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Útdráttur  

Erlendar rannsóknir benda til að gæludýraeign og samskipti við dýr geti haft jákvæð 

áhrif á geðheilsu. Jafnframt hefur verið sýnt fram á tengsl á milli illrar meðferðar á dýrum, að 

hafa orðið vitni að slíku, og geðraskana og andfélagslegrar hegðunar. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að auka vitneskju um viðhorf, reynslu og meðferð íslenskra háskólanema á 

dýrum og skoða tengsl þessara þátta við samúð með öðru fólki. Samúð með öðrum er 

vísbending um félagslega færni og þar með geðheilsu, en skortur á samúð er áhættuþáttur 

ofbeldishegðunar. Um er ræða þversniðsrannsókn, sendir voru spurningalistar á 9336 

nemendur við Háskóla Íslands, 719 einstaklingar svöruðu. Niðurstöðurnar sýndu að 85,4% 

þátttakenda áttu gæludýr í æsku en 57,7% nú á fullorðinsárum, 8,7% þátttakenda  höfðu 

drepið eða meitt dýr viljandi og af engri góðri ástæðu. Karlmenn urðu oftar vitni að því þegar 

dýr voru drepin og voru sjálfir oftar gerendur í drápi á dýrum. Þátttakendur sem umgengust 

dýr í æsku, hvort sem var með gæludýraeign eða að hafa búið í sveit, virtust hafa meiri samúð 

heldur en aðrir þátttakendur (α≤0,05). Þeir þátttakendur sem höfðu sýnt grimmd í garð dýra 

höfðu minni samúð með fólki heldur en aðrir þátttakendur (α≤0,05). Rannsókna er þörf í 

íslensku samfélagi á áhrif gæludýraeignar á geðheilsu og hvaða áhrif og þýðingu slæm 

meðferð á dýrum geti haft fyrir einstaklinginn. 

  
  
 
 
 

Lykilorð: Ill meðferð á dýrum, viðhorf til dýra, samúð, geðheilsa. 
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Abstract 

Previous research has shown that pet ownership and human-animal interaction can have 

a positive impact on mental health. Furthermore, relations have been found between acts of 

cruelty towards animals, or having witnessed such, and mental disorders and antisocial 

behavior. The purpose of this study was to increase knowledge about experience, treatment, 

and attitudes, of Icelandic university students towards animals. Also, to examine the 

relationship between these factors and empathy for other people. Empathy for others is an 

indicator of social skills and therefore mental health and lack of empathy is also a risk factor 

for violent behavior. This is a cross-sectional study. Questionnaires were sent to 9336 

students at the University of Iceland and 719 students responded. The findings show that 

85.4% of the participants owned a pet in childhood and 57.7% in the present days; and that 

8.7% of the respondents had intentionally, and without a good reason, hurt or killed an 

animal. Male participants had more often witnessed and/or participated in killing of animals. 

Participants who either owned a pet in childhood or lived at a farm seemed to have more 

empathy towards others than other participants (α≤ 0.05). Participants who had shown cruelty 

toward animals had less empathy towards others than other participants (α≤ 0.05). Further 

research is needed within the Icelandic population that examines the influence of human-

animal interactions on mental health. There is also need to examine what affects and meaning 

animal cruelty can have for the individual. 

 

 

 

Keywords: animal cruelty, attitudes towards animals, empathy, mental health. 
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Inngangur 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að auka vitneskju um viðhorf, reynslu og meðferð 

íslenskra háskólanema á dýrum ásamt því að skoða hvort tengsl séu á milli þessara þátta við 

samúð og geðheilsu. Lagt var upp með að kanna hversu algeng gæludýraeign er og hver 

reynsla þátttakendanna væri af samfélagslega samþykktu dýradrápi, einnig var könnuð 

reynsla af illri meðferð á dýrum, og var lögð sérstök áhersla á þann þátt. Tilfinningatengsl 

þátttakenda við gæludýrin sín voru skoðuð, ásamt tilfinningum í garð annars fólks með 

áherslu á hversu sterka samúð þeir hefðu með öðru fólki.  

Þessi rannsókn er hluti af stærri alþjóðlegri rannsókn sem fer fram í fjórum löndum, á 

Íslandi þar sem rannsakandi er Páll Biering, í Kanada, þar sem rannsakandi er Beth Daly, 

Bandaríkjunum, þar sem rannsakandi er Bill Henry og Ástralíu, þar sem rannsakendur eru 

Nikola Taylor og Tania Signal. Gagna er aflað með rafrænum spurningalistum sem lagðir eru 

fyrir framhalds- og háskólanema, en spurningalistarnir eru eins í öllum löndunum. Tilgangur 

þessarar alþjóðlegu rannsóknarinnar er fyrst og fremst að skrá það sem er líkt og ólíkt á milli 

landanna, niðurstöðurnar verða bornar saman og verði einhver munur þar á milli er líklegt að 

farið verði í frekari rannsóknir til þess að skýra þann mun. 

Fljótt á litið gæti virst sem að meðferð og viðhorf til dýra hafi lítið með hjúkrun að gera 

en ýmsar ástæður eru fyrir því að svo er ekki. Ýmsar erlendar rannsóknir benda til þess að 

gæludýraeign og samskipti við dýr geti haft jákvæð áhrif á geðheilsu (Hart, Hart og Mader, 

1990; Morley og Fook, 2005; Rosetti og King, 2010; Rothe, Vega, Torres, Soler og Pazos, 

2004). Sýnt hefur verið fram á tengsl á milli illrar meðferðar á dýrum eða því að hafa orðið 

vitni að slíku, við geðræn vandamál, andfélagslega hegðun og hegðunarvandamál (Flynn, 

2000; Merz-Perez, Heide og Silverman, 2001; Sherley, 2007). Einnig benda rannsóknir til 

þess að reynsla af illri meðferð á dýrum á barnsaldri sé einn áhættuþáttur fyrir ofbeldishegðun 

gagnvart fólki og afbrotum síðar á lífsleiðinni (Ascione og Shapiro, 2009; Flynn, 2000; 
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Henderson, Hensley og Tallichet, 2011). Flestir eru líklega sammála um að ill meðferð á 

dýrum sé siðferðislega röng. Vekja þarf athygli á því hvaða vísbendingar þessi hegðun getur 

gefið um aðstæður þeirra sem beita dýr illri meðferð, ásamt því hvaða orsakir og afleiðingar 

þessi hegðun getur haft. Því er mikilvægt að opna augu fólks um þennan vanda, sér í lagi 

heilbrigðisstarfsfólks og gera það meðvitað um að um raunverulegt heilbrigðisvandamál geti 

verið að ræða sem snertir ekki aðeins dýraeigendur, dýravini og dýrin sjálf, heldur samfélagið 

allt.  

Eitt af meginhlutverkum hjúkrunarfræðinga er að efla heilbrigði, bæta líðan og lina 

þjáningar (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.), vegna þessa og þeirra orsaka og 

afleiðinga sem ill meðferð á dýrum getur haft fyrir gerandann er mikilvægt að þeir láti þetta 

málefni sig varða. Hjúkrunarfræðingar eru aðgengilegir í samfélaginu og auðvelt er fyrir 

almenning að komast í samband við þá. Starfsvettvangur þeirra er einnig breiður, svo sem í 

skólum, heilsugæslum og sjúkrahúsum og því ættu þeir að vera í góðri stöðu til að geta komið 

auga á vandann, þar sem hann er til staðar. Hjúkrunarfræðingar hafa viðamikla þekkingu og 

ættu að einhverju leyti að geta tekist á við vandann, svo sem með forvörnum, skimunum og 

viðtölum og einnig unnið í samvinnu með öðrum fagstéttum. Þeir eiga líka almennt að hafa 

góða yfirsýn yfir þau úrræði og leiðir sem standa skjólstæðingum þeirra til boða en í dag eru 

takmörkuð úrræði í boði fyrir þessa einstaklinga. Með starfsvettvang, reynslu og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga að leiðarljósi, ásamt þeim niðurstöðum rannsókna sem sýna að ill meðferð 

á dýrum geti verið hættumerki og þeim jákvæðu áhrifum sem dýr geta haft á geðheilsu fólks, 

má sjá að þetta málefni skiptir miklu máli fyrir hjúkrun. Þrátt fyrir mikilvægi þessa 

málaflokks hefur hann fengið litla athygli frá heilbrigðisstarfsfólki þangað til nýlega og er 

mikilvægt að bæta þar úr. 

Slæm meðferð á dýrum er vítt hugtak og eru til margar skilgreiningarnar á því. DeGue 

og DiLillo (2009) skilgreindu slæma meðferð á dýrum sem vanrækslu eða að valda þeim 
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vísvitandi líkamlegum sársauka eða áverka. Með vanrækslu var til dæmis átt við að neita dýri 

um mat, vatn eða læknismeðferð og óhóflega innilokun. Dæmi um að valda dýrum sársauka 

eða áverka var til dæmis með því að berja, skjóta eða drekkja dýri, láta það berjast við annað 

dýr eða nota dýr við kynferðislegar athafnir. Þetta á við um hvaða dýr sem er, hvort sem um 

ræðir gæludýr, húsdýr eða villt dýr. Ef til vill orðaði Ascione (1993) best eina af þeim 

fjölmörgu og breytilegu skilgreiningum á grimmd gagnvart dýrum, en hann lýsti dýraofbeldi 

svona: „Samfélagslega óásættanleg hegðun þar sem dýri er valdið ónauðsynlegum sársauka, 

þjáningum, neyð og/eða dauða af ásettu ráði“ (bls. 228). Þessi skilgreining útilokar aðgerðir 

sem geta skaðað dýr en eru samt samþykktar í samfélaginu, svo sem  löglegar veiðar og 

ákveðin landbúnaðar- og dýralæknastörf (Ascione, 2001).  

Þessar skilgreiningar eru í nokkru samræmi við íslensk lög um dýravernd nr. 15/1994, 

en í 2. grein sem tekur til allra dýra, einkum þeirra sem eru í vörslu eða umsjón manna, segir: 

„Skylt er að fara vel með öll dýr. Óheimilt er að hrekkja dýr eða meiða. Forðast skal að 

ofbjóða kröftum þeirra og þoli“. Í 3. grein laganna segir: „Eigendum eða umráðamönnum 

dýra ber að sjá þeim fyrir viðunandi vistarverum og fullnægjandi fóðri, drykk og umhirðu“. 

Einnig kemur fram í 3. grein laganna að tryggja skuli dýrum frelsi til hreyfingar og að 

fylgjast skuli með heilsu dýranna og gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir 

vanlíðan þeirra.  

Ýmsir heimspekingar hafa skrifað og rætt um hvað telst til slæmrar meðferðar á dýrum 

en einnig af hverju sú hegðun er óæskileg að hálfu manna. Sem dæmi má nefna Immanuel 

Kant sem komst að þeirri niðurstöðu að menn sem væru vondir við dýr væru líklegri en aðrir 

til að vera vondir við menn. Hann sagði einnig að hægt væri að dæma innri mann einstaklings 

eftir því hvernig hann kæmi fram við dýr (Kant, 2006). Þrátt fyrir að trúa þessu þá taldi Kant 

dýr vera tilfinningalaus og að menn hefðu ekki skyldum að gegna gagnvart dýrum. 
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Samkvæmt okkar bestu vitund hafa ekki áður verið gerðar faraldsfræðilegar rannsóknir 

hér á landi þar sem reynt er að varpa ljósi á viðhorf og meðferð fólks á dýrum. Slíkar 

rannsóknir eru nauðsynlegur grundvöllur þess að skilja tengslin milli reynslu fólks af dýrum 

og áhættuþátta geðheilbrigðis, hegðunarvandamála og verndandi þátta.  

Rannsóknarspurningarnar sem verður leitast við að svara eru þessar: 

Hver eru viðhorf og reynsla íslenskra háskólanema á dýrum?  

Eru tengsl milli þessara þátta og samúðar með öðrum? 
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F ræðileg Samantekt 

Leitað var að heimildum í gegnum eftirfarandi leitarvélar: Chinal, Pubmed, Scopus, 

Google scholar og Web of knowledge. Leitarorðin sem voru notuð eru: animal abuse, animal 

cruelty, empathy, nursing, psychological health, mental health, attitudes towards animals og 

fleiri.  

Viðhorf fólks til dýra og meðferðar á þeim 

Hugtakið velferð dýra felur í sér ákveðna þætti sem varða velferð dýra eins og líf án 

þjáningar, jákvæða lífsreynslu og að öllum þörfum hverrar tegundar sé fullnægt (Schmidt, 

2011). Viðhorf fólks til dýra skiptir höfuðmáli þegar kemur að velferð dýra. Á 

einstaklingsgrundvelli er það þekkt að neikvæð viðhorf til dýra eru beintengd ómannúðlegri 

hegðun gagnvart þeim, og öfugt (Hemsworth, 2003).  Það eru breytingar á skoðunum og 

viðhorfum fólks sem eru drifkrafturinn fyrir endurbótum í lagasetningum og á opinberum 

reglum er varða dýr (Kirkwood og Hubrecht, 2001). 

Margir fræðimenn hafa skrifað um viðhorf fólks til dýra og virðast flestir þeirra komast 

að þeirri niðurstöðu að þau sé í meginatriðum hægt að flokka í tvo víðtæka en ólíka flokka 

(Serpell, 2004).  Í fyrri flokknum eru viðhorf sem einkennast af tilfinningalegum viðbrögðum 

við dýrum en hvatinn á bak við þau er væntumþykja og samkennd. Í seinni flokknum eru 

viðhorf sem snúa að efnahagslegri hagnýtingu dýra, notagildi þeirra og nytsemi. Hvatinn á 

bak við þau eru hagkvæmni og eiginhagsmunir (Kellert og Berry, 1980; Serpell, 2004). Fólk 

hefur mjög ólík viðhorf til dýra og er einstaklingsmunur í viðhorfum til þeirra mikill, þessi 

viðhorf geta verið alveg óháð eðlislægum eiginleikum dýranna, til dæmis getur dýr sem 

höfðar til eins vakið algjörlega ólík viðbrögð hjá öðrum (Serpell, 2004). Konur virðast hafa 

sterkari tilhneigingu en karlar til þess að sýna tilfinningaleg viðbrögð við dýrum og aðhyllast 
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síður nytjastefnu (Kellert og Berry, 1980; Kruse, 1999; Wells og Hepper, 1995). Það sama á 

við um meira menntaða einstaklinga (Kellert og Berry, 1980). Þessi viðhorf geta farið saman 

hjá sömu manneskjunni og jafnvel valdið togstreitu. Til dæmis gæti mikill veiðimaður fundið 

fyrir væntumþykju og samkennd í garð dýra, eða mikill dýravinur verið hlynntur því að nota 

dýr til manneldis eða í lyfjatilraunir. Þannig eiga þessi ólíku viðhorf hvort sitt upphaf, verka á 

hvort annað en stangast á á ýmsa vegu og vekja þannig siðferðileg vandamál varðandi 

hagnýtingu dýra (Serpell, 2004). 

Ýmsir þættir móta viðhorf fólks til dýra svo sem vísindi, menning, trúarbrögð og 

fjölmiðlar (Serpell, 2004). Vísindin afla okkur meðal annars þekkingar á eðli dýra og atferli 

þeirra. Sú þekking gefur okkur til dæmis hugmynd um gagnsemi dýra í sínum víðasta 

skilningi, en hún getur breytt viðhorfum fólks til þeirrar dýrategundar sem við á hverju sinni. 

Þekkingin sem vísindin afla koma gjarnan fram í tímaritum, heimildamyndum, dýralífsþáttum 

og víðar. Þar koma oft fram upplýsingar um dýr sem geta gert þau aðlaðandi í augum fólks 

eða byggt upp hræðslu og geta á þann hátt haft áhrif á mótun viðhorfa. Áhrif menningar eru 

margþætt og spila stórt hlutverk í mótun viðhorfa, má þar nefna kvikmyndir, bókmenntir, 

matarvenjur, sögu þjóðarinnar, menningarlega siði eins og nautaat, hestaat, hanaat, 

kappreiðar og fleira. Ætla má að kvikmyndir eins og Lassie, Free Willie, Fagri-Blakkur og 

fleiri slíkar hafi jákvæð áhrif á viðhorf í garð þeirra dýrategunda sem þar eiga í hlut. Eins má 

nefna heiðlóuna í íslenskri menningu sem er án efa talinn helsti vorboði Íslendinga, fólk 

gleðst þegar það sér henni fyrst bregða fyrir á vorin eða heyrir söng hennar. Trú leikur einnig 

stórt hlutverk í mótun viðhorfa og er staða dýra mismunandi milli trúarbragða, til dæmis eru 

sum dýr álitin heilög, sumum er fórnað og enn önnur álitin óhrein og því ekki leyfilegt að 

borða þau. Síðast en ekki síst geta fjölmiðlar mótað viðhorf fólks með því hvernig þeir setja 

fram umfjöllun og fréttir af dýrum.  
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Talið er að eiginleikar dýra hafi áhrif á viðhorf fólks gagnvart þeim. Dýr sem eru 

líkamlega, hegðunarlega eða vitsmunalega lík mönnum hafa tilhneigingu til þess að vekja 

jákvæðari tilfinningar samanborið við þau dýr sem eru ólík okkur mannfólkinu. Það sama má 

segja um dýr sem eru álitin sæt og krúttleg eða á annan hátt aðlaðandi eða aðdáunarverð, eða 

dýr sem talin eru vera sérstaklega viðkvæm á einhvern hátt (Gunnthorsdottir, 2001). 

 Kynni af góðu sambandi við dýr snemma á lífsleiðinni virðist geta gert það að verkum 

að einstaklingurinn þrói með sér jákvæðar tilfinningar í garð dýra og aðhyllist síður 

nytjastefnu, meðan hið öfuga gildir um þá sem upplifa ofbeldi gagnvart dýrum í barnæsku 

(Ascione, 1993). 

I ll meðferð á dýrum 

Ofbeldi og ill meðferð á dýrum virðist hafa fengið vaxandi umfjöllun fjölmiðla að 

undanförnu. Óvíst er hvort ástæðan sé sú að ofbeldi gegn dýrum hafi aukist eða hvort 

fjölmiðlar sýni þessu málefni aukna athygli. Þekkt er að fjölmiðlar fjalli aðeins um lítinn 

hluta dýraofbeldismála og því talið að almenningur telji dýraofbeldi sjaldgæft (Flynn, 2000). 

Mikilvægt er að vekja fólk til umhugsunar um mögulegar orsakir og afleiðingar dýraofbeldis. 

Ýmsar ástæður, aðrar en velferð dýra og það að stuðla að mannúðlegra og betra samfélagi, 

eru fyrir því að ofbeldi gagnvart dýrum skuli taka alvarlega (Flynn, 2000; Sherley, 2007). 

Af hver ju skiptir ofbeldi gangvart dýrum heilbrigðisstarfsfólk máli? 

 Heilbrigðisstarfsfólk ætti ekki að láta illa meðferð á dýrum sig litlu varða þar sem það 

getur gefið mikilvægar vísbendingar um heilsu og aðstæður þess sem á í hlut. Þegar fólk með 

geðsjúkdóma beitir dýr óviljandi ofbeldi getur það verið merki um að það hafi ekki nægilega 

góða stjórn á sjúkdómi sínum. Ill meðferð á dýrum getur verið vísbending um undirliggjandi 

geðræn vandamál og getur dýraofbeldi innan fjölskyldunnar verið merki um heimilisofbeldi 

þar sem konur og/eða börn eru oftast þolendur (Sherley, 2007). Dýraofbeldi eins og að hóta 
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að meiða dýr, meiða, pynta eða drepa dýr er andfélagsleg hegðun sem ber að taka alvarlega 

og hafa tengsl fundist við aðra andfélagslega hegðun eins og einelti, afbrot á unglingsárum og 

ofbeldisglæpi á fullorðinsárum (Flynn, 2000; Vaughn o.fl.  2009). Einnig hafa tengsl fundist 

við eiturlyfjamisferli, skemmdarverk, óspektir á almannafæri og fleiri ofbeldisverk (Merz-

Perez, Heide og Silverman, 2001). Rannsókn sem Henry (2004) gerði á 169 háskólanemum 

sýndi að þeir einstaklingar sem hafa tekið þátt í eða séð dýrum misþyrmt voru líklegri til þess 

að hafa sjálfir tekið þátt í afbrotum. Karlmenn sem höfðu tekið þátt í illri meðferð á dýrum 

eða orðið vitni að slíku voru með hærri tíðni afbrota en aðrir. Þessar niðurstöður styðja enn 

frekar við rannsóknir sem sýnt hafa fram á samband milli grimmdar í garð dýra og þátttöku í 

annarri andfélagslegri hegðun (Henry, 2004). 

Í stórri rannsókn (N=43.093) sem Vaughn og fleiri (2009) gerðu á almenningi í 

Bandaríkjunum,  kom í ljós að þeir einstaklingar sem höfðu ævilanga sögu um grimmd í garð 

dýra voru líklegri til þess að vera karlmenn, hafa lægri laun og minni menntun. Tengsl sáust á 

milli íkveikja og grimmdar í garð dýra og einnig sáust sterk tengsl á milli grimmdar í garð 

dýra og ýmis konar andfélagslegrar hegðunar, sérstaklega hegðunar þar sem líkamleg ógnun 

og ofbeldi kom við sögu eins og við rán, árásir og nauðganir. Að auki sáust sterk tengsl á 

milli grimmdar í garð dýra og fjölmargra geðraskana sem einkenndust af vangetu til 

sjálfsstjórnunar, svo sem löng saga um áfengisvanda, sjúkleg spilafíkn, hegðunarröskun, 

andfélagsleg persónuleikaröskun og ýmsar aðrar persónuleikaraskanir eins og áráttu-

þráhyggjuröskun, aðsóknarröskun og geðhrifaröskun.  

Algengi og forspárgildi 

Nokkuð algengt er að börn og unglingar hafi tekið þátt í dýraofbeldi eða orðið vitni að 

því. Í fræðilegri samantekt sinni komst Flynn (2000) að því að helmingur allra barna hafi 

upplifað dýraofbeldi og fimmtungur tekið þátt í því. Aftur á móti sýndi ítölsk rannsókn á 9-12 
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ára börnum að helmingur drengja og þriðjungur stúlkna höfðu að minnsta kosti einu sinni 

farið illa með dýr (Baldry, 2005). Vitað er að tíðni dýraofbeldis er hærri hjá börnum sem beitt 

eru ofbeldi en hjá þeim sem ekki eru beitt ofbeldi (Ascione og Shapiro, 2009). Börn sem alast 

upp við ofbeldi eru líklegri til þess að komast í kynni við dýraofbeldi í æsku, annað hvort sem 

áhorfendur eða gerendur (Flynn, 2011). Helstu forspárgildi fyrir því að börn stundi 

dýraofbeldi eru ef þau verða vitni að ofbeldi gagnvart foreldri (Ascione og Shapiro, 2009; 

Flynn, 2011), verða fórnarlömb líkamlegs- eða kynferðislegs ofbeldis (Flynn, 2011), verða 

vitni að því að foreldrar eða jafnaldrar meiði dýr (Baldry, 2003; Flynn, 2011; Henry, 2004; 

Volant, Johnson, Gullone og Coleman, 2008) og verða þátttakendur eða þolendur eineltis 

(Baldry, 2005; Flynn, 2011). Vitað er einnig að tíðni dýraofbeldis er hærri hjá börnum með 

kvíðaraskanir (Ascione og Shapiro, 2009). 

Bandarísk rannsókn á 860 nemendum í þremur háskólum (DeGue og DiLillo, 2009) 

sýndi að sterk tengsl eru á milli þess að verða vitni að illri meðferð á dýrum og þess að vera 

gerandi í slíkum verknaði. Einnig kom það í ljós að einstaklingar sem höfðu verið vitni að 

ofbeldi í garð dýra væru átta sinnum líklegri til þess að fremja sjálfir slíkt illvirki.  

T engsl við ofbeldi gangvart fólki 

Ofbeldi gagnvart dýrum og ofbeldi gagnvart fólki á það sameiginlegt að fórnarlömbin í 

báðum tilfellum eru lifandi verur, sem upplifa og láta í ljós sársauka og þjáningu og því ætti 

að vera auðvelt fyrir fólk að setja sig í spor dýranna. Með þetta að leiðarljósi er ekki óeðlilegt 

að fyrstu rannsóknir á þessu sviði hafi snúist um að skoða tengslin á milli dýraofbeldis í æsku 

og ofbeldi gegn fólki síðar á ævinni (Ascione, 2001). Kenningar hafa komið fram um 

stigvaxandi ofbeldi, þar sem því er haldið fram að börn sem beita dýr ofbeldi í æsku muni 

síðar á ævinni beita fólk ofbeldi (Henderson o.fl., 2011; Tallichet og Hensley, 2004; Wright 

og Hensley, 2003). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á þessi tengsl en aðrar rannsóknir hafa 
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leitt í ljós að ofbeldið eigi sér ekki stað í ákveðinni tímaröð heldur sé partur af mörgum 

mismunandi andfélagslegum hegðunum (Flynn, 2011; Volant o.fl., 2008). Hvoruga 

kenninguna hefur verið hægt að hrekja með óyggjandi hætti og því getur verið að báðar eigi 

við í mismunandi tilfellum (Flynn, 2011). 

Volant o.fl. (2008) komust að því í rannsókn sinni á ofbeldi í nánum samböndum að 

mun algengara var að dýrin á þeim heimilum væru einnig beitt ofbeldi heldur en dýr sem 

bjuggu á heimilum þar sem ofbeldi í nánum samböndum var ekki til staðar. Þeir drógu þá 

ályktun út frá niðurstöðum sínum að það sé ekki endilega þannig að fólk fari frá því að beita 

dýr ofbeldi yfir í að beita fólk ofbeldi síðar á ævinni, heldur að ofbeldi gagnvart dýrum og 

mönnum geti verið samtengt í gegnum ævina. Talið er að heimilisdýr séu beitt ofbeldi í allt 

að helmingi ofbeldisfullra sambanda sem styður einnig þessa hugmynd (Flynn, 2011). 

Rannsóknir hafa auk þess sýnt fram á tengsl á milli þess að vera gerandi í einelti og að beita 

dýr ofbeldi (Baldry, 2005; Vaughn o.fl., 2010), sem styður enn frekar þá kenningu að þessar 

ofbeldishegðanir geti haldist í hendur. 

Henderson o.fl. (2011) gerðu rannsókn á 180 föngum í Bandaríkjunum, kannaðar voru 

mismunandi ofbeldisaðferðir gagnvart dýrum í æsku og tengsl þessara aðferða við ofbeldi 

gagnvart fólki síðar á ævinni. Niðurstöður sýndu að þeir fangar sem höfðu misnotað dýr 

kynferðislega í æsku, og þeim mun yngri sem þeir voru þegar þeir beittu dýr ofbeldi, þeim 

mun líklegri voru þeir til þess að beita fólk endurtekið ofbeldi á fullorðins árum. Að hafa 

kynmök við dýr er óumdeilanlega sú tegund dýraofbeldis sem krefst hvað mestrar nálægðar 

og snertingar við dýrið. Hafi barn mök við dýr krefst það því mikils ofbeldis og er það barn 

líklegra til þess að sýna árásarhneigð gagnvart fólki síðar á ævinni (Henderson o.fl., 2011). 

Tallichet og Hensley (2004) komust að því í rannsókn sinni á karlkyns föngum að samband 

var á milli endurtekins ofbeldis gagnvart dýrum í æsku og endurteknu ofbeldi gagnvart fólki 

seinna á ævinni. Í rannsókninni kom fram að fjölskyldustærð var einnig ábending um ofbeldi 
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gagnvart fólki síðar á ævinni en aðrir bakgrunnsþættir, svo sem menntun, kynþáttur, búseta, 

hjúskarparstaða og fleiri þættir voru ekki ábending. 

Wright og Hensley (2003) gerðu tilviksrannsókn á fimm raðmorðingjum til þess að 

skoða hugsanleg tengsl milli grimmdar í garð dýra í æsku og þess að verða raðmorðingjar 

síðar á ævinni. Morðingjarnir leituðu í að skaða dýr til að fá útrás fyrir reiði sinni og gremju 

sem foreldri hafði alla jafna ollið og álitu morðingjarnir þá of valdamikla til þess að ráðast 

gegn þeim. Þess í stað völdu þeir dýr til þess að níðast á því þau voru viðráðanleg og þeim 

fannst þeir ná fram nokkurs konar hefnd við það að kvelja og drepa dýrin. Sett hefur verið 

fram sú tilgáta að margir raðmorðingjar byrji að drepa varnarlaus dýr sem svar við 

niðurlægingu sem þeir hafa orðið fyrir og til þess að sýna mátt sinn og vald. Morðingjarnir 

færa svo ofbeldið yfir á fólk þegar dýrin uppfylla ekki lengur þarfir þeirra en þetta fer saman 

við kenningu um stigvaxandi ofbeldi (Wright og Hensley, 2003).  

Aðstæðubundir og persónulegir þættir 

Hensley og Tallichet (2005) skoðuðu mismunandi ástæður fyrir dýraofbeldi meðal 

fanga sem höfðu beitt dýr ofbeldi sem börn og/eða unglingar. Einnig voru lýðfræðilegir og 

aðstæðubundnir þættir, sem gætu hafa haft áhrif á ástæðurnar fyrir ofbeldinu, skoðaðir. Í ljós 

kom að næstum helmingur þeirra fanga sem höfðu tekið þátt í dýraofbeldi gerðu það til að fá 

útrás fyrir reiði, á meðan rétt rúmlega þriðjungur átti til að gera það sér til skemmtunar. Hvað 

varðar lýðfræðilegt samhengi og aðstæðubundna þætti kom í ljós að fangar sem höfðu alist 

upp í þéttbýli voru fjórum sinnum líklegri til þess að hafa farið illa með dýr sér til 

skemmtunar heldur en fangar sem ólust upp í dreifbýli. Munurinn gæti falist í því að þeim 

sem ólust upp í sveit hafi verið kennt að bera virðingu fyrir dýrum og að þeir hafi verið í 

meiri samskiptum við dýr sem hafi leitt til meiri tengingar við þau (Hensley og Tallichet, 

2005). Niðurstöðurnar sýndu einnig að þeim föngum sem leið illa eftir að hafa beitt dýr 
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ofbeldi voru ólíklegri til þess að hafa framið ódæðið sér til gamans og hugsanlega haft meiri 

tilfinningar eða samúð gagnvart dýrunum. Þeir sem höfðu beitt dýr ofbeldi í einrúmi voru 

tæplega sjö sinnum líklegri til þess að fremja það til að fá útrás fyrir reiði heldur en þeir sem 

tóku þátt í dýraofbeldi með öðrum. Aftur á móti fannst þeim sem höfðu beitt dýr ofbeldi með 

öðrum þeir þurfa að vekja hrifningu eða ógna þeim sem voru viðstaddir, jafnvel á meðan þeir 

misnotuðu dýr kynferðislega (Hensley og Tallichet, 2005).  

Rannsókn sem gerð var á almenningi (18 ára og eldri) í Bandaríkjunum (Vaughn o.fl., 

2011) skoðaði samband á milli ýmissa erfiðleika í æsku og grimmdar gagnvart dýrum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að marktækt samband var á milli grimmdar gagnvart 

dýrum og að hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi af hálfu foreldris, kynferðislegri misnotkun og 

þess að eiga foreldri í fangelsi (Vaughn o.fl., 2011). 

Grimmd af hálfu barna í garð dýra hefur sterklega verið tengd við fjölskyldusögu um 

andfélagslega hegðun (Vaughn o.fl., 2009) og getur það bent til þess að um félagslega lærða 

hegðun barna geti verið að ræða (Hensley og Tallichet, 2005). Gunter, Vaughn, og Philibert 

(2010) settu einnig fram þá hugmynd að um erfðafræðileg áhrif geti verið að ræða þar sem 

einstaklingarnir hefðu erft þá tilhneigingu að sýna andfélagslega hegðun.  

Sterk tengsl eru á milli þess að verða vitni að dýraofbeldi og verða síðar gerandi í illri 

meðferð á dýrum, sem bendir til þess að félagsmótun geti átt mikilvægan þátt í þróun 

hegðunar sem snertir illa meðferð á dýrum (Haden og Scarpa, 2005). Einstaklingar geta því 

lært þessa hegðun með því að fylgjast með jafnöldrum sínum, fjölskyldumeðlimum eða 

öðrum fullorðnum einstaklingum fara illa með dýr og haft það eftir. Þó er vitað að eiginleikar 

fólks stjórnast bæði af erfðum og umhverfi og því ekki hægt að líta á annan hvorn þessara 

þátta sem stakan áhrifavald sem stýrir hegðun fólks.   
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Samúð 

Illska í garð dýra vekur upp spurningar um mikilvægi samúðar ásamt spurningum um í 

hvers konar samfélagi við viljum búa (Sherley, 2007). Talin eru vera tengsl á milli samúðar 

með dýrum og samúðar með fólki (Ascione, 2001). McPhedran (2009) komst að því í 

fræðilegu samantekt sinni að þeir sem stunda ofbeldishegðun og ofbeldi gagnvart dýrum eru 

alla jafna með minni getu til þess að finna fyrir samúð gagnvart öðrum, samanborið við fólk 

sem stundar ekki ofbeldishegðun. Lítil samúð með öðrum, ein og sér er ekki eina ástæðan 

fyrir hegðunarvandamálum eða þróun þeirra. Þróun hegðunar er margbreytilegt fyrirbæri og 

er ekki hægt að líta á samúð sem stakan þátt sem getur spáð fyrir um flókna hegðun eins og 

illa meðferð á dýrum eða önnur ofbeldisverk (McPhedran, 2009). Þó er talið að aukin samúð 

minnki líkur á ofbeldi gagnvart fólki (Ascione, 2001) og því er litið á samúð sem verndandi 

þátt gegn árásarhneigð (Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, Usher og Bridges, 2000). Að 

verða vitni að því þegar dýr eru beitt illri meðferð hefur meiri áhrif á þróun samúðar í garð 

dýra heldur en þátttaka í slíku athæfi, áhrifin eru ólík á milli kynja þar sem konur mynda 

frekar meiri samúð með dýrum en karlar minni (Henry, 2004). Börn sem hafa búið við 

heimilisofbeldi sýna minni samúð en önnur börn og fundist hefur neikvætt samband á milli 

samúðar og árásarhneigðar og styrkist það samband eftir því sem einstaklingur með 

hegðunarvandamál eldist (Miller og Eisenberg, 1988). Hugmyndir hafa komið fram um að 

þeir sem byrja ungir að beita dýr ofbeldi geti orðið ónæmir fyrir þjáningum þeirra, þannig 

missi þeir samúð fyrir þjáningum dýra og að lokum fyrir mönnum (Merz-Perez og Heide, 

2004). Einnig hefur verið talið að ofbeldi gagnvart dýrum hafi áhrif á þróun viðhorfa til 

ofbeldis gagnvart fólki. Flynn (1999) gerði könnun meðal háskólastúdenta til að kanna hvort 

ofbeldi gagnvart dýrum í æsku hefði áhrif á viðhorf þeirra til ofbeldis gagnvart börnum og 

konum. Í ljós kom að þátttakendur sem höfðu misþyrmt dýrum sem börn eða unglingar voru 

líklegri til þess að styðja notkun á líkamlegum refsingum sem uppeldisaðferð, óháð öðrum 
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breytum eins og tíðni flenginga í æsku, kynþætti, trúarbrögðum og kyni. Þessir einstaklingar 

voru einnig líklegri til að samþykkja það að eiginmaður slái konuna sína. Flynn dró þá 

ályktun af niðurstöðum sínum að þátttaka í dýraofbeldi sem barn geti leitt það af sér að 

einstaklingurinn sé frekar samþykkur ofbeldi gagnvart þeim sem minna mega sín innan 

fjölskyldunnar og samfélagsins. Velta má því fyrir sér hvort þetta viðhorf einstaklingsins geri 

það að verkum að hann sé líklegri til þess að beita ofbeldi sjálfur.  

 O fbeldi gagnvart konum og börnum 

Áfhrif ofbeldis á börn 

Dýraofbeldi er alvarleg andfélagsleg hegðun og ef börn taka þátt í slíku athæfi getur það 

bent til þess að þau eigi við vandamál að stríða eða að vandamál séu til staðar innan 

fjölskyldunnar (DeGue og DeLillo, 2009; Flynn, 2000; Sherley, 2007; Volant o.fl., 2008). 

Börn sem búa við ofbeldi inni á heimilum sínum þar sem einnig viðhefst dýraofbeldi eru 

líklegri til þess hafa orðið vitni að, hótað eða framkvæmt dýraofbeldi heldur en börn sem búa 

ekki við ofbeldi (Volant o.fl., 2008).  DeGue og DeLillo (2009) komust að því í rannsókn 

sinni á háskólanemum að dýraofbeldi getur verið nokkuð áreiðanlegt merki um að 

heimilisofbeldi sé til staðar, frekar en öfugt. Þar kom í ljós að um 60% þeirra sem höfðu verið 

vitni að, eða tekið beinan þátt í dýraofbeldi höfðu einnig upplifað heimilisofbeldi. En 30% 

fórnarlamba heimilisofbeldis höfðu upplifað illa meðferð á dýrum. Þau börn sem beita dýr 

ofbeldi og hafa orðið vitni að því ásamt því að hafa sjálf verið beitt ofbeldi eða búa við 

heimilisofbeldi eiga það til að verða miskunnarlausari og sýna aukna grimmd (DeGue og 

DiLillo, 2009). Þátttaka í dýraofbeldi getur aukið líkurnar á annarri mynd árásarhneigðar 

bæði innan og utan fjölskyldunnar. Einnig getur dýraofbeldi haft neikvæð áhrif á þroska 

barna (DeGue og DiLillo, 2009; Flynn, 2000).  
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Í rannsókn Baldry (2005) á ítölskum skólabörnum á aldrinum 9-12 ára kom fram að þau 

börn sem höfðu orðið vitni að foreldri eða öðrum fara illa með dýr voru sjálf þrisvar sinnum 

líklegri en jafnaldrar þeirra, til þess að hafa farið illa með dýr. Í þessum aldursflokki 

skólabarna var einhvers konar form af ofbeldi eða einelti algengt. Fjögur af hverjum fimm 

börnum höfðu að minnsta kosti einu sinni upplifað að vera fórnarlömb þess annað hvort 

heima fyrir eða í skólanum. Bæði strákar og stelpur sem höfðu verið gerendur í einelti voru 

tvisvar sinnum líklegri til þess að hafa farið illa með dýr miðað við jafnaldra sína sem ekki 

höfðu lagt aðra í einelti. Jákvæð tengsl á milli eineltis og illrar meðferðar á dýrum voru 

áberandi hjá strákum en ekki stelpum. Hugsanlega er það vegna þess að strákar láta kvöl sína 

og þjáningu frekar í ljós með líkamlegum hætti og á þeim sem eru minni máttar, heldur en 

stelpur (Baldry, 2005). Rannsóknir benda til þess að börn sem leggja í einelti og eru vond við 

dýr muni geta átt við mikil geðræn vandamál að stríða sem fullorðnir einstaklingar, svo sem 

áfengisvandamál, þunglyndi, andfélagslega persónuleikaröskun, hegðunarröskun, 

aðsóknarröskun og fleiri (Vaughn o.fl. 2009; Vaughn o.fl. 2010). Þriðjungur barnanna í 

rannsókn Baldry (2005) greindi frá ofbeldi milli foreldra og sama hlutfall sagði frá beinu 

ofbeldi af hendi foreldris. Þegar gerandinn var faðirinn þá sáust ekki tengsl milli illrar 

meðferðar á dýrum meðal drengja en það sást hjá stúlkum, því var öfugt farið með andlegt 

ofbeldi af hálfu móðurinnar. Þegar skoðuð voru einstök tengsl milli þessara erfiðu upplifanna 

og þess að gera dýrum mein reyndust flest tengsl vera marktæk. Hver og ein af þessum 

reynslum, það er að lenda í einelti, verða fyrir ofbeldi af hálfu foreldris eða verða vitni að 

ofbeldi milli foreldra, eykur líkurnar á ofbeldi gagnvart dýrum tvisvar til þrisvar sinnum 

meira miðað við ef þessi reynsla væri ekki til staðar.  
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Ofbeldi í nánum samböndum 

Síðastliðin ár hafa auknar vísbendingar komið fram um að tengsl séu á  milli ofbeldis 

gagnvart dýrum og heimilisofbeldis sem beinist að konum og/eða börnum, þetta er vandamál 

sem farið er að líta meira og meira til á heimsvísu (Sherley, 2007). Dýraofbeldi getur verið 

vísbending um að ofbeldi eigi sér stað innan fjölskyldunnar og að börn sem beiti dýr ofbeldi 

geti verið þolendur í heimilisofbeldi (Flynn, 2000). Niðurstöður ýmissa rannsókna benda til 

að fjórðungur til helmingur kvenna í ofbeldisfullum samböndum sem eiga gæludýr, segi að 

gæludýrinu þeirra hafi verið hótað, það meitt eða drepið af maka þeirra (Flynn, 2011). 

Niðurstöður ástralskar rannsóknar (Volant o.fl. 2008) þar sem úrtakið var 102 konur, sýndu 

að mun algengara var að maki, í þeim fjölskyldum þar sem ofbeldi var til staðar, beitti 

gæludýr fjölskyldunnar ofbeldi (53%), hótaði að gera það (46%) eða að aðrir 

fjölskyldumeðlimir beittu dýrið ofbeldi heldur en í öðrum fjölskyldum. Þær konur sem áttu 

maka sem hafði hótað gæludýri heimilisins voru fimm sinnum líklegri til þess að búa við 

ofbeldi í nánum samböndum heldur en aðrar konur.   

Skoðuð hafa verið áhrif gæludýraeignar á konur í ofbeldissamböndum. Fitzgerald 

(2007) tók viðtal við 26 konur í Kanada sem höfðu yfirgefið maka sinn og leitað í athvörf eða 

til stuðningshópa. Skilyrði fyrir þátttöku var að þær hefðu átt gæludýr meðan á ofbeldinu 

stóð. Langflestar konurnar töluðu um að gæludýrin væru hluti af fjölskyldunni og að þær 

væru nátengdar þeim. Konurnar upplifðu vernd frá gæludýrunum og aðstoð á ýmsa vegu, sem 

dæmi greindu tíu konur frá líkamlegri vernd sem gæludýrin (sérstaklega hundar) hefðu veitt 

sér og börnum sínum. Auk líkamlegrar verndar veittu gæludýrin tilfinninga- og félagslegan 

stuðning. Margar kvennanna töldu einnig að gæludýrin hefðu hjálpað börnum sínum í 

samskiptum við annað fólk og að þróa með þeim samúð sem þau myndu ekki læra af föður 

sínum (Fitzgerald, 2007). Mörgum konunum fannst að gæludýrin væru þeirra 

þjáningarfélagar í ofbeldinu, það stuðlaði að þróun einstaks sambands og dýrin hlusti á þær á 
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hátt sem fólk, sérstaklega makar þeirra, gerðu ekki. Fitzgerald komst einnig að því að sumar 

kvennanna upplifðu þetta einstaka samband við gæludýrið sitt sem ómissandi þátt í því að 

gefast ekki upp á lífinu og komu í veg fyrir að þær sviptu sig lífi því að þeim fannst þær vera 

ábyrgar fyrir velferð gæludýranna. 

Rannsókn Fitzgerald (2007) sýndi fram á að sterkt samband milli kvennanna og 

gæludýranna gerði það að verkum að þær þoldu lengur við í samböndunum þar sem 

gæludýrin hefðu veitt þeim nauðsynlegan stuðning og að þau hefðu hjálpað þeim að þola 

ofbeldið og gert ástandið ögn bærilegra. Þær gátu heldur ekki hugsað sér að skilja gæludýrin 

sín eftir hjá ofbeldisfullum maka og að vita ekki hvað um þau yrði. Talið er að um einn þriðji 

kvenna í kvennaathvörfum fresti því að yfirgefa maka sinn vegna áhyggja um hvað verði um 

gæludýrið þeirra (Volant o.fl., 2008). Með hliðsjón af niðurstöðunum hér að ofan er 

mikilvægt að útbúa áætlun sem stuðlar að því að koma konum, ásamt börnum þeirra og 

gæludýrum, út af ofbeldisfullum heimilum sem fyrst og öllum á sama tíma. Mikilvægt er að 

koma þessu í kring til þess að stuðla að því að konurnar dragi það ekki á langinn að koma sér 

og börnum sínum út af ofbeldisfulla heimilinu vegna gæludýrsins (Volant o.fl., 2008). 

Opnum augun 

Börn sem eiga ekki við nein vandamál að stríða hvorki persónulega, heima fyrir né í 

skólanum geta líka sýnt grimmd í garð dýra, þetta er talin vera partur af því að uppgötva 

hvernig heimurinn virkar og að finna muninn á milli þess sem er rétt og rangt (Sherley, 

2007). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að flestir sem beita dýr ofbeldi í æsku geri það 

sjaldan, vaxi upp úr því og eigi eðlilegt líf í framtíðinni (Flynn, 2011). Engu að síður á 

dýraofbeldi sér stað og getur það verið áhættuþáttur, merki um og stundum undanfari annars 

ofbeldis eða öfugt (Flynn, 2011). Mikilvægt er að einblína ekki einungis á öfgarnar í þessum 

efnum og eiga þá á hættu að líta framhjá algengari formum og ástæðum ofbeldis (Flynn, 
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2011). Beina þarf athygli að fjölskyldunum, félags- og samfélagslegum aðstæðum í lífi barna 

sem beita ofbeldi til þess að skilja ofbeldisfulla hegðun þeirra (Ascione, 2001; Tallichet og 

Hensley, 2004). Með því er frekar hægt að koma auga á þá einstaklinga sem eru í aukinni 

áhættu á að beita fólk ofbeldi síðar á ævinni (Tallichet og Hensley, 2004). Foreldrar, kennarar 

og aðrir aðilar sem annast börn, ásamt börnunum sjálfum ættu að vera upplýst og meðvituð 

um að ofbeldi gagnvart dýrum geti verið mikilvæg vísbending um tilhneigingu til ofbeldis og 

geðtruflana sem ekki ætti að hundsa (Ascione, 2001). Ef þessi hegðun er hundsuð getur það 

aukið líkurnar á frekara ofbeldi eða haft þær afleiðingar að andlegri heilsu barnsins sé ekki 

sinnt (Flynn, 2000).   

Mikilvægt er að vita hvernig bregðast skuli við þegar börn beita dýr ofbeldi. Gagnrýni 

hefur komið fram og áhyggjur af neikvæðum áhrifum, sem gætu orðið ef rannsóknir sem 

sýna fram á tengsl milli ofbeldis gagnvart dýrum í æsku og ofbeldis gagnvart fólki síðar á 

ævinni, verða notaðar til þess að stimpla og flokka börn sem beita dýr ofbeldi (Patterson-

Kane og Piper, 2009). Það getur óneitanlega, að mati Patterson-Kane og Piper, leitt til þess að 

lögð verður of mikil áhersla á að skoða til hlítar aðstæður og ástæður í hverju tilfelli fyrir sig. 

Flynn (2011) segir spurninguna ekki vera hvort eigi að bregðast við þessari hegðun barnanna 

heldur hvernig. Þarft er að koma auga á það vandamál sem dýraofbeldi óneitanlega er, draga 

úr því og eyða algjörlega úr okkar menningu (Flynn, 2011). Það að rannsóknir hafi sýnt fram 

á að ofbeldi gagnvart dýrum geti verið ábending á ofbeldi síðar á ævinni er aðeins vandamál 

ef þær niðurstöður eru nýttar til þess að flokka börn og refsa þeim fyrir þá hegðun. Þess í stað 

þarf að ná til þessara barna og hjálpa þeim að bæta sjálfsálit sitt og sjálfstraust, í versta falli 

fengju aðeins fleiri börn aðstoð heldur en þörf er á og í leiðinni væri unnið gegn ofbeldi 

gagnvart dýrum (Levin og Arluke, 2009).  

Aðferðir sem hjálpa til við að meta hvort hegðun barns í garð dýra sé partur af eðlilegu 

þroskaferli þess eða hvort þurfi að fylgjast betur með barninu eru nauðsynlegar. Skima ætti 
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fyrir grimmd í garð dýra meðal barna, til dæmis á klínískum vettvangi til þess að öðlast 

möguleika á því að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða og forvarnastarfs (Vaughn o.fl., 2009). 

Sem dæmi hafa Guymer, Mellor, Luke og Pearse (2001) þróað spurningarlista fyrir foreldra 

barna, 12 ára og yngri, sem getur reynst gagnlegur við að meta hvort hegðun barnsins í garð 

dýra sé áhyggjuefni eða ekki. Aftur á móti þegar börn komast á unglingsárin virðast foreldrar 

vanmeta mjög tíðni grimmdar í garð dýra og annarra andfélagslegra hegðana (Ascione, 

2001). Hafa ber þetta í huga við skimanir þar sem notaðir eru foreldramiðaðir spurningalistar. 

Verið er að þróa ýmsar áætlanir, klínísk matstæki og meðferð fyrir börn sem hafa beitt dýr 

ofbeldi (Ascione, 2001). Margt af þessu er ennþá á frumstigi og hefur verið erfitt að rannsaka 

hversu áhrifaríkar þessar aðferðir eru. Margar þessara meðferða gera ráð fyrir að börn séu 

líklegri til þess að beita dýr ofbeldi þegar getu þeirra til að finna fyrir samúð hefur verið 

ógnað eða grafið undan á einn eða annan hátt. Þetta getur meðal annars átt við börn sem búa 

við erfiðar heimilisaðstæður eða hafa orðið fyrir einelti, kynferðislegu eða líkamlegu 

ofbeldi.   

Því hafa leiðir til að auka samúð verið notaðar og þar á meðal meðferð með hjálp dýra. 

Hugmyndafræðin á bak við þær er að kenna börnum að eiga innileg samskipti við dýr, sjá um 

þau og þjálfa, talið er að það geti minnkað tilhneigingu þeirra til þess sýna árásarhneigð eða 

beita ofbeldi (Ascione, 2001). 

Áhrif dýra á geðheilsu 

Árið 1859 skrifaði Florence Nightingale um þau áhrif sem gæludýr gætu haft á heilsu 

skjólstæðinga sinna. Þar segir hún að lítil gæludýr séu oft frábær félagi fyrir veikan 

einstakling og þá sérstaklega þá sem eru langveikir. Hún hélt því fram að það að sjá um 

gæludýr myndi flýta fyrir bata sjúklinganna. 
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Fyrir marga geta gæludýr veitt mikilvægan félagslegan stuðning en sá stuðningur hefur 

verið talinn einn af þeim lífsstílstengdu þáttum sem geta bætt heilsu og minnkað tíðni 

sjúkdóma og jafnvel sjálfsvíga, hugsanlega með því að minnka áhrif stress á einstaklinginn 

(Hart o.fl, 1990). Jorgenson (1997) mælti með því að meira yrði rannsakað af óhefðbundum 

leiðum til þess að minnka stressviðbrögð hjá fólki og væri meðferð með dýrum ein af þeim 

leiðum sem þyrfti að rannsaka betur. Tilfinningalegur hagur af samskiptum við gæludýr getur 

verið af ýmsum toga eins og að veita öryggiskennd og traust, minnka stress, þunglyndi og 

kvíða, hvetja til samskipta og vekja tilfinningar um að skipta máli. Gæludýr geta einnig kennt 

börnum að taka ábyrgð og sýna tryggð og samúð (Morley og Fook, 2005). 

Rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við heimilislausa unglinga sýndi að þeir 

einstaklingar sem áttu hund sögðu hann minnka einmanaleikakennd og félagslega einangrun. 

Þeir veittu öryggistilfinningu og sýndu óskilyrta ást sem þessir einstaklingar höfðu sjaldnast 

fengið um ævina og gáfu þeim ástæðu til þess að halda áfram. Þeim fannst þeir vera 

heilbrigðari en ella af því að eiga hund því hann hvatti til að hreyfingar og veitti hita. 

Einstaklingunum fannst þeir taka betri ákvarðanir vegna hundsins svo sem hvað varðar 

peninga og þeim fannst þeir þurfa að sýna meiri ábyrgð vegna þess að þeir áttu hundinn 

(Rew, 2000). 

Í rannsókn Wells (2009) á 193 einstaklingum var skoðað samband milli gæludýraeignar 

og heilsu fólks með króníska ofsaþreytu Allir þátttakendurnir álitu að félagsskapur dýranna 

hefði heilsueflandi áhrif sem sneru flestir að bættri andlegri heilsu fremur en líkamlegri. 

Meðal þess sem kom fram var betra skap, jákvæðara hugarfar, minni einmanaleiki og minna 

þunglyndi (Wells, 2009). Þátttakendurnir töldu að dýrin myndu auka lífsgæði sín og álitu 

andlegan og félagslegan ávinning af dýrunum vega þungt.  
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Meðferð með aðstoð dýra 

Margir trúa því að samskipti á milli manna og dýra geti haft góð áhrif á þá sem eru 

veikir annaðhvort á líkama eða sál (Palley, O’Rourke og Niemi, 2010; Spence og Kaiser, 

2002). Dýr notuð í meðferðarlegum tilgangi geta bætt andlega og líkamlega líðan, aukið 

sjálfstraust og samskipti, minnkað stressviðbragð og aukið öryggistilfinningu (Jorgenson, 

1997). Þróuð hefur verið ákveðin meðferð með hjálp dýra eða AAT (animal assisted therapy), 

hún hefur verið skilgreind sem meðferð með ákveðið markmið að leiðarljósi þar sem ákveðið 

dýr er óaðskiljanlegur hluti meðferðarinnar. Meðferð með hjálp dýra er þróuð með það í huga 

að bæta líkamlega, félagslega, tilfinningalega eða vitsmunalega virkni einstaklingsins sem 

meðferðina fær. Hana er hægt að veita á alls kyns vettvangi, í hópi eða maður á mann, 

meðferðin og gangur hennar er metinn og skráður (The American Veterinary Medical 

Association, 2007) 

Við meðhöndlun geðraskana og geðsjúkdóma er alla jafna notaðar fleiri en ein meðferð 

og er talið að það stuðli að sem bestri útkomu fyrir sjúklinginn og bæti meðferðarumhverfið 

(Rosetti og King, 2010). Á meðal þessara meðferða er meðferð með hjálp dýra. Rannsóknir 

hafa sýnt að þegar á heildina er litið séu sjúklingar með marktækt meiri getu til að tjá sig, 

eiga samskipti við aðra og eru með aukna félagslega hæfni eftir meðferðina. Þessar breytingar 

sjást jafnt hjá börnum, unglingum, fullorðnum og öldruðum einstaklingum með geðræn 

vandamál (Rosetti og King, 2010). Dýr geta virkað sem tenging á milli sjúklings og 

meðferðaraðila á meðan meðferð stendur og auðveldað sjúklingnum að tjá sig. Börn sem eiga 

erfitt með að ræða um tilfinningar sínar geta átt auðveldar með að tala til dæmis við hund 

heldur en meðferðaraðilann, einnig getur barn sem hefur dregið sig til hlés byrjað að tjá sig 

fyrr við dýr en manneskju (Rosetti og King, 2010; Rothe o.fl., 2004). Þetta á einnig við um 

fullorðna og geta samskipti sjúklings við ókunnuga manneskju gengið mun hraðar og betur ef 



 

 

22 

til dæmis hundur er viðstaddur. Einnig geta samskipti við dýr í meðferðarlegum tilgangi létt 

andrúmsloftið og hvatt til þess að fólk hlæi og brosi (Rosetti og King, 2010). 

Meðferð með hjálp húsdýra fyrir einstaklinga með geðræn vandamál hefur sýnt sig að 

geti minnkað kvíða, þunglyndi og aukið virkni einstaklingsins ásamt því að félagslegur 

stuðningur bóndans á meðan meðferð stendur virðist skipta miklu máli (Berget og Braastad, 

2011). Þessi áhrif geta þó tekið langan tíma að koma í ljós en geta komið fyrr í ljós ef 

einstaklingurinn er hvattur til að taka þátt í vinnu sem tengist dýrunum og falin meira 

krefjandi hlutverk en ella.  

Meðferð með hjálp hesta getur verið gagnleg fyrir börn með hegðunarvandamál, 

athyglisbrest, einhverfu, áfallastreituröskun, átröskun, sögu um misnotkun, þunglyndi, kvíða, 

erfiðleika í samskiptum og í samböndum við aðra (Rothe o.fl., 2004). Talið er að meðferðin 

gagnist mest ungum börnum, ásamt börnum sem hafa orðið fyrir fjölskylduofbeldi og 

lyfjamisnotkun (Schultz, Remick-Barlow og Robbins, 2007). Í meðferðinni er einblínt á 

samskiptin við hestana og umhirðu þeirra, 90% meðferðarinnar á sér stað á jörðu niðri þannig 

að markmiðið með meðferðinni er ekki að læra almenna hestamennsku eða eingöngu að vera 

á hestbaki (Rothe o.fl., 2004). Börnin læra að þróa með sér ákveðna hæfileika, bæði með og 

án orða, nota hugmyndaflugið, læra að leysa vandamál, taka ábyrgð, vera foringi, taka þátt í 

hópastarfi og sjálfstraust þeirra eykst og viðhorf þeirra þróast til betri vegar (Iannuzzi og 

Rowan, 1991). Börn sem forðast líkamlega og andlega nálægð fólks geta oft frekar þolað 

hana frá hestum og því getur meðferð með hjálp hesta verið gagnleg meðferðarleið og hjálpað 

barninu að yfirfæra þann hæfileika sem það hefur lært að tileinka sér í meðferðinni yfir á sitt 

daglega líf (Rothe o.fl., 2004). Hestar eru stór dýr með vinalegt viðmót og geta í gegnum 

meðferð hjálpað börnum að uppgötva og finna sína eigin styrkleika. Sambandið sem börn 

geta myndað við hesta í meðferðinni getur aukið hæfileika þeirra til sjálfumönnunar, 
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félagshæfni, getu til samræðna, aukið sjálfstraust, veitt þeim félagsskap og ástúð (Rothe o.fl., 

2004).  

Meðferð með hjálp dýra hefur einnig verið notuð fyrir krabbameinssjúklinga til þess að 

bæta líðan þeirra. Í grein Haylock og Cantril (2006) kom fram að 20 konur á aldrinum 21-79 

ára sem greinst höfðu með brjóstakrabbamein og höfðu klárað meðferð með hjálp hesta 

sögðu að samskiptin við hestana hefðu meðal annars hjálpað þeim að yfirstíga ótta, kennt 

þeim að slaka á og einblína á og njóta líðandi stundar án þess að hafa áhyggjur af öðru á 

meðan.  

Gæludýr virðast hafa hlutverki að gegna í stuðningi við andlega og líkamlega langveik 

börn (Spence og Kaiser, 2002). Dýrin virðast draga úr álagi og aðstoða börnin að höndla 

sjúkdóminn og aðlaga sig honum. Þau eru til staðar fyrir barnið og veita stuðning og 

félagsskap. Hugsanlegar skýringar á góðum áhrifum gæludýra eru talin vera að þau veiti 

afþreyingu, þau dæma ekki og strokur eða gælur við dýrið eru taldar gera gott og hafa róandi 

áhrif. Mest hefur verið horft á hlutverk gæludýra  út frá félagslegum stuðningi í 

streituvaldandi aðstæðum, þar sem þau veita tilfinningalegan stuðning og styðji við 

sjálfsmynd einstaklingsins (Spence og Kaiser, 2002). Sérstæð staða hjúkrunarfræðinga veitir 

þeim kjörstöðu til þess að meta áhrif gæludýra á andlegt og líkamlegt ástand sjúklinga sem 

lifa við mikla streitu og standa frammi fyrir aðlögun langvinns sjúkdóms og meta hvort gagn 

er af félagsskap dýranna í klínískum meðferðum (Spence og Kaiser, 2002). 

Misvísandi niðurstöður rannsókna 

Nokkrar rannsóknir hafa þó ekki fundið tengsl á milli gæludýra og jákvæðra áhrifa 

þeirra á heilsu fólks. Sumar hafa fundið hlutlaus tengsl meðan aðrar hafa fundið neikvæð 

tengsl. Wells og Rodi (2000) gerðu rannsókn sem kannaði áhrif gæludýraeignar á heilsu 

fólks, 65 ára og eldra. Notaðar voru bæði megindlegar (spurningalistar) og eigindlegar 
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(viðtöl) aðferðir. Samkvæmt spurningalistunum kom í ljós að gæludýraeign hafði lítil eða 

engin bætandi áhrif á geðheilsu. Gæludýraeigendunum leiddist og voru frekar einmana heldur 

en þeir sem áttu ekki gæludýr, sérstaklega þeir sem bjuggu einir. Aftur á móti þegar viðtöl 

voru tekin við þátttakendurna þá sögðu þeir að þeim fyndist dýrin minnka einmanaleika, 

einangrun og sorg. Einnig fannst þeim þau veita félagsskap og vissa öryggiskennd. Sumir 

þátttakendur vanræktu sína eigin heilsu og félagslegan stuðning til þess að þurfa ekki að 

skilja gæludýrin eftir ein heima (Wells og Rodi, 2000). 

Rannsókn sem gerð var í Ástralíu á 60-64 ára gömlu fólki sýndi að gæludýraeign hafði 

engin góð áhrif á heilsu þátttakenda og voru þeir sem áttu gæludýr með verri andlega og 

líkamlega heilsu (Parslow, Jorm, Christensen, Rodgers og Jacomb, 2005). Í annarri ástralskri 

rannsókn á 150 einstaklingum, 18 ára og eldri, voru könnuð tengsl á milli tilfinningalegra 

tengsla við gæludýr og andlegrar vanlíðunar (Peacock, Chur-Hansen og Winefield, 2012). 

Jákvætt samband var á milli aukinna tengsla við gæludýr og þunglyndis og kvíða. Talið var 

að þessi áhrif kæmu helst í ljós hjá eldri einstaklingum, félagslega einangruðum og 

langveikum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að sterk tilfinningaleg tengsl við 

gæludýr séu ekki endilega gagnleg og geti í sumum tilfellum leitt til verri heilsu (Peacock 

o.fl., 2012). 

Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum á 177 einstaklingum með alvarlega geðsjúkdóma 

eins og geðklofa, tvískautaröskun og fleiri. Flestir þátttakenda sem áttu gæludýr sögðu að 

reynsla þeirra af gæludýraeign hefði hjálpað þeim að ná bata og að þeim fannst gæludýrin 

sýna sér samúð og skilning. Þeir sem áttu gæludýr voru einnig líklegri en aðrir til þess að búa 

með öðrum og þurfa sjaldnar að leggjast inn á sjúkrahús. Niðurstöðurnar sýndu að það að 

hugsa um gæludýr og ábyrgðin sem því fylgir getur aukið á tilfinningu um sjálfseflingu. En 

þrátt fyrir það getur gæludýraeign aukið á einkenni geðsjúkdómsins ef einstaklingurinn er 

mjög viðkvæmur og stressaður fyrir (Wisdom, Saedi og Green, 2009).  
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Niðurstöður rannsókna sem leitast við að svara þeirri spurningu hvort gæludýr hafi áhrif 

á andlega og líkamlega heilsu fólks eru misvísandi. Þær hafa fengið þá gagnrýni að þær séu 

byggðar á veikri aðferðafræði og að erfiðlega hafi tekist að útiloka áhrif annarra þátta sem 

gætu skipt máli (Chur-Hansen, Stern og Winefield, 2010). Því hefur spurningunni um það 

hvort dýr hafi góð áhrif á andlega og líkamlega heilsu manna ekki enn verið svarað og vantar 

rannsóknir með sterka aðferðafræði sem taka fyrir veikleika fyrri rannsókna (Chur-Hansen 

o.fl., 2010; Palley o.fl., 2010). Ef sýnt verður fram á að meðferð með hjálp dýra sé áhrifmikil, 

örugg og svari kostnaði þá gæti það bætt heilbrigðisþjónustu til muna fyrir marga sjúklinga 

(Palley o.fl., 2010). 
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Aðferð 

Við gerð þessarar rannsóknar var notuð megindleg aðferðafræði og um er að 

ræða  þversniðsrannsókn. Þýðið var íslenskir háskólanemar og úrtakið var þægindaúrtak 

nemenda við Háskóla Íslands sem gefa leyfi fyrir því að fá kannanir sendar á netfangið sitt. 

Gagna var aflað með því að senda út spurningalista til 9336 nemenda. Alls bárust 719 svör, 

sem gaf svarhlutfall upp á 7,7%. Páll Biering sá um þýðingu listans og var hann bakþýddur af 

löggiltum skjalaþýðanda. Forprófun var gerð á spurningarlistanum og tóku 25 einstaklingar 

þátt í henni sem voru bekkjarfélagar, fjölskylda og vinir rannsakenda. Nokkrar athugasemdir 

komu fram og voru spurningalistarnir endurskoðaðir með tilliti til þeirra. Spurningalistinn var 

settur upp í K2, sem er forrit í eigu Háskóla Íslands og er notað til þess að gera kannanir á 

netinu. Listinn var síðan sendur út til nemenda með tölvupósti í gegnum Nemendaskrá 

Háskóla Íslands um miðjan mars og var hann opinn í þrjár vikur, á þeim tíma voru sendar út 

tvær ítrekanir með viku millibili. Í tölvupóstinum komu fram praktísk atriði og 

voru  þátttakendur upplýstir um það að fyllstu nafnleyndar yrði gætt og ekki yrði hægt að 

rekja svörin til þeirra. Það tekur um 20 mínútur að svara spurningalistanum og voru 

þátttakendur upplýstir um það í upphafi. Með því að svara spurningalistanum gáfu nemendur 

samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Rannsakendur fengu gögnin í excel skjali úr K2 og 

færðu þau yfir í tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 20. útgáfa, 

en með því fór öll tölfræðiúrvinnslan fram. Notuð var lýsandi tölfræði (meðaltöl (M), 

staðalfrávik (sf), spönnun, hlutfall og fjöldi) og ályktunartölfræði, marktækni var mæld með 

kí-kvaðratprófi (2) og t-prófi. Marktæknimörk voru sett við α<0,05. 
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Mælitæki 

Spurningalistinn skiptist í nokkra hluta (sjá viðauka I), spurt var  um bakgrunn 

þátttakenda, sögu þeirra um gæludýraeign,  reynslu af dýrum, þar sem annars vegar var spurt 

um það sem einstaklingar hafa orðið vitni að og hins vegar það sem þeir hafa gert sjálfir. 

Einnig var samskipta- og tilfinningamælikvarði þar sem spurt var um hugsanir og tilfinningar 

fólks í ýmsum aðstæðum og að lokum var spurt um tengsl og viðhorf til gæludýra. Þær 

bakgrunnsbreytur sem spurt var um voru kyn þátttakenda og aldur, hverrar trúar þeir voru 

sem börn og nú, hvort þeir hefðu búið í sveit og þá hvenær þeir bjuggu þar fyrst og hversu 

lengi. Að lokum var spurt hvort þátttakendur væru grænmetisætur og ástæður þess.  

Sá hluti spurningalistans sem spyr um reynslu af dýrum var hannaður af Bill C. Henry 

(2004), en hann þróaði og breytti honum út frá öðrum spurningalista. Í þessari rannsókn 

skiptist þessi þáttur í tvo hluta. Í þeim fyrri var spurt um gæludýraeign bæði í æsku og nú, ef 

þátttakendur áttu eða höfðu átt gæludýr var spurt um hvaða tegundir það væru eða hefðu 

verið og hve mörg þau væru eða hefðu verið. Seinni hlutinn kannaði reynslu þátttakenda af 

grimmd í garð dýra. Þar var spurt hvort þeir hefðu einhvern tímann orðið vitni að því þegar 

dýr var drepið eða pyntað og hvort einhver hefði reynt að stjórna þeim með því að hóta að 

meiða dýr. Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu einhvern tímann sjálfir drepið 

gæludýr, villt dýr eða dýr sem einhver átti, hvort þeir hefðu pyntað dýr og hvort þeir hefðu 

reynt að stjórna einhverjum með því að hóta að meiða dýr. Ef þátttakendur svöruðu 

einhverjum þessara spurninga játandi voru þeir spurðir um hvaða dýrategundir hefðu átt í 

hlut, þær aðferðir sem voru notaðar, hversu oft þeir höfðu orðið vitni að eða tekið þátt í 

framangreindum athæfum, á hvaða aldri þeir voru og hversu oft þau hefðu átt sér stað (Henry, 

2004). Að auki var spurt um reynslu þátttakenda af veiðum og slátrun dýra. 

Samskipta- og viðbragðamælikvarði (The Interpersonal Reactivity Index) 

spurningalistans var hannaður af Mark H. Davis (1980) og er kvarði sem mælir mismunandi 
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hliðar samkenndar, því hann gengur út frá því að samkennd samanstandi af aðgreindum en 

tengdum þáttum. Um er að ræða fjóra undirskala sem kvarðinn samanstendur af. Þeir eru: (1) 

The perspective taking scale, eða PT skalinn, sem mælir tilhneiginguna til þess að temja sér 

það að skoða hluti frá sjónarhorni annarra. (2) The empathic concern scale, eða EC skalinn 

sem skoðar tilfinningar eins og samúð, hlýju, meðaumkun og umhyggjusemi í garð annarra. 

(3) The personal distress scale eða PD skalinn sem mælir tilhneiginguna til þess að finna fyrir 

kvíða, reiði, þunglyndi og öðrum óþægindum þegar aðrir upplifa mikla neyð. (4) The fantasy 

scale eða FS skalinn sem mælir tilhneiginguna til þess að ímynda sér að maður sé staddur í 

aðstæðum úr skáldskap, eins og kvikmyndum, skáldsögum eða leikritum. Í þessari rannsókn 

var FS skalanum sleppt.  

Síðasti hluti spurningalistans skoðaði tengsl þátttakenda við gæludýr sín með The 

Lexington Attachment to Pets Scale eða LAPS. Hann var hannaður af Timothy P. Johnson, 

Thomas F. Garrity og Lorann Stallones (1992). LAPS mælitækið inniheldur 23 spurningar og 

því er ætlað að mæla tilfinningaleg tengsl einstaklinga við gæludýr sín, einkum hunda- og 

kattaeigenda.  

Siðferðileg álitamál 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (Tilvísun: S5628/2012), Rektor Háskóla 

Íslands gaf leyfi fyrir rannsókninni (Tilvísun: HI12020202/10.6.6) og var sótt um leyfi frá 

Vísindasiðanefnd sem taldi sig ekki þurfa að gefa leyfi fyrir slíkri rannsókn. Í 

spurningalistanum er spurt nokkurra nærgöngulla spurninga er varða reynslu fólks af illri 

meðferð á dýrum, drápi á þeim sem og um tilfinningar og samúð í garð annars fólks. 

Höfundar telja þrátt fyrir það að þátttakendur rannsóknarinnar ættu ekki að hljóta neinn skaða 

af þátttöku sinni en ef sú staða kæmi upp að þátttaka valdi vanlíðan þá var fólki bent á að 

hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar, Pál Biering. 
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Niðurstöður 

Bakgrunnur þátttakenda 

Fjöldi þátttakenda í rannsókninni var 719, þar af voru karlar 17,3% og konur 82,7%. 

Aldursbil þátttakenda var frá 19 til 70 ára og var meðalaldur 29,6 ár (sf=9,2). Flestir 

þátttakenda voru kristinnar trúar sem börn (86,6%) en  9,5% voru engrar trúar. Kristin trú var 

enn lang algengust meðal trúarbragða á fullorðinsárum eða 52,6%, 33% þátttakenda voru 

engrar trúar, 8,6% voru andlega sinnaðir en önnur trúarbrögð og skoðanir voru mun 

sjaldgæfari. Algengi þess að hafa búið í sveit var 30,3% og var tæplega helmingur þeirra 

(48,4%) fjögurra ára eða yngri þegar þeir bjuggu fyrst í sveit en 11,9% voru eldri en 18 ára. 

Algengast var að þeir sem höfðu búið í sveit hefðu búið þar í tíu ár eða lengur (43,3%) en um 

fimmtungur (20,3%) bjó þar aðeins í eitt ár eða skemur. Grænmetisætur voru 4,9% 

þátttakenda og voru ástæður þeirra fyrir því helst siðferðislegar eða 71,4%, 2,9% nefndu 

heilsufarsástæður meðan 25,7% sögðu aðrar ástæður vera fyrir því.   

Saga um gæludýraeign 

Mikill meirihluti þátttakenda eða 85,4% áttu gæludýr sem börn eða unglingar, 

marktækur munur var á milli karla og kvenna þar sem 77,5% karla og 87% kvenna höfðu átt 

gæludýr sem barn eða unglingur. Nú á fullorðinsárum eiga 57,7% þátttakenda gæludýr, 

marktækur munur var á milli karla og kvenna þar sem 50% karla og 59,5% kvenna á gæludýr. 

Algengt er að þeir sem áttu gæludýr í æsku eigi gæludýr nú eða 60,8%, en 38,2% þeirra sem 

áttu ekki gæludýr sem börn eiga gæludýr nú. Lítill hluti þátttakenda eða 9,1% hafa aldrei átt 

gæludýr eða hest en 72,5% eignaðist sitt fyrsta gæludýr fyrir 10 ára aldur.  

Áberandi var að þátttakendur áttu fleiri tegundir gæludýra sem börn eða unglingar 

heldur en sem fullorðnir einstaklingar, 41,2% átti hund sem barn, 51,9% kött, 37,1% fugl, 
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37,4% fiska, 37,1% nagdýr, 7,8% skriðdýr en 4% áttu aðrar tegundir. Veita ber því athygli að 

samanlögð prósenta reiknast stundum hærri en 100% þar sem þáttakendur gátu valið um fleiri 

en einn valmöguleika við vissaum spurningum, þetta á við víðar í niðurstöðukaflanum. Sem 

börn áttu 26% þátttakenda og fjölskyldur þeirra hesta sem tómstundagaman, til að keppa á 

eða bæði. Núna sem fullorðnir einstaklingar var algengt að þátttakendur ættu annað hvort 

hund (30,5%) eða kött (28,8%) en 10,7% eiga hesta sem tómstundagaman og/eða til að keppa 

á.  

Meirihluti þátttakenda (76,6%) hafði mjög sterk eða sterk tilfinningatengsl við 

gæludýrin sín í æsku en lítill hluti (8,7%) hafði engin eða ekki mjög sterk tengsl við 

gæludýrin sín. Marktækur munur var á milli kynja í sambandi við tilfinningatengsl við 

gæludýr í æsku þar sem 60,6% kvenna höfðu mjög sterk tilfinningatengsl við gæludýrin sín 

samanborið við 34,4% karla. Fleiri karlar voru með miðlungs eða sterk tengsl við gæludýrin 

sín eða 53,1% samanborið við 31,7% kvenna. Sem fullorðnir einstaklingar hafa 88% mjög 

sterk eða sterk tilfinningatengsl við gæludýrin sín en 2,8% engin eða ekki mjög sterk tengsl. 

Eins og í æsku þá hafa konur frekar mjög sterk tilfinningatengsl við gæludýrin sín (71,7%) 

heldur en karlar (43,8%), en karlar hafa frekar miðlungs eða sterk tengsl við gæludýrin sín 

(48,5%) heldur en konur (26,3%) (2=26,861; α<0,01). 

Reynsla af veiðum 

Rúmlega helmingur þátttakenda (57,9%) höfðu orðið vitni að því þegar aðrir en þeir 

sjálfir veiddu dýr, 79,2% karla og 54,3% kvenna (2=25,478; α<0,01). Rúmlega helmingur 

(50,6%) hafði orðið vitni að veiðum tíu sinnum eða oftar en aðeins 8,2% einu sinni. 

Algengast var að þátttakendur væru 15 ára eða yngri (90,1%) þegar þeir sáu dýr veitt í fyrsta 

skipti, 29,3% voru 7-9 ára og 25,1% voru 4-6 ára. Mun algengara var að þátttakendur hefðu 

orðið vitni að því að karlmenn veiddu dýr heldur en konur, algengast var að faðir eða 
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stjúpfaðir veiddi dýrið (71,9%), því næst afi eða frændi (42,8%), fullorðinn maður sem 

þátttakandi þekkti (42,5%), bróðir (29,8%), strákur sem viðkomandi þekkti (19,5%) og svo 

núverandi eða fyrrverandi karlkyns maki (17,3%). Móðir eða stjúpmóðir var gerandi í 19,5% 

tilvika en að öðru leyti voru kvenkyns gerendur í undir 10,5%. Fiskar voru algengustu dýrin 

sem þátttakendur höfðu séð veidd eða 91,1%, fuglar komu þar á eftir (41,1%), lítil spendýr 

eins og refir eða minkar (21,2%) síðan stór spendýr eins og hreindýr (8,9%) og sjávarspendýr 

(8,2%). Flestir höfðu notað öngul við veiðar (79,8%), 40,1% höfðu rotað við veiðar og var 

það oftast gert eftir að hafa veitt fisk á öngul, 35,1% höfðu veitt með netum og 40% með 

byssum. Fleiri aðferðir voru notaðar eins og að stinga eða skera dýrið með hníf (15,4%), 

kyrkja dýrið (14,7%), það veitt í gildru (10,1%) eða veitt með skutli, spjóti eða boga og ör 

(1%). Aðrar veiðiaðferðir (5,3%) voru að gefa dýrinu eitur, svæfa það, hálshöggva, gefa 

rafstuð eða stíga á það. 

Tæplega helmingur þátttakenda (48,5%) höfðu sjálfir drepið dýr við veiðar, karlar voru 

þar í meirihluta eða 79% samanborið við 42,3% kvenna (2=53,345; α<0,01). Rúmlega 

helmingur (52,3%) þátttakenda höfðu drepið dýr við veiðar tíu sinnum eða oftar og voru 

73,8% 12 ára eða yngri þegar þeir veiddu dýr í fyrsta skipti en 12,6% voru eldri en 18 ára. 

Algengast var að þátttakendur sem höfðu sjálfir veitt dýr hefðu veitt fiska eða 96,2%, 20,2% 

höfðu veitt fugla, 5,8% lítið spendýr eins og mink eða ref og 2,6% stórt spendýr svo sem 

hreindýr. Að veiða dýr með öngli var algengasta veiðiaðferðin (86,5%), næst algengast var að 

rota dýr (36,8%), sem oftast var gert í kjölfar veiða með öngli eða netum, netaveiðar voru 

25,1%.  Dýr voru veidd með byssu í 13,7% tilfella en aðrar aðferðir voru mun sjaldgæfari.  

Reynsla af slátrun 

Af öllum þátttakendunum höfðu 27% einhvern tímann orðið vitni að slátrun húsdýra, 

44,6% karlanna og 24,1% kvennanna (2=21,090; α<0,01). Þessi fjöldi er líklega í samræmi 
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við þann fjölda þátttakenda sem hefur búið í sveit sem var 30,3%. Rúmlega þriðjungur (34%) 

hafði orðið vitni að slátrun tíu sinnum eða oftar, 24,2% einu sinni og 21,6% tvisvar til þrisvar 

sinnum. Meirihluti þeirra sem höfðu orðið vitni að slátrun (58,8%) voru 12 ára eða yngri 

þegar þeir sáu húsdýri slátrað í fyrsta skipti en 18% voru eldri en 18 ára. Algengara var að 

karlar slátruðu húsdýrum heldur en konur en 46,4% sögðu að fullorðinn maður sem þau 

þekktu hefði slátrað dýrinu, 37,1% faðir eða stjúpfaðir og 34,5% afi eða frændi. Sjaldgæfara 

var að aðrir, svo sem móðir, amma eða bróðir væru þeir sem slátruðu dýrinu. Algengast var 

að fólk hafði séð kindum (71,1%), kúm (40,2%), alifuglum (27,8%) eða hestum (21,6%) 

slátrað. Þar á eftir komu svín (8,2%), geitur (2,6%) og svo aðrar tegundir (8,8%). Flestum 

dýrunum var slátrað með byssum (77,3%), þar með talið á sláturhúsum. Aðrar aðferðir voru 

að skera á háls (24,2%),  kyrkja (10,3%), gefa raflost (5,7%) og aðrar aðferðir eins og að rota 

dýrið, stinga það, hálshöggva, eitra fyrir með gasi eða púströri og svæfa það. 

Færri höfðu sjálfir slátrað dýri heldur en þeir sem höfðu orðið vitni að því, þar sem 

4,6% þátttakenda eða 32 einstaklingar höfðu slátrað húsdýri eða dýri sem er ræktað til 

manneldis. Karlmenn voru þar í meirihluta þar sem 14,3% karlanna hafði slátrað dýri 

samanborið við 2,6% kvennanna (2=30,416; α<0,01). Tæplega helmingur (45,2%) þeirra 

sem höfðu slátrað húsdýri höfðu gert það tíu sinnum eða oftar, 22,6% einu sinni, 9,7% tvisvar 

til þrisvar sinnum og 16,1% fjórum til fimm sinnum. Flestir voru eldri en 18 ára þegar þeir 

slátruðu dýri í fyrsta sinn (31,3%), 12,5% voru 12 ára eða yngri, 28,1% 13-15 ára og 28,1% 

voru 16-18 ára. Algengast var að þeir sem höfðu slátrað dýrum hefðu slátrað kindum 

(65,6%), önnur dýr voru kýr (25%) alifuglar (31,3%), hestar (12,5%), svín (4,8%) og geitur 

(6,3%). Þær slátrunaraðferðir sem helst voru notaðar var að skjóta dýrið með byssu (53,1%), 

skera það á háls (40,6%), kyrkja það (25%) eða gefa því raflost (15,6%), aðrar aðferðir voru 

mun sjaldgæfari.  
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Reynsla af gæludýradrápi 

Lítill hluti þátttakenda eða 5,3% (N=36) sögðust hafa drepið dýr sem þau töldu vera 

gældudýr, 9,3% karlanna (N=11) og 4,5% kvennanna (N=25), (2=4,347; α<0,05). Af þeim 

sem sögðust hafa drepið gæludýr, sögðu 11,1% einstaklinganna (N=4) þeir hafa gert það í 

fyrsta skipti þegar þeir voru 9 ára eða yngri, 19,4% 10-12 ára (N=7), 16,7% 13-18 ára (N=6) 

en flestir voru eldri en 18 ára eða 52,8% (N=19). Rúmlega helmingur (54,3%) höfðu einu 

sinni drepið dýr sem þau töldu vera gæludýr, 20% tvisvar til þrisvar sinnum, 14,3% fjórum til 

fimm sinnum, 2,9% sex til sjö sinnum og 8,6% höfðu drepið gæludýr tíu sinnum eða oftar. 

Flestir höfðu drepið gullfisk (29,4%), kött eða kettling (26,5%) eða nagdýr (20,6%) svo sem 

hamstur eða kanínu, önnur dýr voru páfagaukur (8,8%), hundur (8,8%) og kind eða lamb 

(5,9%).  

Sex einstaklingar eða 16,7% höfðu notað byssu til þess að drepa dýrið, fimm höfðu 

kyrkt það (13,9%), fjórir skorið það á háls (11,1%), þrír (8,3%) höfðu rotað dýrið, einn 

stungið dýrið, einn gefið raflost og annar eitrað fyrir dýrinu. Rúmlega helmingur (55,6%) 

sagði frá öðrum aðferðum svo sem vanrækslu, að hafa svæft dýrið, drekkt því, kramið, sturtað 

niður í klósett, hengt, ekið yfir það eða kastað því í vegg. 

I ll meðferð á dýrum 

Reynsla af vil jandi dýradrápi án góðrar ástæðu 

Þó nokkrir þátttakendur eða 9,7% (N=70) sögðust hafa orðið vitni að því þegar einhver 

drap dýr viljandi og án þess að hafa nokkra góða ástæðu, 16% karlanna og 8,9% kvennanna 

(2=5,475; α<0,05). Flestir þeirra sem höfðu orðið vitni að slíkri meðferð á dýri höfðu orðið 

vitni að slíku einu sinni (38,8%), 31,3% tvisvar til þrisvar sinnum og 10,4% höfðu séð slíkt 

tíu sinnum eða oftar. Flestir þeirra sem höfðu orðið vitni að viljandi dýradrápi voru 12 ára eða 

yngri þegar þeir urðu í fyrsta sinn vitni að því (60,4%), þar af voru 26,5% 7-9 ára og 25% 10-
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12 ára en 23,5% voru eldri en 18 ára. Algengast var að gerandinn væri karlkyns og óskyldur 

þeim sem varð vitni að drápinu, það er strákur sem þátttakandi þekkti (45,7%) og næst á eftir 

var fullorðinn maður sem þátttakandi þekkti (24,3%). Aðrir, til dæmis bróðir, afi, frændi, 

stelpa sem þátttakandi þekkti og fleiri voru gerendur í 11,4% tilfella eða sjaldnar.  

Flestir höfðu séð fugla drepna (60%), 21,4% lítil spendýr eins og mýs eða kanínur, 

11,4% ketti, 4,3% stór spendýr eins og hest eða kind, 2,9% hund og 25,7% önnur ótilgreind 

dýr. Þær aðferðir sem voru notaðar voru af ýmsum toga, 30% þátttakenda höfðu séð dýr 

skotin, 21,4% höfðu séð dýr drepin með barsmíðum, spörkum eða þeim kastað í hart yfirborð, 

14,3% höfðu séð dýr kæfð, drekkt eða kyrkt, 15,7% höfðu séð dýr stungin, skorin eða 

afhausuð, 10% höfðu séð þegar ekið var viljandi yfir dýr, 7% höfðu orðið vitni að því þegar 

eitrað var fyrir dýri, einn þegar dýr var brennt og einn þegar dýr var hengt. Aðrar aðferðir 

(27,6%) voru hálsbrot, grýting, rafstuð, dýr kramið, skordýr pyntuð og drepin og einn hafði 

orðið vitni að því þegar fugli var hent fram af bjargi með vængi bundna saman.  

Lítill hluti þátttakenda eða 5,1% (N=35) sögðust hafa drepið villt dýr viljandi og af 

engri góðri ástæðu, 11,9% karlanna og 3,7% kvennanna (2=13,196; α<0,01). Fjórðungur 

hafði gert það einu sinni (25%), 30,6% tvisvar til þrisvar sinnum og 33,3% tíu sinnum eða 

oftar. Helmingur (50%) þeirra sem höfðu drepið villt dýr viljandi og af engri góðri ástæðu 

gerðu það í fyrsta skipti þegar þeir voru 12 ára eða yngri en 30,6% voru eldri en 18 ára. 

Flestir höfðu drepið fugla (34,3%), skriðdýr (37,1%) eða lítil spendýr (17,1%) svo sem mús 

eða kanínu, 22,9% voru önnur og ónefnd dýr. Algengustu aðferðirnar við drápin voru að 

skjóta dýrið með byssu (25,7%), eitra fyrir dýrinu (20%) eða drekkja því, kyrkja eða kæfa 

(14,3%). Aðrar aðferðir voru að drepa dýrið með barsmíðum, spörkum eða henda því utan í 

hart yfirborð (8,6%), stinga það, skera eða afhausa (8,6%), aka yfir það (5,7%) eða brenna 

það (2,9%). Aðrar aðferðir eins og að kremja dýr, rota það, veiða í gildru eða svæfa það voru 

notaðar af 37,1% þeirra sem höfðu drepið villt dýr af ástæðulausu.  
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Mjög fáir eða 0,6% þátttakenda (N=4) sögðust hafa drepið dýr sem þeir sjálfir eða aðrir 

áttu viljandi og af engri góðri ástæðu, einn karlmaður (0,9% karlanna) og þrjár konur (0,5% 

kvennanna), þessi munur var ekki marktækur. Einn einstaklingur sagðist hafa drepið kött, 

einn skriðdýr, einn lítið spendýr svo sem mús eða kanínu og einn sagðist hafa drepið aðra 

tegund af dýri. Einn hafði eitrað fyrir dýrinu, einn drekkt því, kyrkt eða kæft það, einn drap 

dýrið með barsmíðum og/eða spörkum og sagðist einn hafa drepið pöddur með því að kremja 

þær. Tveir einstaklinganna höfðu drepið dýr viljandi og af engri góðri ástæðu einu sinni, einn 

fjórum til fimm sinnum og tveir tíu sinnum eða oftar. Einn þátttakandi í viðbót við þá fjóra 

framangreinda svaraði því hversu oft hann hefði drepið dýr viljandi og af engri góðri ástæðu 

ásamt því hversu gamall hann var þegar hann gerðu það. 

Reynsla af meiðingum eða pyntingum á dýrum 

Hundrað og átta þátttakendur eða 15,2% höfðu séð einhvern viljandi meiða eða pynta 

dýr í þeim eina tilgangi að stríða því eða valda því sársauka, lítill sem enginn munur var á 

milli kynjanna þar sem 15,4% karlanna og 15,8% kvennanna höfðu orðið vitni að slíku. 

Rúmur þriðjungur (36,9%) hafði orðið vitni að slíku einu sinni, 33,3% tvisvar til þrisvar 

sinnum og 4,5% tíu sinnum eða oftar. Rúmlega helmingur (52,3%) var níu ára eða yngri 

þegar þeir urðu fyrst vitni að því þegar dýr voru meidd eða pyntuð, 22,5% voru 10-12 ára, 

10,8% voru 13-15 ára en 11,7% voru eldri en 18 ára. Algengast var að gerandinn væri 

karlkyns og óskyldur þeim sem varð vitni að meiðingunum eða pyntingunum, það er strákur 

sem þátttakandi þekkti (45,9%) eða fullorðinn maður sem hann þekkti (19,3%). Aðrir, til 

dæmis stelpa sem þátttakandi þekkti, móðir, systir og fleiri voru gerendur í 13,8% tilfella eða 

sjaldnar, ónefndir gerendur voru 31,2%. 

Algengast var að þátttakendur hefðu séð ketti (42,2%) eða hunda (37,6%) meidda eða 

pyntaða, þar á eftir komu lítil spendýr (19,3%), stór spendýr (11,9%), fuglar (10,1%), 
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skriðdýr (5,5%) og önnur ótilgreind dýr (15,6%). Algengustu aðferðirnar til þess að meiða 

eða pynta dýr voru barsmíðar, spörk og kasta því í hart yfirborð (67%). Aðrar aðferðir sem 

komu fram voru að dýrið væri kæft, kyrkt eða því drekkt (9,2%), stungið eða skorið (6,4%), 

hengt (4,6%), eitrað fyrir því (3,7%), brennt (3,7%) og ekið yfir það (3,7%). Aðrar aðferðir 

(22,9%) komu fram eins og að hræða dýr eða valda þeim andlegri vanlíðan. Einnig að taka 

dýr upp á skottinu eða taka dýr upp á skottinu og snúa því í hringi. Einn hafði orðið vitni að 

því þegar köttur var bleyttur og settur í frysti, annar varð vitni að því þegar sinnepi var 

sprautað upp í endaþarm á ketti. Eitt dýr var sett ofan í poka og sprautað á það köldu vatni. 

Einnig komu fleiri ómannúðlegar aðferðir fram. 

Fáir þátttakendur eða 3% (N=20) sögðust hafa meitt eða pyntað dýr viljandi í þeim eina 

tilgangi að að stríða því eða valda því sársauka, 10,5% karlanna og 1,4% kvennanna 

(2=26,977; α<0,01). Tæpur þriðjungur (31,8%) hafði gert það einu sinni, 36,4% tvisvar til 

þrisvar sinnum og 9,1% tíu sinnum eða oftar. Meirihlutinn (61,9%) hafði strítt eða pyntað dýr 

í fyrsta skipti 9 ára eða yngri, 19% voru 10-12 ára, 14,3% voru 13-15 ára og 4,8% gerði það í 

fyrsta skipti eldri en 18 ára. Flestir (50%) höfðu strítt og/eða pyntað ketti, önnur dýr voru stór 

spendýr (20%), hundar (10%), lítil spendýr (10%), fuglar (10%) og önnur dýr (15%).   

Aðferðirnar sem voru notaðar voru mismunandi. Sex (30%) höfðu notað barsmíðar, 

spörk eða kastað dýrum í hart yfirborð, tveir (10%) höfðu drekkt, kyrkt eða kæft dýr, tveir 

stungið, skorið eða afhausað dýr og hafði einn (5%) eitrað fyrir dýri. Aðrar aðferðir (30%) 

sem höfðu verið notaðar voru að grýta dýr, hræða það, snúa því í hringi á skottinu, setja kött 

ofan í tösku og henda niður stiga og bleyta kött og setja ofan í frystikistu. 

T engsl á milli þess að vera vitni og vera gerandi 

Sterkt samband kom fram á milli þeirra sem höfðu orðið vitni að illri meðferð á dýrum 

og þeirra sem höfðu sjálfir verið gerendur í slíku. Þeir sem höfðu orðið vitni að einhverjum 
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drepa dýr viljandi af engri góðri ástæðu og/eða þeim sem höfðu orðið vitni að því þegar dýr 

voru  meidd eða pyntuð, og svo þeir sem höfðu sjálfir drepið villt dýr eða dýr sem þeir sjálfir 

eða einhver annar átti, viljandi og án góðrar ástæðu og/eða höfðu sjálfir meitt eða pyntað dýr 

í þeim eina tilgangi að valda þeim sársauka. Niðurstöðurnar sýndu að nærri fjórfalt fleiri voru 

gerendur í illri meðferð á dýrum meðal þeirra sem höfðu orðið vitni að slíku eða 17,1%, 

samanborið við 4,5% þeirra sem höfðu ekki orðið vitni að illri meðferð á dýrum (2=29,321; 

α<0,01). 

 
Mynd 1. Reynsla þátttakenda af því að verða vitni að meðferð dýra með tilliti til 
kynjamismunar. Um er að ræða að verða vitni að veiðum, slátrun, viljandi dýradrápi án 
góðrar ástæðu, meiðingum eða pyntingum á dýrum í þeim eina tilgangi að stríða eða 
valda þeim sársauka, og verða fyrir því að einhver reyndi að stjórna þeim með því að 
hóta að dýri. 
 

Að st jórna öðrum með því að hóta að meiða dýr 

Nokkrir þátttakendur eða 3,8% (N=26) höfðu upplifað það að einhver reyndi að stjórna 

þeim með því að hóta að meiða dýr eða hafi raunverulega gert það, 0,8% karlanna (N=1) og 
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4,4% kvennanna (N=25), þessi munur var þó ekki marktækur. Rúmlega helmingur þeirra 

(57,7%) hafði lent í því einu sinni, 26,9% tvisvar til þrisvar sinnum en 7,7% tíu sinnum eða 

oftar. Helmingur þátttakendanna (50%) voru 12 ára eða yngri þegar fyrst var reynt að stjórna 

þeim, þar af voru 26,9% 7-9 ára og 23,1% 10-12 ára en svo voru 30,8% eldri en 18 ára. 

Algengast var að gerandinn væri karlkyns og óskyldur þeim sem hann var að reyna að 

stjórna, það er fullorðinn maður sem þátttakandi þekkti (26,9%), strákur sem þátttakandi 

þekkti (23,1%) eða núvernadi eða fyrrverandi karlkyns maki (7,7%). Aðrir svo sem faðir, 

stjúpfaðir, frænka og fleiri voru gerendur í 3,8% tilfella eða sjaldnar, 42,3% voru ónefndir 

gerendur. 

 
Mynd 2. Reynsla þátttakenda af meðferð dýra þar sem þeir voru sjálfir gerendur, með 
tilliti til kynjamismunar. Um er að ræða veiðar, slátrun húsdýra, dráp á gæludýri af 
hvaða ástæðu sem er, dráp á dýri sem einhver átti og villtu dýri, viljandi og án góðrar 
ástæðu, og meiðingar eða pyntingar á dýri í þeim eina tilgangi að stríða því eða valda 
því sársauka. 
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Þau dýr sem helst var reynt að stjórna þátttakendum með voru hundar (50%) og kettir 

(38,5%). Önnur dýr voru lítil spendýr (11,5%), stór spendýr (11,5%), skriðdýr (7,7%), fuglar 

(3,8%) og önnur ónefnd dýr (7,7%). Aðferðirnar sem hótað var að nota eða voru í raun 

notaðar voru eftirfarandi: barsmíðar, spörk eða að kasta dýrinu í hart yfirborð (46,2%), 

drekkja (19,2%), skjóta (11,5%), hengja (11,5%) og brenna (7,7%) það. Um þriðjungur 

(34,6%) nefndi aðrar aðferðir, svo sem að skilja dýrið eftir úti í miklu frosti til að deyja, skilja 

dýrið eftir án vatns og matar, henda því út um glugga, svæfa það, látið dýrið hverfa, drepa 

dýrið eða það hengt á girðingu. Enginn þátttakandi sagðist hafa stjórnað eða reynt að stjórna 

annarri manneskju með því að hóta því að meiða eða raunverulega meiða dýr.  

Samskipta- og viðbragðamælikvarðinn 

Þegar niðurstöðurnar úr samskipta- og viðbragðamælikvarðanum voru skoðaðar komu 

áhugaverðar niðurstöður í ljós í tengslum við EC og PD skalana. Á PD skalanum, sem mælir 

tilhneiginguna til þess að finna fyrir kvíða, reiði, þunglyndi og öðrum óþægindum þegar aðrir 

upplifa mikla neyð er hægt er að fá stig á skalanum 1-9. Einn táknar að einstaklingurinn hafi 

litla eða enga tilhneigingu til þess en níu táknar að hann hafi mikla tilhneigingu. EC skalanum 

er ætlað að skoða tilfinningar eins og samúð, meðaumkun, hlýju og umhyggjusemi í garð 

annars fólks. Hægt er að fá stig á skalanum 1-9 þar sem einn táknar litla eða enga getu til að 

finna til samúðar með öðrum en níu táknar mikla getu til þess. 

Niðurstöðurnar sýndu að marktækur munur var á milli karla og kvenna á EC skalanum 

þar sem konur skoruðu 7,36 (sf=1,04) en karlar 6,34 (sf=1,21), (t=9,454; α<0,01). 

Þátttakendur sem áttu gæludýr sem börn og unglingar skoruðu 7,22 (sf=1,15) á EC skalanum, 

en þeir sem höfðu ekki átt gæludýr sem börn og/eða unglingar skoruðu 6,98 (sf=1,09), 

(t=1,954; α≤0,05). Ekki sást munur á milli þeirra sem eiga gæludýr nú og þeirra sem eiga 

ekki gæludýr. Aftur á móti var munur á milli þeirra sem hafa einhvern tímann átt gæludýr 
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(N=631) og þeirra sem hafa aldrei átt gæludýr (N=61) þar sem þeir síðarnefndu skora 6,81 

(sf=1,19) samanborið við 7,22 (sf=1,13) hjá hinum sem hafa einhvern tímann átt gæludýr 

(t=2,72; α<0,01). Konur sem hafa einhvern tímann átt gæludýr skora 7,39 (sf=1,04) á EC 

skalanum samanborið við 7,06 (sf=1,07) hjá konum sem hafa aldrei átt gæludýr (t=2,026; 

α<0,05). Karlar sem hafa einhvern tímann átt gæludýr skora 6,35 (sf=1,22) samanborið við 

6,06 (sf=1,23) hjá körlum sem hafa aldrei átt gæludýr en munurinn er ekki marktækur. 

Ekki sást munur á EC skalanum hjá þeim þátttakendum sem höfðu búið í sveit og átt 

gæludýr sem barn og þeim sem höfðu búið í sveit og ekki átt gæludýr. Mælanlegur munur var 

aftur á móti á þeim sem höfðu ekki búið í sveit og ekki átt gæludýr og þeim sem höfðu ekki 

búið í sveit en átt gæludýr. Þeir fyrrnefndu voru með 6,95 stig (sf=1,14) á EC skalanum en 

þeir síðarnefndu með 7,28 stig (sf=1,14), (t=2,353; α<0,05). Almennt sást ekki munur á EC 

skalanum á milli þeirra sem höfðu séð dýr veidd og þeirra sem ekki höfðu séð það. Aftur á 

móti sást munur á milli þeirra sem höfðu séð eða veitt spendýr og þeirra sem höfðu ekki gert 

það. Svipaður munur var á milli þeirra sem höfðu reynslu af slátrun. Við nánari athugun kom 

í ljós að þessi munur var ekki til staðar þegar hann var skoðaður með tilliti til kynjamismunar.  

Tafla 1. Meðaltal þátttakenda á EC skalanum eftir því hvernig umgengni þeirra og 
samskiptum við dýr hefur verið háttað í gegnum ævina.  

Umgengni og samskipti við dýr  Meðaltal fengið á EC skala 
(1‐9 stig) 

Áttu gæludýr í æsku  7,22 

Hafa búið í sveit  7,11 

Hafa einhvern tímann átt gæludýr  7,22 

Áttu ekki gæludýr í æsku  6,98 

Hafa ekki búið í sveit og ekki átt gæludýr í æsku    6,95 

Hafa aldrei átt gæludýr  6,81 
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Þeir sem eiga gæludýr nú skora minna á PD skalanum heldur en þeir sem eiga ekki 

gæludýr. Kynjamunur var áberandi þar sem konur skoruðu hærra á PD skalanum heldur en 

karlar sem gefur til kynna að þær hafi meiri tilhneigingu til þess að finna fyrir kvíða og 

öðrum óþægindum þegar þær verða vitni að neyð annarra heldur en karlar. Karlar sem eiga 

gæludýr skora 3,24 (sf=1,06) á PD skalanum samanborið við 3,50 (sf=1,26) hjá körlum sem 

ekki eiga gæludýr, þessi munur er þó ekki marktækur. Konur sem eiga gæludýr skora 4,19 

(sf=1,30) á PD skalanum en konur sem eiga ekki gæludýr skora 4,41 (sf=1,23), (t=2,01; 

α<0,05). 

I ll meðferð á dýrum  

Þeir sem höfðu drepið villt dýr eða dýr sem þeir sjálfir eða einhver annar átti, viljandi 

og án góðrar ástæðu og/eða meitt eða pyntað dýr í þeim eina tilgangi að valda þeim sársauka 

(N=52) skoruðu mun lægra á EC skalanum eða 6,70 (sf=1,27) samanborið við þá sem ekki 

höfðu verið gerendur í slíku en þeir skoruðu 7,23 (sf=1,12), (t=3,273; α<0,01). Kynjahlutfall 

var nokkuð jafnt í þessum hópi, eða 28 konur og 24 karlar þannig að mismunurinn ætti ekki 

að orsakast vegna kynjahlutfalls. Þeir sem höfðu drepið villt dýr (N=35) af ástæðulausu 

skoruðu 6,72 (sf=1,43) á EC skalanum samanborið við 7,22 (sf=1,12) hjá þeim sem ekki hafa 

gert það (t=2.524; α<0,05). Þeir sem hafa strítt eða pyntað dýr í þeim eina tilgangi að stríða 

þeim eða valda þeim sársauka (N=20) skoruðu 6,61 (sf=4,45) á EC samanborið við 7,20 

(sf=1,14) hjá öðrum (t=2,280; α<0,05). 

Ef skoðaðir voru aðeins þeir einstaklingar sem höfðu drepið dýr, sem þeir sjálfir eða 

einhver annar átti, viljandi og af engri góðri ástæðu og/eða höfðu notað sérstaklega 

grimmilegar aðferðir við drápin (N=9), kemur í ljós að þeir skora mun lægra á EC skalanum 

eða 5,95 (sf=1,80) samanborið við 7,21 (sf=1,12) hjá öðrum (t=3,307; α<0,01). Fjórir 

einstaklingar höfðu drepið dýr sem þeir eða einhver annar átti viljandi og af engri góðri 
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ástæðu, þessir einstaklingar skoruðu 5,92 (sf=2,53) á EC skalanum samanborið við 7,20 

(sf=1,12) hjá hinum (t=2,252; α<0,05). Einn einstaklingur í rannsókninni hafði brennt villt 

dýr að ástæðulausu, hann var með 4,17 stig á EC skalanum, tveir einstaklingur höfðu ekið 

viljandi og að ástæðulausu yfir villt dýr og voru þeir með 4,33 (sf=2,83) stig. Þessir þrír 

einstaklingar skora að meðaltali 4,28 (sf=2,0) á EC skalanum samanborið við 7,20 (sf=1,12) 

hjá hinum (t=4,50; α<0,01). Á PD skalanum skoruðu þessir sömu einstaklingar 2,90 (sf=1,15) 

samanborið við 4,13 (sf=1,31) hjá öðrum þátttakendum, en munurinn var ekki marktækur. 

 

Mynd 3. Samúð þátttakenda á EC skalanum eftir því hvernig þeir hafa farið með dýr: 
Hópur 1: þeir sem hafa ekki sýnt grimmd í garð dýra. Hópur 2: þeir sem hafa sýnt 
grimmd í garð dýra, það er hafa drepið villt dýr eða dýr sem þeir sjálfir eða einhver átti, 
viljandi og án góðrar ástæðu, og/eða meitt eða pyntað dýr í þeim eina tilgangi að valda 
því sárauka. Hópur 3: þeir sem hafa drepið dýr sem þeir eða einhver annar átti, viljandi 
og af engri góðri ástæðu og/eða notað sérstaklega grimmilegar aðferðir. Hópur 4: þeir 
sem hafa drepið dýr með sérstaklega grimmilegum aðferðum. 

 

T ilfinningaleg tengsl við gæludýr - L APS 

LAPS mælikvarðinn mælir tilfinningaleg tengsl fólks við gæludýrin sín. Hægt er að fá 

stig á skalanum 1-3, þar sem einn táknar mikil tengsl við gæludýrið en þrír lítil eða engin 

tengsl. Konur skoruðu hærra á LAPS eða 1,80 (sf=0,49) samanborið við karla sem skoruðu 
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2,06 (sf=0.45), (t=4,676; α<0,01). Þeir þáttakendur sem áttu hund í æsku skoruðu 1,73 

(sf=0,46) á LAPS samanborið við 1,94 (sf=0,51) hjá þeim sem ekki áttu hund (t=5,394; 

α<0,01). Þeir sem eiga hund nú skoruðu 1,62 (sf=0,43) á LAPS samanborið 1,96 (sf=0,49) 

hjá þeim sem eiga ekki hund (t=8,530; α<0,01). Þeir sem eiga kött skora 1,73 (sf=0,45) á 

LAPS samanborið við 1,90 (sf=0,51) hjá þeim sem eiga ekki kött (t=4,080; α<0,01). Þeir sem 

höfðu lent í því að aðrir reyndu að stjórna þeim með því að hóta gæludýrunum þeirra skoruðu 

1,62 (sf=0,47) á LAPS samanborið við 1,85 (sf=0,49) hjá þeim sem höfðu ekki orðið fyrir 

slíkri lífreynslu (α<0,05). Þetta bendir til þess að þeir aðilar sem hafa orðið fyrir slíku hafi 

sterkari tengsl við gæludýr sín, sem gæti verið ástæða þess að gæludýrið hafi verið notað 

gegn þeim. 

I ll meðferð á dýrum 

Þeir sem höfðu drepið villt dýr (N=30) viljandi og af engri góðri ástæðu skoruðu 2,08 

(sf=0,42) samanborið við 1,83 (sf=0,50) hjá þeim sem höfðu ekki gert það (t=2,721; α<0,01). 

Það bendir til þess að þeir einstaklingar sem hafa ekki drepið villt dýr að ástæðulausu tengist 

gæludýrum sínum meira en hinir. Þrír þátttakendur sem áttu gæludýr og svöruðu LAPS höfðu 

drepið dýr sem þeir eða einhver annar átti af engri góðri ástæðu. Þeir skoruðu 2,25 (sf=0,50) 

á LAPS samanborið við 1,84 (sf=0,50) hjá öðrum, þessi munur er ekki marktækur. Þeir sem 

höfðu strítt eða pyntað dýr (N=17) í þeim eina tilgangi að stríða þeim eða valda þeim 

sársauka skoruðu 2,16 (sf=0,40) á LAPS samanborið við 1,83 (sf=0,49) hjá þeim sem ekki 

höfðu gert það (t=2,742; α<0,01). 
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Umræður  

Í þessari rannsókn virðast viðhorf þátttakenda til dýra almennt vera jákvæð þegar tekið 

er tillit til þess að rúmlega helmingur þeirra á gæludýr, en leiða má líkur að því að flestir sem 

eiga gæludýr hafi jákvæð viðhorf til þeirra. Mikill meirihluti þátttakenda er með sterk eða 

mjög sterk tilfinningatengsl við gæludýrin sín, sem einnig bendir til jákvæðs viðhorfs. Margir 

þátttakendanna höfðu reynslu af bæði veiðum og slátrun dýra, eins og sést á mynd 1 og mynd 

2. Þetta er sú reynsla af drápi dýra sem er heimil og lögleg, en slíkt telst vera hluti af gangi 

lífsins, og gengur oftast út á að nýta dýr til manneldis. Tæpur þriðjungur hefur verið vitni að 

slátrun sem má ef til vill skýra með því að tæpur þriðjungur hefur búið í sveit og má ætla að 

flestir hafi þar umgengist dýr og komist í kynni við slátrun, sem er yfirleitt fylgifiskur 

búfjárræktar. Út frá algengi reynslu af veiðum má ef til vill ætla að Íslendingar séu mikil 

veiðiþjóð, en vegna þess hve stutt er út í náttúruna, óháð því hvar á landinu fólk býr, er 

veiðimennska mjög aðgengileg. Nú á dögum stunda flestir veiðar af áhuga og eru í þessu 

sporti sér til gamans, frekar en þeir fari út á veiðar í þeim eina tilgangi að afla sér matar.  

Það að hafa verið stjórnað af öðrum með hótun í garð gæludýrs var ekki algeng reynsla, 

allir sem höfðu slíka reynslu voru konur nema einn. Rannsóknin varpar ekki ljósi á þær 

aðstæður sem hótanirnar áttu sér stað og því lítið hægt að álykta út frá því. Þó voru karlmenn 

í meirihluta þeirra sem reyndu að stjórna konunum og var þriðjungur kvennanna eldri en 18 

ára þegar þeim var stjórnað í fyrsta sinn. Þetta er athyglisverð niðurstaða í ljósi þess að farið 

er að veita ofbeldi í nánum samböndum og margbreytilegum birtingarmyndum þess meiri 

athygli og tengja það við heilsu kvenna (Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2010). Talið er að 

fjórðungur til helmingur kvenna sem búa við ofbeldi í nánum samböndum hafi lent í því að 

gæludýrinu þeirra hafi verið hótað, það meitt eða drepið (Flynn, 2011). 
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I ll meðferð á dýrum 

Sterkt samband sást á milli þess að verða vitni að illri meðferð á dýrum og að vera 

gerandi í slíku. Þannig voru þeir sem höfðu orðið vitni að illri meðferð dýra fjórum sinnum 

líklegri til að vera gerandi í slíku, heldur en þátttakendur sem ekki höfðu orðið vitni að illri 

meðferð. Karlmenn sem verða vitni að illri meðferð á dýrum geta byggt upp 

tilfinningalausara viðhorf gagnvart meðferð dýranna, meðan konur sýna frekar meiri 

tilfinningasemi varðandi það hvernig dýr eru meðhöndluð (Henry, 2004). Þetta gæti að 

einhverju leyti skýrt þær niðurstöður að þeim einstaklingum sem hafði verið reynt að stjórna 

með því að gæludýrunum þeirra væri hótað voru með meiri tilfinningatengsl við það gæludýr 

sem þeir hafa tengst mest heldur en þeir sem höfðu ekki lent í slíkri lífsreynslu.  

Karlmenn eru í miklum meirihluta þegar kemur að reynslu af drápi á dýrum, en konur 

höfðu minni reynslu, bæði hvað varðar að verða vitni að því og vera sjálfar gerendur (sjá 

mynd 1 og mynd 2). Ástæður þessa má líklega að hluta til rekja til mismunandi hefða og 

kynjahlutverka í samfélagi okkar og menningu. Sem dæmi má nefna hafa karlmenn frá örófi 

alda frekar gengið í verk sem krafist hafa líkamlegs styrks, eins og að drepa dýr og afla 

þannig matar. Önnur hugsanleg skýring getur verið sú að konur hafi sterkari tilhneigingu en 

karlar til þess að sýna tilfinningaleg viðbrögð í garð dýra sem byggjast á væntumþykju og 

samkennd (Kellert og Berry, 1980; Serpell, 2004) og þær taki því síður þátt í athæfi sem 

stangast á við þau viðhorf. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þetta þar sem konur eru 

með meiri samúð í garð annars fólks en karlar og eru alla jafna með meiri tilfinningatengsl 

við það gæludýr sem þær tengjast mest. 

Þeir einstaklingar sem hafa farið illa með dýr eru jafnan með minni samúð gagnvart 

fólki heldur en aðrir, þessir einstaklingar hafa einnig minni tilfinningatengsl við það gæludýr 

sem þeir hafa tengst mest.  Eins og sjá má á mynd 3 fer samúð minnkandi eftir því sem 

aðferðirnar sem notaðar voru við drápin eru grimmilegri. Þó svo að mjög fáir þátttakendur 



 

 

46 

hefðu drepið dýr sem einhver átti, viljandi og af ástæðulausu eða notað mjög grimmilegar 

aðferðir við drápin, gefa niðurstöðurnar mikilvægar vísbendingar um tengsl slíkrar hegðunar 

við samúð. Þannig höfðu þátttakendurnir sem notuðu sérstaklega grimmilegar aðferðir við 

drápin nærri þrefalt minni samúð með öðrum en hinir þátttakendurnir. Þetta gefur til kynna að 

ill meðferð á dýrum sé hættumerki um slæma geðheilsu einstaklinga (McPhedran, 2009). 

Nauðsynlegt er að veita þessu athygli og þarft er að skoða þessi tengsl nánar. Þessir sömu 

einstaklingar skoruðu einnig lágt á PD kvarðanum sem gefur til kynna að þeir finni fyrir 

minni persónulegri kvöl, svo sem kvíða eða reiði, í kjölfar þess að verða vitni að neyð 

annarra, sem bendir til þess að þetta séu kaldrifjaðir einstaklingar.  

T engsl á milli dýra og samúðar 

Algengustu gæludýrin sem fólk hefur átt eru hundar og kettir. Þeir sem eiga hunda hafa 

sterkari tilfinningatengsl við það gæludýr sem þeir hafa tengst sem mest heldur en þeir sem 

eiga ekki hund. Því virðist tegund gæludýrsins skipta máli þegar kemur að 

tilfinningatengslum. Þeir þátttakendur sem áttu gæludýr í æsku höfðu meiri samúð gagnvart 

öðru fólki en þeir sem áttu ekki gæludýr í æsku, og enn meiri munur var á milli þeirra sem 

hafa einhvern tímann átt gæludýr og þeirra sem hafa aldrei átt gæludýr (sjá töflu 1). Af þessu 

má sjá að greinileg tengsl eru á milli gæludýraeignar og aukinnar samúðar með öðru fólki. 

Ekki er þó hægt að segja til um í hvora áttina þessi tengsl eru, það er hvort samúðarfyllri 

einstaklingar sækist frekar eftir því að eiga dýr eða hvort það séu dýrin sem auka á samúð 

fólks. Þeir sem hafa upplifað jákvæð samskipti við dýr í æsku virðast frekar þróa með sér 

jákvæðar tilfinningar í garð dýra og aðhyllast síður nytjastefnu en þeir sem hafa upplifað 

ofbeldisfull samskipti við dýr í æsku (Ascione, 1993). Leiða má getum að því að fólk með 

jákvæðar tilfinningar í garð dýra hafi aukna samúð með dýrum og sé þar af leiðandi 

samúðarfyllri einstaklingar (Ascione, 2001).  
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Áhugavert var að sjá að þeir sem höfðu búið í sveit og þeir sem höfðu ekki búið í sveit 

en átt gæludýr voru með þó nokkuð meiri samúð í garð annarra heldur en þeir sem höfðu ekki 

búið í sveit og ekki átt gæludýr (sjá töflu 1). Af þessu má draga þá ályktun að það séu 

samskipti við dýr sem skipta máli í tengslum við samúð en ekki það eitt að eiga gæludýr. 

Hensley og Tallichet (2005) komust að því í rannsókn sinni að fangar sem ólust upp í þéttbýli 

voru fjórum sinnum líklegri til þess að hafa farið illa með dýr samanborið við fanga sem ólust 

upp í sveit og þar umgengist dýr. Áhugavert er að líta á þetta í samræmi við niðurstöðurnar 

hér að framan og má velta fyrir sér hvort einstaklingar með aukna samúð gagnvart fólki séu 

með meiri samúð í garð dýra og fari því síður illa með þau. 

Þegar á heildina er litið, sýna niðurstöðurnar að góð áhrif af samskiptum við dýr skipta 

minna máli fyrir samúð heldur en ill meðferð á dýrum. Meiri munur var á samúð þeirra sem 

sýnt hafa grimmd í garð dýra og þeirra sem hafa ekki gert það, heldur en á samúð þeirra sem 

áttu dýr í æsku og þeirra sem áttu ekki dýr. Þetta þýðir þó ekki að samskipti við dýr skipti 

litlu máli, heldur það að ill meðferð á dýrum tengist sterklega minni samúð í garð annarra og 

geti því verið mikið hættumerki fyrir geðheilsu einstaklingsins.  

Takmarkanir rannsóknar  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að úrtakið var þægindaúrtak en ekki 

tilviljunarúrtak og er helsta úrtaksskekkjan sú að konur voru í miklum meirihluta þátttakenda. 

Þýðið okkar voru íslenskir háskólanemar og teljum við að alhæfingargildi rannsóknarinnar sé 

nokkuð, þrátt fyrir að svarhlutfallið hafi verið lágt því þátttakendur voru engu að síður margir 

eða 719 talsins.  Mikill kynjamunur í þátttöku getur takmarkað að hægt sé að heimfæra 

niðurstöðurnar upp á þýðið, en þrátt fyrir að mun færri karlar hafi tekið þátt voru þeir samt 

124, en líklegt er þó að niðurstöðurnar hefðu verið aðrar ef kynjahlutfallið hefði verið jafnt. 

Notaður var staðlaður spurningalisti við gerð rannsóknarinnar sem getur gefið takmarkandi 
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svör samanborið við þegar notuð eru viðtöl við gagnaöflun, sem getur gefið dýpri skilning á 

rannsóknarefninu. Þessi rannsókn snerti málefni sem getur hafa verið viðkvæmt fyrir suma 

þátttakendur. Vegna þessa gætu þeir hafa gert lítið úr gjörðum sínum og gætu hafa átt erfitt 

með að viðurkenna sumt, jafnvel fyrir sjálfum sér. 

Aðrar takmarkanir voru að það var sjálfvalið að taka þátt. Líklegt er að þetta 

viðfangsefni höfði frekar til fólks sem hefur áhuga á dýrum eða málefnum þeirra og er því 

líklegt að þeir einstaklingar séu í meirihluta þátttakenda. Með tilliti til þessara takmarkana, þá 

sérstaklega því að rannsóknin höfði frekar til dýravina en annarra, ásamt því að konur voru í 

miklum meirihluta, og niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þær séu sjaldnar gerendur í illri 

meðferð á dýrum, má ætla að tölur um illa meðferð á dýrum séu hærri í raunveruleikanum en 

rannsóknin bendir til. 

Ályktanir 

Hjúkrunarfræðingar hafa viðamikla þekkingu og breiðan starfsvettvang. Mikilvægt er 

að þeir séu meðvitaðir um að slæm meðferð á dýrum geti verið áhættuþáttur fyrir geðræn 

vandamál og ofbeldishegðun. Mikilvægt er að meta þörf fyrir forvarnir um þetta málefni og 

þar gætu hjúkrunarfræðingar, ekki síst skólahjúkrunarfræðingar, verið í lykilhlutverki. 

Nauðsynlegt er að ná til barna sem sýna alvarlega ofbeldishegðun í garð dýra en það getur 

gefið mikilvægar vísbendingar um þær aðstæður sem börnin búa við, illa meðferð á þeim og 

andlega líðan þeirra. Einnig getur sú hegðun verið mikilvæg vísbending um alvarleg geðræn 

vandamál og ofbeldishegðun síðar á lífsleiðinni (Ascione, 2001; Flynn, 2000; Vaughn, 2009; 

Volant o.fl., 2008). Nýta þyrfti meðferð með hjálp dýra til þess að hjálpa þeim börnum sem 

hafa þörf á að byggja upp tilfinningatengsl og til að auka samúð þeirra. Erlendis eru 

hjúkrunarfræðingar alla jafna þátttakendur í slíkri meðferð og það eru oft þeir sem koma auga 

á þá einstaklinga sem gætu haft gagn af henni (Muscari, 2004). 
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Lokaorð  

Þessi rannsókn er fyrsta sinnar tegundar hér á landi samkvæmt okkar bestu vitund og 

leitast hún við að lýsa viðhorfum, reynslu og meðferð íslenskra háskólanema á dýrum og 

tengslum þessara þátta við samúð. Rannsóknin er partur af alþjóðlegri rannsókn og verður 

áhugavert að sjá hvernig þessum málum er háttað hér á Íslandi í samanburði við hin löndin. 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að gæludýraeign er algeng meðal íslenskra 

háskólanema og hafa þeir almennt sterk tengsl við gæludýrin sín. Einnig kom í ljós að þeir 

sem hafa umgengist dýr í æsku eða einhvern tímann átt gæludýr hafa meiri samúð í garð 

annarra. Þeir sem hafa beitt dýr illri meðferð hafa minni samúð gagnvart öðrum en hún fer 

stigminnkandi eftir því sem aðferðirnar við drápin eru grimmilegri. Þetta bendir til að ill 

meðferð á dýrum geti verið hættumerki fyrir andfélagslegri hegðun og geðrænum 

vandamálum. Því er mikilvægt að koma auga á þau börn sem sýna alvarlega ofbeldishegðun í 

garð dýra og veita þeim viðeigandi aðstoð. Þar ættu hjúkrunarfræðingar að vera í 

lykilhlutverki. Sýnt hefur verið fram á að meðferð með hjálp dýra geti hjálpað þessum 

börnum með því að auka samúð þeirra (Rosetti og King, 2010). Einnig hafa fræðimenn bent á 

að mikilvægt sé að bæta sjálfstraust og sjálfsvirðingu þessara barna, því það getur haft 

verndandi áhrif (Jorgensen, 1997; Levin og Arluke, 2009). 

Frekari rannsókna er þörf hér á landi á þessu sviði, þörf er á fleiri lýsandi rannsóknum 

ásamt því að skoða afleiðingar og orsakir illrar meðferðar á dýrum og hvaða áhrif og þýðingu 

hún geti haft fyrir einstaklinginn. Einnig er þörf að rannsaka hvernig dýr geti styrkt geðheilsu 

og hvernig hægt væri að nýta dýr í þeim tilgangi. Áhugavert væri að gera landskönnun til 

samanburðar við þessa rannsókn en einnig væri gaman að skoða aðra hópa svo sem börn, 

unglinga, fanga eða aðra jaðarhópa. Áhugavert væri að kanna hvaða líðan og tilfinningar fólk 

upplifir í kjölfar ofbeldis og illrar meðferðar á dýrum og hver hvatinn á bak við dýraofbeldið 
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er en það er talinn einn af þeim aðalþáttum sem ber að skoða þegar rannsóknir eru gerðar á 

þessu málefni (Merz-Perez o.fl., 2001). Mikilvægt væri líka að skoða hvort ill meðferð á 

dýrum eigi sér stað í tengslum við geðræn vandamál. Gagnlegt gæti verið að skoða ýmsar 

bakgrunnsbreytur eins og menntunarstig, tekjur og heimilisaðstæður og skoða tengsl þessara 

þátta við illa meðferð á dýrum. Í framtíðinni væri hægt að nota niðurstöður þessara rannsókna 

til að meta þörf fyrir almenningsfræðslu um þetta málefni og hvort hefja þurfi fyrirbyggjandi 

aðgerðir til að sporna við hugsanlegum afleiðingum illrar meðferðar á dýrum fyrir geðheilsu 

fólks ásamt því að skoða hvort hægt sé að nýta dýr til að bæta geðheilsu fólks og auka á 

samúð þess.  

Höfundar telja að ill meðferð á dýrum og notkun dýra í meðferðarlegum tilgangi hafi 

fengið litla athygli frá hjúkrunarfræðingum hér á landi þar sem þeir átta sig oft og tíðum ekki 

á því hvernig þetta málefni tengist hjúkrun. Þörf er á að vekja athygli á þessum málaflokki 

innan hjúkrunar og tengsla hans við heilsu fólks og þá sérstaklega barna. 



 

 

51 

H eimildaskrá 

American Veterinary Medical Association. (2007). Guidelines for animal assisted activity, 

animal-assisted therapy, and resident animal programs. Sótt 22. apríl 2012 af 

http://www.avma.org/issues/policy/animal_assisted_guidelines.asp. 

Ascione, F. R. (1993). Children who are cruel to animals: A review of research and 

implications for developmental psychopathology. Anthrozoös: A multidisiplinary 

Journal of The Interactions of People & Animals, 6(4), 226-247. 

Ascione, F. R. (2001, september). Animal abuse and youth violence. Juvenile Justice 

Bulletin. Washington: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 

Ascione, F. R. og Shapiro, K. (2009). People and animals, kindness and cruelty: Research 

directions and policy implications. Journal of Social Issues, 65(3), 569-587.  

Baldry, A. C. (2003). Animal abuse and exposure to interparental violence in Italian youth. 

Journal of Interpersonal Violence, 18, 258. doi:10.1177/0886260502250081 

Baldry, A. C. (2005). Animal abuse among preadolescents directly and indirectly victimized 

at school and at home. Criminal Behaviour and Mental Health, 15(2), 97-110. 

Berget, B. og Braastad, B. O. (2011). Animal-assisted therapy with farm animals for persons 

with psychiatric disorders. Ann Ist Super Sanitá, 47(4), 384-390. 

doi:10.4415/ANN_11_04_10 

Chur-Hansen, A., Stern, C. og Winefield, H. (2010). Gaps in the evidence about companion 

animals and human health: Some suggestions for progress. International Journal of 

Evidence Based Healthcare, 8, 140–146. doi:10.1111/j.1744-1609.2010.00176.x 

Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. 

JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85-103. 

http://www.avma.org/issues/policy/animal_assisted_guidelines.asp.


 

 

52 

DeGue, S. og DeLillo, D. (2009). Is animal cruelty a “red flag” for family violence? 

Investigating co-occurring violence toward children, partners, and pets. Journal of 

Interpersonal Violence, 24(6), 1036-1056. doi:10.1177/0886260508319362 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir (2010). Birtingarmynd ofbeldis í nánum samböndum: Áhrif á 

heilsufar kvenna. Í Erla Kolbrún Svavarsdóttir (ritstjóri), O fbeldi: margbreytileg 

birtingarmynd (bls. 15-37) Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. (e.d.). Siðareglur F élags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Sótt 20. janúar 2012 af http://www.landlaeknir.is/pages/438. 

Fitzgerald, A. J. (2007). "They gave me a reason to live": The protective effects of 

companion animals on the suicidality of abused women. Humanity & Society, 31, 355-

378. doi:10.1177/016059760703100405 

Flynn, C. P. (1999). Animal abuse in childhood and later support for interpersonal violence in 

families. Society & Animals, 7, 161-172. doi:10.1163/156853099X00059 

Flynn, C. P. (2000). Why family professionals can no longer ignore violence toward animals. 

Family Relations, 49(1), 87-95. 

Flynn, C. P. (2011). Examining the link between animal abuse and human violence. Crime, 

Law and Social Change, 55, 453- 468. doi:10.1007/s10611-011-9297-2 

Gunnthorsdottir, A. (2001). Physical attractiveness of an animal species as a decision factor 

for its preservation. Anthrozoös: A multidisiplinary Journal of The Interactions of 

People & Animals, 14(4), 204-215. 

Gunter, T. D., Vaughn, M. G. og Philibert, R. A. (2010). Behavioral genetics in antisocial 

spectrum disorders and psychopathy: a review of the recent literature. Behavioral 

Sciences and the Law, 28, 148-173. doi:10.1002/bsl.923 

http://www.landlaeknir.is/pages/438


 

 

53 

Guymer, E. C., Mellor, D, Luke, E. S. L. og Pearse, V. (2001). The development of a 

screening questionnaire for childhood cruelty to animals. Journal of Child Psychology 

and Psychiatry, 42, 1057-1063.  

Haden, S. og Scarpa, A. (2005). Childhood animal cruelty: A review of research, assessment, 

and therapeutic issues. Forensic Examiner, 14(2), 23-32.  

Hart, L., Hart, B. og Mader, B. (1990). Humane euthanasia and companion animal death: 

Caring for the animal, the client, and the veterinarian. Journal of the American 

Veterinary Medical Association 197, 1292-1299. 

Hastings, P. D., Zahn-Waxler, C., Robinson, J., Usher, B. og Bridges, D. (2000). The 

development of concern for others in children with behavior problems. Developmental 

Psychology, 36(5), 531-546. 

Haylock, P. J. og Cantril, C. A. (2006). Healing with horses: Fostering recovery from cancer 

with horses as therapists. Nursing, 2(3), 264-268. 

Hemsworth, P. H. (2003). Human-animal interactions in livestock production. Applied 

Animal Behaviour Science, 81, 185-198. 

Henderson, B. B., Hensley, C. og Tallichet, S. E.  (2011). Childhood animal cruelty methods 

and their link to adult interpersonal violence. Journal of Interpersonal Violence, 26(11), 

2211–2227. doi:10.1177/0886260510383038 

Henry, B. C. (2004). The relationship between animal cruelty, delinquency, and attitudes 

toward the treatment of animals. Society and Animals, 12(3), 185-207. 

Hensley, C. og Tallichet, S. E. (2005). Animal cruelty motivations: Assessing demographic 

and situational influences. Journal of Interpersonal Violence, 20, 1429-1443. 

doi:10.1177/0886260505278714 



 

 

54 

Iannuzzi, D. og Rowan, A. (1991). Ethical issues in animal-assisted therapy programs. 

Anthrozoös: A multidisiplinary Journal of The Interactions of People and Animals, 4, 

154-163. 

Johnson, T.  P., Garrity, T. F. og Stallones, L. (1992). Psychometric evaluation of the 

Lexington attachment to pets scale (LAPS). Anthrozoös: A multidisiplinary Journal of 

The Interactions of People & Animals, 5(3), 160-175. 

Jorgenson, J. (1997). Therapeutic use of companion animals in health care. Journal of 

Nursing Scholarship, 29(3), 249-254. 

Kant, I. (2006). Duties towards animals . Í H. Kuhse og P. Singer (ritstjórar), Bioethics: An 

Anthology (bls. 564). Oxford: Blackwell Publishing. 

Kellert, S. R. og Berry, J. K. (1980). Phase III: Knowledge, affection and basic attitudes 

toward animals in American society. Washington: U.S. Government Printing Office. 

Kirkwood, J. K. og Hubrecht, R. (2001). Animal consciousness, cognition and welfare. 

Animal Welfare, 10(1), 5-17. 

Kruse, C. R. (1999). Gender, views of nature, and support for animal rights. Society and 

Animals, 7(3), 170-198. 

Levin, J. og Arluke, A. (2009). Reducing the Link’s false positive problem. Í A. Linzey 

(ritstjóri), The link between animal abuse and human violence (bls. 163–171). 

Eastbourne: Sussex Academic Press.  

Lög um dýravernd nr. 15/1994.  

McPhedran, S. (2009). A review of the evidence for associations between empathy, violence, 

and animal cruelty. Aggression and Violent Behavior, 14, 1-4. 

Merz-Perez, L. og Heide, K. M. (2004). Animal cruelty: Pathway to violence against people. 

Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.  



 

 

55 

Merz-Perez, L., Heide, K. M. og Silverman, I. J. (2001). Childhood cruelty to animals and 

subsequent violence against humans. International Journal of O ffender Therapy and 

Comparative Criminology, 45, 556–573.  

Miller, P. A. og Eisenberg, N. (1988). The relation of empathy to aggressive and 

externalizing/antisocial behavior. Psychological Bulletin, 103(3), 324-344. doi: 

10.1037/0033-2909.103.3.324 

Morley, C. og Fook, J. (2005). The importance of pet loss and some implications for services. 

Mortality, 10(2), 127-143. 

Muscari, M. (2004). Juvinile animal abuse: Practice and policy implications for PNPs. 

Journal of Pediatric Health Care, 18(1), 15-21. 

Nightingale F. (1859). Notes on nursing: What it is, and what it is not. London: Harrison & 

Sons. 

Palley, L. S., O´Rourke, P. P. og Niemi, S. M. (2010). Mainstreaming animal-assisted 

therapy. ILAR Journal, 51(3), 199-207. 

Patterson-Kane, E. G. og Piper, H. (2009). Animal abuse as a sentinel for human violence: A 

critique. Journal of Social Issues, 65(3), 589-614. 

Parslow, R. A., Jorm, A. F., Christensen, H., Rodgers, B. og Jacomb, P. (2005). Pet 

ownership and health in older adults: Findings from a survey of 2.551 community-

based Australians aged 60–64. Gerontology, 51, 40–47.  

Peacock, J., Chur-Hansen, A. og Winefield, H. (2012). Mental health implications of human 

attachment to companion animals. Journal of Clinical Psychology, 00(0), 1-12. 

doi:10.1002/jclp.20866 

Rew, L. (2000). Friends and pets as companions: Strategies for coping with loneliness among 

homeless youth. Journal of Child and Adolecent Psychiatric Nursing, 13(3), 125-140.  

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.103.3.324


 

 

56 

Rosetti, J. og King, C. (2010). Use of animal assisted therapy with psyciatric patients. 

Journal of Psychosocial Nursing, 48(11), 45-48. 

Rothe, E. Q., Vega, B. J., Torres, R. M., Soler, S. M. C. og Pazos, R. M. M. (2004). From 

kids and horses: Equine facilitated psychotherapy for children. International Journal of 

Clinical and Health Psychology, 5(2), 373-383. 

Schmidt, K. (2011). Concepts of animal welfare in relation to positions in animal ethics. Acta 

Biotheor, 59, 153–171. doi:10.1007/s10441-011-9128-y 

Schultz, P. N., Remick-Barlow, A. og Robbins, L. (2007). Equine-assisted psychotherapy: a 

mental health promotion/intervention modality for children who have experienced 

intra-family violence. Health and Social Care in the Community, 15(3), 265–271. 

doi:10.1111/j.1365-2524.2006.00684.x 

Serpell, J. A. (2004). Factors influencing human attitudes to animals and their welfare. 

Animal Welfare, 13, 145-151. 

Sherley, M. (2007). Why doctors should care about animal cruelty. Australian Family 

Physician, 36(1/2), 61-63. 

Spence, L. J. og Kaiser, L. (2002). Companion animals and adaptation in chronically ill 

children. Western Journal of Nursing Research, 24, 639. 

doi:10.1177/019394502320555395 

Tallichet, S. E. og Hensley, C. (2004). Exploring the link between recurrent acts of childhood 

and adolescent animal cruelty and subsequent violent crime. Criminal Justice Review, 

29, 304. doi:10.1177/073401680402900203 

Vaughn, M.G., Fu, Q., Beaver, K. M., DeLisi, M., Perron, B. E. og Howard, M. O. (2011). 

Effects of childhood adversity on bullying and cruelty to animals in the United States: 

Findings from a national sample. Journal of Interpersonal Violence, 26(17), 3509-

3525. doi:10.1177/0886260511403763 



 

 

57 

Vaughn, M. G.,  Fu, Q., Bender, K., DeLisi, M., Beaver, K. M., Perron, B. E.  og Howard, M. 

O. (2010). Psychiatric correlates of bullying in the United States: Findings from a 

national sample. Psychiatric Quarterly, 81, 183–195. doi:10.1007/s11126-010-9128-0 

Vaughn, M. G., Fu, Q., DeLisi, M., Beaver, K. M., Perron, B. E., Terrell, K. og Howard, M. 

O. (2009). Correlates of cruelty to animals in the United States: Results from the 

national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Journal of Psychiatric 

Research, 43, 1213–121. 

Volant, A. M., Johnson, J. A., Gullone, E. og Coleman, G. J. (2008). The relationship 

between domestic violence and animal abuse: An Australian study. Journal of 

Interpersonal Violence, 23(9), 1277-1295. doi:10.1177/0886260508314309 

Wells, D. L. (2009). Associations between pet ownership and self-reported health status in 

people suffering from chronic fatigue syndrome. The Journal of Alternative and 

Complementary Medicine, 15(4), 407–413. doi:10.1089/acm.2008.0496 

Wells, D. L. og Hepper, P. G. (1995). Attitudes to Animal Use in Children. Anthrozoös: A 

multidisiplinary Journal of The Interactions of People & Animals, 8(3): 159-170. 

Wells, Y. og Rodi, H. (2000). Effects of pet ownership on the health and well-being of older 

people. Australasian Journal on Ageing, 19(3), 143-148. 

Wisdom, J. P., Saedi, G. A. og Green, C. A. (2009). Another breed of “service” animals: 

STARS study findings about pet ownership and recovery from serious mental illness. 

American Journal of Orthopsychiatry, 79(3), 430–436. doi:10.1037/a0016812 

Wright, J. og Hensley, C. (2003). From animal cruelty to serial murder: Applying the 

graduation hypothesis. International Journal of O ffender Therapy and Comparative 

Criminology, 47(1), 71-88. doi:10.1177/0306624X02239276 

 



 

 

58 

Viðauki I 

 

 
 
 

BAKGRUNNS UPPLÝSINGAR 

1.  Hvað ertu gömul/gamall?  ______________ 

2.  Kyn: Kona karl 

3.  Hverrar trúar ert þú núna? 

 
1 Kristinnar trúar 
2 Gyðinga trúar 
3 Íslams trúar 
4 Hindúa trúar 
5 Búdda trúar 
6 Efahyggjumaður 
7 Andlega sinnuð/aður (spiritual), en tilheyri ekki neinum af hópunum hér að 

framan 
8 Engrar trúar 
9 Annarrar trúar, hverrar? ___________________________________ 

 

4.  Hverrar trúar varst þú sem barn (yngri en 18 ára): 

 
1 Kristinnar trúar 
2 Gyðinga trúar 
3 Íslams trúar 
4 Hindúa trúar 
5 Búdda trúar 
6 Efahyggjumaður 
7 Andlega sinnuð/aður (spiritual), en tilheyri ekki neinum af hópunum hér að 

framan 
8 Engrar trúar 
9 Annarrar trúar, hverrar? ___________________________________ 
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5.  Hefur þú einhvern tímann búið í sveit? 

 
1 Nei  (Ef „Nei“ svaraðu þá næst spurningu 8) 
2 Já 

 
6. Ef „Já“, hvað varst þú gömul/gamall þegar þú bjóst fyrst í sveit? 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

              7 Eldri en 18 ára 

 
7. Hversu lengi hefur þú búið í sveit? 

1 Styttra en 1 ár 
2 1-3 ár 
3 4-6 ár 
4 7-9 ár 
5 10 ár eða lengur 
 

8. Ertu grænmetisæta (vegetarian)?   
1 Nei (Ef „Nei“,slepptu þá spurningu 9). 
2 Já 

 
 

9.  Ef "já", hver er þá megin ástæðan fyrir því að þú ert grænmetisæta? 

 
1 Heilsufarslegar ástæður 
2 Siðferðilegar ástæður 
3 Trúarlegar ástæður 
4 Aðrar ástæður 
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SAGA UM GÆLUDÝRAEIGN 

 

1.  Átti fjölskylda þín gæludýr þegar þú varst barn og/eða unglingur (yngri en 18 ára)?  
1 Já 

0     Nei  (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 5) 

 

2.  Hve mörg gæludýr átti fjölskylda þín þegar þú varst barn og unglingur?  

 1  5 

 2  6 

 3  7 

 4  8 eða fleiri  

 

3.  Hvers konar gæludýr átti fjölskylda þín þegar þú varst barn og unglingur? (merktu við allt 
sem við á)   

 1 Hund  5 Skriðdýr (skjaldböku, snák/slöngu, eðlu, skordýr, kónguló) 

 2 Kött  6 Kanínur, hamstra, mýs, naggrísi, stökkmýs 

 3 Fugla  7 Önnur (hver:________________________)  

4 Fiska    

 

4.   Hversu sterk tilfinningatengsl hafðir þú almennt við gæludýrin þín þegar þú varst barn og 
unglingur?   

 1 mjög sterk 

 2 sterk  

 3 miðlungs  

 4 ekki mjög sterk 

 5 engin  
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5.  Átt þú einhver gæludýr núna? 
1 Já   

0    Nei  (Ef þú svarar neitandi, svaraðu þá næst spurningu 9) 

 

6.  Hve mörg gæludýr áttu núna? 

 1  5 

 2  6 

 3  7 

 4  8 eða fleiri  

 

7.  Hvers konar gæludýr áttu?  (merktu við allt sem við á)   

 1 Hund  5 Skriðdýr (skjaldböku, snák/slöngu, eðlu, skordýr, kónguló) 

 2 Kött  6 Kanínur, hamstra, mýs, naggrísi, stökkmýs 

 3 Fugla  7 Önnur (hver:________________________)  

4 Fiska     

 

8.  Hversu sterk tilfinningatengsl hefur þú almennt við gæludýrin þín? 

 1 mjög sterk 

 2 sterk  

 3 miðlungs  

 4 ekki mjög sterk 

 5 engin  

 

 

 

 

 



 

 

62 

9.   Þegar þú varst barn átti fjölskylda þín einhvern tímann hest eða hesta, annað hvort sem 
tómstundagaman eða til að keppa á? 

 0  Nei  

1  Já, sem tómstundagaman 

2  Já, til að keppa á 

3  Já, bæði sem tómstundagaman og til að keppa á 

 

10.  Átt þú hest eða hesta núna, annað hvort sem tómstundagaman eða til að keppa á? 

 0  Nei  

1  Já, sem tómstundagaman 

2  Já, til að keppa á 

3  Já, bæði sem tómstundagaman og til að keppa á 

 

11.  Hvað varstu gömul/gamall þegar fjölskylda þín eignaðist fyrst gæludýr eða hest?  

 

 0 Aldrei átt gæludýr eða hest 

1 0-5 ára  

 2 6-10 ára  

 3 11-15 ára  

 4 16-18 ára  

 5 Eldri en 18 ára  

 

12. Hver er mesti fjöldi gæludýra (þar með taldir hestar) sem þú hefur átt í einu?  

 0  4 

 1  5 

 2  6 

 3  7 eða fleiri  
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REYNSLA AF DÝRUM 

Hluti I: Eftirfarandi spurningar vísa til atburða þar sem þú varst áhorfandi en ekki beinn 
þátttakandi.  

1.  Ef frá eru talin atvik þegar þú varst beinn þátttakandi, hefur þú einhvern tímann 
orðið vitni af því þegar dýr var drepið við veiðar?  

 
1 Já   

0    Nei  (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 7) 

 

 2.  Ef já, hver drap dýrið?  (Merktu við allt sem við á) 

 

 1  Faðir/stjúpfaðir  9  Fullorðinn maður sem ég þekki  

 2  Móðir/stjúpmóðir 10  Fullorðin kona sem ég þekki  

 3  Bróðir   11  Núverandi eða fyrrverandi kærasti eða eiginmaður 

 4 Systir   12 Núverandi eða fyrrverandi kærasta eða eiginkona 

 5  Afi/frændi  

 6  Amma/frænka  13  Einhver annar  

 7  Strákur sem ég þekki   hver: 

 8  Stelpa sem ég þekki   ___________________________________   

 

3.  Hvaða dýr var drepið?  (Merktu við allt sem við á) 

  1 Lítið spendýr s.s refur eða minkur 

  2 Stórt spendýr s.s. hreindýr 

  3 Fiskur 

  4 Sjávarspendýr s.s. selur eða hvalur 

  5 Fugl 

  7 Annars konar dýr:  hvaða ________________________________ 
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4.  Hvaða aðferð var notuð til að drepa dýrið?  (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Skotið með byssu  

  2 Skotið með boga og ör, spjóti eða skutli 

  3 Stungið eða skorið með hníf 

  4 Rotað með barefli 

  5 Kyrkt eða hálsbrotið  

  6 Veitt á öngul  

  7 Veitt í net  

  8 Veitt í gildru  

9 Einhver önnur aðferð: hver  _________________________________ 

 

5.  Hve oft hefur þú séð dýr drepið við veiðar? 

 

 1 1 sinni  

 2 2-3 sinnum  

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar  
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6.  Hvað varstu gömul/gamall þegar þú í FYRSTA SKIPTI sást dýr drepið við slíkar 
aðstæður?  

 1 Yngri en 4 ára  

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára  

 5 13-15 ára  

 6 16-18 ára  

7 Eldri en 18 ára 

 

7.  Ef frá eru talin atvik þegar þú varst beinn þátttakandi, hefur þú einhvern tímann séð 
húsdýri slátrað (þ.e.a.s dýr sem er ræktað til manneldis)? 

 
1 Já   

0    Nei  (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 13) 

 

 8.  Ef já, hver drap dýrið?  (Merktu við allt sem við á) 

 1  Faðir/stjúpfaðir  9   Fullorðinn maður sem ég þekki  

 2  Móðir/stjúpmóðir 10  Fullorðin kona sem ég þekki  

 3  Bróðir   11  Núverandi eða fyrrverandi kærasti eða eiginmaður 

 4 Systir   12 Núverandi eða fyrrverandi kærasta eða eiginkona 

 5  Afi/frændi   

 6  Amma/frænka  13  Einhver annar  

 7  Strákur sem ég þekki   hver: 

 8  Stelpa sem ég þekki   ___________________________________ 
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9.  Hvaða dýri var slátrað?  (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Kýr, kálfur, naut 

2 Kind, lamb, hrútur 

3 Svín 

4 Geit 

  5 Alifugl (t.d. kjúklingur, önd) 

6 Folald, hestur, hryssa 

  7 Eitthvað annað dýr:  hvaða________________________________ 

 

10.  Hvaða aðferð var notuð til að slátra dýrinu?  (Merktu við allt sem við á) 

  1 Skotið með byssu  

  2 Skotið með boga og ör, spjóti eða skutli 

  3 Stungið 

  4 Skorið á háls  

  5 Gefið raflost  

  6 Rotað með barefli 

  7 Kyrkt eða hálsbrotið 

  8 Einhver önnur aðferð: hver  _________________________________ 

  

11.  Hve oft hefur þú séð húsdýri slátrað til matar? 

 1 1 sinni  

 2 2-3 sinnum  

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar  
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12.   Hvað varstu gömul/gamall þegar þú í FYRSTA SKIPTI sást dýr drepið við slíkar 
aðstæður?  

 1 Yngri en 4 ára  

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára  

 5 13-15 ára  

 6 16-18 ára  

7 Eldri en 18 ára 

 

13.  Ef frá eru talin atvik þegar þú varst beinn þátttakandi, hefur þú einhvern tímann séð 
einhvern drepa dýr viljandi og án þess að hafa neina góða ástæðu til þess? (Þessi spurning á 
ekki við þegar dýr var drepið til matar, við veiðar eða til þess að hjálpa dýrinu vegna þess að 
það var sært, gamalt eða lasið, eða til að verja sjálfan sig eða aðra fyrir dýrinu.)   

 
1 Já  

0 Nei  (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 19) 

 

 14.  Ef já, hver drap dýrið?  (Merktu við allt sem við á) 

 1  Faðir/stjúpfaðir  9   Fullorðinn maður sem ég þekki  

 2  Móðir/stjúpmóðir 10  Fullorðin kona sem ég þekki  

 3  Bróðir   11  Núverandi eða fyrrverandi kærasti eða eiginmaður 

 4 Systir   12 Núverandi eða fyrrverandi kærasta eða eiginkona 

 5  Afi/frændi   

 6  Amma/frænka  13  Einhver annar  

 7  Strákur sem ég þekki   hver: 

 8  Stelpa sem ég þekki   ___________________________________ 
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15.  Hvaða dýr var drepið?  (Merktu við allt sem við á) 

  1 Hundur 

  2 Köttur  

  3 Annað lítið spendýr  (t.d. mús, kanína.) 

  4 Stórt spendýr (t..d. hestur, kind) 

  5 Fugl  

  7 Annað dýr, hvaða:_________________________________ 

 

16.  Hvernig var dýrið drepið?  (Merktu við allt sem við á) 

  1 Eitrað fyrir því (t.d. með gasi, lyfjum eða alkóhóli) 

  2 Drekkt, kyrkt, kæft  

3 Með barsmíðum eða spörkum. Barið eða kastað utan í vegg eða annað 
hart yfirborð         

  4 Skotið með byssu, boga eða pílu  

5 Stungið, skorið eða afhausað. 

6 Brennt, sprengt með sprengiefni, dýft í sýru  

7 Ekið yfir það viljandi  

8 Hengt  

  9 Önnur aðferð:  Hvaða_________________________________ 

 

17. Hversu oft hefur þú séð dýr drepið af engri góðri ástæðu? 

 1 1 sinni 

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar 
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18.  Hvað varstu gamall/gömul þegar þú í FYRSTA SKIPTI sást dýr drepið af 
engri góðri ástæðu? 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára 

 

19. Ef frá eru talin atvik þegar þú varst beinn þátttakandi, hefur þú einhvern tímann séð 
einhvern viljandi meiða eða pynta dýr í þeim eina tilgangi að stríða því eða valda því 
sársauka?  

 

 1 Já 

 0 Nei (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 25) 

 

 20. Ef já, hver pyntaði dýrið? (Merktu við allt sem við á) 

 

1  Faðir/stjúpfaðir 9   Fullorðinn maður sem ég þekki  

 2  Móðir/stjúpmóðir 10  Fullorðin kona sem ég þekki  

 3  Bróðir   11  Núverandi eða fyrrverandi kærasti eða eiginmaður 

 4 Systir   12 Núverandi eða fyrrverandi kærasta eða eiginkona 

 5  Afi/frændi   

 6  Amma/frænka  13  Einhver annar  

 7  Strákur sem ég þekki   hver: 

 8  Stelpa sem ég þekki   ___________________________________ 
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21. Hvaða dýr var meitt/pyntað? (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Hundur 

  2 Köttur 

  3 Annað lítið spendýr  (t.d. mús, kanína) 

  4 Stórt spendýr (t.d. hestur, kind) 

  5 Fugl 

  6 Skriðdýr 

  7 Önnur dýr, hvaða:_________________________________ 

 

22. Hvað gerðu þau til að meiða/pynta dýrið? (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Eitrað fyrir því (t.d. með gasi, lyfjum, eða alkóhóli) 

  2 Drekkt, kyrkt, kæft  

3 Með barsmíðum eða spörkum. Barið eða kastað utan í vegg eða annað 
hart yfirborð         

  4 Skotið með byssu, boga eða pílu  

5 Stungið, skorið eða afhausað 

6 Brennt, sprengt með sprengiefni, dýft i sýru  

7 Ekið yfir það viljandi  

8 Hengt  

  9 Önnur aðferð:  Hvaða_________________________________ 
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23. Hversu oft hefur þú séð einhvern meiða eða pynta dýr í þeim eina tilgangi að 
stríða því eða valda því sársauka?  

 

 1 1 sinni 

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

6 10 sinnum eða oftar 

 

24.  Hvað varst þú gömul/gamall þegar þú í FYRSTA SKIPTI sást dýr meitt 
með þeim hætti? 

 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára 

 

25. Hefur einhver reynt að stjórna þér eða hræða þig með því að hóta að meiða dýr eða 
raunverulega meitt það?  

 1 Já 

 0 Nei (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 31)  
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26.  Ef já, hver meiddi eða hótaði því að meiða dýrið? (Merktu við allt sem við á) 

 

1  Faðir/stjúpfaðir  9   Fullorðinn maður sem ég þekki  

 2  Móðir/stjúpmóðir 10  Fullorðin kona sem ég þekki  

 3  Bróðir   11  Núverandi eða fyrrverandi kærasti eða eiginmaður 

 4 Systir   12 Núverandi eða fyrrverandi kærasta eða eiginkona 

 5  Afi/frændi   

 6  Amma/frænka  13  Einhver annar  

 7  Strákur sem ég þekki   hver: 

 8  Stelpa sem ég þekki   ___________________________________ 

 

27.  Hvaða dýr var meitt eða hótað að meiða? (Merktu við allt sem við á) 

 

1 Hundur 

  2 Köttur 

  3 Annað lítið spendýr  (t.d. mús, kanína) 

  4 Stórt spendýr (t.d. hestur, kind) 

  5 Fugl 

  6 Skriðdýr 

  7 Annað dýr, hvaða:_________________________________ 
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28. Hvað var gert eða hótað að gera við dýrið? (Merktu við allt sem við á)  

 

  1 Eitra fyrir því (t.d. með gasi, lyfjum, eða alkóhóli) 

  2 Drekkja, kyrkja, kæfa  

3 Að berja eða sparka í það. Að kasta því utan í vegg eða annað hart 
yfirborð         

  4 Skjóta það með byssu, boga eða pílu  

5 Stinga, skera eða afhausa það. 

6 Brenna, sprengja með sprengiefni, dýfa því í sýru  

7 Aka yfir það viljandi  

8 Hengja það  

  9 Önnur aðferð:  Hvaða_________________________________ 

 

29. Hversu oft hefur það komið fyrir þig að einhver hafi reynt að stjórna þér með því 
að hóta því að meiða dýr eða raunverulega meitt það?  

 1 1 sinni 

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar 
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30. Hvað varst þú gömul/gamall þegar þér var í FYRSTA SKIPTI stjórnað með 
því að hóta því að meiða dýr eða raunverulega meiða það?   

 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára 

 

Hluti II:  Eftirfarandi atriði snúa að atburðum sem þú hefur persónulega tekið þátt í. 

 

31.  Hefur þú einhvern tímann drepið dýr við veiðar? 

 1 Já 

 0 Nei (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 36)  

 

32.  Hvaða dýr drapst þú? (Merktu við allt sem við á) 

 

1 Lítið spendýr s.s ref, mink, kanínu 

  2 Stórt spendýr s.s. hreindýr 

  3 Fisk 

  4 Sjávarspendýr s.s. sel 

  5 Fugl 

7 Annars konar dýr:  hvaða ________________________________ 
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33. Hvað gerðir þú til þess að drepa dýrið? (Merktu við allt sem við á) 

 

1 Skaut það með byssu  

  2 Skaut það með boga og ör, spjóti, eða skutli 

  3 Stakk það 

  4 Rotaði það með barefli 

  5 Kyrkti það eða hálsbraut  

  6 Veiddi það á öngul  

  7 Veiddi það í net  

  8 Veiddi það í gildru  

9 Einhver önnur aðferð: hver  _________________________________ 

 

34.  Hversu oft hefur þú drepið dýr við veiðar? 

 

 1 1 sinni 

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar 
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35. Hvað varst þú gömul/gamall þegar þú í FYRSTA SKIPTI drapst dýr við slíkar 
aðstæður?  

 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára 

 

36.  Hefur þú einhvern tímann slátrað húsdýri (þ.e.a.s dýr sem er ræktað til manneldis)? 

 

 1 Já 

 0 Nei (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 41)  

 

37. Hvaða dýr hefur þú drepið ? (Merktu við allt sem við á) 

 

 1 Kýr, kálfur, naut   

2 Kind, lamb, hrútur  

3 Svín 

4 Geit  

  5 Alifugl (t.d. kjúklingur, önd) 

6 Folald, hestur, hryssa 

  7 Eitthvað annað dýr:  hvaða________________________________ 
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38. Hvaða aðferð var notuð til að slátra dýrinu? (Merktu við allt sem við á)   

1 Skotið með byssu  

  2 Skotið með boga og ör, spjóti eða skutli 

  3 Stungið 

  4 Skorið á háls  

  5 Gefið raflost  

  6 Rotað með barefli 

  7 Kyrkt eða hálsbrotið 

  8 Einhver önnur aðferð: hver  _________________________________ 

  

39. Hversu oft hefur þú slátrað húsdýri til matar? 

 1 1 sinni 

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar 

 

40.  Hvað varst þú gömul/gamall þegar þú í FYRSTA SKIPTI drapst dýr með þessum 
hætti? 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára 
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41. Hefur þú einhvern tímann drepið dýr sem þú telur vera gæludýr? 

 

 1 Já 

 0 Nei (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 46)  

 

42.  Hvaða dýr drapst þú?  

Tilgreindu hér:_________________________________ 

 

43.  Hvaða aðferð var notuð til að drepa dýrið? 

 

1 Skotið með byssu  

  2 Skotið með boga og ör, spjóti eða skutli 

  3 Stungið 

  4 Skorið á háls  

  5 Gefið raflost  

  6 Rotað með barefli 

  7 Kyrkt eða hálsbrotið 

  8 Veitt í gildru  

  9 Eitrað fyrir því 

  10 Einhver önnur aðferð: hver  ________________________________ 
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44. Hversu oft hefur þú drepið dýr sem þú telur vera gæludýr?  

 

 1 1 sinni 

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar 

 

45.  Hvað varst þú gömul/gamall þegar þú í FYRSTA SKIPTI drapst gæludýr ? 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára 

 

46.  Hefur þú einhvern tímann drepið dýr sem þú sjálfur eða einhver annar átti viljandi 
og af engri góðri ástæðu? 

(Þetta á ekki við um dýr sem hafa verið svæfð af því að það var sært, gamalt eða veikt 
eða til að vernda sjálfan þig eða einhvern annan.)  

 

 1 Já 

 0 Nei (Ef þú svarar neitandi svaraðu þá næst spurningu 51)  
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47.  Hvaða dýr drapst þú? (Merktu við allt sem við á) 

  1 Hund 

  2 Kött 

  3 Annað lítið spendýr (t.d. mús, kanína) 

  4 Stór spendýr (t.d. hestur, kind) 

  5 Fugl 

  6 Skriðdýr 

  7 Dýr í fiskabúri 

  8 Annað dýr, hvaða:_________________________________ 

 

48.Hvað gerðir þú til að drepa dýrið? (Merktu við allt sem við á)  

 

1 Eitrað fyrir því (t.d. með gasi, lyfjum eða alkóhóli) 

  2 Drekkt, kyrkt, kæft  

3 Með barsmíðum eða spörkum. Barið eða kastað utan í vegg eða annað 
hart yfirborð         

  4 Skotið með byssu, boga eða pílu  

5 Stungið, skorið, eða afhausað. 

6 Brennt, sprengt með sprengiefni, dýft í sýru  

7 Ekið yfir það viljandi  

8 Hengt  

  9 Önnur aðferð:  Hvaða_________________________________ 
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49. Hversu oft hefur þú drepið dýr sem einhver annar átti eða þú sjálfur viljandi 
og af engri góðri ástæðu? 

 

 1 1 sinni 

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar 

 

50. Hvað varst þú gömul/gamall þegar þú drapst dýr í fyrsta skipti á þennan 
hátt? 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára 

 

51. Hefur þú einhvern tímann drepið villt dýr viljandi og af engri góðri ástæðu? (Þetta á 
ekki við þegar dýr var drepið til matar, í veiðiskap eða til að hjálpa dýrinu vegna þess að það 
var sært, gamalt eða veikt eða til að útrýma pestum eða vernda sjálfan þig eða aðra 
manneskju.) 

 

 1 Já 

 0 Nei (Ef nei, svaraðu þá næst spurningu 56)  
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52.  Hvers konar dýr drapst þú? (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Hund 

  2 Kött 

  3 Annað lítið spendýr  (t.d. kanína, mús ) 

  4 Stórt spendýr (t.d. hestur, kind) 

  5 Fugl 

  6 Skriðdýr 

  7 Annað:  hvað_________________________________ 

 

53.  Hvað gerðir þú til að drepa dýrið? (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Eitrað fyrir því (t.d. með gasi, lyfjum eða alkóhóli) 

  2 Drekkt, kyrkt, kæft  

3 Með barsmíðum eða spörkum. Barið eða kastað utan í vegg eða annað 
hart yfirborð         

  4 Skotið með byssu, boga eða pílu  

5 Stungið, skorið, eða afhausað. 

6 Brennt, sprengt með sprengiefni, dýft í sýru  

7 Ekið yfir það viljandi  

8 Hengt  

  9 Önnur aðferð:  Hvaða_________________________________ 
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54.  Hversu oft hefur þú drepið villt dýr viljandi og af engri góðri ástæðu? 

(Þetta á ekki við þegar dýr var drepið til matar, í veiðiskap eða til að hjálpa 
dýrinu vegna þess að það var sært, gamalt eða veikt eða til að útrýma pestum eða 
vernda sjálfan þig eða aðra manneskju.)  

 

 1 1 sinni  

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar 

 

55.  Hversu gömul/gamall varst þú þegar þú í FYRSTA SKIPTI drapst dýr með 
þessum hætti? 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára  

 

56.  Hefur þú einhvern tímann meitt eða pyntað dýr viljandi og í þeim eina tilgangi að 
stríða því eða valda því sársauka? 

 1 Já 

 0 Nei (Ef nei, svaraðu þá næst spurningu 61) 
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57.  Hvers konar dýr meiddir þú? (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Hund 

  2 Kött 

  3 Annað lítið spendýr  (t.d. kanína, mús)  

  4 Stór spendýr (t.d. hestur, kind) 

  5 Fugl 

  6 Skriðdýr 

  7 Dýr í fiskabúri 

  8 Annað:  Hvað_________________________________ 

 

58.  Hvað gerðir þú til að meiða dýrið?  (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Eitrað fyrir því (t.d. með gasi, lyfjum eða alkóhóli) 

  2 Drekkt, kyrkt, kæft  

3 Með barsmíðum eða spörkum. Barið eða kastað utan í vegg eða annað 
hart yfirborð         

  4 Skotið með byssu, boga eða pílu  

5 Stungið, skorið eða afhausað. 

6 Brennt, sprengt með sprengiefni, dýft í sýru  

7 Ekið yfir það viljandi  

8 Hengt  

  9 Önnur aðferð:  Hvaða_________________________________ 
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59.  Hversu oft hefur þú meitt eða pyntað dýr viljandi og í þeim eina tilgangi að 
stríða því eða valda því sársauka?  

 

  1 1 sinni 

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar 

 

60.  Hversu gömul/gamall varst þú þegar þú í FYRSTA SKIPTI meiddir dýr 
með þessum hætti? 

 

 1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára 

 

61.  Hefur þú einhvern tímann reynt að stjórna eða ógna einhverjum með því að hóta að 
meiða eða raunverulega meiða dýr? 

 1 Já 

 0 Nei (Ef nei, farðu þá í næsta kafla spurningarlistans) 
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62.  Ef já, hverjum varst þú að reyna stjórna eða ógna? (Merktu við allt sem við 
á) 

 

 1  Faðir/stjúpfaðir  9   Fullorðinn maður sem ég þekki  

 2  Móðir/stjúpmóðir 10  Fullorðin kona sem ég þekki  

 3  Bróðir   11  Núverandi eða fyrrverandi kærasti eða eiginmaður 

 4 Systir   12 Núverandi eða fyrrverandi kærasta eða eiginkona 

 5  Afi/frændi   

 6  Amma/frænka  13  Einhver annar  

 7  Strákur sem ég þekki   hver: 

 8  Stelpa sem ég þekki   ___________________________________ 

 

63.  Hvers konar dýr meiddir eða ógnaðir þú? (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Hund 

  2 Kött 

  3 Annað lítið spendýr  (t.d. kanína, mús) 

  4 Stórt spendýr (t.d. hestur, kind) 

  5 Fugl 

  6 Skriðdýr 

  7 Dýr í fiskabúri 

  8 Annað: Hvað _________________________________ 
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64.  Hvað gerðir þú eða hótaðir að gera við dýrið? (Merktu við allt sem við á) 

 

  1 Eitrað fyrir því (t.d. með gasi, lyfjum eða alkóhóli) 

  2 Drekkt, kyrkt, kæft  

3 Með barsmíðum eða spörkum. Barið eða kastað utan í vegg eða annað 
hart yfirborð         

  4 Skotið með byssu, boga eða pílu  

5 Stungið, skorið eða afhausað. 

6 Brennt, sprengt með sprengiefni, dýft í sýru  

7 Ekið yfir það viljandi  

8 Hengt  

  9 Önnur aðferð:  Hvaða_________________________________ 

 

65.  Hversu oft hefur þú reynt að stjórna eða ógna einhverjum með því að hóta að 
meiða eða raunverulega meiða dýr? 

 

 1 1 sinni 

 2 2-3 sinnum 

 3 4-5 sinnum 

 4 6-7 sinnum 

 5 8-9 sinnum 

 6 10 sinnum eða oftar 
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66.  Hversu gömul/gamall varst þú þegar þú í FYRSTA SKIPTI reyndir að 
stjórna eða ógna einhverjum með því að hóta að meiða eða raunverulega meiða dýr? 

 

1 Yngri en 4 ára 

 2 4-6 ára 

 3 7-9 ára 

 4 10-12 ára 

 5 13-15 ára 

 6 16-18 ára 

7 Eldri en 18 ára 

 

 

SAMSKIPTA OG TILFINNINGA MÆLIKVARÐI 

 

Eftirfarandi fullyrðingar vísa til hugsana þinna og tilfinninga í ýmsum aðstæðum. 
Vinsamlegast merktu við á skalanum hversu vel hver fullyrðing lýsir þér. Lestu hverja 
fullyrðingu vandlega áður en þú ákveður hvar þú merkir við. Svaraðu eins heiðarlega og þér 
er unnt. 

 
1. Ég finn oft til umhyggju gagnvart þeim sem eru ógæfusamari en ég.  

    

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1            2          3       4
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2. Mér finnst stundum erfitt að sjá hlutina frá sjónarhorni „hins aðilans“.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1            2          3       4
  

 
3. Stundum finn ég ekki mikið til með öðru fólki þegar það á við vandamál að stríða.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0         1            2          3       4
  

 

 
4. Í krísu eða neyðarástandi verð ég áhyggjufull(ur) og óróleg(ur).  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1           2          3       4
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5. Ég reyni að líta á allar hliðar deilumála áður en ég geri upp hug minn.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 
0                   1           2          3       4

  

 

 
6. Þegar ég sé að einhver notfærir sér annan, sem er veikari, finn ég til 

verndartilfinningar gagnvart honum. 

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1            2          3       4
  

 
7. Mér finnst ég stundum vera hjálparvana þegar ég er staddur í mjög tilfinningaríkum 

aðstæðum.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1            2          3       4
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8. Stundum reyni ég að skilja vini mína betur með því að ímynda mér hvernig hlutirnir 
líta út frá þeirra sjónarhorni.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0         1           2         3       4
  

 
9. Ég held yfirleitt ró minni þegar ég sé einhvern slasa sig eða meiða. 

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0         1           2         3       4
  

  
10. Ógæfa annarra truflar mig yfirleitt ekki mikið.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0         1           2         3       4
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11. Ef ég er sannfærð(ur) um að hafa rétt fyrir mér eyði ég ekki miklum tíma í að hlusta á 
rök annarra.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1           2         3       4
  

 
12. Ég verð óttaslegin(n) í tilfinningalega spenntu ástandi.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1           2         3       4
  

 
13. Þegar ég sé að komið er fram við einhverja af ósanngirni þá finn ég stundum ekki til 

mikillar vorkunnar með þeim.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1           2          3       4
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14. Mér gengur oftast mjög vel að fást við krísur.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér 

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0         1           2         3       4
  

 
15. Ég er oft snortin(n) af því sem ég sé gerast.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0         1           2         3       4
  

 
16. Ég trúi því að það séu tvær hliðar á hverju máli og reyni að líta á þær báðar.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0         1           2          3       4
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17. Ég myndi lýsa sjálfri/sjálfum mér sem fremur brjóstgóðri manneskju.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0         1            2          3       4
  

 
18. Ég er vön/vanur að missa stjórn á sjálfum mér þegar hættuástand skapast.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1            2          3       4
  

 
19. Þegar ég verð ósáttur við einhvern reyni ég oftast að setja mig í hans spor um stund. 

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1           2          3       4
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20. Þegar ég sé einhvern sem bráðvantar hjálp í krísu- eða neyðarástandi brotna ég saman.  

   

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1           2         3       4
  

 
21. Áður en ég gagnrýni einhvern reyni ég að ímynda mér hvernig mér myndi líða í hans 

sporum.  

 

Lýsir mér      Lýsir mér    Lýsir mér  

alls ekki     nokkurn veginn  mjög vel  

|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------| 

0          1           2         3        4
  

 

Nú ertu beðinn um að hugsa til þess gæludýrs (þar á meðal hests) sem þér finnst þú 

hafa tengst nánustu böndum og svara eftirfarandi spurningum eins og um það dýr sé að ræða. 

 Mjög  Nokkuð Mjög 

 sammála sammála ósammála 

 

1) Gæludýrið er mér meira virði en nokkur vinur. 3 2 1 

 

2) Ég trúi gæludýrinu oft fyrir því sem mér liggur á hjarta. 3 2 1 

 

3) Mér finnst að gæludýr ættu að hafa sama rétt  

 og aðrir fjölskyldumeðlimir. 3 2 1 
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4) Mér finnst gæludýrið vera besti vinur minn. 3 2 1 

 

5) Tilfinningar mínar gagnvart fólki mótast oft af því 

 hvernig það bregst við gæludýrinu mínu. 3 2 1 

 

6) Ég elska gæludýrið mitt vegna þess að það er mér tryggara 

 en flestar manneskjur í lífi mínu. 3 2 1 

 

7) Mér finnst gaman að sýna öðrum myndir af gæludýrinu mínu. 3 2 1 

   

8) Mér finnst gæludýrið mitt bara vera gæludýr. 3 2 1 

 

9) Ég elska gæludýrið mitt af því að það dæmir mig aldrei. 3 2 1 

 

10) Gæludýrið mitt veit þegar mér líður illa. 3 2 1 

 

11) Ég tala oft við aðra um gæludýrið mitt. 3 2 1 

 

12) Gæludýrið mitt skilur mig. 3 2 1 

 

13) Ég trúi því að það að þykja vænt um gæludýrið mitt 

  hjálpi mér að halda góðri heilsu. 3 2 1 

 

14) Gæludýr eiga skilið jafnmikla virðingu og mannfólkið. 3 2 1 

 

15) Ég og gæludýrið mitt eigum mjög náið samband 3 2 1 
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16) Ég myndi gera næstum allt til að sjá um gæludýrið mitt. 3 2 1 

 

17) Ég leik mér oft við gæludýrið mitt. 3 2 1 

 

18) Mér finnst gæludýrið mitt vera frábær félagi. 3 2 1 

 

19) Gæludýrið mitt gerir mig hamingjusama/n. 3 2 1 

 

20) Mér finnst gæludýrið mitt vera hluti af fjölskyldunni. 3 2 1 

  

21) Ég er ekki mjög nátengdur gæludýrinu mínu. 3 2 1 

 

22) Að eiga gæludýr gerir mig hamingjusamari. 3 2 1 

 

23) Mér finnst gæludýrið vera vinur minn. 3 2 1 

 


