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Útdráttur 

Bakgrunnur rannsóknar: Rannsóknir hafa sýnt að endurtekin áföll geta 

haft slæmar afleiðingar í för með sér fyrir heilsu manna. Áhrif ofbeldis á 

börn eru að þau geta þróað með sér langvinnan heilsufarsvanda þar sem á 

fullorðinsárum geta komið fram geðræn, líkamleg og félagsleg vandamál. 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að meðal geðsjúkra hefur hátt hlutfall áfalla 

ekki verið greint. 

Tilgangur: Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna áhrif áfalla á líðan og 

heilsu kvenna með geðsjúkdóm sem hafa lent í endurteknum áföllum af völdum 

ofbeldis. Rannsóknarspurningin var: Hver er reynsla kvenna með geðsjúkdóm 

af endurteknum áföllum vegna ofbeldis og hver eru áhrif áfallanna? 

Aðferð: Við framkvæmd rannsóknarinnar var notuð fyrirbærafræðileg, 

eigindleg rannsóknaraðferð sem kennd er við Vancouver-skólann. Þátttak-

endur voru átta konur á aldrinum 35-55 ára. Tekin voru tvö viðtöl við sjö 

kvennanna en aðeins eitt viðtal við eina þeirra, samtals 15 viðtöl. Allar 

konurnar eru greindar með geðsjúkdóma. 

Niðurstöður: Niðurstöður sýna endurtekin áföll frá barnæsku til 

fullorðinsára sem höfðu alvarlegar afleiðingar á líðan og heilsu þátttakenda í 

rannsókninni. Niðurstöðunum var skipt í fimm meginþemu, meginþemun 

voru: 1) Reynsla af áföllum; sýndi áföll af völdum kynferðis-, líkamlegs og 

andlegs ofbeldi frá barnæsku til fullorðinsára. 2) Andleg líðan sem barn og 

unglingur; einkenndist af stöðugu álagi, vansæld, skömm, ótta, kvíða og 

depurð ásamt sektarkennd og brotinni sjálfsmynd. 3) Stuðningur og 

tengslanet; stuðningur í æsku var lítill og tengslanet á fullorðinsárum var 

brotið. 4) Tilfinningalegur vandi í dag; einkenndist af litlu sjálfstrausti og 

brotinni sjálfsmynd, erfiðleikum við að treysta og tengjast tilfinningalega, 

sektarkennd ásamt reiði og sorg yfir aðstæðum sínum í dag. 5) Staðan í dag, 

geðrænir og líkamlegir sjúkdómar; konurnar eru allar greindar með 

þunglyndi og kvíða. Þær glíma einnig við félagsfælni, áfallastreituröskun og 

líkamleg einkenni, svo sem magabólgur og gigt. 

Ályktun: Rannsóknin sýnir að endurtekin áföll frá æsku til fullorðinsára 

geta haft niðurbrjótandi og varanleg áhrif á einstaklinginn, t.d. brotið niður 

sjálfsmynd hans og haft áhrif á andlega, líkamlega og félagslega líðan. 
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Rannsóknin gæti varpað ljósi á mikilvægi þess að spyrja eftir áfallasögu hjá 

geðsjúkum og veita viðeigandi meðferð. 

Lykilhugtök: Sálræn áföll, ofbeldi, konur, fyrirbærafræði, viðtöl.  
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Abstract 

Background to the study: Research has shown that a succession of 

traumas can have a negative impact upon health. Violence may lead to 

children developing chronic health problems, and in adults mental, physical 

and social problems may emerge. Research has also shown that a high 

proportion of the mentally ill have experienced traumas which have not 

been diagnosed.  

Objective: The objective of this study was to explore the impact of trauma 

on the health and wellbeing of women with mental illness, who have 

experienced repeated trauma caused by violence. The research question 

was: What is the experience of women with mental illness of repeated 

trauma due to violence and the impact of the trauma? 

Method: The study was carried out using the phenomenological, qualitative 

research method of the Vancouver school. The participants were eight 

women aged 34 to 55 years. Two interviews were conducted with each of 

seven co-researchers, and one dialogue with the eighth: a total of 15 

dialogues. All the praticipants have been diagnosed with mental illnesses. 

Findings: The study reveals repeated trauma from childhood to adulthood, 

which had a severe impact upon the health and wellbeing of the praticipants. 

The findings are presented within five main themes, the main themes are: 

1) Experience of trauma, showing trauma arising from sexual, physical and 

mental abuse from childhood to adulthood. 2) Mental wellbeing in 

childhood and adolescence, which was typified by constant strain, 

unhappiness, shame, fear, anxiety and depression, with feelings of guilt and 

broken self-image. 3) Support and social networks, lack of support in 

childhood, ineffective social networks in adulthood. 4) Emotional problems, 

lack of confidence, broken self-image, problems with trust and emotional 

bonding, guilt, anger and sorrow over present circumstances. 5) Present 

situation, mental and physical illness, all the co-researchers have been 

diagnosed with depression and anxiety. They also suffer from social 

anxiety, PTSD, and physical symptoms such as gastritis and arthritis. 

Conclusion: The study indicates that repeated trauma from childhood to 

adulthood can have a destructive, permanent impact upon the individual, 
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shattering the self-image, and affecting mental, physical and social 

wellbeing. The study may throw light upon the importance of asking mental 

patients about their history of traumas, and providing appropriate treatment.  

Key terms: Trauma, violence, women, qualitative research, 

phenomenology, dialogues. 
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Einræður Starkaðar 

Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt, 

sem dropi breytir veig heillar skálar. 

Þel getur snúizt við atorð eitt. 

Aðgát skal höfð í nærveru sálar. 

Svo oft leyndist strengur í brjósti, sem brast 

við biturt andsvar, gefið án saka. 

Hve iðrar margt líf eitt augnakast, 

sem aldrei verður tekið til baka. 

Einar Benediktsson (1974) 
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Þakkarorð 

Ég vil þakka þátttakendum í rannsókninni fyrir að gera mér kleift að gera 

þessa rannsókn. Þessar hugrökku konur, sem hafa reynt svo margt í lífi sínu, 

hleyptu mér óhikað inn í líf sitt með það að leiðarljósi að tjá sig um lífsreynslu 

sína til að geta orðið öðrum að liði.  

Dr. Sigríði Halldórsdóttur vil ég þakka fyrir hlýhug, hvatningu og viðleitni 

hennar til að gera námsefnið áhugavert. Jafnframt þakka ég starfsfólki 

bókasafns Háskólans á Akureyri (HA), sem var ávallt reiðubúið til að hjálpa, 

og öðrum er komu að aðstoð við yfirlestur og gerð rannsóknarinnar. Sigrúnu 

Sigurðardóttur meðleiðbeinanda mínum vill ég einnig færa þakkir fyrir hennar 

framlag og það að vera ávallt til staðar þegar ég þurfti á að halda. Einnig 

starfsfólki geðteymisins og yfirmönnum í Heimaþjónustu Reykjavíkur fyrir að 

gera mér kleift að framkvæma þessa rannsókn. Síðast en ekki síst þakka ég 

fjölskyldu minni fyrir þá þolinmæði og stuðning sem ég þurfti á að halda við 

gerð rannsóknarinnar.  
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Kafli 1  Inngangur 

Í kaflanum verður fjallað um bakgrunn og viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurning verða kynnt og val á 

rannsóknaraðferð rökstutt. Skilgreind verða meginhugtök sem koma fram í 

tilgangi og rannsóknarspurningu, auk þess sem fjallað verður um takmarkanir 

rannsóknarinnar. 

Bakgrunnur viðfangsefnis  

Ef ekki er unnið með áföll er hætta á að þeir sem fyrir áföllunum verða þrói 

með sér áfallastreituröskun (Gerge, 2010), en henni geta fylgt geðræn 

einkenni og skert geta til að takast á við daglegt líf. Reynsla af áföllum getur 

einnig leitt til þróunar á öðrum röskunum, þar á meðal persónuleika- og 

kvíðaröskun, miklum streitueinkennum og djúpu þunglyndi (Foa, Keane, 

Friedman og Choen, 2009). Því er mikilvægt að vinna með áfallið strax frá 

byrjun svo að það leiði ekki til langvarandi vanda sem gæti tekið langan tíma 

að vinna úr (Levine og Frederick, 1997). 

Þegar börn verða fyrir áfalli sýna þau aukin tilfinningaleg viðbrögð, m.a. 

viðkvæmni, hræðslu, svefntruflanir, sektarkennd og einbeitingarskort. Einnig 

sýna þau merki um reiði og depurð ásamt erfiðleikum með félagsleg tengsl og 

jafnvel sjálfskaðandi hegðun (Dyregrov, 2010). Alvarlegustu afleiðingar áfalla 

hjá börnum eru eftir kynferðis- og líkamlegt ofbeldi (Cusack, Grubaugh, Knapp 

og Frueh, 2006), en kynferðisofbeldi í æsku getur leitt til tilfinningalegs vanda og 

skertrar félagslegrar getu á fullorðinsárum (Bagley og Mallick, 2000; Ullman, 

Townsend, Filipas og Starzynski, 2007). Ofbeldi getur einnig birst í andlegu 

ofbeldi en langvinn áhrif ofbeldis á börn geta haft víðtækar afleiðingar fyrir heilsu 

og birst síðar meir í streitueinkennum, sjálfsvígstilraunum og áfengis- og 

vímuefnaneyslu, ásamt langvinnu þunglyndi og kvíða (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2000; Tanaka, Wekerle, Schmuck og Paglia-Boak, 2011). 

Kynferðisofbeldi í æsku getur einnig aukið líkur á að lenda í kynferðisofbeldi á 

fullorðinsárum (Briere og Elliott, 2003; Elliott, Mok og Briere, 2004; Steel og 

Herlitz, 2005; Ullman, Najdowski og Filipas, 2009). 

Afleiðingar endurtekinna áfalla birtast ýmist í geðrænum eða líkamlegum 

einkennum. Geðræn einkenni hjá konum sem hafa lent í ofbeldi geta komið fram 



2 

í hræðslu, ótta, streitu, og skömm, en einnig í tilfinningalegu óöryggi og 

gleymsku (Foa, Keane, og Friedman, 2000; Lindgren, 2009). Líkamleg einkenni 

geta verið vöðvabólga og meltingarfæra- og móðurlífsvandamál, krónískir verkir, 

einkenni frá hjarta og lungum auk gigtar (Humphreys, Cooper og Miaskowski, 

2010; Sigrún Sigurðardóttir, 2007; Spitzer, o.fl., 2009). 

Einstaklingar með geðsjúkdóma er falinn hópur hvað varðar eftirtekt á 

afleiðingum áfalla og eru áföll hjá þessum einstaklingum oft vanskráð í 

heilsufarsskýrslur (Cusack o.fl., 2006; Lommen og Restifo, 2009). Í ljós hefur 

komið að einstaklingar með alvarlegt þunglyndi hafa oft sögu um endurtekin áföll 

frá barnsaldri (Arnow, Blasey, Hunkeler, Lee og Hayward, 2011; Dennis o.fl., 

2009; Heim, Newport, Mletzko, Miller og Nemeroff, 2008), en einstaklingar sem 

þjást af geðsjúkdómum geta verið meðal þeirra einstaklinga sem eru með hvað 

alvarlegastar og mest krónískar afleiðingar áfalla (Cusack o.fl., 2006).  

Viðfangsefnið greint  

Aðdragandi rannsóknarinnar var sá að rannsakandi sótti námskeið á vegum 

HA vorið 2010 um kynbundið ofbeldi. Námskeiðið varð til þess að kveikja 

áhuga rannsakanda á afleiðingum áfalla af völdum ofbeldis. Rannsakandi 

vinnur sem geðhjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri við geðteymi 

Heimaþjónustu Reykjavíkur en geðteymið er þverfaglegt teymi sem í starfa 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, sálfræðingur og iðjuþjálfi. Teymið þjónustar 

einstaklinga með geðsjúkdóma 18 ára og eldri og markmið þjónustunnar er 

meðal annars að reyna að koma í veg fyrir endurteknar innlagnir. Leitast er 

við að efla sálrænt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði skjólstæðinganna, meta 

líkamlegt og andlegt ástand þeirra, veita fræðslu og efla stuðningsnet. Árið 

2011 voru skjólstæðingar geðteymisins 155 talsins, 84% konur og 16% karlar, 

og 73% þeirra voru greind með þunglyndi og kvíðaraskanir (Heimaþjónusta 

Reykjavíkur, 2012). Erfitt hefur verið að hjálpa sumum skjólstæðingunum við 

að ná tökum á andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan í daglegu lífi. Í ljós 

hefur komið að margir skjólstæðinganna glíma við afleiðingar áfalla ásamt því 

að þurfa að takast á við einkenni geðsjúkdómsins. 

Námskeiðið um kynbundið ofbeldi varð sem fyrr segir kveikjan að þessari 

rannsókn og ákvað rannsakandi í framhaldi af námskeiðinu að skoða áhrif 

áfalla á líðan og heilsufar kvenna með geðsjúkdóm, sem hafa lent í 

endurteknum áföllum af völdum ofbeldis. 
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Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna áhrif áfalla á líðan og heilsu kvenna 

með geðsjúkdóm sem hafa lent í endurteknum áföllum af völdum ofbeldis. 

Rannsóknarspurningin var: Hver er reynsla kvenna með geðsjúkdóm af 

endurteknum áföllum vegna ofbeldis og hver eru áhrif áfallanna? 

Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð 

Hópurinn sem verður rannsakaður er afar viðkvæmur og því mikilvægt að 

velja rannsóknaraðferð sem er varfærin með tilliti til líðanar þátttakenda en 

gefur um leið ítarlegar upplýsingar. Þátttakendur rannsóknarinnar eru allir 

með geðsjúkdóm, kvíða og þunglyndi og hafa glímt við andlega vanlíðan 

undanfarin ár. Því er mikilvægt að nálgast þessa einstaklinga með nærgætni 

og virðingu. Rannsakandi tók þá ákvörðun að notast við eigindlega 

fyrirbærafræðilega rannsóknaraðferð í stað þess að nota megindlega aðferð. 

Með eigindlegri aðferð getur rannsakandi stutt betur við þátttakendur og 

útskýrt tilgang viðtalsins og aðferð. Sálfræðingur og geðhjúkrunarfræðingur 

voru beðnir um að vera til staðar ef þátttakendur rannsóknarinnar þyrftu á að 

halda í kjölfar viðtalanna. 

Með eigindlegri rannsóknaraðferð er hægt að setja sig inn í hugarheim 

þátttakenda og umhverfi til að reyna að skilja upplifun þeirra á veruleikanum. 

Með aðferðinni er einnig hægt að fara dýpra í það sem verið er að rannsaka 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Notuð verður eigindleg aðferð Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði. Þar er litið á þátttakendur sem meðrannsakendur; 

dýrmæta einstaklinga sem hafi mikilvægum upplýsingum að miðla. Komið er 

fram við þá af virðingu, hlýju og hógværð (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsakandi telur að reynsla hans af að vinna með geðsjúka og að taka viðtöl 

komi að góðum notum í rannsókninni. 

Skilgreiningar á meginhugtökum 

Sálrænt áfall. Einstaklingur getur orðið fyrir sálrænu áfalli með því að vera 

þolandi eða vitni að alvarlegum atburðum sem ógna lífi hans og heilsu (Gerge, 

2010). Hræðsla, hjálparleysi og skelfing einkennir líðan þeirra sem verða fyrir 

áfalli (Allen, 2001). Þeir atburðir sem geta valdið áföllum eru meðal annars 

slys, stríð, náttúruhamfarir, missir náins ættingja (Cullberg, 1998) og ofbeldi 

(Foa o.fl., 2009). Það að verða fyrir sálrænu áfalli getur leitt til skaðlegra áhrifa 

á heilsu þó ekki sé fullkomlega ljóst hver ástæðan sé (Boscarino, 2008). 
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Ofbeldi. Hægt er að skipta ofbeldi í 4 meginflokka; líkamlegt ofbeldi, 

tilfinningalegt eða andlegt ofbeldi, vanrækslu og kynferðislegt ofbeldi 

(velferðarráðuneytið, e.d.). Ofbeldi miðast að því að ráða yfir, lítillækka, 

auðmýkja, meiða og skeyta ekki um líðan þess sem fyrir því verður. 

Kynferðislegt ofbeldi er hugtak sem notað er um kynferðislega áreitni, 

kynferðislega misnotkun og sifjaspell. Með líkamlegu ofbeldi er líkamlegu afli 

beitt gegn öðrum einstaklingi. Með andlegu ofbeldi er komið fram við annan 

einstakling á niðrandi hátt, móðgunum beitt eða einstaklingurinn kallaður 

ónöfnum. Um vanrækslu er að ræða þegar slíkur skortur er á fullnægjandi 

umönnun að hann getur valdið skaða (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006). 

Kvíði. Kvíði er ein þeirra tilfinninga sem margir hafa reynslu af þegar þeir eru 

undir álagi, andlega, líkamlega, félagslega eða fjárhagslega. Kvíði getur virkað 

sem drifkraftur en þegar hann er aftur á móti farinn að virka lamandi á 

einstaklinginn og há honum til lengri tíma er um sjúklegt ástand eða röskun ræða. 

Helstu einkenni kvíðaröskunar eru meðal annars ótti, stöðugar áhyggjur, 

munnþurrkur, aukinn sviti, eirðarleysi, hraður hjartsláttur, ógleði, taugakippir og 

andnauð, en einnig erfiðleikar með einbeitingu og ákvarðanatöku, svefnvandi og 

skert vinnugeta. Langvarandi streituástand getur átt sinn þátt í því að einstaklingur 

þrói með sér kvíðaröskun (World Health Organisation, 2001). 

Þunglyndi. Þunglyndi getur verið eðlilegt undir vissum kringumstæðum, til 

dæmis sem viðbrögð við missi náins ættingja. Þegar einkenni eru hins vegar 

til staðar svo dögum skiptir og fara að hafa áhrif á daglegt líf er talað um 

sjúklegt ástand eða djúpt þunglyndi. Ákveðnir þættir geta haft áhrif á 

þunglyndiseinkennin, þar á meðal áfengis- og vímuefnaneysla, lyfjaneysla, 

fjölskyldusaga, streituþættir og líkamlegar raskanir. Helstu einkenni 

þunglyndis eru lækkað geðslag, skert einbeiting, áhugaleysi, þreyta, 

svefntruflanir, minnkað sjálfsálit, sektartilfinning, svartsýnishugsanir og 

minnkuð kynhvöt og matarlyst, en einnig óútskýranleg líkamleg einkenni og 

sjálfsvígshugsanir (World Health Organisation, 2012). 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Rannsóknarniðurstöður gætu verið takmarkaðar að því leyti að fengnar voru 

upplýsingar með viðtölum við einstaklinga sem eiga erfitt með að takast á við 

daglegt líf vegna vanlíðunar. Niðurstöðurnar byggja á hæfileika og getu 

kvennanna til að tjá sig um reynslu sína og því sambandi sem myndast við 

rannsakanda. Hæfi rannsakanda varðandi innsæi og næmni skiptir máli, bæði í 
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viðtölunum og við greiningu gagna. Þótt rannsakandi sé vanur að taka viðtöl og 

vinna með geðsjúkum er hann byrjandi í að taka rannsóknarviðtöl og greina gögn 

sem úr þeim fást. Rannsakandi verður að gæta þess að láta ekki eigin viðhorf eða 

fordóma hafa áhrif á niðurstöðurnar; hann verður að gæta þess að vera hlutlaus í 

öllu rannsóknarferlinu. Mögulegt er að annar rannsakandi með ólíka reynslu gæti 

nálgast viðfangsefnið frá öðru sjónarhorni og fengið aðrar niðurstöður. 

Takmarkanir rannsóknarinnar gætu legið í of einsleitu úrtaki, ónógri fjarlægð 

rannsakanda og þátttakanda eða greiningu gagna sem er vandmeðfarin þar sem 

verið er að greina upplifun þátttakanda á eigin líðan og getu. Varast ber því að 

alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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Kafli 2  Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum er fjallað um ritað efni og rannsóknir sem falla innan sama sviðs 

og sú rannsókn sem hér er greint frá. Markmiðið með þessu er að fá sem 

skýrasta mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í undirkafla 

þar sem byrjað er á að kynna hvar heimilda var aflað, en síðan er fjallað um 

áföll og afleiðingar áfalla, hinar ýmsu birtingarmyndir ofbeldis og afleiðingar 

þess. Að lokum er rætt um aukna nýtingu þolenda á heilbrigðiskerfinu og þörf 

þeirra fyrir stuðning. 

Bókasafnsleit  

Heimilda var leitað á hinum ýmsu bókasöfnum og við þá leit var stuðst við 

Gegni og leitir.is. Einnig fór heimildaleit fram í gagnasöfnunum ProQuest, 

Web of Science, PubMed og Medline ásamt því að notast var við Google 

Scholar og Skemmuna. Leitað var meðal annars eftir leitarorðunum Trauma 

og PTSD (áföll og áfallastreituröskun), geðsjúkdómar, langvinnar afleiðingar, 

ofbeldi, ill meðferð, börn og konur. 

Sálræn áföll og áfallastreituröskun 

Einstaklingur verður fyrir áfalli ef hann lendir í ógnvekjandi reynslu eða verður 

vitni að atburðum þar sem hann upplifir að heilsu hans, öryggi og velferð sé 

ógnað (Cullberg, 1998). Viðbrögð líkamans við hættunni eru að virkja 

taugakerfið sem verður yfirspennt og metur möguleikana á að „flýja“ eða 

„berjast“. Þegar ástand heilans einkennist af streitu verða skilningarvitin ofurnæm 

sem gæti skýrt ástæðu þess að sá sem lendir í áfalli getur endurupplifað áfallið ef 

hann finnur lykt eða heyrir hljóð sem minnir á áfallið (Gerge, 2010). 

Flestir sem verða fyrir áfalli finna fyrir einhverjum einkennum áfallastreitu í 

ákveðinn tíma eftir áfallið (Foa o.fl., 2009). Samkvæmt Cullberg (1998) fer 

fólk sem verður fyrir áfalli í gegnum fjögur stig. Fyrst er fólk óáttað og 

ringlað en á næsta stigi lendir það í tilfinningalegu ójafnvægi. Á þriðja stiginu 

getur fólk ekki sofið eða borðað en að lokum fer það að vinna úr áfallinu. Ef 

einstaklingurinn nær ekki að vinna úr áfallinu er hætta á að hann þrói með sér 

áfallastreituröskun (Gerge, 2010). Því er mikilvægt að vinna með áfallið strax 

frá byrjun svo að það leiði ekki til langvarandi vanda sem gæti tekið langan 
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tíma að vinna úr (Levine og Frederick, 1997). Til að áföll leiði til 

áfallastreituröskunar verða þau einkenni sem valda vanlíðan og minni getu til 

daglegs lífs að hafa verið til staðar lengur en mánuð í senn. Um bráða 

áfallastreituröskun er að ræða þegar einkenni eru til staðar í einn til tvo 

mánuði en langvarandi áfallastreituröskun þegar einkenni eru til staðar í þrjá 

mánuði eða lengur (Allen, 2001). Þó kemur fyrir að einkenna verður ekki vart 

fyrr en 6 mánuðum eftir að fólk verður fyrir upphaflega áfallinu (Gerge, 

2010). Þeir þættir sem einkenna áfallastreituröskun eru meðal annars að 

einstaklingurinn endurupplifir atburðinn eða þau atvik sem valda hjá honum 

ótta og hræðslu. Til að verja sig reynir hann að minnka þessa upplifun með 

því að forðast hugsanir, minningar, fólk eða staði sem tengjast áfallinu. 

Áfallastreituröskun geta fylgt geðræn einkenni og er röskunin flókið ástand 

sem hægt er að líkja við sjúkt hugarfar og skerta getu til að takast á við 

daglegt líf. Reynsla af áföllum getur einnig leitt til þróunar á öðrum 

röskunum, þar á meðal persónuleika- og kvíðaröskun, djúpu þunglyndi og 

miklum streitueinkennum (Foa o.fl., 2009). 

Þegar börn hafa upplifað áfall sýna þau að öllum líkindum viðbrögð sem vísa til 

áhrifa þess. Þessi viðbrögð þurfa samt sem áður ekki að þýða að þau hafi þróað 

með sér alvarlegan vanda en vitsmunalega þarf heilinn tíma til að vinna úr 

áfallinu. Algengustu viðbrögð barna eru meðal annars viðkvæmni og hræðsla. 

Þau geta upplifað sterkar minningar eða myndir, átt í erfiðleikum með svefn og 

fengið sektarkennd. Önnur einkenni eru einbeitingarskortur, reiði og depurð. 

Einnig geta þau sýnt líkamleg viðbrögð, átt í erfiðleikum með félagsleg tengsl og 

jafnvel fengið nýja sýn eða skoðun á lífinu (Dyregrov, 2010). 

Mikilvægt er því að hafa í huga að áfallastreituröskun getur haft alvarleg áhrif á 

heilsu einstaklingsins, bæði andlega og líkamlega (McFarlane, 2010), þar sem 

ákveðnir þættir geta virkað sem áhættuþættir. Þeirra á meðal eru alvarleiki 

áfallsins, vitræn geta og fyrri geðrænir sjúkdómar, menntunarstig, kyn og aldur. 

Hættan á alvarlegum afleiðingum eykst eftir því sem einstaklingurinn er yngri og 

félagsnet hans minna. Eigi að síður þróa ekki allir með sér áfallastreituröskun þar 

sem um 75% þeirra sem verða fyrir áföllum ná sér aftur (Gerge, 2010). 

Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Sigurlínu Hilmarsdóttur (2002) meðal 15 

þátttakenda gáfu vísbendingar um að margir þolendur áfalla komist yfir þau. Það 

sem skiptir máli er túlkun einstaklingsins á reynslu sinni, einnig auðsæranleiki 

hans, félagslegur stuðningur og aðlögunarhæfni. 
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Afleiðingar áfalla af völdum ofbeldis í æsku 

Afleiðingar ofbeldis geta haft ýmsar birtingarmyndir, bæði hjá börnum og 

fullorðnum. Samkvæmt World Health Organization (2010) flokkast kynferðis- 

andlegt og líkamlegt ofbeldi undir illa meðferð barna og það sama á við um 

vanrækslu. Afleiðingarnar geta verið alvarlegar þar sem mikil streita sem 

fylgir ofbeldinu getur haft áhrif á tauga- og ónæmiskerfið og aukið hættu á 

þróun hegðunar- og líkamlegs eða andlegs vanda á fullorðinsaldri. Heim o.fl. 

(2008) benda einnig á að áföll í æsku auki líkur á þróun viðkvæmni fyrir 

streitu og þunglyndi síðar á lífsleiðinni. Í rannsóknum hefur komið fram að 

alvarlegustu afleiðingar ofbeldis hjá börnum eru eftir kynferðisofbeldi. Í því 

samhengi er vert að benda á niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Sigrúnar 

Sigurðardóttur og Sigríðar Halldórsdóttur (2009) á afleiðingum kynferðis-

ofbeldis í æsku á líðan og heilsu kvenna. Í rannsókninni tóku þátt sjö konur og 

komu fram alvarlegar afleiðingar á andlegt og líkamlegt heilsufar einstakling-

anna. Konurnar sem rannsóknin náði til áttu erfitt með tilfinningaleg tengsl og 

að treysta auk þess sem þær þjáðust af langvinnum og útbreiddum verkjum 

ásamt vefjagigt. 

Aðrir rannsakendur hafa einnig beint sjónum sínum að afleiðingum ofbeldis í 

æsku. Í megindlegri rannsókn Arnow o.fl. (2011) meðal 5.673 einstaklinga 

sýndu niðurstöðurnar að konur sem áttu sögu um illa meðferð í æsku voru 

líklegri til að þjást af djúpu þunglyndi á fullorðinsárum. Dyregrov (2010) 

kemur jafnframt inn á að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum geti haft áhrif á 

sjálfsmynd þeirra og getu til að bjarga sér í lífinu. Afleiðingar kynferðislegs 

ofbeldis hjá börnum ráðast þó einnig af aldri þeirra og þroska ásamt tengslum 

við gerandann. Aukinheldur skiptir máli hvort barnið var beitt líkamlegu 

ofbeldi samhliða kynferðislegu ofbeldi, hve lengi ofbeldið stóð yfir og hver 

viðbrögð fjölskyldunnar voru (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2006). Mikilvægt er að hafa í huga að á fyrstu æviárum barnsins er það í 

mikilli þörf fyrir tengsl við foreldra, umönnun þeirra og vernd (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). Þessir þættir eru mikilvægir þar sem alvarleiki 

afleiðinga ofbeldisins ræðst meðal annars af því hve ung börnin eru þegar 

ofbeldið er framið og hvort þau upplifi neikvæð viðhorf foreldranna í sinn 

garð (World Health Organization, 2010). 
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Afleiðingar áfalla af völdum ofbeldis í nánum samböndum 

Ein birtingarmynd ofbeldis getur verið hjá konum í nánum samböndum. 

Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd stóð að rannsókn á ofbeldi 

karla gegn konum þar sem um náið samband var að ræða og náði rannsóknin 

til 3000 kvenna á öllu landinu. Niðurstöður sýndu að rúm 22% kvennanna 

voru beitt ofbeldi af hendi núverandi eða fyrrverandi maka, sambýlismanns 

eða kærasta (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Það að verða 

fyrir ofbeldi í nánu sambandi getur haft alvarlegar afleiðingar á andlega líðan 

og valdið þróun á geðrænum einkennum (Allen, 2001), svo sem þunglyndi, 

átröskun, áfallastreituröskun, tilfinningalegri streitu og sjálfsvígstilraunum 

ásamt annarri áhættuhegðun. Einnig geta komið fram líkamleg einkenni frá 

móðurlífi, verkir í höfði, kvið og baki, gigt og almennt slæm líkamleg heilsa 

(World Health Organization, 2011). Vísbendingar eru um tengsl milli 

langvarandi ofbeldis, líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis og margháttaðra 

andlegra og líkamlegra heilsufarsvandamála (Ellsberg, Jansen, Heise, Watts 

og Garcia-Moreno, 2008). Fyrir utan líkamleg og andleg einkenni er hætta á 

að konur sem búa við ofbeldi einangri sig, en það getur aftur leitt til 

félagslegrar einangrunar (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Algengi og áhrif áfalla á einstaklinga með geðsjúkdóm 

O‘Hare og Sherrer (2009) rannsökuðu áföll, áfallastreituröskun og áhættu-

hegðun og beindu í megindlegri rannsókn sjónum sínum að áhrifum áfalla hjá 

276 einstaklingum með alvarlegan geðrænan vanda. Í ljós kom að hjá 

einstaklingum með geðklofa og krónískt þunglyndi var hátt hlutfall áfalla 

vegna líkamlegs ofbeldis og kynferðislegrar misnotkunar. Skaðleg áhrif sem 

þessir einstaklingar höfðu orðið fyrir vegna áfallanna voru meiri en gengur og 

gerist meðal almennings og áfallastreituröskun var fjórum eða fimm sinnum 

algengari hjá fyrrnefndum hópi (33%-43%) en hjá almenningi (8%). 

Á þessum grunni er vert að velta fyrir sér áhrifum áfalla á heilsufar og líðan 

þessa hóps. Í  niðurstöðum megindlegrar rannsóknar Calhoun, Wiley, Dennis 

og Beckham (2009) með 198 konum kom í ljós að konur með djúpt þunglyndi 

og áfallastreituröskun upplifðu slakara heilsufar en konur með hvoruga 

greininguna. Fyrir utan þunglyndi og kvíða þjást einstaklingar með 

áfallastreituröskun oft af vonleysi. Svipaðar niðurstöður var að sjá í 

megindlegri rannsókn Machado, de Azevedo, Facuri, Vieira og Fernandes 

(2011) þar sem metin voru stig áfallastreituröskunar, þunglyndis og einkenna 

vonleysis hjá 67 konum, 1-6 mánuðum eftir að þær lentu í kynferðislegu 
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ofbeldi. Sex kvennanna voru í grunninn með geðræna sjúkdóma, þunglyndi og 

kvíðaraskanir. Eftir 6 mánuði mældust 19,2% kvennanna með djúpt þunglyndi 

og 9,6% þeirra þjáðust af vonleysi. O‘Hare og Sherrer (2009) koma einnig inn 

á að einstaklingar með geðræna sjúkdóma geti verið viðkvæmari fyrir áföllum 

í lífinu og því líklegri til að þróa með sér áfallastreituröskun. 

Endurtekin áföll, algengi og áhrif þeirra 

Endurtekin áföll geta haft slæmar afleiðingar í för með sér fyrir heilsu manna. 

Niðurstöður rannsókna sýna algengi endurtekinna áfalla og má hér meðal annars 

benda á megindlega rannsókn Dennis o.fl. (2009) á endurteknum áföllum hjá 148 

konum. Niðurstöður þeirra sýndu að 96% þeirra sem voru með áfallastreituröskun 

og 79% þeirra sem voru með djúpt þunglyndi höfðu lent í endurteknum áföllum. 

Endurtekin áföll frá barnsaldri gáfu vísbendingar um auknar líkur á 

heilsufarsbresti síðar meir. Í rannsókninni kom einnig fram að þátttakendur með 

djúpt þunglyndi höfðu upplifað áföll þrisvar sinnum eða oftar. 

Áhrif endurtekinna áfalla á heilsu manna geta verið dulin en Allen (2001) 

kemur inn á að einstaklingar með þunglyndi komi sjaldnast í meðferð vegna 

sögu um áföll heldur sæki þeir meðferð vegna þunglyndiseinkenna og jafnvel 

sjálfsvígshættu. Innan þessa hóps sé oft um endurtekin áföll að ræða. Falinn 

vandi geti einnig legið í því að konur sæki frekar meðferð vegna verkja en 

andlegrar vanlíðunar en þessar konur geti haft sögu um endurtekið ofbeldi. 

Eigi að síður er mikilvægt að skilja hvaða áhrif endurtekin áföll hafa á 

persónuleikann. Samkvæmt Herman (2009) geta einstaklingar sem þjást af 

margslungnum afleiðingum langvinnra endurtekinna áfalla átt á hættu að 

verða ranglega sjúkdómsgreindir þar sem einkennin séu of auðveldlega 

sjúkdómsgreind með geðgreiningu, jafnvel eftir að í ljós kemur saga um áföll. 

Þegar sögu um áföll er haldið leyndri, eins og gerist oft við ofbeldi, sé enn 

erfiðara fyrir fagfólk að túlka einkennin. Herman bendir jafnframt á að margir 

einstaklingar sem hafa orðið fyrir endurteknum áföllum þjáist einnig af öðrum 

flóknum einkennum streitu sem er mikilvægt að greina og meðhöndla. 

Aukin nýting á heilbrigðiskerfinu og aukin tilhneiging til 

áhættuhegðunar  

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem þróa með sér langvinna 

áfallastreituröskun og geðrænan vanda glíma einnig við flókinn heilsufars-

vanda. Þessir einstaklingar sýna jafnframt aukna nýtingu á heilbrigðiskerfinu. 

Í fyrrnefndri rannsókn Dennis o.fl. (2009) og í megindlegri rannsókn Clover, 
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Carter og Whyte (2004) með 236 konum og 87 körlum sem höfðu reynt 

sjálfsvíg var um að ræða verra heilsufar ásamt aukinni nýtingu á 

heilbrigðiskerfinu. Í rannsókn Clover o.fl. (2004) kom einnig fram að 82% 

þeirra sem reyndu sjálfsvíg höfðu upplifað áföll. 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem þjást af vanlíðan af völdum 

áfalla hafa sumir hverjir tilhneigingu til að viðhafa áhættuhegðun til að deyfa 

sig og forðast þannig vanlíðan. Í megindlegri langtíma rannsókn Reed, 

Anthony og Breslau (2007) meðal 988 einstaklinga með áfallastreituröskun 

kemur til að mynda fram aukin áhætta á misnotkun fíkniefna sem getur tengst 

tilhneigingu til að deyfa sig vegna sársaukafullra minninga af völdum áfalla. 

Því benda O‘ Hare og Sherrer (2009) á að mikilvægt sé að skoða í samhengi 

áfallasögu og áhættuhegðun þar sem einstaklingar með alvarleg geðræn 

vandamál séu líklegri til að viðhafa áhættuhegðun eins og sjálfsvígstilraunir, 

sjálfsskaðandi hegðun og misnotkun lyfja. Þessir einstaklingar séu þess utan 

útsettir fyrir áframhaldandi misnotkun og illri meðferð sem geti aftur leitt til 

fleiri alvarlegra geðrænna einkenna er krefjast tíðra innlagna á sjúkrahús með 

auknum líkum á áfallastreituröskun og slakri útkomu í meðferð. Aðrir 

rannsakendur benda á að áhættuþættir eins og ofbeldi ýti undir áhættuhegðun, 

en O‘Hare, Shen og Sherrer (2010) komust að því í megindlegri rannsókn 

sinni hjá 276 skjólstæðingum geðheilbrigðisþjónustu að kynferðisleg 

misnotkun og líkamlegt ofbeldi í æsku getur útskýrt áhættuhegðun og drykkju 

hjá einstaklingum með geðsjúkdóma. 

Þörf þolenda áfalla fyrir stuðning  

Mikilvægt er að fagfólk og aðrir er vinna með þolendur áfalla séu meðvitaðir 

um hvað þolendum finnst hjálpa til við að ná tökum á heilsu og bæta líðan. Í 

fyrrnefndri rannsókn Machado o.fl. (2011) mátu þátttakendur hvaða þættir 

hjálpuðu þeim mest til að ná heilsu en 48% þátttakenda töldu að það væri 

stuðningur frá fjölskyldu eða ákveðnum einstaklingi, 17% lyfjanotkun og 

11,5% geðmeðferð. 

Mikilvægi skilnings og umhyggju kemur fram hjá þátttakendum í eigindlegri 

rannsókn Bergþóru Reynisdóttur (2003), þátttakendur voru níu konur greindar 

með þunglyndi. Það sem konunum fannst mikilvægast í fari heilbrigðis-

starfsfólks var að það gæfi sér tíma til að tala við þær. Boberg og Mansner 

(2008) komust einnig að svipaðri niðurstöðu í eigindlegri rannsókn meðal átta 

þolenda áfalla. Meðferðin skipti þá mestu máli en einnig góð tengsl við 

meðferðaraðilann ásamt þekkingu hans. Þolendunum þótti mikilvægt að fá 
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stuðning frá samfélaginu og fjölskyldunni til að fyrirbyggja og draga úr 

einkennum áfallastreituröskunar. Með stuðningi væri fengin aðstoð með 

veraldlega hluti og hann gæfi tilfinningu um að vera verðug manneskja sem 

aftur hefði jákvæð áhrif á sjálfsmyndina.  
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Kafli 3  Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem notast var við í 

rannsókninni. Fyrst verður fjallað almennt um aðferðafræðina og 

hugmyndafræðilegan bakgrunn hennar. Síðan verður gerð nánari grein fyrir 

rannsókninni og í því samhengi stuðst við 12 meginþrep Vancouver-skólans. Að 

lokum verður fjallað um siðfræði, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

Aðferðafræði og hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

Rannsóknaraðferðin sem notuð var í rannsókninni er eigindleg og byggð á 

Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði. Aðferðinni er ætlað að auka skilning á 

mannlegum fyrirbærum í þeim tilgangi að bæta mannlega þjónustu, meðal 

annars í heilbrigðisþjónustunni. Aðferðafræði Vancouver-skólans byggir á 

þeim skilningi að hver og einn einstaklingur sjái heiminn með sínum augum 

og að sýn hans og túlkun mótist af fyrri reynslu. Leitast er við að skilja 

einstaklinginn í því samhengi sem hann er staddur hverju sinni og er áhersla 

lögð á að rannsakandinn byggi upp heildarmynd af því sem á að rannsaka í 

samvinnu við þátttakandann (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Fyrirbærafræði er eigindleg og lýsandi rannsóknaraðferð þar sem horft er til 

lýsingar þátttakenda á innri og ytri reynslu (Kristján Kristjánsson, 2003). 

Segja má að fyrirbærafræði sé tilraun til að lýsa því viðhorfi sem ríkir í 

raunveruleikanum eða í okkur sjálfum þar sem fyrirbærafræðin er rannsókn á 

mannlegri vitund út frá sjónarhóli einstaklingsins. Með vísindum er skoðuð 

reynsla einstaklingsins eins og hún birtist honum, og túlkun hans á henni. 

Þjóðverjinn Edmund Husserl (1859-1938) er af mörgum talinn upphafsmaður 

fyrirbærafræðinnar. (Björn Þorsteinsson, 2009). Með fyrirbærafræðinni vildi 

Husserl setja fram mótvægi við megindlegar rannsóknaraðferðir og einhliða 

hugsun þeirra og aðferðafræði en fyrirbærafræðin er í stöðugri mótun og 

þróun (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsóknarferli Vancouver-skólans er ferli þar sem farið er endurtekið í 

gegnum ákveðna vitræna þætti. Í ferlinu eru sjö vitrænir meginþættir: að vera 

kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna. Notuð er ígrundun í hverju þrepi rannsóknarferlisins og það sett 
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upp í 12 meginþrep sem lýsa í grófum dráttum hvernig staðið er að rannsókn 

innan Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

 

Mynd 1. Vitrænir meginþættir rannsóknarferlis í Vancouver-skólanum 

Rannsóknarferlið samkvæmt 12 þrepum Vancouver-skólans  

1. þrep. Að velja samræðufélaga. Þegar valinn er þátttakandi er mikilvægt 

að viðkomandi hafi reynslu af því sem á að rannsaka, hafi áhuga og getu 

ásamt því að vera helst ekki staddur í miðri reynslunni. Úrtaksaðferðin sem 

beitt er að öllu jöfnu í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er tilgangsúrtak. Með 

því eru valdir einstaklingar sem hafa reynslu af fyrirbærinu en úrtakið er valið 

með hliðsjón af tilgangi rannsóknarinnar. Þátttakandi er meðrannsakandi en 

hann fær annað nafn en sitt eigið og er dulnefnið notað við gagnavinnslu og 

þegar vitnað er í gögnin. Að jafnaði eru tekin tvö viðtöl eða fleiri við hvern 

þátttakenda eða þar til mettun er náð, þ.e. að komnar eru nægar upplýsingar 

og ekki bætast lengur við ný þemu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsakandi leitaði til fagaðila með reynslu í samfélagsgeðþjónustu um að skoða 

hvaða einstaklingar gætu tekið þátt í rannsókninni. Skilyrði fyrir þátttöku var að 

hafa orðið fyrir áfalli af völdum ofbeldis og vera ekki staddur í miðri reynslunni. 

Valdar voru átta konur á aldrinum 35-55 ára sem voru tilbúnar til að deila reynslu 

sinni. Allar konurnar voru greindar með geðsjúkdóm og að minnsta kosti 5 ár voru 

liðin frá áföllunum. Vegna andlegs ójafnvægis þeirra karlmanna sem hugsanlega 
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hefðu komið til greina sem þátttakendur var enginn þeirra til þess fallinn þegar upp 

var staðið. Konurnar völdu sér sjálfar nafn til að nota í rannsókninni. 

2. þrep. Að vera kyrr. Áður en samræður hefjast við þátttakanda er mikilvægt að 

rannsakandi staldri við. Í upphafi snýst málið um að átta sig á eigin hugmyndum 

um fyrirbærið en síðan að leggja þær til hliðar áður en farið er inn í samræðurnar. 

Þetta er gert svo að rannsakandinn sé fær um að taka við nýrri sýn sem hann fær í 

samræðunum. Í fræðum Vancouver-skólans er mælt með því að rannsakendur 

haldi rannsóknardagbók. Í hana eru skráðar dagsetningar á viðtölunum, eigin 

hugmyndir og önnur hagnýt atriði er gætu gagnast við rannsóknina. Rannsakandi 

er einnig hvattur til að lesa sem mest um efnið sem rannsakað verður til að auka 

víðsýni hans. Hlustun rannsakanda skiptir höfuðmáli, en með góðri hlustun virkar 

hann hvetjandi á þátttakandann sem fær að tala óhindrað án inngripa frá 

rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsakandi hafði þessi atriði í huga áður en hann fór af stað með viðtölin. 

Hann undirbjó sig með því að lesa sér til, halda rannsóknardagbók og hafa í 

huga að leyfa samræðunum að flæða eins og kostur var á hverju sinni. 

3. þrep. Þátttaka í samræðum og gagnasöfnun. Viðtöl eiga vel við þegar 

skoðuð er reynsla fólks af sjúkdómum, meðferð og samskiptum, auk 

afmarkaðra þátta í reynsluheimi fólks, eins og einmanaleika, einangrunar, 

sjálfsálits, þjáningar og þunglyndis. Hægt er að nota viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð í ýmsum rannsóknum, eins og fyrirbærafræðilegum 

rannsóknum og meðferðarrannsóknum (Helga Jónsdóttir, 2003). Í viðtölum 

krefjast samræðurnar allrar athygli rannsakandans sem leggur sig fram við að 

mynda tengsl við þátttakanda og sýna honum virðingu og hlýju. Þátttakandi er 

beðinn um að lýsa reynslu sinni eins og kostur er og hugleiða merkingu 

reynslunnar. Í upphafi eru spurningarnar opnar en afmarkaðri eftir því sem 

líður á samtalið (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Tekin voru tvö viðtöl við konurnar, fyrir utan að aðeins eitt viðtal var tekið 

við eina þeirra þar sem hún lenti í nýju áfalli á meðan á rannsókninni stóð. 

Lengd viðtalanna var frá einni klukkustund til tveggja klukkustunda. Seinna 

viðtalið var undantekningarlaust styttra, oftast um ein klukkustund. Tíminn á 

milli viðtala voru 10 dagar til 1 mánuður og réðist af því hvenær 

þátttakandinn var tilbúinn í seinna viðtalið. Lagt var undir þátttakanda hvar 

viðtölin færu fram; allir óskuðu eftir því að þau færu fram á eigin heimili. 

Stuðst var við viðtalsramma en samræðum að öðru leyti leyft að flæða. Seinna 

viðtalið var til að fara meira á dýptina og þar var spurt um atriði sem 

rannsakandi hafði tekið eftir í fyrra viðtalinu. 
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4. þrep. Skerpt vitund varðandi orð og byrjandi gagnagreining. Í 

Vancouver-skólanum er lögð áhersla á að unnið sé samhliða með gagnasöfnun 

og gagnagreiningu þó svo að þessir tveir þættir séu hvor í sínu þrepinu í 

rannsóknarferlinu. Með þessu er komið reglu á þær hugmyndir sem þegar hafa 

verið mótaðar. Viðtalið er unnið þannig að samræður eru teknar upp og síðan 

ritaðar upp orðrétt (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Eftir að búið var að skrá viðtölin var þeim eytt af upptökutækinu og ópersónu-

greinaleg gögnin geymd í læstri hirslu sem rannsakandi einn hafði aðgang að. 

Þetta var gert til að gæta fyllsta öryggis varðandi geymslu persónulegra 

upplýsinga. 

5. þrep. Byrjandi greining á þemum, að setja orð á hugmyndir. Í þessu 

þrepi hefst formleg greining gagnanna en hún byggist á túlkunarfræði þar sem 

hinn ritaði texti er lesinn tvisvar til þrisvar sinnum til að ná heildarmyndinni 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsakandi byrjaði á því að lesa hvert viðtal tvisvar yfir án þess að merkja 

við eða skrifa hjá sér athugasemdir. Var það gert til að fá tilfinningu fyrir 

viðtalinu. Þegar viðtalið var svo lesið yfir í þriðja sinn var merkt við með 

yfirstrikunarpenna og athugasemdir skráðar á spássíu með tilliti til nánari 

athugana síðar meir og sem fyrsta skref í gagnagreiningu. 

6. þrep. Að átta sig á heildarmynd hvers einstaklings. Þetta þrep krefst 

fullrar athygli rannsakanda og að hann nýti til þess hina sjö meginþætti sem 

áður var minnst á. Rannsakandi þarf einnig að nota rökhugsun og innsæi við 

að átta sig á heildarmyndinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsakandi byrjaði á því að skoða athugasemdir og þemu sem hann hafði 

skráð hjá sér til að átta sig á því hver væri rauði þráðurinn í viðtölunum. Að 

því loknu var hægt að gera greiningarlíkan með meginþemum og undirþemum 

fyrir hvern þátttakanda. Þess var gætt að þemun lýstu sem best reynslu 

þátttakenda rannsóknarinnar. 

7. þrep. Staðfesting á heildarmynd einstaklingsins með honum sjálfum. Í 

seinna rannsóknarviðtalinu bar rannsakandi greiningarlíkanið undir 

þátttakandann. Með því fékkst staðfesting á því hvort þátttakandinn væri 

sammála og honum var um leið gefið færi á því að koma með athugasemdir. 

Þátttakendur voru undantekningarlaust sammála því sem kom fram í 

greiningarlíkaninu og fannst þeim að rannsakandi hefði greint frásögn þeirra 

rétt. Nýttist þetta einnig vel við áframhaldandi samræður í seinna viðtalinu. 
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8. þrep. Að átta sig á heildarmynd fyrirbærisins sjálfs. Þegar verið er að 

átta sig á heildarmyndinni og túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar skiptir 

nákvæmni rannsakandans máli. Rannsakandinn þarf stöðugt að velta fyrir sér 

hvort allt sé rétt skilið og hver sé rauði þráðurinn í frásögninni. Eins og í 6. 

þrepi þarf rannsakandi að nota óhlutbundna hugsanaferla. Skilningur á því 

sem verið er að rannsaka kemur fyrst fram í gegnum 1. til 7. þrep og 

heildarskilningur í 8. þrepi (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Til að átta sig á heildarmyndinni bar rannsakandi greiningarlíkönin saman til að 

geta gert eitt heildarlíkan. Samhliða því fór rannsakandi ítrekað yfir meginþemu 

og undirþemu til að sjá hvort gera þyrfti breytingar á þeim. Að lokum var sett 

fram yfirlit yfir niðurstöður rannsóknar með 5 meginþemum og 31 undirþemum 

og er því ætlað að veita yfirlit yfir reynslu allra þátttakenda. 

9. þrep. Að bera saman niðurstöður við rannsóknargögn. Áður en að kom 

að þrepi 9 ákvað rannsakandi að leggja gögnin til hliðar í nokkurn tíma til að fá 

hvíld og fjarlægð ásamt því að hreinsa hugann. Rannsakandi tók síðan upp 

vinnuna á ný, bar saman niðurstöður og rituðu samræðurnar til að athuga hvort 

samræmi væri í gögnunum. Rannsakandi skoðaði jafnframt hvort honum hefði 

yfirsést þemu og athugaði hvort þau ættu heima í niðurstöðunum eða ekki. 

10. þrep. Að velja heiti sem lýsir niðurstöðum í stuttu máli. Heiti 

rannsóknarinnar þarf að vera lýsandi og segja lesandanum í örstuttu máli frá 

inntaki reynslunnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Val á heiti 

rannsóknarinnar er vandasamt verk og krefst ígrundaðrar hugsunar. Það heiti 

sem var valið þróaðist við vinnu rannsakanda í gegnum rannsóknargögnin. 

Heiti rannsóknarinnar; „Ég veit ekki hvað það er að líða vel“, er bein tilvitnun 

í frásögn eins af þátttakendunum og lýsir vel innri þjáningu þátttakenda í 

rannsókninni. Yfirskrift rannsóknarinnar: Reynsla kvenna með geðsjúkdóm af 

endurteknum áföllum vegna ofbeldis, var valið þar sem verið var að rannsaka 

reynslu og upplifun kvenna með geðsjúkdóm af áhrifum áfalla vegna ofbeldis. 

11. þrep. Að sannreyna niðurstöður með þátttakanda. Jákvætt er að bera 

niðurstöður undir einhverja af þátttakendum til að sannreyna niðurstöðurnar með 

þeim. Hafa ber þó í huga að velja þann sem hefur nokkuð breiða reynslu af 

fyrirbærinu og hefur öðlast djúpan skilning á því (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsakandi ræddi við tvo þátttakendur um niðurstöðurnar og voru þeir 

honum sammála og fannst þær endurspegla þeirra eigin reynslu. 
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12. þrep. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. Þegar skrifaðar eru upp 

niðurstöður innan Vancouver-skólans krefst það þess að rödd allra þátttakenda 

heyrist. Það er gert með því að vitna í alla meðrannsakendur á eins trúverðugan 

og áreiðanlegan hátt og hægt er (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsakandi reyndi af fremsta megni að vitna í alla þátttakendur til að tryggja 

að reynsla þeirra kæmi fram. Helsti vandinn var sá að í gögnunum voru 

margar mikilvægar tilvitnanir en vegna takmarkana á lengd rannsóknar-

skýrslunnar varð að velja úr. 
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Tafla 1.  

Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði og 

hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem gert var í þessari rannsókn 

Þrep 1. Val á samræðufélögum. Þátttakendur, átta konur með geðræna 

sjúkdóma á aldrinum 35-55 ára.   

Þrep 2. Undirbúningur hugans (áður en 

samræður hefjast). 

Reynt var að láta ekki fyrri reynslu, þekkingu 

og hugmyndir hafa áhrif.  

Þrep 3. Þátttaka í samræðum 

(gagnasöfnun). 

Tekin voru tvö viðtöl við þátttakendur, fyrir 

utan að aðeins eitt viðtal var tekið við einn 

þátttakanda.  

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir 

og hugtök. 

Unnið var samhliða að gagnasöfnun og 

greiningu gagna auk þess sem hugmyndum var 

komið í orð.  

Þrep 5. Þemagreining (kóðun). Við endurtekinn lestur viðtalanna var stöðugt 

haft í huga hver væri kjarninn í því sem 

þátttakandinn væri að segja. Viðtölin svo 

greind í yfir- og undirþemu.  

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir 

hvern þátttakanda. 

Búið var til greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda þar sem mikilvægustu atriðunum 

var raðað upp í heildarmynd. 

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningar-

líkani með viðkomandi þátttakanda. 

Greiningarlíkan var kynnt og borið undir 

þátttakendur og spurt hvort þeir væru sammála 

því sem þar kom fram.  

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað 

úr öllum 

einstaklingsgreiningarlíkönunum. 

Greiningarlíkön þátttakenda borin saman og 

gert eitt greiningarlíkan með þeim atriðum sem 

voru sameiginleg.  

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið 

saman við rannsóknargögnin (rituðu 

viðtölin). 

Viðtölin lesin yfir aftur til að tryggja að 

niðurstöður væru í samræmi við 

greiningarlíkanið.  

Þrep 10. Meginþema sett fram sem lýsir 

fyrirbærinu (niðurstöðunum) í hnotskurn.  

„Ég veit ekki hvað það er að líða vel“. Reynsla 

kvenna með geðsjúkdóm af endurteknum 

áföllum vegna ofbeldis. 

Þrep 11. Staðfesting á heildargrein-

ingarlíkani og meginþema með 

einhverjum þátttakendum. 

Greiningarlíkanið borið undir tvo þátttakendur 

og voru þeir sammála því sem þar kom fram.  

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar 

skrifaðar upp þannig að raddir allra 

heyrist. 

Niðurstöður skrifaðar upp. Vitnað í viðtölin til að 

sýna fram á að rétt væri farið með og til að rödd 

þátttakenda fengi að heyrast. Auka þannig 

trúverðugleika niðurstaðna.  
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Siðfræði 

Við gerð og framkvæmd rannsókna er mikilvægt að hafa siðfræði að 

leiðarljósi þar sem þess er gætt að hvorki valda þátttakendum skaða né 

mismuna þeim á nokkurn hátt. Í siðfræði heilbrigðisgreina liggja eftirfarandi 

fjórar meginreglur til grundvallar rannsóknum: sjálfræðisreglan, skaðleysis-

reglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan er regla sem 

kveður á um virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans og segir að rangt 

sé að misnota fólk í eigin þágu. Mikilvægt er að samþykki einstaklingsins sé 

frjálst og óþvingað og gæta ber þess að þátttakandi sé sem minnst háður rann-

sakanda. Rannsakandi þarf að gefa þátttakenda greinargóðar upplýsingar um í 

hverju rannsóknin felst, hvernig farið verður með persónuupplýsingar í henni, 

með hvaða hætti niðurstöður verða birtar, hvaða áhætta og ávinningur felst í 

rannsókninni, hvernig dregið verður úr áhættu og hvað verður gert ef 

rannsóknin veldur skaða. Skaðleysisreglan felur í sér að heilbrigðisstarfsfólk 

skuli forðast að valda öðrum skaða. Samkvæmt henni eiga vísindarannsóknir 

ekki að fela í sér óþarfa áhættu fyrir þátttakendur. Velgjörðarreglan segir til 

um að rannsakandi skuli láta sem best af sér leiða og að það sé skylda hans að 

velja einungis rannsóknir sem eru líklegar til hagsbóta fyrir mannkynið. Rétt-

lætisreglan kveður á um sanngjarna dreifingu byrða og gæða en á hana reynir 

við val á þátttakendum. Réttlætisreglan hefur haft í för með sér aukna kröfu 

um að hópar sem eru veikir fyrir séu verndaðir (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Rannsakandi lagði sig fram um að hafa í heiðri siðfræðina með því að fara 

eftir meginreglunum fjórum. Með hliðsjón af sjálfræðisreglunni fengu 

þátttakendur kynningarbréf ásamt bréfi um upplýst samþykki sem þeir 

skrifuðu undir. Þeir fagaðilar sem leitað var til tóku að sér að velja mögulega 

þátttakendur. Fyrir utan skriflegt upplýst samþykki var þátttakendum greint 

munnlega frá tilgangi rannsóknarinnar og því að hverjum þátttakanda væri 

frjálst að hætta þátttöku hvenær sem væri í rannsóknarferlinu, án nokkurra 

skilmála. Útskýrt var að viðtölin væru tekin upp en þeim síðan eytt að lokinni 

gagnavinnslu. Einnig var greint frá því að þess væri gætt að nefna hvorki nöfn 

né staðhætti og að algjör nafnleynd væri svo ekki væri hægt að rekja 

upplýsingar til viðkomandi persónu. 

Hvað varðar skaðleysisregluna, velgjörðarregluna og réttlætisregluna var þess 

gætt að bjóða þeim einum þátttöku sem höfðu andlega getu til að taka þátt í 

rannsókninni. Þessir þátttakendur voru upplýstir um að ef þeir þyrftu á að því 

halda væri þeim tryggt aðgengi að sálfræðingi og geðhjúkrunarfræðingi. 

Rannsakandi telur að rannsóknin geti aukið þekkingu á þolendum sem 
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greindir eru með geðsjúkdóm og þjást af afleiðingum áfalla af völdum 

ofbeldis. Unnið var eftir reglum Vísindasiðanefndar (2011) um starfshætti, 

sbr. lög nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga og lög nr. 77/2000 um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 

(nr. S5270/2011) og sótt um leyfi hjá Vísindasiðanefnd (nr. 11-077-S1). 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsókna byggir að hluta til á því hversu 

trúverðuglega rannsakanda tekst að setja fram niðurstöður sínar. Rannsakandi 

á frumkvæði að því að meta niðurstöður gagnaúrvinnslu og setja þær fram á 

gagnrýninn og uppbyggilegan hátt. Hann er eigi að síður í samvinnu við 

þátttakanda um að meta niðurstöðurnar og tryggja þannig réttmæti túlkunar 

gagnanna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Réttmæti rannsókna byggir einnig á þeim tíma sem þátttakandi hefur til að tjá 

sig, hve vel hann nær að tjá sig og hvort tjáning hans endurspegli þá merkingu 

sem verið er að rannsaka. Ef viðtal er tekið áður en þátttakandi hefur unnið úr 

reynslu sinni er hætta á að frásögn hans verði ruglingsleg. Rannsakandinn þarf 

að gera sér grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni og því hvaða hagsmuni hann 

hefur af rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2003). 
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Kafli 4  Niðurstöður 

Í kaflanum eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Rannsóknarspurningin 

sem leitast var við að svara var: hver er reynsla kvenna með geðsjúkdóm af 

endurteknum áföllum vegna ofbeldis og hver eru áhrif áfallanna? Í 

rannsókninni tóku þátt átta konur sem greindar hafa verið með geðsjúkdóm og 

eru á aldrinum 35-55 ára. Að lokum verður gerð samantekt á niðurstöðunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

Litið er á konurnar sem meðrannsakendur í rannsókninni. Til að vernda konurnar 

var þeim öllum gefin önnur nöfn, völdu þær sér nöfnin sjálfar. Tekin voru tvö 

viðtöl við hverja konu fyrir utan að aðeins eitt viðtal var tekið við eina þeirra. 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt í yfirþemu og undirþemu. Yfirþemun eru 5 

og bera yfirskriftirnar; reynsla af áföllum, andleg vanlíðan sem barn og 

unglingur, stuðningur og tengslanet, tilfinningalegur vandi í dag, og geðrænir og 

líkamlegir sjúkdómar. Undirþemun lýsa því sem er sameiginlegt úr viðtölunum 

(sjá töflu 2, yfirlit yfir niðurstöður rannsóknarinnar). 

Yfirlit yfir áföll kvennanna og áhrifaþætti í uppvexti er að finna í töflu 3. 
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Tafla 2. 

Yfirlit yfir niðurstöður rannsóknarinnar  

Reynsla af 

áföllum 

Andleg líðan 

sem barn og 

unglingur 

Stuðningur og 

tengslanet 

Tilfinninga-

legur vandi í 

dag 

Staðan í dag, 

geðrænir og 

líkamlegir 

sjúkdómar 

Andlegt ofbeldi Hræðsla og ótti  Skortur á 

umhyggju og 

stuðningi á 

heimili  

Reiði, sorg, 

skömm, hræðsla 

og ótti  

Þunglyndi, 

kvíði, 

félagsfælni og 

áfallastreitu-

röskun 

Líkamlegt 

ofbeldi 

Brotin 

sjálfsmynd og 

skortur á 

sjálfstrausti  

Upplifun að 

vera óvelkomin 

eða hafnað af 

fjölskyldu 

Tilfinning um 

að vera einskis 

virði, 

sektarkennd og 

gleymska 

Andleg þreyta 

og 

streitueinkenni 

Kynferðislegt 

ofbeldi; 

misnotkun, 

kynferðisleg 

áreitni, 

nauðganir 

Reyna að segja 

frá og að virkja 

varnarhætti; 

setja upp grímu, 

byrgja inni 

tilfinningar, vera 

ósýnileg   

Ekki spurt um 

áföll í almenna 

heilbrigðis-

kerfinu 

Brotin 

sjálfsmynd og 

lítið sjálfstraust 

enn til staðar  

Vilja vinna með 

andlega líðan 

Einelti Sektarkennd og 

sjálfsásakanir; 

vond, svarti 

sauðurinn  

Oftast ekki spurt 

um áföll af 

geðheilbrigðis-

kerfinu 

Erfiðleikar við 

að treysta og 

tengjast 

tilfinningalega 

Greinast með 

geðsjúkdóm 

eftir að verða 

fyrir áföllum 

Vanræksla sem 

barn  

Kvíði, einmana-

leiki, depurð og 

að hafa ekki 

tilverurétt 

Ekki boðin hjálp 

vegna áfalla 

Flótti í fíkniefni, 

áfengi eða mat 

Magabólga, 

vefjagigt, 

mígreni og 

verkir 

Grimmd 

foreldris 

Stöðugt álag, 

vanlíðan og 

sjálfsvígs-

tilraunir 

Endurhæfing, 

viðtöl, 

námskeið, 

stuðningshópar 

og eftirfylgni 

Sjálfsvígs-

tilraunir og 

sjálfsvígs-

hugsanir 

 

Dauði náins 

ættingja  

 Vinur eða börn 

til staðar seinna 

meir 
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Reynsla af áföllum. Áföllin sem konurnar urðu fyrir voru af völdum andlegs, 

líkamlegs eða kynferðislegs ofbeldis. Kynferðislegt ofbeldi í æsku birtist ýmist í 

kynferðislegri áreitni eða misnotkun en á fullorðinsárum var fjórum kvennanna 

nauðgað. Einnig urðu þær fyrir einelti, grimmd foreldris og vanrækslu. Þrjár af 

konunum upplifðu áfall við dauða náins ættingja er þær voru sjálfar á barnsaldri. 

Andlegt ofbeldi. Upplifun kvennanna af andlegu ofbeldi byrjaði strax í æsku 

og þá aðallega frá móður. Seinna meir upplifðu þær andlegt ofbeldi í nánum 

samböndum. Róvena lýsir hluta af því andlega ofbeldi sem að hún varð fyrir 

af hendi móður sinnar á eftirfarandi hátt: 

Ég var 7 ára...var að leika mér í klettunum...ég vissi að ég mátti ekki...ég kom 

inn...mamma...horfði á mig geðveikislegum augum og segir: „Jæja viltu 

deyja?“ Síðan bætir hún við: „Ég skal sýna þér“, og tekur upp hníf og hleypur 

á eftir mér. Hún togaði mig niður á fléttunum...ég bjóst við að fá hnífinn í 

bakið...en eftir á þá sagði hún alltaf: „Ekki segja, það má ekki segja“...ég varð 

fyrir stöðugu andlegu ofbeldi frá móður minni...hún gaf mér seinna þau 

skilaboð...að enginn maður væri svo aumur eða ógeðslegur að hann ætti ekki 

skilið að sofa hjá mér. 

Að lenda sem barn í andlegu ofbeldi markar sín spor í barnssálina. Björk varð 

fyrir andlegu ofbeldi frá foreldrum, aðallega móður. Hún lýsir áhrifum 

ofbeldisins á eftirfarandi hátt: 

Förum bara að rótunum, það elskar mig enginn, mér finnst ég vera óelskanleg, 

mér finnst ég ekkert gott eiga skilið...að vera kannski 6 ára og vera kölluð hóra, 

mella, tussa, öllum þessum ljótu nöfnum í gegnum öll árin...þetta hefur þau áhrif 

að ef ég myndi fara heim með manni...ég myndi ekki geta lifað með sjálfri mér 

því þá væri ég orðin hóra...það er margt sem þarf að vinna með hjá sjálfri 

mér...mamma var verri við mig en pabbi...eiginmaður minn yfirgefur mig. Eru 

þetta ekki nægar sannanir?...þegar ég átti fyrsta barnið mitt þá reyndi mamma að 

sannfæra mig um að ég hefði enga móðurást, þau tóku líka barnið af mér. 

Hjördís varð einnig fyrir andlegu ofbeldi frá móður en hún missti fósturpabba 

sinn þegar hún var ung og vissi ekki að blóðfaðir hennar var annar maður. 

Seinna á lífsleiðinni varð hún fyrir andlegu ofbeldi í tveimur sambúðum og 

upplifði að hún ætti sök á ofbeldinu. 

Ég skildi ekki af hverju mamma lét svona við mig en ég fór í taugarnar á 

henni. Ég vissi ekki fyrr en að ég var 12 ára að hún átti mig með öðrum 

manni, hún lét það bitna á mér...hún notaði allskonar orð á mig og braut mig 

niður andlega...ég lendi aftur í andlegu ofbeldi þegar ég fer í sambúð...ég lendi 

líka í andlegu ofbeldi í þeirri sambúð sem ég er að slíta núna...vorum alltaf að 
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skilja...ég tók alltaf við honum aftur...var fljót að gleyma...hélt alltaf að þetta 

myndi lagast, lét allt yfir mig ganga endalaust...reyndi alltaf að laga mig fyrir 

hann...mér leið hryllilega á þessum tíma. 

Hanna hefur sömu sögu að segja en sem barn varð hún fyrir andlegu ofbeldi 

frá hendi móður. Þegar hún var orðin fullorðin varð hún fyrir andlegu ofbeldi í 

þeim samböndum sem hún var í. Hún upplifði að ofbeldið hefði orðið til þess 

að hún varð fyrir andlegu skipbroti: „Orðin sem hann notaði á mig voru ljót, 

hann sagði oft að ég væri drusla, mella og hóra“. 

Niðurbrjótandi áhrif andlegs ofbeldis eru greinileg í frásögnum kvennanna og 

hafa ýmsar birtingarmyndir. Adda segir að andlegt ofbeldi sem hún varð fyrir 

frá barnsföður sínum hafi orðið til þess að hún hafi fengið taugaveiklunarköst. 

Þessum köstum fylgdi mikill kvíði: „Barnsfaðir minn beitti mig andlegu 

ofbeldi, hann gerði lítið úr öllu sem að ég gerði. Ég var stöðugt undir eftirliti 

og stöðugt sett út á mig“.  

Petra upplifði einnig andlegt niðurbrot eftir stöðugt ofbeldi barnsföður: „Hann 

byrjaði á því að brjóta mig niður andlega, ég var eins og lítil mús, þorði ekkert 

að segja eða gera“. 

Líkamlegt ofbeldi. Konurnar lýstu því að hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi í 

barnæsku og svo seinna meir á fullorðinsárum er þær fóru í sambúð. 

Gerendurnir voru annað hvort foreldrar þeirra eða sambýlismenn og hjá 

sumum þeirra voru bæði foreldrar og sambýlismenn gerendur. Hjördís lýsir 

ofbeldinu á eftirfarandi hátt: „Ég vissi ekki alltaf af hverju mamma beitti mig 

ofbeldi...hún bara lét allt bitna alveg rosalega á mér. Sló mig í höfuðið, snéri 

upp á hendurnar á mér...maður snýr ekki upp á hendurnar á litlu barni, 

axlirnar á mér eru ónýtar í dag“. 

Róvena segir að það að vera flengdur hafi verið ákveðin uppeldisaðferð á 

sínum tíma. Pabbi hennar hafi slegið laust en mamma hennar hafi verðið 

harðhentari og beitt hana ofbeldi:  

Hún sló fast og oft af tilefnislausu...stundum kom hún skyndilega að mér 

alveg og reif skyndilega í mig og setti mig inn í herbergi. Mér var sagt að það 

hefði mátt heyra ópin fram...seinna meir tel ég að ég hafi valið eitthvað 

kunnuglegt þegar ég bjó með manni sem var siðblindur og beitti mig 

líkamlegu ofbeldi. 

Hanna og Petra urðu fyrir líkamlegu ofbeldi í æsku og lentu einnig seinna 

meir í ofbeldissamböndum. Móðir Hönnu lagði á hana hendur en Petra lýsir 
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líkamlegu ofbeldi frá hendi beggja foreldra og þá aðallega fósturföður. Hanna 

segir að ofbeldið hafi farið illa með hana bæði andlega og líkamlega: 

Mamma hún var alltaf að slá mig utanundir fyrir ekki neitt...ef ég hafði ekki 

rétt bil á milli skónna í ganginum eða setti á réttan stað, þá lamdi hún mig... 

seinna þá lenti ég í ofbeldissamböndum, þessir menn sem ég hef búið með 

hafa slegið mig og lamið. Ég fór á spítalann hverja einustu helgi í 12 ár...ég 

var svo illa farin. 

Petra varð fyrir líkamlegu ofbeldi bæði sem barn og fullorðin: „Ég var oft 

flengd af minnsta tilefni...varð svo hrædd...missti þá stundum þvag“. Hún 

verður síðan fyrir ofbeldi frá barnsföður á meðgöngu og eftir að hún á barnið. 

Kynferðislegt ofbeldi; misnotkun, kynferðisleg áreitni og nauðganir. 

Konurnar urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi sem börn en ofbeldið markaði líðan 

þeirra um ókomin ár. Fjórar kvennanna urðu síðar fyrir nauðgun. Þær 

upplifuðu sálarkvöl vegna ofbeldisins þar sem ofbeldið í barnæsku virtist hafa 

afgerandi áhrif á líðan þeirra. Hanna segir frá reynslu sinni þar sem bróðir 

hennar var fyrsti gerandinn: 

Þetta byrjaði allt þegar ég var 9 ára gömul en þá var...bróðir minn, hann var 

alltaf að fikta við mig og reyna að sleikja mig og þukla mig...þetta hélt áfram 

þar til að ég var 16 ára gömul, á hverjum einasta degi...mig dreymir um þetta 

enn þann dag í dag, er alveg föst í draumnum...tárin leka af mér í draumnum... 

mér finnst eins og hann sé kominn aftur...stundum þori ég ekki að sofna. Ég 

vildi stundum að ég væri dauð. Ég var líka með svona drauma sem barn en ég 

vissi ekki þá að þetta væri ekki eðlilegt.  

Kamilla og Ásta lýsa kynferðislegri misnotkun frá móður sem braut þær niður 

andlega, eins og Kamilla lýsir: „Mamma sagði við mig að ég væri með orma í 

pjöllunni og hún var oft að strjúka þá í burtu...hún fróaði sér oft fyrir framan 

mig...þegar ég þoldi ekki við þá notaði ég leiðir til að flýja andlega“. Ásta var 

6 ára þegar mamma hennar misnotaði hana fyrst en hún misnotaði hana í 3 ár: 

„Ég man eftir þessu í 3 ár en ég held að það hafi verið í mörg skipti. Ég man 

eftir lyktinni út úr henni og hljóðunum, ég man eftir þessu vonda...stundum 

finn ég lykt úti sem minnir mig á vont tímabil“. Ásta lendir síðar tvisvar í 

nauðgun: „Þegar ég lenti í að vera nauðgað þá hugsaði ég, æi þetta skiptir 

engu máli...var hvort sem er alltaf gert þegar að ég var lítil...það væri í lagi að 

gera þetta við mig“. 

Petra var misnotuð af nánum ættingja þegar hún var 6 ára gömul. Hún lýsir 

upplifun sinni af atburðinum á eftirfarandi hátt: „Ég sá þetta eftir á eins og ég 
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væri myndavél að ofan...bara eins og ég væri bara að horfa á. Þannig upplifði 

ég áfallið, sársaukinn var svo mikill“. Petra lenti aftur í misnotkun þegar hún 

var 11 ára og þegar hún var 16 ára var henni nauðgað. Hún lýsir líðan sinni á 

eftirfarandi hátt: „Eftir nauðgunina var ég að spá, bíddu það stendur bara á 

mér, nauðgið mér, ég er vön eða...það má berja mig og misnota mig“. 

Róvena varð einnig fyrir kynferðislegu ofbeldi sem barn, bæði af hendi móður 

sinnar og af föður stúlku sem hún þekkti. Hún lenti síðar í nauðgun á 

unglingsaldri: „Ég þekkti þennan mann ekkert...ég lá úti í sólbaði þegar hann 

fór að káfa á mér, fór ofan í buxurnar. Ég fraus en svo fann ég að ég yfirgaf 

líkamann, horfði á sjálfa mig ofan úr loftinu...ég var skelfingu lostin“. Róvena 

lýsir ofbeldi móður sinnar á eftirfarandi hátt: „Hún braut mig markvisst 

niður...braut niður öll mín mörk...krafðist þess einnig að fá nákvæmar lýsingar 

á kynlífi mínu...hún hvatti mig líka stöðugt til lauslætis...þetta var sjúkt“. 

Einelti. Með einni undantekningu greindu allar konurnar frá því að þær hefðu 

orðið fyrir einelti sem börn. Hjördís varð ekki fyrir einelti en reyndi að láta 

lítið fyrir sér fara í skólanum til að vekja ekki á sér athygli. Eineltið braut 

hinar konurnar niður andlega og áttu þær það einnig sameiginlegt að vera 

vinafáar. Adda segir að hún hafi orðið fyrir einelti sem barn en ekki þegar hún 

var unglingur: „Skólafélagarnir vildu ekki þekkja mig og stundum var gert 

grín að fötunum sem ég gekk í...ég fór oft grátandi heim...ég varð líka fyrir 

einelti frá kennara...það var sárt...hann gerði lítið úr mér fyrir framan aðra“. 

Petra segist hafa reynt að taka á eineltinu sjálf en það var stöðugt gert grín að 

því hvað hún var grönn. Hún brást við með því að klæða sig í hverja flíkina 

yfir aðra. Hún gerði allt sem hún gat til að falla inn í hópinn og vera sætari. 

Henni fannst eineltið slæmt og það hafði neikvæð áhrif á sjálfsmynd hennar 

þó það væri ekkert á við annað sem hún lenti í. 

Róvena varð fyrir einelti allan barnaskólann, en þegar hún skipti um skóla 

segist hún hafa tekið ómeðvitaða ákvörðun um að henni yrði ekki strítt 

framar: „Ég varð svona forystusauður, ég varð svona bara töff eða pæja...það 

var harka í mér og ég varð frökk svona einskonar leiðtogi krakkana í 

klíkunni...mér leið samt alveg hörmulega“. 

Kamilla brást við eineltinu með því að láta lítið á sér bera: „Ég varð svona 

draugur, það var betra þannig“. Ásta lenti í miklu einelti alla skólagönguna: 

„Það voru notuð ógeðsleg orð, verið að pota í mig og hrinda mér...þetta hafði 

áhrif á sjálfsmyndina en svo var ég líka lesblind og með athyglisbrest“. 
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Björk segist hafa orðið fyrir einelti frá því að hún var 6 ára og þar til hún 

varð10 ára en þá hafi hún skipt um skóla:  

Það var kveikt í andlitinu á mér með rokeldspýtum og ég var oft elt heim. Ég 

var í stöðugu sjokki og vanlíðan...svo voru til litlir peningar, lítið af fötum og 

það var verið að stríða mér út af þessu líka...þegar ég skipti um skóla...þá 

eignaðist ég fyrst vinkonur. 

Vanræksla sem barn. Allar konurnar urðu fyrir vanrækslu sem börn. Hanna 

varð fyrir mikilli vanrækslu frá því að hún man fyrst eftir sér og hún lýsir 

henni á eftirfarandi hátt: 

Stundum gat maður ekki mætt í skólann af því að maður var ekki með neitt í 

skólatöskunni. Þá hringdi mamma bara í skólann og sagði að ég væri veik. 

Hún lét mig aldrei fá neitt, ég þurfti að grenja út stílabækur. Þegar hún keypti 

stílabækur þá fékk ég bara eitt blað með í skólann, ég varð þá bara að fá lánað. 

Ég hætti snemma í skóla út af þessu en mér leið alveg ofboðslega 

illa...stundum fékk ég ekki að borða né drekka. 

Ásta segir að móðir hennar hafi oft skilið hana og systur hennar eftir einar 

heima. Ásta var 6 ára en systir hennar 9 ára: 

Mamma fór stundum í burtu og skildi okkur einar eftir hvort sem það var yfir 

helgi eða í 4 daga...maður varð bara að reyna að bjarga sjálfum sér...hún var 

ekkert að skipta sér af því að við vorum alltaf að skrópa í skólanum...við 

fluttum oft...það var alltaf verið að bera hana út...stundum var ekki hiti hjá 

okkur eða rafmagn...einu sinni brenndi ég mig mjög illa...ég átti bara að redda 

þessu sjálf...gat ekki gengið og ekki mætt í skólann út af brunasárum...þetta 

hefur haft áhrif á mig til frambúðar. 

Kamilla og systkini hennar urðu fyrir vanrækslu í uppvextinum: „Við fórum 

sjaldan í bað en þegar við fórum í bað þá vorum við bara sett í baðið, vatnið 

var ískalt“. Hún varð einnig fyrir vanrækslu með skólann þar sem foreldrar 

hennar fylgdu því ekki eftir að hún mætti: „Ég mætti of seint fyrstu árin en ég 

kunni ekki á klukku...var stundum ekki með bækur með mér, var ógreidd og 

ekki með nesti...mér tókst ekki að ljúka öllum samræmdu prófunum, hélt samt 

áfram seinna en þá var ég farin til ömmu og afa“. 

Grimmd foreldris. Þrjár kvennanna lýsa því að hafa orðið fyrir grimmd 

móður. Grimmdin hafi verið verknaður sem leiddi til vanlíðunar þeirra og 

efasemda um sjálfar sig. Þær finna einnig til sárs saknaðar yfir að hafa ekki átt 

móður sem hugsaði um þær. 
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Kamilla lýsir stöðugri ásókn frá móður sinni sem reyndi að telja henni trú um 

að hún væri full af ormum: „Ekki bara í pjöllunni þar sem hún gjarnan strauk 

hana heldur væru þeir út um allt. Ég trúði þessu, þetta var hræðilegt“. Hanna 

bjó við grimmd móður sinnar frá því að hún var lítill krakki. Hún lýsir 

framkomu móður sinnar við sig á eftirfarandi hátt: 

Það má líkja því við að hún hafi lagt mig í einelti...við vorum mjög mörg 

systkinin...hún bannaði pabba að gefa mér gjafir...hún var allt öðruvísi við 

mig en systkini mín. Ég var alltaf úti í horni. Hún sagði við mig: „Farðu bara 

út í hornið þitt“. Ég var þar bara með eina ónýta dúkku, ég grét fyrst en svo 

vissi ég að það þýddi ekkert...ég átti enga móður, ekki eins og hún lét við 

mig...ég skil ekki hvað ég gerði henni. 

Róvena varð einnig fyrir grimmd móður sinnar frá því að hún var lítil, en 

móðir hennar sagði henni að djöfullinn væri í vissum hlutum sem hún léki sér 

með og að það væru örlög hennar að Satan tæki hana í sína þjónustu: „Líðan 

mín og angist var alveg hræðileg...hún var veik en að aðrir í kring leyfðu 

þessu að gerast get ég ekki skilið...kannski vegna þess að ég þorði ekki að 

segja frá“. 

Dauði náins ættingja. Þrjár kvennanna upplifðu mikið áfall við dauða náins 

ættingja. Þær upplifðu mikinn missi og söknuð. Petra segist fyrst hafa 

upplifað áfall þegar frænka hennar dó. Petra var að verða 4 ára en frænka 

hennar var á svipuðum aldri. Síðar fékk hún annað áfall þegar afi hennar dó 

en þau voru mjög náin: „Ég held að ég hafi fengið taugaáfall. Ég upplifði að 

missa bæði föður og afa...afi var allt fyrir mér. Hann var bæði afi minn, pabbi 

minn, verndari minn og trúnaðarvinur“. 

Kamillu finnst hún aldrei hafa beðið þess bætur að hafa misst blóðföður sinn 

en hann fyrirfór sér þegar hún var 14 ára: „Ég fékk áfall...hefði viljað óska 

þess að alast upp hjá honum...hefði þá kannski getað sloppið við þetta allt sem 

ég hef lent í, ömurlegar aðstæður. Ég kenni mér líka um að hann dó...kannski 

hefði ég getað bjargað honum“. 

Hjördís átti einnig vin og verndara þar sem fósturfaðir hennar var. Hún fékk 

áfall þegar hún frétti af dauðsfalli hans: „Eftir fráfall hans þá gjörbreyttist allt 

mitt líf...var frekar mikil pabbastelpa en hann tók mér alltaf eins og sínu barni 

þó að hann ætti mig ekki“. 

Andleg líðan sem barn og unglingur. Konurnar upplifðu sem börn ýmist 

kvíða, depurð eða einmanaleika og þær þjáðust af vanlíðan, hræðslu og ótta 

ásamt því að vera undir stöðugu álagi. Þær höfðu brotna sjálfsmynd, lítið 
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sjálfstraust og voru með sjálfsásakanir. Þeim fannst þær ýmist vondar, ljótar 

eða heimskar. Fljótt lærðu þær að virkja varnarhætti og settu upp grímu til að 

verja sig fyrir umheiminum eða byrgðu inni tilfinningar sínar. Þær voru 

hræddar við viðbrögð annarra en reyndu samt að segja frá ofbeldinu. Þá 

upplifðu þær að það var ekki hlustað á þær. 

Hræðsla og ótti. Hræðsla og ótti virðist vera fylgifiskur ofbeldis sem 

konurnar urðu fyrir í æsku. Óttinn og hræðslan spegluðust yfir á athafnir fyrir 

utan heimilið, athafnir sem voru partur af daglegu lífi. Hjördís lýsir því að hún 

hafi sem barn verið óörugg og hrædd í skólanum. Hanna segist hafa verið 

stöðugt hrædd og alltaf með tárin í augunum. Hún segist hafa verið 10 ára 

gömul þegar hún hafi verið að hugsa um að segja skólastjóranum hvernig 

móðir hennar kæmi fram við hana en ekki þorað því. Hún var stöðugt hrædd 

um að móðir hennar myndi slá hana og henda henni út af heimilinu. 

Petra óttaðist annað fólk þegar hún var lítil telpa og hún segist ekki hafa þorað 

að fara langt frá móður sinni: „Mamma sendi mig stundum út í búð en ég fór 

bara hálfa leiðina. Ég leit fyrst fyrir hornið og ef ég sá fólk þá fór ég til 

baka...en ég var aldrei spurð af hverju ég væri hrædd“. 

Róvena segir að trúarofbeldi og grimmd móður hennar hafi orðið til þess að 

hún var oft viti sínu fjær af hræðslu: „Hræðslan varð líka til þess að ég 

upplifði að móðir mín var ekki lengur móðir mín...það var komið eitthvað 

annað í hana“. Róvena lýsir því einnig að móðir hennar hafi hrætt hana og 

systkini hennar ef fólk í umhverfi þeirra reyndi að hjálpa þeim og vera gott 

við þau: „Hún tók okkur afsíðis og sagði okkur hræðilega hluti um 

viðkomandi manneskju...við urðum hrædd við fólkið og þorðum ekki að tala 

við það“. 

Brotin sjálfsmynd og skortur á sjálfstrausti. Allar konurnar upplifðu brotna 

sjálfsmynd og skort á sjálfstrausti sem börn og unglingar. Misjafnt var þó 

hvernig tilfinningin um brotna sjálfsmynd kom fram hjá konunum. 

Hjördísi fannst hún vera ljót og heimsk og vera alls staðar fyrir. Hún þjáðist 

einnig af minnimáttarkennd. Ásta upplifir að hún hafi verið rænd virðingu 

sinni og að það hafi haft afgerandi áhrif á sjálfsmynd hennar og sjálfstraust:  

Það var allt tekið frá manni þegar að maður var lítill, maður fékk ekki að 

halda því heilagasta bara fyrir sig...maður hefur aldrei verið með neina 

sjálfsmynd...bara verið brotin niður...ég átti að breyta mér til að þóknast 

fjölskyldu minni...sem barn og unglingur, bara brotin sjálfsmynd og 

sjálfstraust. 
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Björk telur að ástandið á heimili hennar og ofbeldi foreldra hafi orðið til þess 

að hún hafði lítið sjálfstraust og fannst hún vera heimsk og ljót: 

Ég trúði því í mörg ár að ég væri heimsk...ég veit betur í dag...ég var sífellt að 

reyna að geðjast og þóknast...að lokum þá var ég hætt að treysta, ég hætti að 

treysta mömmu þegar ég var mjög ung...það var vont að vita ekki hvernig 

maður átti að haga sér og að lokum vissi maður ekki hver maður var. 

Reyna að segja frá og að virkja varnarhætti; setja upp grímu, byrgja inni 

tilfinningar og vera ósýnileg. Konurnar reyndu flestar að segja frá ofbeldinu 

þegar þær voru börn, en gáfust svo upp vegna þess að þær fengu ekki hlustun 

og viðbrögð. Tvær þeirra töluðu ekki aftur um ofbeldið fyrr en í rannsóknar-

viðtalinu. Viðbrögð annarra urðu til þess að þær fóru að byrgja inni tilfinn-

ingar eða virkja varnarhætti sem þær notuðu einnig til að verja sjálfar sig.  

Kamilla varði sjálfa sig með því að láta lítið fyrir sér fara. Hún reyndi að tala 

um ofbeldið við ömmu sína en fékk engin viðbrögð. Þegar ofbeldið var sem 

verst flúði hún inn í annan heim, heim þar sem hún sá aðrar verur sem voru 

henni góðar. Henni fannst einnig gott að vera í fjöllunum sem voru fyrir ofan 

þorpið hennar en þar fann hún frið og ró.  

Ásta sagði engum frá ofbeldi móður sinnar þegar hún varð fyrir því: „Ég sagði 

engum þetta þegar ég var lítil stelpa. Kannski vissi ég innst inni að það ætti 

ekki að gera svona við börnin sín...kannski af því þetta var ekki vont“. Ásta 

lokaði síðar á tilfinningar sínar og líðan og vildi ekki muna, það væri þá ekki 

eins sárt.  

Hjördís lærði að vera ósýnileg og þegar hún lenti í kynferðislegu ofbeldi 10 ára 

gömul reyndi hún að segja móður sinni frá: „Mamma sagði mér bara að 

grjóthalda kjafti en ég hef aldrei þorað að segja neinum öðrum frá þessu...þessi 

maður er innan fjölskyldunnar, ég missi alltaf kjarkinn að segja frá“.  

Hinar konurnar reyndu einnig að segja frá því ofbeldi sem þær urðu fyrir sem 

börn og unglingar en fengu ekki viðbrögð eða hlustun. Hanna upplifði vanmátt 

sinn en það var alveg sama hvað hún reyndi að segja móður sinni frá því 

kynferðislega ofbeldi sem hún varð fyrir frá bróður sínum; það var ekki hlustað. 

Róvena sagði foreldrum sínum frá samskiptum sínum við eldri mann sem var 

vinur hennar og var henni góður. Viðbrögð foreldra hennar urðu til þess að 

þegar hún lenti síðar í kynferðisofbeldi sagði hún ekki frá því: „Það voru allir 

reiðir út í mig...þetta reyndist afdrifaríkt því síðar þegar ég lendi í 

kynferðislegu ofbeldi, þá segi ég ekki frá því“.  
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Róvena varð einnig fyrir einelti og upplifði að foreldar hennar urðu leiðir 

þegar hún sagði frá: „Þess vegna hætti ég að segja frá...ég setti svo upp 

ákveðna skel svona um 12-13 ára“. 

Petra var aldrei spurð og þá byrjaði hún að loka á tilfinningar sínar. Seinna 

meir reyndi hún að segja frá en fékk litla sem enga hlustun: „Ég lokaði og 

barðist inni í mér og svo byrjaði ég að vernda mömmu rosa mikið...ég man 

eiginlega ekkert mína æsku en ég byrjaði að loka á tilfinningar þegar ég var 6 

ára gömul, þegar ég lendi fyrst í kynferðisofbeldi“. Petra lenti síðan aftur í 

kynferðislegu ofbeldi þegar hún var unglingur en sagði foreldrum sínum ekki 

frá því: „Þau hljóta að hafa séð á mér að eitthvað var að...hefði bara vilja 

hlaupa í fangið á mömmu, hágráta og fá útskýringu á hvað maðurinn var að 

gera við mig“. Petru var nauðgað þegar hún var 16 ára. Hún sagði móður sinni 

frá ofbeldinu en fékk lítil viðbrögð: „Það voru engin viðbrögð frá henni, bara 

hvað eigum við að gera? Ég grét ekki orðið, þurfti að vera hörð með allt inni í 

mér, þá fór ég að læra að vera með grímuna“. 

Björk upplifði að hún bæri með sér ljótt leyndarmál og hún varð óörugg og 

þorði ekki að vera innan um annað fólk. Hún reyndi að segja móðurfólki sínu 

frá ofbeldi sem hún varð fyrir frá foreldrum sínum með því að sýna marbletti 

á handlegg. Þegar henni var ekki trúað dró hún sig inn í skel:  

Ég var bara kölluð lygari. Ég flúði í bækur og draumaheima, var í raun ekki á 

jörðinni, ég lifði ekkert í líkamanum...varnarviðbrögðin eru alltaf til staðar, 

það slokknar aldrei á þeim en ástandið heima hjá mér, ofbeldið, þetta var eins 

og að búa á sprengjusvæði. Maður var alltaf óöruggur með varann á sér, þetta 

var eins og að vera í stríði. 

Sektarkennd og sjálfsásakanir; vond, svarti sauðurinn. Að ásaka sjálfa sig 

eða upplifa sig vonda var ein af afleiðingum áfallanna. Hanna upplifði að hún 

væri hvort sem er svarti sauðurinn í fjölskyldunni þannig að það skipti ekki 

máli hvað hún gerði eða sagði. Ásta taldi að hún ætti sjálf sök á kynferðislegu 

ofbeldi sem hún varð fyrir frá móður sinni: „Mér fannst ég eiga sök, af því að 

þetta var ekkert svo ógeðslega vont“. 

Kamillu fannst ofbeldið sem hún varð fyrir frá foreldrum vera sér að kenna: 

„Maður hefur á tilfinningunni að þetta sé manni sjálfum að kenna. Þetta var 

bara svo rosalegt leyndarmál allt saman. Það var líka brýnt fyrir manni að það 

sem gerðist á heimilinu kæmi engum öðrum við“. 

Björk ásakaði sjálfa sig fyrir að hafa tekið við peningum þegar ókunnugur 

maður sýndi henni kynferðislega áreitni:  
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Ég vissi að það hafði gerst eitthvað rangt þannig að ég þorði ekki að segja frá 

þessu...þetta var eitthvað svo skrítið...ég hafði gert eitthvað vitlaust...líka að 

taka við peningnum...svo trúði ég því í mörg ár að ég væri svo vond...einhver 

ástæða var fyrir því að það var verið að lemja mig...pabbi sagði líka alltaf að 

ég væri svo óþekk og óheiðarleg...allir í kringum mig í dag segja að það sé 

ekki til heiðarlegri manneskja en ég. 

Róvena hafði einnig á tilfinningunni að hún væri vond; „Mamma sagði mér 

alltaf að ég væri svo vond, ég reyndi því að vera þæg“. Róvena fékk einnig 

mikla sektarkennd þegar hún varð fyrir kynferðislegri áreitni 8 ára gömul. 

Henni fannst hún hljóta að vera sek og að það mætti líklega gera hvað sem 

væri við hana. 

Kvíði, einmanaleiki, depurð og að hafa ekki tilverurétt. Konurnar tjáðu sig 

ýmist um einmanaleika, kvíða eða depurð og fannst þær ekki hafa tilverurétt. 

Hjördísi fannst hún alls staðar vera fyrir og ekki hafa tilverurétt. Hún upplifði 

sig einnig oft dapra sem barn: „Veistu það ég held að ég hafi ekki verið 

þunglynd í eðli mínu. Hef oft hugsað þetta, hvenær þetta byrjaði en ég var oft 

rosalega döpur...ég man svo vel eftir því, ég tengi þetta allt við mömmu“. 

Öddu leið oft illa í skóla og upplifði sig mjög einmana sem barn. Hún átti ekki vini 

og lék sér gjarnan við yngri börn: „Ég vissi ekki fyrr en eftir á að sú sem kallaði sig 

vinkonu mína hafði verið neydd til þess að vera vinkona mín...mér fannst skrítið að 

hún skyldi allt í einu fara að tala við mig...ég var mjög mikið ein“. 

Róvena hafði það á tilfinningunni að hún væri yfirgefin sem barn og Kamilla 

segist hafa liðið eins og hún væri einangruð: „Mér leið sko eins og ég væri 

einangruð, svona afskipt...reyndi að láta ekkert bera á mér í skólanum, enga 

athygli, svona draugur bara...ég hefði aldrei getað varið mig en get varið aðra 

með öllu afli“. 

Hanna upplifði einnig að hún hafi verið einmana og ekki átt neina vini né 

vinkonur. Einnig að hún hafi verið kvíðin frá því að hún var barn:  

Ég hef verið kvíðin frá því að ég man eftir mér en þá gerði ég mér ekki grein 

fyrir því að þetta væri kvíði...ég var bara krakki, ég var bara barn, en ég er 

búin að vera kvíðin alla tíð. Ég hef fengið svona svaka kvíða þegar bróðir 

minn var að reyna við mann og ég lokaði mig inni í svörtu kompunni. 

Petra lýsir því einnig að hún hafi verið kvíðin sem barn: „Ég var rosa kvíðin, ég 

var svo feimin og kvíðin eða ég veit ekki hvað þetta var í skólanum. Svo var ég 

alltaf að detta niður þegar ég var á leiðinni í skólann, datt bara niður. Missti bara 
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máttinn í löppunum og fékk svona andnauð“. Hún upplifði einnig að hún hefði 

ekki tilverurétt: „Ég upplifði að ég væri einskis virði, væri ekki velkomin“. 

Stöðugt álag, vanlíðan og sjálfsvígstilraunir. Í uppvextinum voru konurnar 

undir stöðugu álagi vegna ofbeldis, auk þess sem sumar þeirra voru mjög 

ungar farnar að bera ábyrgð á systkinum sínum og heimili. Vanlíðan fylgdi 

þeim í gegnum uppvöxtinn og tvær kvennanna lýstu því að hafa reynt að 

fyrirfara sér þegar þær voru börn. 

Kamilla lýsir því að hún hafi verið vansæl sem krakki og liðið mjög illa. Það 

var stöðugt álag á henni þar sem hún þurfti að gæta systkina sinna í aðstæðum 

sem voru ekki boðlegar börnum. Foreldrar hennar drukku mikið og voru oft 

með drukkið fólk inni á heimilinu. 

Petra var að gefast upp þar sem vanlíðanin og álagið var það mikið. Hún 

reyndi að fyrirfara sér 11 ára gömul: 

Ég var 11 ára en þá reyndi ég að hengja mig...ég ætlaði að nota belti...búin að 

gera krók og allt saman...systir mín kom að mér...mig langaði að fá að fara, 

langaði ekki að líða svona illa, vera óvelkomin...það var enginn tilgangur, ég 

var bæði fyrir og ekki fyrir...ég var bara eins og draugur sem þú sæir 

ekki...vinnandi þræll...fékk ekki að vera barn, ég lagaði til...gerði allt fínt...ég 

held að mamma hafi sagt tvisvar takk, mig langaði svo oft til að heyra það. 

Adda upplifði stöðugt álag og vanlíðan í uppvextinum. Hún og systur hennar 

voru mikið einar heima þar sem móðir þeirra var einstæð og litla aðstoð að fá 

frá ættingjum: „Ég var 11 ára, þá tek ég við 3 mánaða gamalli systur 

minni...þarna byrjuðum við systurnar að skipta hlutverkum á milli okkar. Þetta 

var alveg stanslaust þar sem hún þurfti að vinna svo mikið“. Adda lýsir einnig 

álagi frá umhverfinu sem hún ólst upp í: „Við bjuggum á hræðilegum stað, 

okkur var stundum hótað morðum. Ein kona sem kom til okkar hótaði að 

drepa okkur með hníf, hún hljóp á eftir okkur...bílar og karlar að elta okkur, 

maður var alltaf hræddur“. 

Róvena lýsir því að henni hafi liðið það illa að hún hafi viljað deyja. Ofbeldið 

var stöðugt og henni fannst hún ekki ráða við líf sitt. Hún segir að hún hafi 

fyrst upplifað að vilja deyja þegar hún var 8 ára: „Mér leið alveg hörmulega, 

ég var alltaf með dauðaósk...það byrjaði þegar mamma sagði mér að ég væri 

barn djöfulsins og að hún væri Kristur endurborinn í líkama konu...ég hætti að 

geta sofið á nóttunni...ég gerði svo þrjár barnslegar aumar sjálfsvígstilraunir 

þegar ég var 8 ára.“ Róvena segir að síðan þá hafi hún átt erfitt með svefn og 

að eina móðirin sem hún þekki sé ein af systrum sínum. 
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Stuðningur og tengslanet. Tengslanet og stuðningur í uppvexti kvennanna 

var af skornum skammti. Þær skorti umhyggju og upplifðu að vera 

óvelkomnar eða hafnað af fjölskyldunni í barnæsku eða á fullorðinsárum. 

Margar þeirra bera enn með sér þrána eftir æskunni og söknuð yfir því að hafa 

ekki notið stuðnings í uppvextinum. Vinur eða börn eru þó til staðar seinna 

meir. Síðar á lífsleiðinni, er þær fóru að hafa samskipti við heilbrigðiskerfið, 

voru þær ekki spurðar um áföll. Ef þær voru spurðar var þeim ekki boðin 

hjálp til að vinna með áföllin. Hjálpin sem þær fengu var í gegnum einstaka 

fagaðila, samtök eða námskeið. Í dag eru þær ýmist með stuðning frá fagfólki 

eða aðila sem þær hafa kynnst í gegnum leit sína eftir aðstoð. 

Skortur á umhyggju og stuðningi á heimili. Allar konurnar, fyrir utan Öddu, 

upplifðu skort á umhyggju og stuðningi á heimilinu, og hvað Öddu varðar var 

hún eigi að síður mikið ein og bar ung ábyrgð á heimilinu. 

Hjördís lýsir því að hún hafi verið hálfhrædd við móður sína og aldrei fengið 

stuðning né umhyggju frá henni. Þegar hún var 4-5 ára og vaknaði upp með 

martröð reyndi hún að skríða upp í til mömmu sinnar en var jafnóðum rekin til 

baka. Hanna upplifði að móður hennar væri sama um hana. Hún hafi ekki 

heldur verið til staðar síðar meir á lífsleiðinni: „Ég fékk aldrei neinn stuðning, 

hvorki sem barn né seinna meir...ég átti barn mjög ung, var bara barn að eiga 

barn, barnið var bara tekið af mér...það var enginn sem spurði mig“. 

Ástu fannst hún ekki hafa fengið umhyggju frá móður sinni og segist hafa 

fengið stuðning í gengum íþróttina sem hún stundaði en ekki heima: „Það var 

ekkert gott þegar að ég var lítil bara alveg sama hvað gerðist það var aldrei 

neitt, hvorki ást né kærleikur eða neitt“. 

Petra upplifði skort á stuðningi þegar hún var barn. Henni fannst hún heldur 

ekki fá þá umhyggju og athygli sem hún þarfnaðist: „Ég upplifði að ég hefði 

aldrei átt neina æsku...að geta hlaupið um frjáls án þess að vera með áhyggjur eða 

eitthvað...fékk aldrei að vera barn það held ég að sé mesti söknuðurinn og sárs-

aukinn...ég var bara barn að hugsa um börn eða fullorðna“. Petra upplifði einnig 

að henni var ekki fylgt eftir með nám og hún þurfti að fara tvisvar í 7. bekk. 

Upplifun að vera óvelkomin eða hafnað af fjölskyldu. Öllum konunum, fyrir 

utan Öddu, fannst að foreldrar þeirra eða fjölskylda hefðu hafnað þeim strax í 

barnæsku eða seinna meir á lífsleiðinni. Ásta hefur slitið sambandi við 

fjölskyldu sína: „Í dag hef ég engan nema börnin mín en vinkonur mínar eru 

fluttar erlendis...ég hef ekki samband við fjölskylduna, það er of mikið búið 

að ganga á...upplifði líka að ég væri ekkert velkomin“. 
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Hanna hefur ekkert samband við fjölskyldu sína, en henni finnst hún hafa 

brugðist sér. Hún hefur heldur ekki enn unnið úr ofbeldinu sem hún varð fyrir 

frá bróður sínum og móður. Hún veit ekki hvar börnin hennar fjögur eru 

niðurkomin en þau voru tekin af henni. Hanna finnur fyrir miklum söknuði og 

sársauka að geta ekki verið í samskiptum við þau. 

Björk upplifði mikla höfnun frá foreldrum sínum, bæði vegna ofbeldis sem þau 

beittu hana í uppvextinum og svo fyrir að hafa tekið elsta barnið hennar af henni: 

Ég reyndi að fá aftur forsjá yfir barninu...var þá búin að eignast þriðja barnið 

mitt...en það var svo ljótt og persónulegt hvernig þau komu þá fram við 

mig...ég hef aldrei ásakað þau en ég var bara ógeð í augunum á mömmu...þau 

sögðu að barnið mitt hefði fæðst fyrir þau, þetta var samt mitt barn...var 

útskúfuð úr fjölskyldunni og ættinni. 

Petra lýsir því að hún upplifi að sér hafi verið hafnað af fjölskyldunni. Þegar hún 

seinna meir eignaðist börnin sín fannst henni sem hún væri ekki velkomin á 

heimili foreldra sinna. Einu fjölskyldumeðlimirnir sem hún gat leitað til voru 

amma hennar og móðursystir. Hún upplifði sig oft eina og að hún væri fyrir. 

Ekki spurt um áföll í almenna heilbrigðiskerfinu. Konurnar áttu það 

sameiginlegt að ef þær voru í samskiptum við heilbrigðiskerfið vegna 

heilsufarsvanda voru þær ekki spurðar um áföll. Tvær kvennanna segjast vera 

komnar með nýjan heimilislækni sem viti allt um líðan þeirra og áföllin sem 

þær hafa gengið í gegnum. 

Róvena segir að hún hafi ekki verið spurð um áföll af heimilislækni en hún 

hafi reyndar verið hjá sama lækni og sinnti móður hennar: ,,Hann vissi alveg 

hvernig mamma var en hann spurði mig aldrei um mína líðan“. Hún er hjá 

öðrum heimilislækni í dag sem veit allt um líðan hennar og áföllin. Hún segir 

mikinn stuðning felast í því. 

Ásta var ekki spurð innan almenna heilbrigðiskerfisins hvort hún hefði orðið 

fyrir áföllum. Þó hafi hún töluvert þurft á kerfinu að halda þar sem hún sé 

orðin flogaveik. Petra var heldur ekki spurð: „Ég var komin með magasár og 

svo kúkaði ég blóði...fór líka á spítala þegar barnsfaðir minn beitti mig ofbeldi 

en nei, ég var aldrei spurð“. 

Adda segist heldur aldrei hafa verið spurð þó að hún hafi farið á sjúkrahús 

með óskilgreind heilsufarsvandamál: 

Nei, það var enginn sem að spurði en ég var alltaf að fara á spítalann út af 

svimanum. Ég leitaði á spítalann til að fá athygli held ég...veit ekki hvort það 
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leið yfir mig en ég fór til að fá einhverja hjálp, það virtist ekki ná til þeirra. Ég 

man ekki hversu oft ég fór en ég grét mikið í hljóði á þessum tíma. 

Björk er með nýjan heimilislækni í dag og hann veit um áföll hennar. Áður 

var hún með heimilislækni sem hún þekkti frá því að hún var barn: „Ég var frá 

vinnu vegna veikinda, hjartastöðin gjörsamlega opin en hann spurði aldrei 

neitt...heimilislæknirinn sem ég er með í dag spyr mig um allt...það er svo gott 

að geta mætt góðu viðhorfi“. 

Hanna segist ekki hafa leitað í almenna heilbrigðiskerfið nema þegar hún var 

að eignast börnin sín. Eitt þeirra var tekið af henni er hún lá á sæng eftir barnsburð. 

Svo þegar hún var lögð inn eftir að hafa lent í líkamlegu ofbeldi frá sambýlismanni 

og þurfti að leggjast inn vegna beinbrota: „Ég var aldrei spurð að neinu...bara hvort 

ég vildi kæra...ég hef aldrei sagt neinum frá þessu fyrr en núna“. 

Oftast ekki spurt um áföll í geðheilbrigðiskerfinu. Fjórar af konunum lögðust 

oftar en einu sinni inn á geðdeild. Allar konurnar höfðu samskipti við geð-

heilbrigðisstarfsfólk og upplifðu flestar að þær voru ekki spurðar um áföllin. 

Ásta hefur aldrei lagst inn á geðdeild en hefur verið hjá geðlækni á stofu sem veit 

um áföllin sem hún hefur orðið fyrir. Hjördís hefur farið í nokkur skipti á 

göngudeild geðsviðs í viðtöl en ekki lagst inn á geðdeild. Hún man ekki við hvern 

hún talaði og fannst lítið koma út úr viðtölunum. Adda hefur heldur ekki lagst inn 

á geðdeild en hringdi á göngudeild geðsviðs Landspítala og fékk viðtöl. Hún 

hefur síðan verið í viðtölum við geðlækni: „Það var ég sem tók þá ákvörðun að 

segja frá áföllunum...fyrst sagði ég bara svona undan og ofan frá þessu...svo tók 

ég bara þá ákvörðun að láta allt vaða, það var ákveðinn léttir“. 

Hanna hefur aldrei lagst inn á geðdeild né verið í samskiptum við annað 

geðheilbrigðisstarfsfólk, fyrir utan geðlækninn sem hún er hjá á stofu: „Ég hef 

aldrei leitað til geðdeildanna en ég hef verið hjá geðlækni á stofu. Hann hefur 

eitthvað spurt, ég sagði honum smá brot og hann lét mig hafa lyf“. 

Samskipti Petru, Róvenu, Bjarkar og Kamillu við geðheilbrigðisþjónustu hafa 

meðal annars verið í gengum geðsvið Landspítalans. Petra hefur lagst inn á 

geðdeild nokkrum sinnum og þá að eigin frumkvæði til að fá hjálp við mikilli 

andlegri vanlíðan en hún var ekki spurð um áföll. Kamilla hefur margoft lagst 

inn á geðdeild: „Geðlæknirinn sem ég er með í dag hefur spurt mig um áföllin 

en ég man ekki eftir því að það hafi verið gert áður“. Kamilla lagðist fyrst inn 

rúmlega tvítug: „Áður, þá lagðist ég inn mörgum sinnum á ári og var mislengi 

inni...kannski sæki ég í öryggið...það var ekkert verið að vinna með áföllin“. 
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Róvena var í viðtölum hjá geðlækni í einhvern tíma eftir að hafa reynt að 

fyrirfara sér þegar hún var 16 ára. Hún fór síðan í nokkur viðtöl á göngudeild 

geðsviðs, en var svo lögð inn á geðdeild eftir aðra sjálfsvígstilraun: 

Ég var aldrei spurð um áföll við innlögn...snérist bara um eitthvað sem væri 

að hjá sjálfri mér, útlitið, svefnleysi, þunglyndi, depurð...það var aldrei tengt 

við móður mína...ég veit ekki hvort ég hefði sagt frá. Ég var svo meðvirk...var 

líka sannfærð um að það væri eitthvað mikið að mér sem manneskju, ég væri 

vandamálið. 

Björk segir að hún hafi ekki verið spurð um áföllin við innlögn á geðdeild. 

Innlögnin hafi valdið henni meiri vanlíðan og angist: „Það vissi enginn 

grunninn, það var kannski spurt en það var eitthvað svona yfirborðslegt...fékk 

áfall við að vera lokuð inni“. 

Ekki boðin hjálp vegna áfalla. Konurnar upplifðu að þeim hafi ekki verið 

boðin hjálp til að vinna með áföllin. Þær leituðu sumar að eigin frumkvæði að 

hjálp hjá fagaðila. 

Petru fannst hún ekki fá rétta hjálp þegar hún var í meðferð fyrir fíkla. Hún 

upplifði að hún væri ekki í meðferð fyrir sjálfa sig og að meðferðin myndi 

ekki hjálpa henni: 

Ég vissi að það var eitthvað sem ég þyrfti að vinna með þannig að ég fór til 

sálfræðings...opnaði mig alveg.var að biðja um hjálp...ég gat ekki haldið 

áfram, það var svo dýrt...þá fór ég í þvílíkt rugl og hugsaði, það vill enginn 

hjálpa mér...það var ég sjálf sem ákvað að leggjast inn á geðdeild...það hefur 

verið mín hjálp þegar mér leið sem verst og var í sjálfsvígshættu. 

Hjördís upplifir að henni hafi ekki verið boðin hjálp af heimilislækninum eða 

fagfólki á göngudeild geðsviðs: 

Heimilislæknirinn vissi allt um mig og mín mál og mér fannst hún ekki hjálpa 

mér eða standa sig eins og hún átti að gera...veistu ég man ekki hvað mér var 

boðið á göngudeildinni, ég held að það hafi ekki verið eitt eða neitt. Bara hvað 

vilt þú gera í því?...og svona spurningar...hvað heldur þú að maður viti hvað 

maður eigi að gera maður er að sturlast. 

Ásta segir að hún hafi sjálf þurft að sækja þá hjálp sem hún hefur fengið. 

Henni hefur fundist erfitt að standa ein og hafa engan stuðning, en hún tók svo 

þá ákvörðun að leita sjálf eftir hjálp. Kamilla útvegaði sér einnig hjálp sjálf og 

fór til sálfræðings í nokkur skipti. Þar ræddi hún um áföllin en hefur síðan 
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ekkert unnið með þau. Hún reyndi að fá hjálp hjá sjálfshjálparsamtökum en 

var sagt að hún væri of veik til að fá stuðning þar. 

Adda upplifði einnig að hún fengi ekki hjálp: „Ég hef aldrei fengið neina 

hjálp, þannig. Ég hef talað við geðlækninn minn og svo núna við annan 

fagaðila en hann hefur hjálpað mér mikið...mér finnst bara ofboðslega lítið 

samband núna á milli mín og geðlæknisins...ég er með nýjan lækni“. 

Róvena tjáir sig um að hún hafi aldrei fengið hjálp fyrir sjálfa sig þegar mamma 

hennar var hvað veikust og var að leggjast inn á geðdeild: „Ég var á unglingsaldri 

og mamma er lögð inn...ég fékk bara eitt viðtal sem tók svona um 30-40 mínútur. 

Þetta var í eina skiptið sem ég fékk viðtal fagfólks vegna veikinda móður 

minnar“. Síðar á lífsleiðinni, er hún var lögð nokkrum sinnum inn á geðdeild, var 

henni ekki boðin hjálp vegna áfallanna. Henni fannst innlagnirnar snúast um hana 

sem vandamál en ekki um áföllin og fjölskylduna. 

Endurhæfing, viðtöl, námskeið, stuðningshópar og eftirfylgni. Konurnar 

hafa að eigin frumkvæði sótt námskeið og viðtöl og leitað til ýmissa samtaka 

til að fá hjálp. Í dag hafa þær stuðning frá fagaðila. Misjafnt var hvað þeim 

fannst hjálpa en flestar sóttust þær eftir aðstoð frá sálfræðingi, geðlækni, 

presti eða í gegnum ýmis námskeið og samtök. Þær upplifa allar að það eigi 

eftir að vinna með rót vandans. 

Róvena leitaði sér hjálpar í gegnum ýmis samtök og námskeið þar sem hún 

reyndi að vinna með meðvirkni, offitu og matarfíkn, en hún glímir enn við 

þennan vanda. Róvenu fannst það hjálpa sér mikið að vera í sálfræðiviðtölum 

en hún getur ekki farið til hans sem skyldi vegna kostnaðar. Hún upplifir 

einnig að trúarstarf og bænin hjálpi sér. Í dag er Róvena með stuðning 

heimilislækni sem hún treystir og líkar vel við. 

Ásta leitaði sér hjálpar hjá sjálfshjálparsamtökum að eigin frumkvæði, en Ásta 

var mjög meðvituð um að hún þyrfti að leita eftir aðstoð. Hún gafst reyndar 

upp þar sem hún fékk ekki stöðugleika í meðferðina: „Þannig að ég einhvern 

veginn tek bara á þessu sjálf, bara pakka þessu þarna niður einhvers staðar“. 

Ásta hefur geðlækni sem hún fer reglulega til og fagaðili sem hún kynntist 

hefur reynst henni stoð og stytta í gegnum erfiða tíma. Petra fann einnig hjálp 

í gegnum samtök og ýmiss námskeið. Í dag er Petra með stuðning frá 

heimilislækni og geðlækni sem fylgja eftir hennar málum. 

Björk hefur unnið með sjálfa sig í gegnum samtök og námskeið í hugrænni 

atferlismeðferð við félagsfælni, sem hún segir að hjálpi sér. Björk er með 

eftirfylgni frá heimilislækni og geðlækni, sem hún segir að sinni henni vel. 
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Hjördís og Kamilla leitaðu einnig til sjálfshjálparsamtaka en Adda, Kamilla 

og Hanna hafa verið hjá geðlækni. 

Vinur eða börn til staðar seinna meir. Staða kvennanna í dag er sú að þær 

hafa allar einhvern til staðar þó að flestar þeirra hafi engin samskipti við 

fjölskyldu sína og eigi fáa aðra að. Hanna er í dag í sambúð með manni sem 

veitir henni ástúð og stuðning: 

Í dag er ég með góðum manni, búin að vera saman í 13 ár...vildi að ég hefði 

kynnst honum fyrr, hann er ofboðslega góður við mig. Ég kunni bara ekkert á 

þetta orðið og skildi ekkert af hverju hann var svona góður...var lengi að læra 

þegar hann kom við mig að forða mér ekki, hélt alltaf að hann væri að fara að 

slá mig. 

Hjördís og Adda segja að þær lifi fyrir börnin sín. Þær eru ekki í sambúð en 

eiga góðan vin sem styður þær. Ásta segir að börnin hennar séu henni allt og 

hennar hlutverk sé að vernda þau: „Ég tók þá ákvörðun að ég skyldi bara á 

allan mögulegan hátt styðja börnin mín, hjálpa þeim og vera til fyrir þau alla 

daga, alltaf í lagi...ég einhvern veginn má ekki klikka gagnvart þeim“. 

Björk segir einnig að hún lifi fyrir börnin sín. Hún leggi allt sitt af mörkum til 

að þeim líði sem allra best: 

Sonur minn sem var tekinn frá mér...hann flutti til mín löngu síðar á sínum 

eigin forsendum um...kraftaverkin gerast en hann fann einhverja tengingu við 

mig. Hann vissi ekki að hann væri sonur minn. Við erum að tengjast 

núna...börnin mín hefur aldrei skort neitt, þau hafa alltaf gengið fyrir öllu. 

Petra segir son sinn hafa haldið sér á lífi: „Hefði ég ekki átt hann þá væri ég 

ekki hér í dag...hann einhvern veginn hafði hemil á mér eða hélt í mig allan 

þennan tíma...hann hefur einnig haldið mér frá neyslu“. Í dag á hún tvö börn, 

hvorugt þeirra býr hjá henni en hún er farin að fá annað barnið til sín oftar en 

áður. Einnig hittir hún yngra barnið af og til: „Mér finnst ég hafa eitthvað að 

lifa fyrir, njóta barnanna minna og kannski barnabarna. Vil bara vernda þau 

og sjálfa mig“. 

Tilfinningalegur vandi í dag. Birtingarmynd tilfinningalegs vanda 

kvennanna einkenndist meðal annars af erfiðleikum við að treysta og tengjast 

tilfinningalega, auk brotinnar sjálfsmyndar og lítils sjálfstrausts frá barnsaldri 

sem þeim hefur ekki tekist að vinna með. Reiði, sorg, skömm, hræðsla, ótti, 

sektarkennd og tilfinning um að vera einskis virði var einnig enn til staðar 
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ásamt sjálfsvígstilraunum. Vanlíðanin leiddi einnig til flótta í ýmist ofát, 

átröskun eða vín og önnur efni, eða til þess að þær lokuðu á eigin tilfinningar.  

Reiði, sorg, skömm, hræðsla og ótti. Konurnar eru enn fastar í afleiðingum 

áfallanna en Petra er komin lengst í að vinna með sjálfa sig. Þær finna enn 

fyrir ótta og hræðslu sem einkenndi líðan þeirra sem börn. Flestar finna þær 

fyrir skömm og sorg yfir því sem þær urðu fyrir. 

Róvena þjáist enn af ótta og hræðslu við að hitta móður sína. Hún sefur ekki um 

nætur ef von er á móður hennar í leyfi frá þeirri stofnun sem hún er á í dag: „Það 

er eitt af því sem að ég þarf að vinna með að hún hafi ekki svona sterk áhrif á 

mig...hún er svona skrímsli sem ég er hrædd við, ég verð bara eins og barn þegar 

ég er frammi fyrir henni. Varnarlaus og einhvern veginn skíthrædd“. 

Kamilla upplifir enn ótta og hræðslu eins og þegar hún var barn: „Þú veist, ég næ 

einhvern veginn ekki að fullorðnast almennilega, er bara krakki. Alltaf þegar mér 

líður illa, alltaf rosalega hrædd“. Kamilla upplifir líka skömm og finnst erfitt að 

hugsa um áföllin: „Maður hefur svona tilfinningu eins og maður, eins og þetta sé 

sjálfum manni að kenna. Þetta er líka svo persónulegt allt saman“. 

Hjördís glímir líka við skömm, hræðslu og reiði sem henni finnst draga úr sér 

allan mátt og valda mikilli vanlíðan:  

Ég er í rauninni svakalega reið út í mömmu...ég er að reyna að fyrirgefa 

henni...veistu að ég skammast mín, bara fyrir allt...mér líður líka bara svo 

hræðilega illa...ég er alltaf hrædd...er líka svo reið gagnvart sjálfri mér að hafa 

leyft fólki að koma svona illa fram við mig. 

Björk finnst hún ennþá vera litla stelpan sem var hrædd og vansæl. Henni 

finnst sem hún hafi þróað þetta með sér í gegnum árin. Petra segist ennþá vera 

hrædd, hún kunni að vera í hræðslunni en ekki að láta sér líða vel. Hanna 

upplifir enn ótta og hræðslu í gegnum gamlar minningar um áföllin. Hún fær 

af og til martraðir þar sem hana dreymir um ofbeldið sem hún varð fyrir frá 

móður sinni og bróður. Hún upplifir einnig mikla sorg yfir því að hafa orðið 

fyrir ofbeldinu og ekki átt eðlilega æsku. 

Tilfinningin um að vera einskis virði, sektarkennd og gleymska. Tilfinningin 

um að vera einskis virði fylgir flestum konunum. Flestar hafa þær 

sektarkennd, þá bæði gagnvart sjálfum sér og jafnvel gagnvart börnunum 

sínum. Konurnar upplifa að ofbeldið sem þær lentu í gæti verið þeim að kenna 

og finnst sumum þeirra sem þær séu að bregðast börnunum sínum með líðan 

sinni. Þær reyna að loka á vanlíðan sína og upplifa það jafnvel sem gleymsku. 
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Þegar Róvena varð fyrir nauðgun þegar hún var um 16 ára leit hún svo á að: 

„Ég væri einskis virði, ég væri bara drusla, þessi tilfinning hefur fylgt mér 

síðan“. Róvena glímir einnig við samviskubit yfir að hafa slitið sambandi við 

móður sína: „Það er fyrst núna að mér finnst ég eigi möguleika á að eignast 

nýtt líf...sálfræðingurinn minn sagði að ég yrði að gera mér grein fyrir því að 

ég hafi aldrei átt neina móður, ég sé munaðarlaus...hún fæddi mig en ég hafi 

verið og sé enn, uppáhaldssnakkið hennar“. 

Ásta segist hafa lokað á líðan sína: „Ég hef bara lokað á þetta eiginlega, bara 

vil ekki muna, vil ekki rifja þetta upp því það er svo sárt“. Ástu finnst enn sárt 

að hafa heyrt það frá móður sinni að hún hafi aldrei átt að verða til og vill 

vernda börnin sín fyrir að upplifa það sama og hún gerði: 

Þannig að maður svo sem fékk að kenna á því að maður ætti engan tilverurétt. 

Það er reyndar þannig ennþá í dag, stundum held ég að maður sé einskis 

virði...ég kann ekki að vera góð við mig, á það ekki skilið...svo með börnin 

mín það verður að vera rútína á öllu annars fer allt í klessu. Það má ekkert 

vanta og ekkert klikka. 

Björk glímir sjálf ennþá við tilfinninguna um að vera einskis virði: „Ég sagði 

nýlega við geðlækninn minn að mér finnst ég vera vonlaust tilfelli. Hann var ekki 

sammála en mér finnst það ekkert skrítið þar sem ég hef aldrei verið elskuð“. 

Kamillu finnst ekki að hún eigi nokkuð gott skilið og kennir sjálfri sér um að 

hafa orðið fyrir ofbeldi. Hún þjáist einnig af sektarkennd, en hún lokaði á 

minningar um ofbeldið í 2-3 ár og vildi ekki tala um það: 

Fortíðin er rosalega sterk þegar vanlíðanin kemur yfir mig og ég veit ekki að 

þetta er hluti af mér...ég er líka með svo mikla sektarkennd, mér finnst eins og 

ég hafi átt að bjarga pabba svo að hann fyrirfæri sér ekki...ef ég átti að bjarga 

honum þá hefði ég þurft að skilja systkini mín eftir...þurfti að annast þau eins 

og börnin mín. 

Adda upplifir sektarkennd gagnvart börnunum sínum. Hún upplifir að hennar 

eigin vanlíðan frá uppvexti birtist í líðan barnanna og að henni hafi mistekist 

við uppeldi þeirra. Einnig er hún með sektarkennd þar sem henni finnst hún 

ekki geta séð sómasamlega fyrir þeim fjárhagslega: 

Ég upplifi í dag eins og ég hafi skemmt fyrir þeim. Af því að ég er alltaf svo 

voðalega hrædd við allt og alla, treysti mér ekki í neitt...sonur minn lenti í 

einelti eins og ég...ég er svo hrædd um að ég hafi brotið hann niður...að hann 

geti ekki svarað fyrir sig...stundum eigum við ekki peninga fyrir mat, mér 
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finnst sem að ég hafi brugðist...læknirinn minn sagði að ég sé með stöðuga 

sektarkennd við uppeldi barnanna.  

Petra telur að hún sé orðin nógu sterk til að standa á eigin fótum og er ánægð 

með að henni líður orðið mun betur andlega. Samt koma þær stundir þar sem 

hún efast um að henni megi líða vel: „En ég fæ samt oft á tilfinninguna, á ég 

það skilið? “ Hún hefur einnig áhyggjur af því að hún loki á eigin tilfinningar: 

„Ég upplifi líka að ég sé svo gleymin en kannski er það af því að ég loka á 

tilfinningar“. 

Brotin sjálfsmynd og lítið sjálfstraust enn til staðar. Konurnar bera enn 

með sér brotna sjálfsmynd og lítið sjálfstraust frá því að þær voru börn. Adda 

segir að hún hafi ekkert afrekað í lífinu: „Mér finnst einhvern veginn eins og 

ég geti ekki neitt og kunni ekki neitt...hef ekkert afrekað nema að koma 

börnunum mínum til manns...vildi líka óska þess að ég væri ekki svona 

skemmd“. Björk upplifir að það stoppi allt á henni sjálfri: „Það stoppar hér 

inni, því ég veit betur, það er ekki hægt að treysta þessum heimi þarna 

úti...þetta hefur áhrif á sjálfsmyndina...ég horfi ekki í spegil, ég horfi framhjá 

honum af því að ég er svo ljót, ég trúi því ennþá“. 

Kamillu finnst áföllin hafa skemmt sig: „Mig hefur alltaf vantað sjálfstraust, 

sjálfsálit...ég er alltaf bara svo lítil í mér...finnst alltaf að ég eigi ekkert gott 

skilið“. Ástu finnst hún ekki hafa sjálfsálit: „Ég hef ekkert sjálfsálit, ekki 

neitt...það var náttúrulega allt tekið af manni þegar maður var lítill, maður 

fékk ekki að halda því heilagasta fyrir sig. Þannig að maður hefur aldrei verið 

með neina sjálfsmynd, maður hefur alltaf verið brotin niður“. 

Róvena segist í gegnum árin hafa reynt af fremsta megni að geðjast öðrum; 

hún hafi ekki haft nein mörk og verið mjög meðvirk: „Í raun gat hver sem er 

gert mér hvað sem er, ég kunni ekki að verja mig. Á milli þess sem ég lék 

töffara hleypti ég öllum að mér“. Róvena upplifir að sjálfsmynd hennar tengist 

líka því að geta verið úti á atvinnumarkaðinum. Það hafi því verið mikið áfall 

að verða öryrki en sjálfsálitið hafi ekki verið mikið fyrir: „Áföllin urðu til þess 

að ég hafði ekki mörk gagnvart neinu...það var bara opið hús. Hver sem er gat 

sest að og eignað sér eitthvað herbergi“. 

Erfiðleikar við að treysta og tengjast tilfinningalega. Erfiðleikar við að 

treysta og tengjast öðrum tilfinningaböndum á fullorðinsárum einkenna líðan 

kvennanna. Hjördís er hrædd við að treysta öðrum og að tengjast 

tilfinningaböndum: „Ég er hrædd við að treysta...ég er búin að lenda í svo 

mörgu slæmu. Ég er farin að vera með manni...mér finnst svo hræðilegt að 
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hann þurfi að horfa upp á mig svona“. Björk upplifir einnig að hún eigi erfitt 

með að treysta fólki: 

Ég hef byggt upp bara hræðslu, ótta og vantraust...þetta er hluti af manni...það 

eru 8 ár síðan ég skildi og ég hef ekki verið með manni síðan...maðurinn minn 

var eini maðurinn sem ég hleypti að mér, ég hleypi mönnum ekki að mér...ég 

er svo hrædd um að finna mér fyllibyttu eða einhvern ofbeldismann að ég er 

ekki tilbúin til að gefa þeim tækifæri.  

Kamilla átti erfitt með að tengjast foreldrum sínum tilfinningaböndum. Hún 

hefur átt erfitt með að verða fullorðin og tengjast öðrum tilfinningalega: „Mér 

finnst ég oft of lítil í dag til að vera í sambúð og til að sjá um heimilið...svo er 

það líka þannig að þegar ég stunda kynlíf í dag þá verð ég svo lítil, verð bara 

smákrakki“. 

Ásta segir að yngra barnið hennar sé nýlega farið að mega koma við magann á 

henni og snerta hana almennt: „Það er tiltölulega nýbyrjað, ég hélt að ég gæti 

aldrei látið einhvern vera að strjúka mér og eitthvað svona...mér finnst það 

ekkert mál með að hann geri þetta í dag“. Ásta segir jafnframt að hún treysti 

engum: „Ég er með alveg svakalega stóran varnarvegg í kringum mig, ég 

hleypi engum svona alveg að mér“.  

Róvenu finnst sinn vandi aftur á móti vera að hún sé of aumingjagóð og 

auðtrúa: „Ég treysti gjarnan þeim sem ég ætti ekki að treysta og öfugt...ég 

hleypi fólki of hratt að mér án þess að skoða hvort að viðkomandi sé góður 

félagsskapur. Ég þarf að læra þetta upp á nýtt“. 

Flótti í fíkniefni, áfengi eða mat .Vegna vanlíðunar fundu konurnar sér leiðir 

sem börn, og síðar sem fullorðnar, til að flýja það líf sem þær bjuggu við. Þær 

fóru ýmist í ofneyslu á víni, fíkniefnum eða mat, eða flúðu inn í annan heim. 

Tvær þeirra hafa verið að berjast við offitu en önnur var með átröskun um 

tíma. 

Björk flúði í bækur og draumaheima: „Ég átti bara andlegt samband við sjálfa 

mig, ég var ekkert á jörðinni. Þetta var bara leið til að lifa af, ég hérna, ennþá í 

dag þá skynja ég ekki líkama minn“. Hanna lenti í slæmum félagsskap og þá 

byrjaði hún að drekka: „Þetta fór ekki vel í mig en ég fór bara í rugl þegar ég 

kynntist þessu fólki...í dag er ég ekki í þessu“. 

Petra fór líka í neyslu sem hún upplifir að hafi verið flótti frá 

raunveruleikanum. Hún segist hafa mjög ung haft þörf fyrir að flýja og aldrei 

náð að festa rætur: „Eftir að ég náði að klára 10. bekkinn byrjaði ég fljótlega í 
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rugli, ég kynntist manni sem var í neyslu...ég var meðvituð um að þetta var 

ekki rétta leiðin fyrir mig enda er ég edrú í dag“. 

Róvena notaði mat til að róa sig. Hún byrjaði á því strax sem barn og hefur átt 

við offituvandamál að stríða sem fullorðin: 

Matur var svar við öllu, matur var huggun...ég segi bara Guði sé lof fyrir 

sykurvímuna sem ég gat farið í. Þetta var mitt dóp og deyfilyf, alla mína 

barnæsku. Ég hefði ekki lifað af hefði ég ekki haft matinn en ég er matarfíkill 

og þarf að vinna í því. 

Ásta hætti á tímabili að borða. Hún upplifði það sem stjórntæki að borða ekki 

eða að borða mjög lítið: „Með þessu gat ég stjórnað einhverju...ég stjórnaði 

aldrei neinu. Ég fékk heldur ekki að borða þegar ég var lítil og þurfti bara að 

redda mér sjálf“. Ásta fékk síðan hjartsláttartruflanir og tók þá ákvörðun um 

að fara að borða aftur: „Ég hugsaði bara nei, ef ég fer þá hafa börnin mín 

engan...ég fór svo að borða smátt og smátt“. 

Sjálfsvígstilraunir og sjálfsvígshugsanir. Fjórar kvennanna tjáðu sig um að 

hafa reynt að fyrirfara sér þegar þær voru að gefast upp andlega. Hanna reyndi 

einu sinni að fyrirfara sér með því að taka inn lyf en komið var að henni 

skömmu seinna. Hún segir að líðan hennar á þessum tíma hafi verið hræðileg. 

Petra hefur reynt að fyrirfara sér, fyrst þegar hún var 12 ára, en síðast reyndi 

hún það fyrir 4 árum. Kamilla reyndi sjálfsvíg þegar hún var um tvítugt: 

Ég var búin að vera að vinna allskonar vaktir, ég var orðin rosalega skrítin. 

Heyrði mikið af röddum og sá allskonar fólk og verur í kringum mig...ég svaf 

ekkert...einn morguninn ætlaði ég að kála mér...var í vinnunni, ætlaði að nota 

hníf en fann hann ekki...sagði við yfirmanneskjuna að ef hún hjálpaði mér 

ekki þá myndi ég kála mér...svo hef ég farið nokkrum sinnum að baða mig í 

sjónum...einu sinni tók ég inn lyf. En ég er komin yfir þetta í dag þó að mér 

líði stundum illa. 

Róvena var með sjálfsvígshugsanir og -tilraunir sem barn. Eftir að hún varð 

fullorðin segist hún hafa verið að gefast upp undan andlegri vanlíðan og verið 

tilbúin að deyja. Hún reyndi sjálfsvíg með 5 ára millibili en þá var mikið búið 

að ganga á í lífi hennar; hjónabandið brast og heilsubrestir fóru að koma fram 

hjá henni. 

Allar konurnar þekkja til þess að vera með sjálfsvígshugsanir en fjórar þeirra 

hafa haft slíkar hugsanir nýlega. Björk segist vera hrædd við sjálfa sig þó hún 

sé viss um að hún muni ekki valda sjálfri sér skaða: 
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Málið með mig er að ég er ennþá bara lítil stelpa, ég er skíthrædd við sjálfa 

mig, hvers megnug ég er...ég hef verið með sjálfsvígshugsanir til margra ára 

en ég myndi samt aldrei gera neitt. Ég hef samt alltaf óskað mér að ég fengi 

sjúkdóm sem ég myndi deyja af. 

Staðan í dag, geðrænir og líkamlegir sjúkdómar. Vanlíðan kvennanna 

leiddi til innlagna fjögurra þeirra á geðdeild þar sem þær fengu geðgreiningu 

án viðeigandi meðferðar við áföllum. Hinar fengu geðgreiningu hjá 

geðlæknum á stofu eða á göngudeild. Konurnar tjá sig um að líkamleg 

vandamál séu ekki þeirra aðalvandi þó þær séu ýmist með magabólgur, gigt 

eða verki. Tvær þeirra glíma við líkamlega sjúkdóma í kjölfar ofbeldis og 

slysa. Þunglyndi, kvíði, fælni og andleg uppgjöf einkenna líðan þeirra í dag. 

Nokkrar þeirra hafa á seinni árum verið greindar með áfallastreituröskun. 

Sumar glíma þó enn við sjálfsvígshugsanir þó það komi sjaldnar fyrir en áður. 

Þunglyndi, kvíði, félagsfælni og áfallastreituröskun. Konurnar upplifa allar 

þunglyndi og kvíða og sumar þeirra þjást af félagsfælni. Þær eru flestar á 

þunglyndislyfjum og sumar á geðrofs- og kvíðastillandi lyfjum. 

Hanna, Adda, Björk og Ásta berjast allar við félagsfælni, þunglyndi eða 

kvíða. Hanna lýsir því að hún eigi erfitt með að fara út á meðal fólks og að 

hún rétt þori að ganga út í búð. Það er sérstaklega erfitt fyrir hana að taka 

strætisvagn sem hefur haft það í för með sér að hún hefur einangrast heima. 

Hönnu finnst samt kvíðinn vera verstur: „Það er eiginlega kvíðinn sem er að 

gera mig vitlausa...ég er kvíðin fyrir öllu, hvernig dagurinn verður og öllu 

mögulegu, ég verð svo þung í höfðinu. Hugsanirnar eru líka alveg á fullu, mér 

finnst ég ekki geta afborið meir.“ 

Adda segist oft vera að hugsa um tilganginn með lífinu en hún sjái lítinn 

tilgang þó hún eigi yndisleg börn og barnabörn: „Ég finn mjög fyrir 

þunglyndinu og kvíðanum, ef mér líður mjög illa þá vil ég helst sofa...get 

sofið í 22 tíma í einu...reyni samt að halda mér í rútínu“. Adda segir að hún 

finni þó meira fyrir kvíðanum þó að hún sé á kvíðastillandi lyfjum og hún á 

einnig erfitt með að umgangast fólk. 

Björk glímir við þunglyndi og fælni: „Mér finnst fælnin vera stærsta 

vandamálið en þunglyndið styður við fælnina. Mér finnst samt að það sem er 

að mér sé meira svona áfallastreituröskun sem hafi ekki verið meðhöndluð“. 

Ásta segir andlega líðan sína ekki góða en hún sé á móti því að taka lyf: „Ég 

finn fyrir rosalegum kvíða en ég veit ekki alveg með þunglyndið, vanlíðan 

mín er örugglega eitthvað tengd því...ef ég fer í búð þá má helst enginn horfa 
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á mig, fæ næstum panikkast...mér líður best úti ef það er alveg myrkur og ef 

enginn er úti“. 

Róvena átti vanda til að fá kvíðaköst en segir að það komi sjaldan fyrir núna. 

Hún hefur einnig glímt við mikið þunglyndi: „Sálfræðingurinn minn greindi 

mig tvisvar með áfallastreituröskun en þetta er næstum því krónískt ástand. Ég 

er að glíma við afleiðingarnar af áföllunum en því fylgir þunglyndi og kvíði“. 

Petra hefur glímt bæði við kvíða og þunglyndi en telur í dag að hún geti sjálf 

tekist á við líðan sína. Hún telur það meiri vanda hvað hún sveiflast til í líðan 

en er vongóð um að geðlæknirinn hennar geti hjálpað henni með réttri 

lyfjagjöf. Hún er ánægð með að vera á lágmarkslyfjaskammti í dag. Hjördís á 

erfitt með að skilgreina líðan sína en telur að hún geti tengt hana við mikinn 

kvíða og segist ekki muna hvenær henni leið síðast vel. 

Andleg þreyta og streitueinkenni. Konurnar upplifa andlega þreytu sem þær 

tengja við langvinnt álag og áföllin sem þær hafa orðið fyrir í lífinu. Þær 

upplifa einnig að þær séu að því komnar að gefast upp og að þeim takist ekki 

að koma sér áfram í lífinu. 

Björk segist gefast upp á öllu: „Ég gefst alltaf upp og bakka út úr aðstæðum 

sem er líklega út af vanlíðan og að ég höndla ekki að halda áfram...mig langar 

mikið í skóla...gafst upp...kannski er ég líka hrædd við að mistakast“. Ásta 

upplifir að hún sé mjög þreytt: „Ég er svo rosalega þreytt, maður er alltaf að 

berjast í einhverju“. Petra upplifir aftur á móti að henni líði eins og hún sé 

tóm: „Stundum finnst mér ég vera nautheimsk eða svona tóm og þreytt...svona 

tóm í kollinum en ég var ekki svona áður“. 

Hanna óskar þess að sér batni þar sem hún sé orðin langþreytt á mikilli 

vanlíðan og baráttu frá því að hún var lítil: „Ég vildi óska þess að þetta batni 

því ég er orðin svo þreytt, þreytt á þessari baráttu og vanlíðan“. Róvena hefur 

einnig upplifað að hún geti ekki meir, hún sé þreytt og andlega uppgefin, og 

Hjördís segist finna fyrir uppgjöf þar sem hún hafi orðið fyrir hverju áfallinu á 

fætur öðru. 

Adda telur að álagið í gegnum lífið og lakar félagslegar aðstæður í dag dragi 

úr henni allan mátt: „Ég er orðin svo þreytt á þessu, ég hef ekkert úthald. Svo 

er sama hvar ég leita eftir aðstoð, það er ekkert að fá en stundum hefur mig 

vantað fyrir mat og á oft lítinn sem engan pening til að lifa á“. 

Vilja vinna með andlega líðan. Allar konurnar áttu það sameiginlegt að vilja 

vinna með sjálfar sig þrátt fyrir slæma líðan og andlega þreytu. Björk segir 

það hafa hjálpað henni mikið að fara í rannsóknarviðtölin: 
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Það hjálpaði mér heilmikið að ætla að fara í þetta viðtal...ég fór að hugsa svo 

mikið um þetta. Það sem mér finnst að þurfi að vinna með hjá mér er að vinna 

með kjarnann...í dag segi ég að ég sé orðin fullorðin...ég sé ekki lengur 

fórnarlamb...ég ræð hvort að fólk beiti mig andlegu ofbeldi eða ekki...ég veit 

að mér getur liðið betur, spurning hvort ég trúi því en ég veit ekki hvað það er 

að líða vel. 

Kamilla segist reyna að halda jafnvægi á öllu í lífinu og fara hinn gullna 

meðalveg og Róvena segist hægt og bítandi vera að byggja sjálfa sig upp á ný: 

„Ég er svona allavega farin svona stundum að læsa hurðinni og farin að planta 

blómum sem eru stundum tröðkuð niður. Þá planta ég alltaf nýjum, kannski 

tveimur...stefni að því að læsa og búa mér til fallegan garð og hafa, mig vantar 

svona gægjugat“. 

Ásta vill vinna með sjálfsmyndina og sjálfstraustið og segist þiggja alla hjálp 

sem henni er ráðlögð. Hún veit að taki hún ekki á vandanum núna muni þetta 

hrjá hana allt hennar líf. Petra segist kunna að vera í vanlíðaninni en ekki að 

líða vel: „Ég er hrædd við að líða vel af því að ég kann það ekki, ég kann að 

vera í hræðslunni og í óttanum“. 

Greinast með geðsjúkdóm eftir að verða fyrir áföllum. Konurnar eiga það 

sameiginlegt að greinast með geðsjúkdóm eftir að þær urðu fyrir áföllum. 

Petra og Hjördís voru fyrst greindar með fæðingarþunglyndi. Hjördís upplifði 

síðan 10 árum seinna að fara í mikið þunglyndi eftir endurtekin áföll og slys. 

Björk segist hafa brotnað niður eftir fæðingu fyrsta barns síns: „Ég var greind 

löngu eftir fyrstu áföllin mín, þetta kom smám saman, að ég væri að brotna 

niður...kannski gerðist þetta hratt þegar ég brotna alveg við fyrstu fæðinguna“. 

Ásta var fyrst greind með kvíða og þunglyndi. Hún segist hafa leitað til 

geðlæknis á stofu, en hún gekk þá með seinna barnið sitt. Adda var greind 

löngu eftir að hún varð fyrir áföllum: „Ég var greind með kvíða og þunglyndi 

löngu eftir að ég varð fyrir áföllum...ég gafst upp og fannst ég ekki nokkurs 

virði, ég gat ekki meir og fór þá á göngudeildina á geðdeildinni“. 

Hanna segir að hún hafi ekki þorað að segja heimilislækninum frá áföllunum 

þannig að hún hafi ekki verið greind fyrr en fyrir 2-3 árum. Þá hafi hún 

brotnað endanlega niður og byrjað að fara til geðlæknisins sem hún er hjá 

núna. Róvena reyndi aftur á móti að fyrirfara sér þegar hún var 16 ára og var 

þá lögð inn á geðdeild þar sem hún var greind með þunglyndi. Kamilla var 

greind þegar að hún lagðist fyrst inn á geðdeild: 
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Það byrjaði allt vesenið þá...síðan fengið ýmiss konar geðklofagreiningar sem 

eru kannski rangar...af því að ég einhvern veginn gat ekki talað um 

þetta...geðlæknirinn minn í dag segir að ég sé með áfallastreituröskun og 

einhvern geðrofssjúkdóm sem á eftir að greina betur. Mér finnst það 

gott...annars myndi ég halda ennþá lengur að ég væri með 

geðklofa...síðastliðin ár verið með...mikið þunglyndi og kvíða. 

Magabólga, vefjagigt, mígreni og verkir. Konurnar eru allar með einhver 

líkamleg vandamál og sjúkdóma sem þeim fannst þó ekki há sér eins mikið og 

andleg vanlíðan. Þess utan glíma Hjördís og Ásta við afleiðingar slysa og 

líkamlegs ofbeldis. Hjördís er með vefjagigt og slitgigt og lenti þrisvar í 

slysum. Þá breyttist mígreni sem hún er með í höfuðkvalir. Ásta fékk 

höfuðhögg þegar hún varð fyrir líkamlegu ofbeldi og eftir það fór hún að fá 

flogaköst. Annars segist hún vera líkamlega hress. Hanna og Adda segjast 

einnig vera almennt heilsuhraustar en Róvena og Kamilla eiga við ofþyngd að 

stríða. Þar fyrir utan er Róvena með óskilgreindan bandvefssjúkdóm og 

vefjagigt og Björk er verkjasjúklingur. Allar konurnar eru með magabólgur. 

Samantekt á niðurstöðum  

Konurnar í rannsókninni urðu allar fyrir endurteknum áföllum allt frá 

barnsaldri. Þær áttu það sameiginlegt að vilja tjá sig um reynslu sína en fannst 

það jafnframt erfitt og kviðu sumar fyrir fyrsta viðtalinu. Fimm af þeim höfðu 

áður rætt um reynslu sína við mismunandi fagaðila en höfðu ekki unnið úr 

áföllunum. Tvær kvennanna voru í fyrsta skiptið að segja frá því sem hafði 

komið fyrir þær en flestar reyndu að segja frá þegar þær voru börn en fengu 

ekki hlustun. Sumum kvennanna leið illa eftir fyrsta viðtalið og fundu fyrir 

auknum kvíða en jafnframt ákveðnum létti að hafa tekið þá ákvörðun að opna 

á þessi mál. Allar vildu þær halda áfram að vinna með líðan sína og gekk 

seinna rannsóknarviðtalið undantekningarlaust mjög vel fyrir sig, fyrir utan að 

aðeins eitt viðtal var tekið við Hjördísi þar sem hún lenti í nýju áfalli skömmu 

áður en að seinna viðtalið átti að fara fram. Í seinna viðtalinu hafði myndast 

aukið traust á milli rannsakanda og meðrannsakenda. Var viðtalið mikilvægt 

með tilliti til þess að geta farið nánar yfir sögu kvennanna, fá fram ítarlegri 

skilning þeirra á áföllunum og leggja fyrir þær niðurstöður fyrra viðtalsins. 

Konurnar hafa allar lent í kynferðislegu, andlegu eða líkamlegu ofbeldi sem 

börn og fullorðnir einstaklingar, og allar urðu þær fyrir vanrækslu. Fimm 

kvennanna mundu eftir fyrsta áfallinu þegar þær voru 3-4 ára, tvær þegar þær 

voru um 9 ára og ein heldur að hún hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi sem 
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barn en man samt fyrst eftir að hafa orðið fyrir því sem fullorðin manneskja. 

Konurnar töluðu um þrána eftir æskunni sem tekin var frá þeim og flestar 

sakna þess að hafa ekki fengið ást og umhyggju móður sinnar. Fæstar áttu vini 

í æsku og flestar lentu í einelti. 

Tengslanet kvennanna er brotið og hafa flestar þeirra engan stuðning frá 

fjölskyldunni. Þær sem eiga börn segja að þau haldi þeim á lífi og einhverjar 

eiga góðan vin eða vinkonu sem styður þær. Allar flúðu konurnar inn í 

einhvers konar fíkn, hvort sem það var matarfíkn, átröskun eða misnotkun 

áfengis eða annarra efna. Ein af konunum sagðist hafa flúið andlega; hafa 

farið inn í annan heim þar sem hún fékk frið og vernd. Engin af þeim er í 

neyslu í dag en tvær þeirra glíma við ofþyngd. 

Þær voru sammála um að heilbrigðiskerfið, hvort sem það var almenna kerfið 

eða geðkerfið, hafi ekki tekið á vanda þeirra. Þær voru í fæstum tilvikum 

spurðar um áföll og ef þær voru spurðar var þeim ekki boðin viðeigandi 

aðstoð. Konurnar lýstu þó ánægju með að hafa fundið stuðning hjá hinum 

ýmsu meðferðaraðilum. Margar sóttu meðferð, endurhæfingu og námskeið að 

eigin frumkvæði eða eftir ábendingu meðferðaraðila. Þrátt fyrir það höfðu þær 

ekki enn unnið úr áföllunum. 

Konurnar eru allar öryrkjar og glíma allar við margvísleg tilfinningaleg 

vandamál og geðræna sjúkdóma. Tilfinningalegur vandi kvennanna var 

mismikill en Petra var lengst komin í vinnu með innri líðan og farin að sjá 

tilgang með lífinu. Konurnar upplifðu andlega vanlíðan sem sinn aðalvanda 

þó svo að þær glími allar við líkamleg vandamál og sjúkdóma. Vonin heldur 

þeim þó gangandi og vilji til að taka á sínum málum inn í framtíðina. 

Tafla 3 sýnir yfirlit yfir áföll kvennanna og mögulega áhrifaþætti í uppvexti. 
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Tafla 3.  

Yfirlit yfir áföll og áhrifaþætti í uppvexti 

Rannsóknar-

nafn konu 

Áhrifaþættir í 

uppvexti 

Áföll í bernsku og 

unglingsárum 

Áföll á 

fullorðinsárum 

Adda Félagslegt umhverfi 

veldur vanlíðan og 

hræðslu, ber ung 

ábyrgð á heimili 

Vanræksla, einelti, telur 

sig hafa orðið fyrir 

kynferðislegt ofbeldi  

Líkamlegt, andlegt 

og kynferðislegt 

ofbeldi í nánu 

sambandi 

Ásta  Bar ung ábyrgð á 

sjálfri sér, drykkja á 

heimili, stöðug 

vanlíðan 

Kynferðislegt ofbeldi og 

andlegt ofbeldi (móðir), 

vanræksla, einelti 

Nauðganir, 

líkamlegt og andlegt 

ofbeldi í nánum 

samböndum 

Björk  Félagslega lítill 

stuðningur, alltaf 

óörugg, reynir að 

geðjast og þóknast 

Andlegt og líkamlegt of-

beldi (foreldrar), 

kynferðislegt ofbeldi 

(tengdur aðili og 

ókunnugur), vanræksla, 

einelti 

Andlegt ofbeldi 

(foreldrar) einelti 

Hanna  Félagslega lítill 

stuðningur, stöðug 

hræðsla og vanlíðan, 

grimmd móður 

Kynferðislegt 

ofbeldi(bróðir), andlegt og 

líkamlegt ofbeldi (móðir), 

vanræksla, einelti 

Andlegt og 

líkamlegt ofbeldi í 

nánum samböndum  

Hjördís Skortur á stuðningi, 

reynir að láta lítið 

fyrir sér fara, er í 

stöðugri vanlíðan 

Andlegt og líkamlegt 

ofbeldi (móðir), kynferðis-

legt ofbeldi (tengdur 

aðili), skyndilegt fráfall 

fósturföður, vanræksla 

Nauðgun, andlegt 

ofbeldi í nánum 

samböndum 

Kamilla  Félagslega lítill stuðn-

ingur, bar ung ábyrgð 

á heimili, óregla á 

heimili, stöðug 

vanlíðan, reyndi að 

láta lítið á sér bera, 

grimmd móður 

Andlegt og líkamlegt 

ofbeldi (foreldrar), 

kynferðislegt ofbeldi 

(móðir), líkamlegt 

ofbeldi (afi),fráfall 

blóðföður (sjálfsvíg), 

vanræksla, einelti 

Kynferðisleg áreitni 

Petra  Bar ung ábyrgð á 

heimili, alltaf að 

þóknast móður, 

stöðug vanlíðan 

Líkamlegt ofbeldi (fóst-

urfaðir), kynferðislegt 

ofbeldi (tengt fjölsk.), 

nauðgun, fráfall náinna 

ættingja, vanræksla, 

einelti  

Líkamlegt og 

andlegt ofbeldi í 

nánum samböndum 

Róvena  Faðir mikið að 

heiman, móðir 

andlega veik, stöðug 

vanlíðan og hræðsla 

vegna grimmdar 

móður 

Andlegt, líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi 

(móðir), kynferðislegt 

ofbeldi (faðir vinkonu), 

nauðganir, vanræksla, 

einelti 

Líkamlegt og 

andlegt ofbeldi í 

nánum samböndum 
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Kafli 5  Umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar 

Rannsóknin fjallar um reynslu kvenna með geðsjúkdóm af endurteknum 

áföllum vegna ofbeldis en tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu 

kvennanna af áföllum og áhrifum áfallanna á líðan þeirra og heilsufar. Fjallað 

verður um niðurstöður sem rannsakandi telur að ekki hafi komið fram áður, en 

einnig um niðurstöður sem þykja í ósamræmi við niðurstöður annarra sem og 

þær sem þykja í samræmi við fyrri niðurstöður.  

Andlegt niðurbrot, ill meðferð og vanræksla í æsku 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu niðurbrot og vanlíðan kvennanna frá 

barnæsku til fullorðinsára, eða eins og ein kvennanna sagði: „ég veit ekki 

hvað það er að líða vel“. Konurnar upplifðu sáran söknuð yfir því að hafa ekki 

getað notið eigin æsku. Þær tjá sig um að hafa ekki verið elskaðar, þrjár þeirra 

um grimmd móður og sjö þeirra um andlegt eða líkamlegt ofbeldi frá móður 

eða föður. Sársaukinn í frásögn kvennanna var greinilegur þar sem þær 

upplifðu andlegt niðurbrot og að hafa ekki fengið þá vernd og stuðning sem 

þeim fannst að þær ættu að fá frá foreldrum. Mikilvægi þess að fá umhyggju 

og stuðning kemur fram í umfjöllun Sæunnar Kjartansdóttur (2009) en börn 

sem njóta öruggra tengsla við foreldra hafa betri sjálfsmynd, eru í betra 

tilfinningalegu jafnvægi og sýna meira frumkvæði og félagslega færni. Aftur á 

móti valda stöðugar aðfinnslur, niðurlæging og ofbeldi því að einstaklingi 

finnst hann ekki elskaður, eins og kemur fram hjá Holm, Bégat og 

Severinsson (2009). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu jafnframt að allar konurnar í rannsókninni, 

fyrir utan eina, tjáðu sig um vanrækslu í æsku en sú sem hér sker sig úr var eigi að 

síður mikið ein með systkinum sínum og bar ung mikla ábyrgð. 

Engar rannsóknir fundust þar sem gagngert eru skoðaðar afleiðingar og áhrif 

vanrækslu í æsku hjá einstaklingum með geðsjúkdóma. Eigi að síður hafa 

rannsóknir sýnt að vanræksla í æsku getur verið útbreidd meðal þessara 

einstaklinga (Conroy, Degenhardt, Mattick og Nelson, 2009; Muenzenmaier, 

Meyer, Struening og Ferber, 1993). Konurnar í þessari rannsókn upplifðu 

stöðugt álag, ótta og hræðslu og töldu að vanrækslan hefði skaðað barnsálina. 

Í umfjöllun Dyregrov (2010) og Sæunnar Kjartansdóttur (2009) kemur fram 

að ef barn er vanrækt og þörfum þess ekki sinnt getur orðið röskun á 

líffræðilegum og sálfræðilegum viðbrögðum, sem getur haft áhrif á líðan til 

skemmri eða lengri tíma. Konurnar upplifðu einnig að þær ættu jafnvel sök á 
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framkomu foreldranna í sinn garð. Þær tjáðu sig um sektarkennd og að þær 

skildu ekki hvað þær hefðu gert foreldrum sínum. Samræmist það einnig 

umfjöllun Sæunnar Kjartansdóttur (2009) um að barn tengi vanlíðan við sjálft 

sig en ekki foreldrana og að það geti komið fram í miklum sjálfsásökunum og 

jafnvel sjálfshatri. Þó að ekki hafi komið fram áþreifanlegar vísbendingar um 

áhrif vanrækslu á geðræn einkenni er eigi að síður mikilvægt að draga úr 

hugsanlegum sálrænum áhrifum illrar meðferðar á börn, þar á meðal ofbeldis 

(Keyes o.fl., 2012), þar sem ofbeldi og ill meðferð í æsku geta verið 

áhættuþáttur í sambandi við þróun geðrænna einkenna seinna á lífsleiðinni 

(Briere og Elliott, 2003; Conroy o.fl., 2009; Muenzenmaier o.fl., 1993). 

Konurnar í þessari rannsókn upplifðu að ofbeldið sem þær urðu fyrir braut 

niður öll þeirra mörk. Þrjár þeirra sem urðu fyrir kynferðisofbeldi frá móður 

lýstu miklum andlegum sársauka en fyrir utan vanrækslu og kynferðisofbeldi 

urðu flestar kvennanna í rannsókninni fyrir andlegu og líkamlegu ofbeldi. 

Gerendur ofbeldisins voru bæði innan fjölskyldunnar sem utan. Líðan 

kvennanna í uppvextinum einkenndist af andlegri vanlíðan, meðal annars 

depurð, kvíða, brotinni sjálfsmynd og litlu sjálfstrausti ásamt tilfinningalegri 

vanlíðan og því að telja sig ekki hafa tilverurétt. Sambærilegar niðurstöður er 

að finna í megindlegri rannsókn Shawder (2005) á 692 börnum sem svöruðu 

spurningum um upplifun á andlegri heilsu. Rannsóknargögnin voru einnig 

tengd við netpóst sem börnin höfðu skrifað til barnaverndarsamtaka, þar sem 

þau útskýrðu með eigin orðum ástæðu vanlíðunar. Í ljós kom að líkamlegt 

ofbeldi getur haft neikvæð áhrif á andlega heilsu barna. Þau geta upplifað sig 

sem einskis virði, haft lágt sjálfsmat og verið óörugg. Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir (2005) bendir á að ofbeldi og vanræksla geti haft alvarlegar 

afleiðingar hjá börnum, meðal annars þunglyndi og kvíða. Tvær kvennanna í 

rannsókninni tjáðu sig um dauðahugsun og sjálfsvígstilraunir í æsku. 

Allar konurnar í rannsókninni urðu fyrir einelti og voru vinafáar. Óöryggi 

einkenndi líðan þeirra og framkomu. Er það í samræmi við þær niðurstöður 

rannsóknar Shawder (2005) að börn sem hafa verið beitt ofbeldi og eru ekki 

örugg í samskiptum við foreldra sína eru jafnframt óörugg við að mynda 

önnur félagsleg tengsl, bæði innan fjölskyldunnar og utan. 

Ein kvennanna í þessari rannsókn ólst upp hjá andlega veikri móður sem hafði 

mikil áhrif á andlega líðan hennar. Hún fann fyrir kvíða og þunglyndi, sem 

samræmist niðurstöðum megindlegrar rannsóknar Lombardo og Motta (2008) 

hjá 106 einstaklingum þar sem skoðuð voru tengsl andlegra veikinda foreldra 

við einkenni áfallastreituröskunar hjá börnum. 
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Til að verja sjálfar sig virkjuðu konurnar varnarhætti, sumar með því að láta 

lítið fyrir sér fara en aðrar með því að einangra sig eða flýja inn í annan heim. 

Þetta fer saman við umfjöllun Sæunnar Kjartansdóttur (1999) og Dyregrov 

(2010), að með hjálp sálrænna varnarhátta ver einstaklingurinn sig gegn 

þáttum í ytra umhverfi sínu sem ógna sjálfsmynd hans, en börn nota gjarnan 

flótta inn í ævintýraheim eða nota sjálfsefjun til að sleppa undan sársauka. 

Upplifun á þróun áframhaldandi geðræns vanda einkenndi líðan kvennanna í 

þessari rannsókn. Þær glíma allar við þunglyndi og kvíða ásamt því að sumar 

þeirra þjást af félagsfælni. Í megindlegri rannsókn Kuo, Goldin, Werner, 

Heimberg og Gross (2011) hjá 102 einstaklingum greindum með félagsfælni 

komu fram vísbendingar um tengsl félagsfælni og kvíðaeinkenna við ofbeldi 

og vanrækslu, en einnig um tengsl þunglyndis við vanrækslu á andlegum 

þörfum barns í æsku. 

Aukinn tilfinningalegur vandi og líkamleg einkenni 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða áhrif endurtekinna áfalla vegna 

ofbeldis á líðan og heilsufar kvennanna í rannsókninni. Niðurstöður hennar 

sýndu aukinn tilfinningalegan vanda kvennanna og upplifun á skertri heilsu. 

Tilfinningalegur vandi kvennanna birtist meðal annars í sektarkennd og 

tilfinningunni um að vera einskis virði, ásamt brotinni sjálfsmynd og skorti á 

sjálfstrausti. Þessi líðan hafði fylgt þeim frá barnsaldri. Samræmi var í þeim 

rannsóknum og umfjöllunum sem fundust varðandi tilfinningalegan vanda 

kvennanna. Gerge (2010) telur áföll á barnsaldri geta aukið líkur á 

tilfinningalegri berskjöldun á fullorðinsárum þar sem líðanin litast af fyrri 

reynslu. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að hræðsla og ótti hafði fylgt 

konunum frá barnsaldri og sumar þeirra eru enn í viðbragðsstöðu eins og þær 

þurfi enn að verja sig. Hanna og Róvena lifa enn í ótta við gerendur frá 

barnæsku og á Hanna erfitt með svefn. Svipaðar niðurstöður er að finna í 

doktorsrannsókn Lindgren (2009) sem skoðaði áhrif ofbeldis á konur, m.a. 

með viðtölum við átta konur. Þar kom fram að konur sem hafa orðið fyrir 

ofbeldi þjást oft af hræðslu en hræðslutilfinningunni fylgdi meðal annars ótti, 

streita, áhyggjur, sjokk, tilfinningalegt óöryggi og skömm. Samræmist þetta 

líðan kvennanna sem einkenndist m.a. af því að skömmin var ríkjandi þáttur í 

fari þeirra og sumum þeirra fannst skammarlegt að segja frá því sem hafði 

komið fyrir þær. Skömm og sektarkennd geta verið ríkjandi þættir hjá 

einstaklingum með áfallastreituröskun þar sem skammartilfinningin getur 

kallað fram streituviðbrögð við slæmum minningum (Robinaugh og McNally, 

2010). Sumar kvennanna í rannsókninni töluðu um gleymsku og tengdu 
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nokkrar þeirra það við að þær væru að forðast slæmar minningar, en það 

samræmist umfjöllun Foa o.fl. (2000) um fjölþætt viðbrögð við áföllum. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að fyrir utan að vera ekki með 

tengslanet áttu konurnar jafnframt erfitt með að treysta og tengjast öðru fólki. 

Ein þeirra lýsti því að hún væri fyrst í dag farin að leyfa ungu barni sínu að 

snerta sig, sem samræmist niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar Sigrúnar 

Sigurðardóttur (2007) um erfiðleika þolenda ofbeldis við að tengjast öðru 

fólki tilfinningalega. 

Allar konurnar í rannsókninni áttu við ýmsan líkamlegan heilsufarsvanda að 

etja, meðal annars magabólgur, vefjagigt, mígreni og verki. Þeim bar þó öllum 

saman um að andleg vanlíðan væri þeim ofar í huga en líkamleg einkenni. 

Sumar þeirra tjáðu sig um að þær upplifðu sig sem heilsuhraustar. Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við ýmsar fyrri rannsóknir sem benda til þess 

að líkamlegir sjúkdómar og einkenni séu einkennandi meðal þolenda áfalla. 

Má þar á meðal annars nefna brenglun á innkirtlastarfsemi, vöðvabólgu og 

meltingarfæra- og móðurlífsvandamál (Sigrún Sigurðardóttir, 2007), króníska 

verki (Humphreys o.fl., 2010), verki og svefnvanda (Kelly, 2010), og einkenni 

frá hjarta og lungum, auk gigtar (Spitzer, o.fl., 2009). 

Skortur á stuðningi í æsku og lítið tengslanet á fullorðinsárum 

Við leit fundust engar rannsóknir á upplifun einstaklinga með geðsjúkdóm 

sem lent hafa í áföllum af stuðningi og tengslaneti frá barnæsku til 

fullorðinsára. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að konurnar lentu 

allar mjög ungar í áföllum og upplifðu lítinn stuðning í æsku frá fjölskyldu 

sinni og nánasta umhverfi. Flestar kvennanna upplifðu að þær hefðu engan til 

að halla höfði sínu að. Þegar þær urðu fyrir áföllum reyndu margar þeirra að 

segja frá en fengu ekki hlustun, en fyrir börn sem lenda í áföllum skiptir máli 

að hafa gott tengslanet og fjölskyldu ásamt því að geta unnið úr áfallinu 

(Dyregrov, 2010). Tvær kvennanna lýstu einnig mikilli óreglu á heimilinu og 

flestar þeirra lýstu harðri lífsbaráttu foreldranna. Á það hljómgrunn með 

umfjöllun Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2005) um að fátækt foreldra, 

þunglyndi og lítill félagslegur stuðningur geti dregið úr verndandi þáttum sem 

eru barninu nauðsynlegir til að takast á við áföll. 

Fyrir utan skort á stuðningi í barnæsku höfðu konurnar í rannsókninni lítið 

tengslanet á fullorðinsárum. Þær upplifðu sig einar og samskipti við 

fjölskyldu voru lítil eða engin. Þær sem eiga börn sögðust lifa fyrir þau en 

aðrar eiga góðan vin sem þær treysta á. Sumar kvennanna lýstu því að 
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fjölskyldan hefði hafnað þeim og upplifðu þær söknuð og sársauka yfir 

aðstæðum sínum. Þessi upplifun kvennanna getur mögulega samræmst því að 

konur með langvinna áfallastreituröskun upplifa síður að fá stuðning en karlar 

sem getur einnig útskýrt aukna áhættu kvenna að þróa með sér 

áfallastreituröskun (Andrews, Brewin og Rose, 2003). Samspil áfalla og djúps 

þunglyndis veldur því einnig að einstaklingur sýnir minni tilfinningaleg 

viðbrögð sem getur aftur leitt til minni stuðnings (Kwako, Szanton, Saligan og 

Gil, 2011). 

Endurtekin áföll og áhrif á heilsu  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að endurtekin áföll einkenndu frásögn 

kvennanna. Flestar þeirra lentu ítrekað í kynferðislegu ofbeldi frá barnsaldri 

til fullorðinsára. Á unglings- og fullorðinsaldri urðu fjórar þeirra fyrir 

nauðgunum. Fimm kvennanna í rannsókninni mundu fyrst eftir ofbeldi þegar 

þær voru 3-4 ára og tvær voru 9 ára. Frásögn kvennanna á hljómgrunn með 

niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Sigurðardóttur og Sigríðar Halldórsdóttur 

(2011) sem sýndu að þátttakendur í tveimur rannsóknum á kynferðislegu 

ofbeldi í æsku mundu fyrst eftir ofbeldinu 4-5 ára. Svipaðar tölur koma fram í 

ársskýrslu Stígamóta (2011) þar sem 6,8 % þolenda kynferðisofbeldis urðu 

fyrir því fyrir 5 ára aldur og 34,2 % voru á aldrinum 5-10 ára. Rannsóknir 

sýna einnig að kynferðisleg misnotkun í æsku getur aukið hættu á 

kynferðisofbeldi á fullorðinsárum (Briere og Elliott, 2003; Elliott o.fl., 2004; 

Steel og Herlitz, 2005; Ullman o.fl., 2009). 

Konurnar í rannsókninni lýstu niðurbrjótandi áhrifum endurtekinna áfalla, bæði í 

æsku og á fullorðinsaldri, þar sem þær upplifðu stöðugt álag og vanlíðan, en 

Holm o.fl. (2009) koma inn á að stöðugt álag og streita ásamt áföllum í æsku 

valdi aukinni viðkvæmni fyrir streitu og þróun geðrænna einkenna á 

fullorðinsaldri. Sumar kvennanna lýstu því að þær væru vanar áföllum, fannst það 

jafnvel standa framan á sér að það mætti fara illa með þær og að þær gætu ekki 

beitt neinum vörnum. Þetta samræmist umfjöllun Dyregrov (2010) um að hætta 

sé á að endurtekin áföll hafi áhrif á þroska barnsins og getu til að takast á við ólík 

hlutverk og verkefni seinna meir í lífinu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að á fullorðinsaldri var enn til staðar 

hjá konunum andleg vanlíðan og geðræn einkenni. Endurtekin áföll í æsku og 

líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt ofbeldi getur útskýrt flókin einkenni 

einstaklinga með áfallastreitröskun á fullorðinsárum (Cloitre o.fl., 2009). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að einstaklingar sem eru með alvarlegt þunglyndi eru 
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mun líklegri en aðrir til að hafa orðið fyrir endurteknum áföllum frá barnsaldri 

(Arnow o.fl., 2011; Dennis o.fl., 2009; Heim o.fl., 2008). 

Sex kvennanna lentu síðar í ofbeldissamböndum þar sem þær voru beittar 

líkamlegu, kynferðislegu eða andlegu ofbeldi. Mörgum þeirra fannst jafnvel 

að það væri þeim samboðið að vera í samskiptum við fólk sem færi illa með 

þær. Samræmist það umfjöllun Ingólfs V. Gíslasonar (2008) um að það geti 

haft sálrænar afleiðingar í för með sér að búa við langvarandi ofbeldi, einkum 

að það geti dregið úr getu og sjálfstæðs vilja þess sem fyrir ofbeldinu verður. 

Sæunn Kjartansdóttir (1999) bendir á að margar konur hafi verið aldar upp við 

það viðhorf að einhver annar en þær sjálfar skipti meira máli, að þær séu 

misheppnaðar og hafi lítið til brunns að bera. Því veldu þær sér oft maka sem 

væri í samræmi við þetta viðhorf. Allar konurnar í rannsókninni tjáðu sig um 

að þær þekktu ekkert annað en slæma framkomu annarra í sinn garð og við val 

á sambýlismanni veldu þær sér eitthvað kunnuglegt. Talið er að krónísk 

veikindi ásamt kynferðislegu ofbeldi í æsku geti verið áhættuþættir í að lenda 

síðar meir í ofbeldissambandi (Daigneault, Hébert og McDuff, 2009). 

Þunglyndi og kvíði einkenndi líðan kvennanna í rannsókninni. Tvær þeirra 

lýstu stöðugu andlegu niðurbroti frá hendi sambýlismanns sem jók á vanlíðan, 

þunglyndi og streitueinkenni. Í ofbeldissamböndum upplifðu konurnar í 

rannsókninni einnig ákveðinn vanmátt við að bjarga sér. Konur sem búa við 

ofbeldi í samböndum upplifa aukna streitu auk sem þær geta haft skerta 

andlega, líkamlega og félagslega getu (Laffaye, Kennedy og Stein, 2003; 

Martinez-Torteya o.fl., 2009; Pico-Alfonso o.fl., 2006). Þó verður að taka tillit 

til flókinna áhrifa áfalla á einstaklinginn, áhrifa sálfræðilegra þátta á líðan og 

getu til að bjarga sér, lífssögu einstaklingsins og félagslegrar stöðu (Briere og 

Jordan, 2004; Goodman, Smyth, Borges og Singer, 2009). 

Langvinn áhrif áfalla á heilsufar og bjöguð bjargráð  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konurnar upplifðu skerta heilsu, bæði 

andlega og líkamlega, ásamt þreytu við að takast á við daglegt líf. 

Sambærilegar niðurstöður komu fram í fyrrnefndum rannsóknum Calhoun 

o.fl. (2009) og Clover o.fl. (2004) um áhrif áfalla þar sem þolendur meta 

heilsu sína ekki góða og glíma jafnframt við langvinnan heilsufarsvanda. 

Sömu vísbendingar komu einnig fram í megindlegum rannsóknum Guðrúnar 

Ágústu Eyjólfsdóttur (2010) hjá 36 einstaklingum og Ólínu Guðbjargar 

Viðarsdóttur (2009) hjá 49 einstaklingum, þ.e. að einstaklingar er lenda í 

áföllum meti heilsu sína ekki góða. 
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Konurnar lýstu uppgjöf við að finna út úr því hvað gæti hjálpað þeim til að 

öðlast betri líðan. Sumum þeirra fannst að þær gætu ekki þolað meir. Margar 

höfðu haft sjálfsvígshugsanir og gert sjálfsvígstilraunir, sem er í samræmi við 

niðurstöður megindlegrar rannsóknar Sjafnar Evertsdóttur (2009) á afdrifum 

fólks eftir áföll, en sú rannsókn náði til 49 einstaklinga. Í rannsókninni sem 

hér er fjallað um eru fimm kvennanna ennþá með sjálfsvígshugsanir en 

sjaldnar en áður. 

Sumar kvennanna í rannsókninni tjáðu sig um að hafa notað vín, mat eða 

vímuefni sem bjargráð til að forðast slæma andlega líðan. Ein þeirra var með 

átröskun, en hún upplifði að það væri eina stjórntækið sem hún hefði. Í dag er 

hún þó komin yfir átröskunina. Ein kvennanna glímir við matarfíkn. Engin 

þeirra er í virkri neyslu. Bjargráð kvennanna samræmast niðurstöðum 

rannsókna Clover o.fl. (2004) og Danielson o.fl. (2010), ásamt megindlegri 

rannsókn O‘Hare, Sherrer og Shen (2006) á tölvugögnum 276 skjólstæðinga 

geðheilsumiðstöðvar. Í rannsókn O‘ Hare og Sherrer (2009) kemur jafnframt 

fram að langvarandi áhættuhegðun hefur áhrif á tengsl milli langvinnra áfalla 

og alvarleika einkenna áfallastreituröskunar. 

Greinast með geðsjúkdóm eftir að þær urðu fyrir áföllum 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að geðrænir sjúkdómar greindust hjá 

konunum á mismunandi aldri, eftir að þær urðu fyrir áföllum. Þær glíma allar 

við þunglyndi og kvíða og hefur meðferð flestra þeirra snúist um 

geðsjúkdóminn en ekki áföllin. Ein kvennanna í rannsókninni sagðist hafa 

fengið geðrof og í kjölfar þess var hún greind með geðklofa. Þeirri greiningu 

sé búið að breyta í dag en hún lenti í andlegu, líkamlegu og kynferðislegu 

ofbeldi. Einstaklingar með djúpt þunglyndi og geðrofseinkenni eru líklegir til 

að hafa sögu um kynferðis- eða líkamlegt ofbeldi í æsku fremur en 

einstaklingar með djúpt þunglyndi án geðrofseinkenna (Gaudiano og 

Zimmerman, 2010). Mueser, Lu, Rosenberg og Wolfe (2010) benda aftur á 

móti á að geðrof og meðferð við því geti valdið áfalli en mikilvægt sé að 

skoða sögu einstaklingsins varðandi áföll. 

Konurnar voru sammála um að þó að þær hafi fengið meðferð við þunglyndi 

og kvíða hafi aldrei verið unnið með rót vandans. Ein kvennanna lýsti því að 

meðferðin hefði snúist um sig sem vandamál en ekki um áföllin. Samræmist 

upplifun kvennanna í rannsókninni einnig ýmsum rannsóknum þar sem áföll 

hafa ekki verið greind hjá einstaklingum með djúpt þunglyndi og annan 

geðrænan vanda (Calhoun o.fl., 2009; Grubaugh, Zinzow, Paul, Egede og 
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Frueh, 2011; Lommen og Restifo, 2009; Meade, Kershaw, Hansen og 

Sikkema, 2009; Mowlds o.fl., 2010). 

Konurnar tjáðu sig um að þær myndu þiggja hjálp til að vinna sig út úr 

vanlíðaninni, en allar höfðu þær leitað eftir aðstoð hjá mismunandi fagaðilum, 

samtökum og stofnunum. Þær áttu það sameiginlegt að ekki hafði náðst að 

vinna með líðan þeirra, en Cusack o.fl., (2006) benda á að einstaklingar sem 

eru með alvarlega geðsjúkdóma geta verið meðal þeirra sem eru með 

alvarlegustu og mest krónískar afleiðingarnar af áföllum, þar sem kynferðisleg 

misnotkun og líkamlegt ofbeldi hafa alvarlegustu áhrifin. 

Seinna á lífsleiðinni voru allar konurnar í samskiptum við 

geðheilbrigðiskerfið en fjórar þeirra lögðust inn á geðdeild. Hinar voru í 

samskiptum við göngudeild geðsviðs eða nutu þjónustu geðlæknis á stofu. 

Allar konurnar fengu geðgreiningar en þó löngu eftir að þær höfðu lent í 

áföllum. Þetta samræmist t.a.m. niðurstöðum fyrrnefndrar rannsóknar Ólínu 

Guðbjargar Viðarsdóttur (2009), sem sýndu að rúmlega helmingur þolenda í 

rannsókninni leitaði sér aðstoðar 5 árum eftir að hafa lent í kynferðisofbeldi 

og að 39% lögðust inn á geðdeild.  

Heilbrigðiskerfið grípur ekki inn í 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að konurnar höfðu flestar verið í 

samskiptum við geðheilbrigðiskerfið vegna andlegrar vanlíðunar og allar 

verið í samskiptum við almenna heilbrigðiskerfið með ýmis líkamleg 

vandamál. Þær voru sammála um að hafa ekki verið spurðar um áföll. 

Sambærilegar niðurstöður er einnig að finna í megindlegri rannsókn Lommen 

og Restifo (2009) hjá 33 einstaklingum sem sýndi að áföll eru vanskráð í 

heilsufarsskýrslum einstaklinga með alvarlega geðsjúkdóma. Í rannsókn þeirra 

voru aðeins 4% skráð með áfallasögu þó svo að 97% þátttakenda hafi lent í að 

minnsta kosti í einu áfalli á lífsleiðinni. Svipaðar niðurstöður má sjá í 

rannsókn Cusack o.fl. (2006) þar sem skráning á áfallastreituröskun sýndi að 

28% þátttakenda voru með skráða áfallasögu þó svo að 87% segðu frá því að 

hafa lent í áföllum.  

Konurnar í rannsókninni upplifðu að ef þær tjáðu sig um áföll við heilbrigðis-

starfsfólk var þeim ekki boðin viðeigandi hjálp til að vinna með líðan sína. Þær 

sem lögðust inn á geðdeild fengu meðferð við geðrænum einkennum. Þeim var 

ekki heldur boðin hjálp í almenna heilbrigðiskerfinu. Samræmist þetta 

niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Sigurðardóttur (2007) þar sem þátttakendur 

höfðu ítrekað leitað sér aðstoðar í heilbrigðiskerfinu en ekki fengið viðeigandi 
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hjálp. Hér má einnig nefna niðurstöður rannsóknar Bergþóru Reynisdóttur (2003) 

þar sem þátttakendur lýstu því að þeim fannst niðurlægjandi að vera ekki trúað ef 

þær kvörtuðu um andlega eða líkamlega vanlíðan. 

Konurnar voru sammála um að vilja tjá sig um reynslu sína af áföllum enda 

þótt nokkrar þeirra hafi nefnt að á vissum aldri voru þær haldnar mikilli 

skömm og hefðu eflaust ekki sagt frá þótt þær væru spurðar. Seinni ár hafi 

það hins vegar verið þeim mikilvægt að geta sagt sögu sína; það væri 

nauðsynlegt til að ná betri líðan. Samkvæmt ársskýrslu Stígamóta frá árinu 

2011 höfðu 39% þolenda ofbeldis ekki rætt við fagfólk um ofbeldið er þeir 

urðu fyrir. Foa o.fl. (2000), Foa o.fl. (2009) og Molin, Elklit og Petersen 

(2009) benda á að mikilvægt sé að grípa snemma inn í til að fyrirbyggja 

afleiðingar áfalla. Því fyrr sem gripið er inn í því minni líkur eru á að ástandið 

verði krónískt. 

Sumar kvennanna kviðu fyrir rannsóknarviðtalinu en fundu jafnframt fyrir 

ákveðnum létti yfir að hafa tekið ákvörðun um að segja sögu sína. Í rannsókn 

Cusack o.fl. (2006) kemur fram að enginn af þátttakendum sýndi 

streitueinkenni yfir að vera spurður um erfiða reynslu vegna áfalla. Flestir 

þátttakenda voru þakklátir fyrir að fá tækifæri til að ræða sögu sína þar sem 

einhverjir þeirra höfðu aldrei rætt það sem þeir höfðu orðið fyrir. 
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Kafli 6  Notagildi rannsóknarinnar og lokaorð 

Í þessum kafla verður fjallað um notagildi rannsóknarinnar fyrir heilbrigðis-

vísindi og menntun heilbrigðisstétta og bent á mögulegar framtíðarrannsóknir.  

Notagildi rannsóknarinnar og tillögur að 

framtíðarrannsóknum 

Einstaklingar greindir með geðsjúkdóm sem hafa orðið fyrir áföllum eru 

tvímælalaust mjög falinn hópur sem nauðsynlegt er að gefa meiri gaum að í 

framtíðinni. Rannsóknin gæti verið mikilvægt framlag til að koma af stað 

umræðu, auka skilning og dýpka þekkingu á áhrifum áfalla á geðsjúka. 

Rannsóknin gæti einnig gefið vísbendingar um hvort áföll séu falinn vandi í 

þessum hópi og haft þýðingu fyrir umönnun og stuðning við einstaklinga sem 

eru með geðrænan vanda og glíma við afleiðingar áfalla. Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur með 

einstaklinga með geðræn vandamál þekki einkenni og áhrif sálrænna áfalla. 

Aukin þekking gerir þetta fólk hæfara í að hjálpa einstaklingunum að vinna úr 

áföllunum og taka strax á þeim vanda sem getur skapast. Með aukinni 

vitneskju er einnig hægt að grípa snemma inn í og koma þannig mögulega í 

veg fyrir langvarandi vanlíðan, þróun sjúkdóma eða versnun sjúkdóma sem 

þegar eru til staðar. Aukin þekking hjálpar einnig heilbrigðisstarfsfólki að 

takast á við þær flóknu afleiðingar sem skapast ef ekki er unnið strax úr 

áföllunum, hvort sem þær eru af líkamlegum, andlegum eða félagslegum toga. 

Fyrir utan heilbrigðisstarfsfólk er mikilvægt að heilbrigðisyfirvöld og aðrir er 

vinna með fólk öðlist meiri þekkingu á orsökum og afleiðingum áfalla. Jafnframt 

er nauðsynlegt að beina sjónum að meðferð og þeim þáttum sem mögulega gætu 

hjálpað, með tilliti til þess hvaða meðferðarform séu heppileg, en einnig að því 

hvaða úrræði þurfa að vera til staðar til að hjálpa þolendum áfalla og þeim sem 

glíma við langvinnan vanda vegna áfalla til aukinna lífsgæða. 

Rannsóknin gæti einnig nýst þolendum áfalla og aðstandendum og öðrum sem 

vinna við að styðja einstaklinga sem greindir eru með geðsjúkdóm og lent 

hafa í áföllum. Ekki síður ætti hún að geta nýst almenningi þar sem vitneskja 

um flókið samspil áfalla og geðsjúkdóma gæti hjálpað til við að skilja vanda 

þeirra einstaklinga sem glíma við langvinnar afleiðingar áfalla. Háskólarnir 
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eru einnig mikilvægur hlekkur til að auka þekkingu með kennslu og annarri 

fræðslu innan heilbrigðisvísindasviðs sem og almennt innan háskólaum-

hverfisins og á meðal almennings. Stjórnendur innan heilbrigðisþjónustunnar 

geta einnig haft áhrif á að spurt sé um áföll og að þolendum áfalla sé boðin 

viðeigandi þjónusta, hvort sem það er innan heilsugæslunnar, geðsviðsins eða 

á almennum deildum. 

Þörf er á frekari rannsóknum þar sem sjónum er beint að áföllum og einstakl-

ingum með geðsjúkdóma. Framtíðarrannsóknir gætu beinst að geðheilbrigðis-

þjónustunni á Íslandi, hver tíðni áfalla sé meðal einstaklinga með geðsjúk-

dóma og hvort spurt sé um áföll og áfallasögu við komu á göngudeild eða 

innlögn á geðsvið. Framtíðarrannsóknir gætu einnig beinst að því hvaða með-

ferðarúrræði gætu gagnast fyrir einstaklinga sem greindir hafa verið með geð-

sjúkdóm og lent hafa í áföllum. 

Lokaorð 

Áhrif áfalla á líðan einstaklinga með geðsjúkdóma eru ótvíræð. Þau lýsa sér í 

vanlíðan kvennanna í rannsókninni sem kom svo greinilega í ljós í 

rannsóknarviðtölunum. Sú vanlíðan hafði meðal annars þá birtingarmynd að 

konunum fannst þær vera einar og vanmáttugar. Eigi að síður báru þær þá von í 

brjósti að geta tekið á sínum málum og öðlast þannig bætta líðan og möguleika á 

bjartari framtíð. Konurnar gerðu sér grein fyrir því að æskan sem þær upplifðu að 

hafa ekki fengið kæmi aldrei til baka. Eigi að síður ásökuðu þær engan fyrir það 

sem þær höfðu misst. Rannsakanda þykir því við hæfi að vitna að lokum í 

Baugalín (2000) með eftirfarandi orðum: „Loksins er allt skýrt og áþreifanlegt. 

Ég þori að muna og vera til með öllu þessu ljóta og dónalega. Og muna að þar 

liggur kraftur gróandans, í sálinni. Að muna en ekki gleyma. Það að þora að 

minnast alls þessa gerir mig einkennilega frjálsa“.  
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Viðauki A 

Viðtalsrammi  

 

 

 

Viðtalsrammi fyrir rannsóknina 

 

Reynsla kvenna með geðsjúkdóm af endurteknum áföllum vegna ofbeldis 

 

1. Hefur þú orðið fyrir sálrænu áfalli? 

2. Hvað er langt síðan? 

3. Sagðir þú einhverjum frá áfallinu?z 

4. Hvaða áhrif telur þú að áfallið hafi haft á þig? 

5. Hvernig hefur þér liðið síðan? 

6. Hvað hjálpaði þér til að komast í gegnum reynsluna? 

7. Greindist þú með geðsjúkdóm fyrir eða eftir að þú varðst fyrir áfalli? 

8. Hafa starfsmenn geðheilbrigðisþjónustunnar spurt þig út í áföll? 

9. Hafa aðrir heilbrigðisstarfsmenn spurt þig út í áföll? 

10. Hvaða úrræðum og/eða meðferð leitaðir þú eftir eða stóð til boða?  

11. Hvernig hefur andleg heilsa þín verið síðan þú varðst fyrir áfallinu?  

12. Hvernig hefur líkamleg heilsa þín verið síðan þú varðst fyrir áfallinu? 

13. Hefur þú leitað til heilbrigðisþjónustunnar með einkenni sem virðast í 

fyrstu af óljósum orsökum? 

14. Er eitthvað fleira sem þú vilt bæta við? 
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Viðauki B 

Kynningar- og upplýsingarbréf 

 

Samkvæmt lið 9 í umsókn til Vísindasiðanefndar 

Kynningar- og upplýsingabréf um þátttöku í rannsókninni 

Reynsla kvenna með geðsjúkdóm af endurteknum áföllum vegna ofbeldis 

 

Ágæti þátttakandi 

Við rannsakendur, óskum eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn. Áður en 

þú ákveður hvort þú vilt taka þátt í rannsókninni, þarft þú að kynna þér áhættu 

og kosti sem fylgja þátttöku, svo að þú getir tekið upplýsta ákvörðun. Það er 

nefnt „upplýst samþykki“. Vinsamlegast gefðu þér tíma til að lesa 

upplýsingarnar og samþykkisyfirlýsinguna vandlega. Vakni einhverjar 

spurningar má leita til rannsakenda rannsóknarinnar eftir nánari upplýsingum. 

Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða 

stigi sem er, án útskýringa og án afleiðinga á aðra meðferð. 

Rannsakendur eru: 

Dr. Sigríður Halldórsdóttir, prófessor við Háskólann á Akureyri, 

ábyrgðarmaður og leiðbeinandi. Sími 460-8452, tölvufang sigridur@unak.is.  

Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, geðhjúkrunarfræðingur og meistaranemi við 

Háskólann á Akureyri. 

Sigrún Sigurðardóttir, meðrannsakandi við úrvinnslu. 

mailto:sigridur@unak.is


80 

Sigríður Hrönn Bjarnadóttir er í meistaranámi á heilbrigðisvísindasviði við 

Háskólann á Akureyri. Hluti af náminu er að gera rannsókn og er ætlunin að 

rannsaka reynslu einstaklinga með geðsjúkdóm af sálrænum áföllum og 

áhrifum þeirra. Rannsakendur munu ræða við um það bil átta einstaklinga og 

mun viðtalið verða nýtt til að skoða afleiðingar áfalla. Mikilvægt er að 

heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um afleiðingar áfalla á geðheilsu og líðan 

fólks þannig að þjónustan taki mið af mikilvægi þess að grípa fyrr inn í og 

finna leiðir í samvinnu við þolendur til að efla heilsu þeirra og lífsgæði. 

Sigríður Hrönn hefur starfað meira og minna við geðhjúkrun frá því 1984 

bæði sem almennur hjúkrunarfræðingur og stjórnandi við geðsvið 

Landspítala. Þar starfaði hún aðallega við endurhæfingu geðsjúkra. Síðustu ár 

hefur hún unnið fyrir utan spítalann, var í 6 ár sem forstöðumaður í Dvöl 

(athvarfi fyrir geðfatlaða) og tók þátt í að stofna athvarfið. Árið 2004 sá hún 

um að setja af stað geðteymi Heimaþjónustu Reykjavíkur og hefur starfað þar 

síðan. Sigríður Hrönn er menntuð sem geðhjúkrunarfræðingur en hefur einnig 

menntað sig í handleiðslu og sem Mental tränare (slökun, sjálfsdáleiðsla og 

hugþjálfun). 

Viðtalið fer fram heima hjá þátttakanda eða þar sem hann óskar sér og tekur 

um 60 – 90 mínútur. Gert er ráð fyrir tveimur viðtölum við hvern þátttakenda. 

Viðtalið er tekið upp og síðan ritunnið. Við úrvinnslu og birtingu gagna 

verður þess gætt að engin nöfn verði nefnd, hvorki á persónum, stofnunum né 

stöðum. Farið verður með allar persónuupplýsingar sem trúnaðarmál og við 

úrvinnslu verður nafni þátttakenda breytt þannig að ekki er hægt að rekja 

viðtalið til viðkomandi, upptökum verður síðan eytt. Farið verður með 

persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Allar kröfur Vísindasiðanefndar 

verða uppfylltar og hefur nefndin veitt formlegt leyfi fyrir rannsókninni. 

Gagnasöfnun í rannsókninni verður ekki hafin fyrr en skriflegt samþykki 

þátttakanda liggur fyrir. Þátttaka í rannsókninni er þátttakendum að 

kostnaðarlausu. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á 

rannsókn og úrvinnslu stendur hjá ábyrgðarmanni og hjá meðrannsakanda 

hennar, Sigríði Hrönn Bjarnadóttur. Öllum rannsóknargögnum verður eytt að 

lokinni úrvinnslu þeirra, þar með talin upptökur á viðtalinu.  

Ávinningur við þátttöku er að ræða við geðhjúkrunarfræðing með áratuga 

reynslu af geðhjúkrun. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að með því að tjá sig 

um reynslu sína muni viðkomandi öðlast bætta líðan jafnframt því að fá 

tækifæri til að koma óskum sínum á framfæri um frekari meðferð eða 

stuðning. 

Sá möguleiki er samt fyrir hendi að það geti skapast tilfinningalegt ójafnvægi 

við að tjá sig um erfiða reynslu / atburði.  
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Ef þátttakendur upplifa vanlíðan við upprifjun minninga um reynslu sína 

munu þeir eiga kost á viðtali við sálfræðing eða geðhjúkrunarfræðing. 

Viðtalið er þátttakendum að kostnaðarlausu. Þátttakandi getur eigi að síður 

hætt þátttöku í rannsókninni án skýringa eða nokkurra eftirmála. 

 

 

 

Virðingarfyllst 

 

_______________________________________ 

Sigríður Halldórsdóttir, prófessor H.A. 

Ábyrgðarmaður 

 

 

_______________________________________ 

Sigríður Hrönn Bjarnadóttir 

Rannsóknaraðili 

 

 

 

 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 101 

Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444, tölvupóstfang: visindasidanefnd@vsn.stjr.is. 
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Viðauki C 

Upplýst samþykki 

 

 

Upplýst samþykki 

Hér með samþykki ég að taka þátt í rannsókninni; Reynsla kvenna með 

geðsjúkdóm af endurteknum áföllum vegna ofbeldis, en rannsóknin verður 

framkvæmd af Sigríði Hrönn Bjarnadóttur, geðhjúkrunarfræðingi og 

leiðbeinanda hennar dr. Sigríði Halldórsdóttur, prófessors við Háskólann á 

Akureyri.  

Ég hef fengið munnlegar og skriflegar upplýsingar um rannsóknina samanber 

meðfylgjandi kynningarbréfi sem undirritað hefur verið af Sigríði Hrönn 

Bjarnadóttur og Sigríði Halldórsdóttur ábyrgðarmanni rannsóknarinnar. Ég er 

sátt við allt sem þar kemur fram hvað varðar rannsóknina og mig sem 

þátttakanda. Ég er þess meðvituð að ég get hvenær sem er hætt við þátttöku í 

rannsókninni án nokkurra skýringa eða eftirmála. 

 

Staður _____________________________ dagsetning ________________ 

______________________________________________________________ 

Sigríður Hrönn Bjarnadóttir  

Rannsakandi 

 

_____________________________________________________________ 

Þáttakandi/meðrannsakandi (þurfa ekki að skrifa undir en þátttakandi 

skrifar dulnefni eða einhverskonar merki sem nota má í rannsókninni).  
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Viðauki D 

Staðfesting tilkynningar til persónuverndar 
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Viðauki E 

Samþykki Vísindasiðanefndar nr. 11-077-S1 
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Viðauki F 

Samþykki Heimaþjónustu Reykjavíkur 

 

 

 

 

 

 

Samþykki  

Vegna meistararannsóknarinnar 

Reynsla kvenna með geðsjúkdóm af endurteknum áföllum vegna ofbeldis 

 

Við undirritaðar yfirmenn Sigríðar Hrannar Bjarnadóttur hjúkrunarfræðings 

veitum henni leyfi til fyrrnefndrar rannsóknar að uppfylltum þeim skilyrðum 

að aflað sé upplýsts samþykkis þátttakenda. Sjá viðeigandi fylgiskjöl 

rannsóknarinnar.  

 

Reykjavík 31. maí 2011 

 

Virðingarfyllst 

 

 

____________________________________ 

Berglind Magnúsdóttir, sálfræðingur   

Forstöðumaður Heimaþjónustu Reykjavíkur 

 

____________________________________ 

Þórdís Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur 

Forstöðumaður hjúkrunar, Heimaþjónustu Reykjavíkur 
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Viðauki G 

Samstarfsyfirlýsing 

 

 

 

 

 

 

Samstarfsyfirlýsing 

vegna meistararannsóknarinnar 

Reynsla kvenna með geðsjúkdóm af endurteknum áföllum vegna ofbeldis 

 

 

Við undirritaðar Líney Úlfarsdóttir sálfræðingur og Lára Erlingsdóttir 

geðhjúkrunarfræðingur munum verða Sigríði Hrönn Bjarnadóttur innan 

handar í rannsókn hennar ef þátttakendur rannsóknarinnar þurfa á því að 

halda. Við munum veita þeim þátttakendum sem þess óska eitt viðtal þeim að 

kostnaðarlausu. 

 

 

Virðingarfyllst 

 

 

_______________________________ 

Líney Úlfarsdóttir, sálfræðingur 

Heimaþjónusta Reykjavíkur, geðteymi 

 

 

_______________________________ 

Lára Erlingsdóttir, geðhjúkrunarfræðingur 

Heimaþjónusta Reykjavíkur, geðteymi 


