starfa einnig í sumum grunnskólum landsins. Nemendum er 

þá veitt persónuleg ráðgjöf eftir þörf. Skólafélagsráðgjafar veita nemendum þjónustu 

og halda trúnaði við þá. Ráðgjöfin er einstaklingsmiðuð og fundin út úrræði miðað 

við aðstæður heima fyrir og í skóla. Skólafélagsráðgjafi greinir andrúmsloft í 

skólanum og leggur sitt af mörkum til að draga úr neikvæðum áhrifum. Hann vinnur í 

samráði við heimili og forsjáraðila nemenda. Félagsráðgjafi í skóla veitir starfsfólki og 

kennurum handleiðslu auk þess sem hann tilkynnir mál til barnaverndaryfirvalda 

þegar þörf krefur. Barnavernd og forvarnir byggja á þörfum og aðstæðum nemenda 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 
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Umræða  

Fæstir líta á neikvæð samskipti milli systkina sem ofbeldi og gera því ekki mikið úr 

því. Rígur milli systkina er hluti af þroskaferli barna og undirbýr þau fyrir almenn 

samskipti í lífinu. Forsjáraðilar þurfa að gæta hófs, mega ekki samþykkja neikvæða 

hegðun og greina á milli leiks og alvöru. Systkini eru einstök, hvert og eitt, sem varla 

þarf að útskýra. Hver og einn upplifir systkinatengsl sín á sinn hátt og veit að þeim 

geta fylgt bæði jákvæðar og neikvæðar stundir. Eins og meðal annarra einstaklinga 

getur ofbeldi átt sér stað milli systkina. Að lifa við ofbeldi er aldrei ásættanlegt. 

Ofbeldi er ekki skynsöm lausn í nokkurri deilu eða við nokkrar aðstæður. Ofbeldi 

getur þó verið dulið, sérstaklega andlegt ofbeldi en er engu að síður 

mannskemmandi. 

 Að eignast systkin er mikil breyting í lífi barns. Það er undir foreldrum komið 

að sjá til þess að öll börn fái næga athygli svo ekki sé ýtt undir óheilbrigða samkeppni 

milli þeirra. Uppeldi hefur mikið að segja varðandi hegðun barna. Ekki er hægt að 

alhæfa hvort ofbeldishegðun barna sé tilkomin vegna persónulegra eða umhverfis 

þátta. Umhverfið hefur þó mikið að segja, til dæmis hvort ákveðin hegðun sé 

ásættanleg eður ei. Börn eru líklegust til systkinaofbeldis ef ofbeldi tíðkast á 

heimilinu. Það segir nokkuð til um að foreldrar hafi allmikið að segja um hegðun 

barna sinna.  

Hér hefur verið greint frá systkinaofbeldi almennt séð. Á Íslandi er hugað að 

réttindum og uppeldisaðstæðum barna. Aðstæður eru skoðaðar varðandi foreldra en 

ekki er lagt mikið upp úr sambandi milli systkina. Löggjöfin er stoð þjóðarinnar til að 

hjálpa börnum að lifa við viðunandi uppeldisskilyrði. Athyglisvert væri að rannsaka 

aðstæður og tilfelli systkinaofbeldis á Íslandi. Gera þyrfti grunnrannsókn til að skoða 

þætti eins og tíðni og alvarleika systkinaofbeldis hér á landi. Mikil skriffinnska fylgir 

barnaverndarmálum. Hins vegar væri hentugt að skrá gerendur. Þá væri hægt að 

nýta upplýsingarnar í rannsóknir og finna úrræði í forvarnarskyni. Ofbeldi virðist 

almennt ekki samþykkt hegðun á Íslandi en viðgengst á einstaka heimilum (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Systkinaofbeldi getur verið hluti af öðru heimilisofbeldi. Engu að 

síður þyrfti sértæk úrræði á Íslandi sem taka sérstaklega á systkinaofbeldi. 

Félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar þurfa að vera meðvitaðir um möguleikann á 

systkinaofbeldi og hafa augun opin fyrir því. Enginn ætti að þurfa að búa við þær 
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afleiðingar sem geta fylgt systkinaofbeldi. Því er mikilvægt að grípa sem fyrst inn í 

aðstæður til að draga úr skemmandi áhrifum. Systkini ættu að tengjast órjúfanlegum 

tryggðarböndum og hafa jákvæð áhrif á líf hvers annars. 
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