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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna áhrif áfallasögu á heilsufar, líðan, hegðun og 

félagslegar aðstæður einstæðra mæðra sem leita til sveitarfélagsins eftir fjárhagsaðstoð. 

Einnig var tilgangurinn að kanna hvort munur væri milli einstæðra mæðra sem fá 

fjárhagsaðstoð sveitarfélags og einstæðra mæðra er stunda nám og störf. Þátttakendur í 

rannsóknarhóp voru 19 konur á aldrinum 18 til 37 ára og 9 konur í samanburðarhóp á sama 

aldri. Rannsóknaraðferðin er megindleg. Þáttakendur svöruðu sjálfsmatslistunum: 

Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) fyrir aldurinn 18 – 59 ára, ásamt 

Post Traumatic Diagnostic Scale (PDS) sjálfsmatslistanum sem metur áfallastreitueinkenni. 

Gagnaöflun fór fram í ágúst – september árið 2011. Helstu niðurstöður voru þær að 52,6 % 

mæðra í rannsóknarhóp greindu frá því að þær hefðu orðið fyrir kynferðislegri snertingu 

innan við 18 ára aldurinn og 44,4% mæðra í samanburðarhóp greindu frá sömu reynslu. 

72,7% mæðra í rannsóknarhóp sýndu merki um áfallastreituröskun og 80% mæðra í 

samanburðarhóp sýndu sömuleiðis merki um áfallastreituröskun. Líkamleg heilsa, kvíði og 

depurð var sýnu verri hjá rannsóknarhópnum, sem að auki sýndi merki um erfiðleika með 

athygli og einbeitingu. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að meirihluti 

mæðra sem leita eftir fjárhagsstuðningi sveitarfélaga búi yfir mikilli áfallasögu sem að öllum 

líkindum hefur áhrif á heilsufar, líðan og hegðun þeirra. Niðurstöður þess efnis að mæður í 

samanburðarhóp sýndu mikil merki um áfallastreituröskun kom á óvart. Ekki hefur áður verið 

framkvæmd rannsókn á heilsufari, líðan og hegðun einstæðra mæðra er njóta 

fjárhagsstuðnings sveitarfélags og nýtast þessar niðurstöður vonandi til að kortleggja betur 

þarfir þeirra og mæta þeim með viðeigandi úrræðum. 

 

Efnisorð: Einstæðar mæður, fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, áfallastreita, heilsufar og 

félagslegar aðstæður. 
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Abstract 

The purpose of this study was to assess the influence of trauma history on health, wellbeing, 

behavior and social status among income-assisted single mothers. Further more assess if 

there is a difference between income–assisted single mothers and single mothers who are 

working or studying. Participants in the research group were 19 single mothers aged 18-37 

and 9 single mothers, same age, within the comparison group. The design of the study is 

quantitative. The quantitative methods will build on the use of two validated questionnaires 

that measure posttraumatic stress disorder, adaptive skills, activities of daily living and 

health. The administration was carried out in August–September 2011. Key results were that 

52,6 % of mothers in the research group described being touched sexually before the age of 

18 and 44,4% of the mothers within the comparison group described the same experience. 

72,7% of mothers within the research group showed signs of Post Traumatic Stress Disorder 

(PTSD) and 80% of the mothers within the comparison group showed sign of PTSD. Somatic 

health was poorer within the research group and they showed signs of anxiety and 

depression as well as attention problems. The study results indicate that the majority of 

mothers who seek income-assistance are dealing with various trauma histories that 

influence their health, wellbeing, behavior and social status. Results regarding the PTSD 

within the comparison group were surprising. No Icelandic research is available on the 

health of single mothers. This research will hopefully be used to assess and meet the group´s 

future needs with appropriate methods.  

 

Keywords: Single mothers, recipients of social assistance, posttraumatic stress disorder, 

health and social circumstances. 
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Formáli 

Verkefnið er 60 einingar í meistaranámi í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands. Samvinna 

var við Félagsráðgjafadeild Háskólans um leiðsögn við verkefnið og unnið var á tímabilinu 

2011 - 2013. 

    Ég vil þakka öllu því fólki sem stutt hefur við bakið á mér í þessu námi. Samstarfsfólk mitt á 

Landspítalanum fær sérstakar þakkir fyrir þolinmæði í minn garð. Linn Getz trúnaðarlækni 

Landspítalans þakka ég fyrir mikla hvatningu og fyrir að vera mér samstíga í að trúa því að 

lífssagan skrifi sig inn í heilsufar okkar. Dr. Guðnýju Björk Eydal prófessor í félagsráðgjöf, 

þakka ég fyrir góða samvinnu, ómetanlega leiðsögn og óbilandi áhuga og metnað fyrir 

rannsóknum á einstæðum mæðrum. Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum Dr. 

Berglindi Guðmundsdóttur fyrir góða og markvissa leiðsögn og áhuga á rannsóknarefninu. 

Umsjónarkennara mínum Halldóri S. Guðmundssyni kann ég ómældar þakkir fyrir hagnýtar 

ábendingar, þolinmæði og leiðsögn. Þátttakendum í rannsókninni þakka ég fyrir framlag 

þeirra. Sálusystur minni og kærri vinkonu Guðnýju Rut Isaksen sálfræðingi þakka ég fyrir að 

halda mér við efnið þegar ég var að gefast upp og telja í mig kjark. Ekki síður þakka ég henni 

góða tölfræðileiðsögn. 

    Síðast en ekki síst vil ég þakka manni mínum Richard Scobie fyrir endalausa ást og kærleik 

og börnum mínum þeim Ylfu, Ými og Högna fyrir að hafa óbilandi trú á mömmu sinni og 

hvetja ætíð til dáða. Móður minni heitinni Halldóru Jóhannsdóttur og föður mínum Einari 

Gíslasyni tileinka ég þessa ritgerð, um leið og ég þakka þeim fyrir að gefa mér í senn bæði 

rætur og vængi.  
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1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um markmið rannsóknarinnar og mikilvægi hennar. Greint 

verður frá vali viðfangsefnisins og bakgrunni rannsakanda. Að auki verður gerð grein fyrir 

uppbyggingu rannsóknarinnar og að lokum verða rannsóknarspurningar settar fram.  

    Árið 2010 tók rannsakandi að sér tímabundið verkefni tengt Evrópuári gegn fátækt og 

félagslegri einangrun. Verkefnið miðaði að því að virkja einstaklinga sem ekki lengur höfðu 

réttindi til atvinnuleysisbóta og voru á framfærslustyrk frá sveitarfélaginu til atvinnu- eða 

skólaþátttöku. Verkefnið var styrkt af Velferðarmálaráðuneytinu er annaðist umsjón 

Evrópuverkefna og styrkja en verkefnið var unnið í einu sveitarfélagi á Íslandi. 

Í þeim hóp sem tók þátt í styrkverkefninu, voru allnokkrar einstæðar mæður. Ítrekað sýndi 

sig að einstæðu mæðurnar virtust eiga erfiðara en mæður í sambúð með að halda sig við 

verkefnið og að auki glímdu þær við töluverðan iðjuvanda, sem lýsti sér í erfiðleikum við 

eigin umsjá, umönnun barna sinna og heimilishald. Þess utan greindu þær frá heilsufarsbresti 

s.s. stoðkerfisvandamálum og höfuðverkjum. Fjármál þeirra voru í mörgum tilvikum í ólestri 

og áttu þær erfitt með að forgangsraða flestu í lífi sínu. Í viðtölum lýstu konurnar 

endurteknum alvarlegum áföllum sem þær höfðu orðið fyrir og jafnvel veikindum. Margar 

mæðranna höfðu verið greindar með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD), kvíða og depurð. 

Sammerkt með þeim var að flestar höfðu búið við erfiðar aðstæður í æsku. Lýstu þær 

ofbeldi, kynferðislegri misnotkun, nauðgunum, drykkju og vímuefnanotkun foreldra, vændi 

aðstandenda, dauðsföllum, einelti og fleiru. Íhlutunin sem mæðurnar fóru í gegnum á 6 

mánaða tímabili fólst í þjálfun í eigin umsjá, heimilishaldi, fjármálaráðgjöf, tómstundum, 

líkamsþjálfun, foreldrafærniþjálfun og sjálfstyrkingu. Eftir að verkefni lauk gekk illa að fá þær 

í frekari virkni svo sem atvinnu eða skólaþátttöku og héldu aðeins þrjár mæður af tíu áfram í 

frekari íhlutun. Sat því eftir sú spurning hvort að lífs- og áfallasaga þessara einstæðu mæðra 

hefði áhrif á getu þeirra til að stunda vinnu eða nám.  

Í kjölfar þessa verkefnis mótaðist sú tilgáta hvort einstæðar mæður sem háðar eru 

fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins og ekki eru í vinnu eða skóla, séu líklegri til að hafa alist upp 

við erfiðar aðstæður, búi yfir meiri áfallasögu og séu því líklegri til að vera haldnar 

áfallastreitu en einstæðar mæður sem stunda nám eða starf. Sérstaklega er því spáð að 

andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, hafi neikvæð áhrif á andlega sem líkamlega heilsu 

mæðranna og sér í lagi hæfni þeirra til að sinna eigin umsjá og annast heimili og fjölskyldu.  
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1.1 Markmið og mikilvægi 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvort munur sé á heilsufari, félagslegum 

aðstæðum og áfallasögu einstæðra mæðra sem eru háðar framfærslu sveitarfélagsins og 

einstæðra mæðra sem ekki eru háðar fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. 

Það er einlæg von rannsakanda að niðurstöður rannsóknarinnar verði gagnlegar fyrir 

velferðarþjónustu, heilbrigðiskerfið, almenning og stjórnvöld og muni auka þekkingu allra 

hlutaðeigandi á högum einstæðra mæðra er njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga á Íslandi. 

Rannsóknarefnið hefur veigamikla þýðingu og er til þess fallið að vekja heilbrigðisstarfsfólk, 

stjórnvöld og almenning til umhugsunar um hvaða áhrif áfallasaga kunni að hafa á heilsufar 

og færni einstæðra mæðra til að skapa sér og sínum gott og innihaldsríkt líf.  

Með því að auka þekkingu á aðstæðum þessa samfélagshóps er hægt að öðlast betri 

skilning á þörfum hans og meta enn frekar hvort verið er að koma til móts við þarfir þessa 

hóps og barna þeirra á viðunandi hátt og á réttum tíma. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Í samræmi við markmið rannsóknarinnar verður leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

a) Er munur á heilsufari, líðan, hegðun og félagslegum aðstæðum einstæðra mæðra 

sem njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga og einstæðra mæðra sem ekki njóta 

fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga? 

b) Er munur á áfallasögu hópanna? 

1.3 Viðeigandi bakgrunnsupplýsingar 

Einstæðir foreldrar og börn þeirra eru áhættuhópur hvað snertir veika stöðu á 

atvinnumarkaði, í húsnæðismálum og félagslega. Því getur skipt miklu máli að gefa gaum að 

þessum hópi sérstaklega nú á tímum efnahagsþrenginga (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2009). Í nýlegri samanburðarrannsókn á heilsu og lífsgæðum einstæðra 

mæðra annars vegar og mæðra úr kjarnafjölskyldum hins vegar kom fram að lífsgæði og 

heilsa einstæðra mæðra er almennt lakari. Þessar niðurstöður gefa til kynna að einstæðar 

mæður eigi erfiðar uppdráttar í samfélaginu og séu í lakari stöðu sem aðal fyrirvinna 

heimilisins en mæður úr kjarnafjölskyldum.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um þau viðfangsefni er tengjast aðstæðum einstæðra mæðra. Fjallað 

verður um heilsufar þeirra, líðan, hegðun og félagslegar aðstæður. Þá verður fjallað um áföll 

og áfallastreitu, þar sem m.a. verður vitnað í skilgreiningu DSM-IV greiningarkerfisins til að 

greina áfallastreituröskun hjá einstaklingum.  

2.1 Einstæðar mæður á Íslandi 

Hlutfall einstæðra mæðra hefur verið nokkuð stöðugt hér á landi undanfarna áratugi 

(Hagstofa Íslands, 2012c). Árið 2002 voru einstæðar mæður á Íslandi 10.394 talsins. Árið 

2010 voru einstæðar mæður á Íslandi með börn á framfæri 11.703 talsins.  

Mikil fjölgun hefur orðið í hópi einstæðra foreldra í sveitarfélaginu þar sem rannsóknin fór 

fram. Árið 2001 voru 429 einstæðar mæður með börn í sveitarfélaginu en árið 2011 hafði 

þeim fjölgað í 638 (Hagstofa Íslands, 2012b). Þetta þýðir fjölgun upp á 209 konur. 

Almenn skilgreining á hugtakinu einstæð móðir hefur verið breytileg milli þjóða og trúar 

(Sjöfn Kristjánsdóttir, 2009). Hér er einstæð móðir skilgreind sem móðir sem býr ein með 

barni eða börnum sínum. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að móðir sé einstæð, þar má 

sem dæmi nefna skilnað eða þungun utan hjónabands/sambands. Það að vera einstæð 

móðir táknar í hugum margra ekki endanlegt fjölskylduform, heldur öllu heldur tímabil í lífi 

konunnar (Hellen M Gunnarsdóttir og Þorbjörn Broddason, 1984). Sömu rannsakendur vilja 

meina að margar einstæðar mæður eignist maka fyrr eða síðar og komist þannig út úr því 

hlutverki að vera  „einstæð móðir“. 

2.1.1 Heilsufar einstæðra mæðra 

Bandarískar rannsóknir hafa sýnt fram á að einstæðar mæður leiti oftar til læknis og taki 

meiri lyf en mæður í sambúð. Að auki sýna rannsóknir einnig fram á að andlegt og líkamlegt 

heilsufar einstæðra mæðra í fullri vinnu sé lakara en heilsufar giftra kvenna í fullri vinnu. Það 

að vera einstæð móðir í hlutastarfi virðist gefa af sér besta heilsufarið fyrir þennan ákveðna 

hóp (Baker, North, og Team, 1999). 

Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi, streita og andlegt álag er hærra meðal einstæðra 

mæðra en giftra mæðra (Turner, 2007). Atvinnustaða einstæðra mæðra virðist einnig hafa 
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áhrif á andlega líðan. Þekkt er að fátækt og atvinnuleysi hefur skaðleg áhrif á fjölskyldur, 

bæði líkamlega sem og andlega. Rannsóknir sem beinast að heilsu einstæðra mæðra hafa 

sýnt að bæði líkamleg og andleg heilsa þeirra er bágbornari en mæðra í samanburðarhóp, 

þar sem báðir foreldrar eru til staðar (Lipman, MacMillan og Boyle 2001).  

2.1.2 Líðan einstæðra mæðra 

Samfélagsleg umræða er varðar einstæðar mæður hefur gjarnan verið tengd fjárhags- og 

félagslegum erfiðleikum. Fyrir hendi eru niðurstöður bæði erlendra og íslenskra rannsókna á 

högum einstæðra foreldra. Víða hefur komið fram að lífsgæði einstæðra mæðra, borin 

saman við lífsgæði giftra mæðra, eru lakari (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 

2009). Erlendar rannsóknir sýna að einstæðar mæður eru mun líklegri til að búa við fátækt 

en mæður í sambúð (Baker o.fl., 1999). Í rannsóknum hefur sýnt sig að þær hafa hlutfallslega 

minni tekjur, menntunarstig þeirra er lægra og þær þjást frekar af þunglyndi eða öðrum 

andlegum kvillum en mæður í kjarnafjölskyldum. Niðurstöðum íslenskra rannsókna ber 

saman við niðurstöður þeirra erlendu um að einforeldrisfjölskyldur (einkum einstæðar 

mæður) eigi meira undir högg að sækja en aðrar barnafjölskyldugerðir. Rannsókn Sigrúnar og 

Sólveigar á félagslegum skilyrðum og lífsgæðum einstæðra foreldra á Ásbrú sýndi að líðan og 

heilsa einstæðra foreldra sé þegar á heildina er litið lakari en líðan og heilsa þátttakenda úr 

öðrum fjölskyldugerðum. Það sem einstæðir foreldrar virðast helst finna fyrir er depurð, 

örvænting, ótti og viðkvæmni. Einnig greinir hópurinn frá því að hafa frekar upplifað 

vonbrigði, fengið grátköst, verið annars hugar, átt erfitt með einbeitingu, verið lystarlaus og 

fundið fyrir bakverkjum. Af þessu má álykta að einstæðir foreldrar standi almennt 

heilsufarslega verr að vígi en aðrir foreldrar (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 

2009). Rannsóknir hafa sýnt að einstæðar mæður, sér í lagi þær sem eru ungar, 

atvinnulausar og búsettar í dreifbýli, glíma við meira þunglyndi en t.d. giftar mæður. 

Einstæðar mæður háðar fjárhagsaðstoð virðast glíma við alvarlegra klínískt þunglyndi, en 

mæður sem ekki eru háðar fjárhagsaðstoð. Sífelldar fjárhagsáhyggjur eru taldar valda mikilli 

streitu hjá einstæðum mæðrum,  það hefur sýnt sig að slíkt hefur mikil áhrif á bágindi og 

raskanir hjá þessum hóp (Baker o.fl., 1999; Turner, 2007). 
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2.1.3 Hegðun 

Hegðun einstæðra mæðra sem háðar eru fjárhagsaðstoð hefur lítið verið rannsökuð. Þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið skoða mun fremur tengingu geðrænna kvilla og geðlægða 

við fíknisjúkdóma hjá þessum hóp. Í bandarískri rannsókn á einstæðum mæðrum búsettum í 

dreifbýli sem höfðu að meðaltali verið háðar fjárhagsaðstoð í 15 mánuði, var algengi 

geðrænna kvilla og fíknisjúkdóma umtalsvert hærra en borið saman við almennt þýði 

bandarískra kvenna. Alvarlegt þunglyndi var tvöfalt hærra og kvíðaröskun var 60% hærri hjá 

einstæðum mæðrum en hjá almennu þýði kvenna. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

staðfestu fyrri rannsóknir á því að einstæðar mæður ungra barna sem háðar eru 

fjárhagsaðstoð glíma við gríðarlegar áskoranir er kemur að heilsufarslegri hegðun og atferli 

(e.behavioral health) sökum fátæktar og virðast því hafa minna bolmagn til að velja heilbrigt 

líferni og hafa að sama skapi lakari styrk er kemur að menntun og vinnufærni (e. job skills) 

(Cook o.fl., 2009). Sé heilsufarsleg hegðun Íslendinga skoðuð má sjá í óbirtri rannsókn 

Laufeyjar Steingrímsdóttur, Hólmfríðar Þorgeirsdóttur og Stefáns Hrafns Jónssonar er byggir 

á gögnum úr rannsókn Landlæknisembættisins/Lýðheilsustöðvar á heilsu og líðan Íslendinga 

og kynnt var á rannsóknarþingi í líf- og heilbrigðisvísindum í Háskóla Íslands 3. og 4. janúar 

2013, að efnahagur Íslendinga eftir efnahagshrun hefur haft mikil áhrif á fæðuval 

þjóðarinnar. Skýr munur er á mataræði tekjulægri einstaklinga og hinnar svokölluðu 

millistéttar. Þeir tekjuminni borða minna af ávöxtum og grænmeti, neyta gosdrykkja í meira 

mæli og borða minna af grófu brauði, en mun meira af hvítu brauði. Öryrkjar og atvinnulausir 

einstaklingar eru þeir sem neyta hvað óhollustu fæðunnar samkvæmt skilgreiningu um 

hollustuviðmið Lýðheilsustöðvar (Laufey Steingrímsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og 

Stefán Hrafn Jónsson, 2013). 

2.2 Félagslegar aðstæður 

Félagslegir álagsþættir í lífi einstæðra mæðra virðast hafa áhrif á andlega heilsu þeirra. Svo 

virðist sem fjárhagslegir erfiðleikar og fátækt í slíkum fjölskyldum hafi þar mikil áhrif. 

Rannsóknir sýna að einstæðar mæður skynja einnig minni félagslegan stuðning, minni 

félagslega þátttöku og minni tengsl við vini og fjölskyldu en giftar mæður. Þegar tveir þættir 

félagslegra erfiðleika eins og fátækt og fjölskyldugerð (einstæð móðir) eru komnir saman 

ásamt skorti á stuðningi kann það að leiða til mögnunar eða samlegðaráhrifa sem draga úr 

bjargráðum og sjálfsbjargarkrafti fjölskyldunnar til þess að takast á við mótlæti í lífinu. 
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Einstæðar mæður eiga því gjarnan á hættu að lenda í langvarandi fátækt og þurfa að treysta 

alfarið á velferðarkerfið (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2009). Sýnt hefur verið 

fram á að konur sem orðið hafa fyrir áföllum líkt og kynferðislegu ofbeldi í æsku eru með 

slaka sjálfsmynd og eiga í erfiðleikum með að treysta fólki. Þær upplifa að þær eigi ekkert 

gott skilið og eiga oft í vanda með snertingu, bæði við elskhuga/maka og börn sín. Þetta 

veldur því að þær eiga oft erfitt með að byggja upp náin samskipti við maka sinn og erjur rísa 

auðveldlega (Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2012). 

2.2.1 Fátækt meðal einstæðra mæðra 

Í þessum kafla er fjallað um fátækt meðal einstæðra mæðra á Íslandi og fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga. 

Fátækt er eitt af stærstu vandamálum heims í dag og er svo brýnt samfélagsmál að 

stöðugt er unnið að betri leiðum til að rannsaka og mæla fátækt (Guðný Björk Eydal, 2004). Í 

rannsókn þar sem fátæktarstig einstæðra mæðra í 18 löndum var skoðað, kom í ljós að 

einstæðar mæður eru nærri 2.7 sinnum líklegri til að búa við fátækt (Brady og Burroway, 

2012). 

Birtingarmynd fátæktar er ólík eftir samfélögum. Algengasta birtingarmynd fátæktar í 

fjölmiðlum er að öllu jöfnu mynd af sveltandi börnum í Afríku. Er sú mynd að sama skapi sú 

alvarlegasta. Hugtakið fátækt er afar umdeilt hugtak og breytilegt hvernig það er skilgreint. 

Ef fátækt er skilgreind út frá skorti á einhverju sem telst „eðlilegt“ í tilteknu samfélagi getur 

munaðarvara í einu samfélagi orðið að nauðsynjavöru í öðru samfélagi (Halla Jónsdóttir, 

2012). Í dag er ekki litið á fátækt eingöngu sem efnahagslegan skort heldur er horft á fleiri 

þætti og litið svo á að fátækt sé samspil margra ólíkra þátta. Félagsleg staða skiptir hér einnig 

máli, krafa er gerð um að allir passi inn í hin félagslegu viðmið, þeir sem ekki passa í 

hefðbundin viðmið samfélagsins myndu því teljast fátækir hvort sem þeir eiga peninga eða 

ekki (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2010).  

Sú aðferð sem notuð hefur verið af Evrópusambandinu og hér á Íslandi til að skilgreina 

fátækt gengur út á að miða lágtekjumörk við 60% af miðgildi ráðstöfunartekna á 

neyslueiningu. Með miðgildi er átt við þá tölu sem lendir í miðjunni þegar fjallað er um 

hæstu og lægstu laun.  Ráðstöfunartekjur teljast heildartekjur heimilisins eftir skatta, þar 

með eru taldar félagslegar greiðslur. Með ráðstöfunartekjum á neyslueiningu er átt við 
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ráðstöfunartekjur með tilliti til heimilisstærðar. Undir félagslegar greiðslur falla ýmsar bætur, 

lífeyrir og styrkir sem einstaklingar og fjölskyldur geta fengið frá sínu sveitarfélagi. 

Á árinu 2011 voru rúmlega 40 þúsund eða 13,6% landsmanna undir lágtekjumörkum eða í 

hættu á félagslegri einangrun (e. at risk of poverty or social exclusion). Til að falla í þennan 

hóp þurfa einstaklingar að uppfylla eitt eða fleiri af eftirtöldum skilyrðum: Vera undir 

lágtekjumörkum, búa við verulegan skort á efnislegum gæðum eða búa á heimilum þar sem 

vinnuþátttaka er mjög lítil.  Almennt má segja að einstæðir foreldrar og þeir sem búa einir án 

barna séu í mestri hættu á að lenda undir lágtekjumörkum. Einstæðir foreldrar eru líklegastir 

til að lenda fyrir neðan lágtekjumörk eða 28,4%. Þar á eftir eru karlar sem búa einir, 25,2%. 

Árið 2011 áttu 78,4% einstæðra foreldra á landsvísu erfitt með að ná endum saman og 67,5% 

þeirra greina frá því að þeir eigi erfitt með að mæta óvæntum fjárhagsútlátum (Hagstofa 

Íslands, 2011). Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna barna greiðist með barnabótum, 

barnabótaauka og meðlagi ef við á. Þá er gert ráð fyrir að húsnæðiskostnaði sé fyrst og 

fremst mætt með greiðslum vaxta- og húsaleigubóta en einnig er gert ráð fyrir þessum 

kostnaði í grunnfjárhæðinni (Kristín Einarsdóttir, 2011).  

Einn af þeim hópum sem líklegt er að lendi undir lágtekjumörkum eru ungar einstæðar 

mæður með lítinn fjölskyldustuðning. Sýnt hefur verið fram á að einstæðar mæður sem búa 

við þannig kjör reiða sig frekar á velferðarkerfið. Erfitt er fyrir þessar ungu konur að afla sér 

menntunar og fátækt er ekki óalgeng meðal þeirra (Hanna, 2001). Sýnt hefur verið fram á að 

tekjur geta haft mikil áhrif á þroska og líðan barna. Atvinnumissir foreldra, fjárhagsáhyggjur 

og sálræn þjáning hefur áhrif á foreldrafærni og þar með lífsgæði bæði foreldra og barna. 

Lítil innkoma getur haft áhrif á bolmagn foreldra, sem dæmi hvað varðar það að kaupa góðan 

mat og fjárfesta í bókum sem efla þroska barna ásamt öðru er þeim tengist (Gennetian, 

Castells, og Morris, 2010). 

Fræðimenn beita gjarnan svokölluðu barnasjónarhorni í rannsóknum og benda á að 

hefðbundnar fátæktarmælingar leggi að mestu áherslu á að meta lífskjör fjölskyldunnar í 

heild sinni og því skorti oft á tíðum sjónarhorn barnsins hvað varðar aðstæður þess og kjör. 

Við notkun þessa sjónarhorns í fátæktarrannsóknum hefur komið í ljós að stór hluti foreldra 

sem búa við fátækt neitar sér oft um hluti til þess að geta veitt börnum sínum það sem þeir 

telja nauðsynlegt. Þannig ná foreldrar að hlífa börnum sínum við því að líða skort og veita 
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þeim jafna möguleika á við jafnaldra þeirra. Þetta á þó aðallega við þegar fátækt er 

tímabundin (Guðný Björk Eydal og Jeans. C.L., 2008). 

Erlendar rannsóknir benda til þess að í bæjarfélögum og hverfum sem eru fjárhagslega illa 

stödd, séu íbúar berskjaldaðri fyrir ofbeldi, hafi lakari aðgang að heilbrigðis- og 

félagsþjónustu og almennt lakari geðheilsu en íbúar í hverfum eða bæjarfélagi sem er 

fjárhagslega vel stætt (Samuels-Dennis, Ford-Gilboe, Wilk, Avison, og Ray, 2010). Þetta er 

eitthvað sem hefur kannski ekki átt við á Íslandi, en með öllum þeim niðurskurði sem átt 

hefur sér stað í kjölfar efnahagskreppunnar s.l. ár, er vert að staldra við og hafa í huga að 

þetta er eitthvað sem kann að vera hægt að yfirfæra á illa stödd íslensk sveitarfélög. Nýleg 

íslensk rannsókn sýnir að algengara sé að heimilistekjur séu lægri hjá konum sem hafa verið 

beittar ofbeldi en þeim sem hafa ekki orðið fyrir ofbeldi (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. 

Arnalds. 2010). 

Rannsókn Hörpu Njáls (2003) leiddi í ljós að fátækt hefur marga fylgikvilla og voru 

þunglyndi og kvíði mjög algengir fylgikvillar meðal viðmælenda í þeirri rannsókn. Einnig kom 

fram að börn fátækra þjáðust af þunglyndi og kvíða vegna stöðu heimilisins. Þegar einstæðir 

foreldrar voru spurðir um hvort þeir teldu að efnahagshrunið hefði haft áhrif á lífsgæði barna 

þeirra töldu rétt innan við 40% svo vera. Sú félagslega þjónusta sem er í boði í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig getur haft mikil áhrif á velferð barna einstæðra foreldra og hversu vel 

þeim tekst að búa börnum sínum eðlilegt og mannsæmandi líf (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2012). Í rannsókn Sigrúnar og Sólveigar kom einnig í ljós að einstæðir 

foreldrar bjuggu við lakari heilsu, bæði andlega og líkamlega, en einstaklingar úr öðrum 

fjölskyldugerðum. Að auki er þar bent á að þegar um sé að ræða ákveðinn samfélagshóp, eða 

eins og hér um ræðir, ákveðna fjölskyldugerð (einstæðar mæður), þá eigi sá hópur meira 

undir högg að sækja en aðrir. Getur þá skipt sköpum að möguleiki sé á aðstoð, ráðgjöf og 

fræðslu til að ráða betur við aðstæðurnar. Með slíkri þjónustu má koma í veg fyrir frekari 

afleiðingar af vanda sem upp er kominn en það felur þá í sér annars stigs forvörn. Það er í 

anda nútíma forvarnarhugsunar að gefa foreldrum sem hafa lakari forsendur en aðrir, ekki 

síst einstæðum mæðrum, kost á viðtalsþjónustu og það var skýr ósk einstæðra foreldra sem 

tóku þátt í rannsókn Sigrúnar og Sólveigar (2009). 
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2.2.2 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

Hluti af þjónustu sveitarfélaganna er fjárhagsaðstoð sem ætlað er að koma til móts við 

tímabundna erfiðleika. Fjárhagsaðstoð félagsþjónustu sveitarfélaga er svokölluð 

neyðaraðstoð og er síðasti hlekkurinn í öryggisneti velferðarkerfisins sem nýtist ef fólk lendir 

í erfileikum og það getur ekki tryggt sér framfærslu. Í flestum tilvikum er fjárhagsaðstoð veitt 

í þrjá mánuði eða minna til einstaklings á hverju ári (Halla Jónsdóttir, 2012). Í lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga segir að markmið hennar sé að „tryggja fjárhagslegt og 

félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar“ (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991, 1. gr.). Sveitarfélögunum ber samkvæmt lögunum að setja sér 

reglur um fjárhagsaðstoð, en þeim er í sjálfsvald sett hvernig þau haga framkvæmd hennar, 

að því tilskildu að þau uppfylli skilyrði laga, sbr. 12. gr.  

Sveitarfélögum er skylt að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna 

sem ekki geta séð sér og sínum farborða án aðstoðar. Samkvæmt 13 gr. laganna er íbúi sá 

sem á lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi. Þeir sem eiga því rétt á að sækja um 

fjárhagsaðstoð þegar við á eru þeir íbúar sveitarfélags með lögheimili þar sem eru eldri en 18 

ára. Fjárhagsaðstoð getur verið tvenns konar, hvort heldur sem er lán eða styrkur. Er það 

metið á einstaklingsvísu við hverja umsókn (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, 

1. gr.). 

Sveitarfélagið sem mæðurnar búa í veitir líkt og meginþorri sveitarfélaga fjárhagsaðstoð á 

grundvelli svonefndrar B-leiðar, þ.e. við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar er gert ráð fyrir að 

kostnaður vegna barna greiðist af barnabótum, barnabótaauka og meðlögum ef við á. Þá er 

gert ráð fyrir að húsnæðiskostnaði sé fyrst og fremst mætt með greiðslum vaxta- og 

húsaleigubóta en einnig er gert ráð fyrir honum í grunnfjárhæð.  

Frá árinu 1987 hefur Hagstofa Íslands leitað upplýsinga frá sveitarfélögum árlega um 

fjárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónustu og dagvistun barna á einkaheimilum. Árið 2010 

fengu 6.910 íslensk heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og hafði heimilum sem þáðu slíkar 

greiðslur fjölgað um 916 (15,3%) frá árinu áður. Árið 2009 hafði heimilum sem þáðu slíkar 

greiðslur fjölgað um 965 (19,2%) frá árinu áður. Árið 2003 þáðu 6.312 heimili fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga en til ársins 2007 fækkaði þeim jafnt og þétt eða sem nam 32% á öllu tímabilinu 

(Hagstofa Íslands, 2012a). 
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Frá árinu 2008 til 2010 jukust útgjöld sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar um tæpar 

1.302 milljónir eða rúmlega 77%, en á föstu verðlagi jukust þau um rúm 50%. Fjölmennasti 

hópurinn sem fékk fjárhagsaðstoð árið 2010 var sem fyrr einstæðir barnlausir karlar (43,6% 

heimila) og einstæðar konur með börn (27,1% heimila). Á heimilum sem fengu 

fjárhagsaðstoð árið 2010 bjuggu 11.468 einstaklingar eða 3,6% þjóðarinnar, þar af voru 

3.974 börn (17 ára og yngri) eða 5% barna á þeim aldri. Árið 2008 bjuggu 9.097 einstaklingar 

eða 2,8% þjóðarinnar á slíkum heimilum, þar af voru 3.587 börn eða 4,5% barna (Hagstofa 

Íslands, 2012a).  

2.3 Áföll og ofbeldi 

Fæstir fara áfallalaust í gegnum lífið. Áfall er atburður þar sem sem einstaklingur upplifir ógn 

eða hjálparleysi. Að upplifa áfall getur bæði þýtt að verða sjálfur fyrir áfalli eða verða vitni að 

atburði sem kallar fram einkenni (APA, 2000). Margir álagsvaldar geta talist til áfalls, svo sem 

andlát ástvinar, veikindi, ógn við eigin velferð, náttúruhamfarir, stríð eða alvarlegt ofbeldi. 

Um 40 – 70 % einstaklinga lenda í áfalli einhvern tíma á lífsleiðinni (Yull, Williams og Joseph, 

1999). Samspil innri og ytri þátta gerir það að verkum að þó svo að tveir aðilar lendi í sama 

áfallinu þá þróa þeir ekki endilega með sér sömu einkenni. Þegar bornir eru saman hópar 

sem lent hafa í áföllum í æsku og þeir sem hafa lent í áföllum á fullorðinsárum sýna 

rannsóknir að áhrifin eru meiri hjá þeim sem verða fyrir áfalli í æsku (Seng, Sperlich, og Low, 

2008).  

Ofbeldi gegn konum á sér langa sögu sem samfélagslegur raunveruleiki. Á Íslandi er 

ofbeldi í nánum samböndum alvarlegt þjóðfélagsmein, líkt og í öðrum löndum. Ofbeldi eitrar 

út frá sér og inniber mikla skerðingu á möguleikum og lífsgæðum þeirra sem verða fyrir því, 

auk þess sem það setur mark sitt á alla samfélagsþróun sem mikið og eyðileggjandi 

samfélagsmein (Ingólfur V. Gíslason 2008). Í íslenskri rannsókn frá 2010 á ofbeldi á konum 

18-80 ára, var sýnt fram á að marktækur munur væri á tíðni ofbeldis og líkamlegs ofbeldis 

eftir heimilistekjum. Hærra hlutfall kvenna, þar sem heimilistekjur voru undir 250.000, hafði 

orðið fyrir ofbeldi en þar sem heimilistekjur voru hærri. Leiddar hafa verið að því líkur að 

konur með lægri laun kunni að vera háðari maka sínum fjárhagslega og því erfiðara fyrir þær 

að verjast ofbeldinu eða slíta sambandinu (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds. 2010).  

Í sömu rannsókn Elísabetar og Ásdísar, koma fram mikilvægar upplýsingar varðandi það 

sveitarfélag sem mæðurnar eru búsettar í. Í rannsókninni, sem fram fór árið 2008, var hlutfall 
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18 til 80 ára kvenna sem höfðu orðið fyrir ofbeldi eftir 16 ára aldur í nánu sambandi, kannað í 

hverjum landshluta. Lítill munur var á tíðni ofbeldis eftir landshlutum, en sláandi er að 

bæjarfélagið sem mæðurnar í þessari rannsókn bjuggu í sker sig úr með hæstu 

ofbeldistíðnina hvort sem konur höfðu orðið fyrir því á æviskeiðinu eða á síðustu 12 

mánuðum áður en rannsóknin var gerð. Næsthæst er tíðni ofbeldis á höfuðborgarsvæðinu, á 

Norðurlandi eystra og Austurlandi (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds. 2010).  

Samkvæmt samantekt Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar (WHO, 2005b) verður fimmta 

hver kona fyrir ofbeldi á lífsleiðinni. Árið 1998 var ofbeldi sem konur voru beittar af 

nákomnum aðila í tíunda sæti dánarorsaka kvenna á aldrinum 15-44 ára (WHO, 2005a). 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir (2010) greinir frá í rannsókn sinni, þar sem hún skoðar áhrif 

ofbeldis í nánum samböndum á heilsufar kvenna, að marktækt fleiri einstæðar eða fráskildar 

konur voru beittar ofbeldi í samanburði við þær sem voru giftar eða í sambúð. Það sama kom 

í ljós þegar skoðað var andlegt og kynferðislegt ofbeldi. Einnig kom í ljós að þær konur sem 

voru minna menntaðar eða þær konur sem einungis höfðu lokið grunn- eða 

menntaskólaprófi samanborið við þær sem lokið höfðu háskólanámi upplifðu meira líkamlegt 

og andlegt ofbeldi. Í fræðiritum er orðið ofbeldi notað um mismunandi hugtök. Í þessari 

rannsókn eru notuð orðtökin: Líkamlegt ofbeldi þar sem gerandinn er þekktur, líkamlegt 

ofbeldi þar sem gerandinn er ókunnur, kynferðislegt ofbeldi þar sem gerandinn er þekktur og 

kynferðislegt ofbeldi þar sem gerandinn er ókunnur og kynferðisleg snerting innan við 18 ára 

aldur.  

Einstaklingar sem alast upp við líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi bera ævilanga byrði af 

bæði hegðunartengdum og líffræðilegum vandamálum. Í köldum fjölskyldum þar sem alúð 

og andleg næring er lítil, hefur það sýnt sig að þessi börn glíma við ævilöng tilfinningaleg 

vandamál. Sum þessara áhrifa eru jafnframt sýnileg í formgerð heilans og virkni og valda 

þegar til lengri tíma er litið áhættu á þunglyndi og áfallastreituröskun (Garner og Shonkoff, 

2012).  

Hér á landi hafa um það bil 10% kvenna verið beittar ofbeldi í nánu sambandi og af öðrum 

körlum. Um 4% hafa orðið fórnarlömb líkamlegs ofbeldis bæði af hendi núverandi eða 

fyrrverandi maka og annarra, tæp 3% hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og þar á meðal 

höfðu rúmlega 1% orðið fyrir nauðgun eða tilraun til nauðgunar (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís 

A. Arnalds. 2010). Konur sem upplifað hafa ofbeldi í nánu sambandi eru líklegri til að þjást af 
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hjarta- og æðasjúkdómum, langvinnum verkjum, bakvandamálum, liðagigt, astma, 

taugaskaða, lungnaþembu eða öðrum lungnasjúkdómum. Auk þess eru þær líklegri til að 

þjást af þunglyndi eða öðrum geðrænum sjúkdómum (Cocker, Smith og Fadden, 2005). Eins 

mikil áhrif og ofbeldi hefur á geðheilsu kvenna, þá eru vissulega önnur áföll á fullorðinsárum 

sem einnig hafa sterk tengsl við geðgreiningar líkt og áfallastreituröskun og hafa varanleg 

áhrif á líf kvenna. Þar má nefna hjónaskilnað (Lucas, 2005), skyndilegt andlát ástvinar 

(Kessler, 1995), alvarlegt slys hjá einstaklingi eða einhverjum nákomnum (Creamer, Burgess 

og McFarlane, 2001). Fólk sem verður fyrir heimilis- og/eða kynferðislegu ofbeldi getur 

einnig þróað með sér áfallastreituröskun (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 

2001). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur sett fram þríþætta skilgreiningu á ofbeldi 

gagnvart börnum: Líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi. Líkamlegt, andlegt og 

kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er ólíkt, en þó hefur það í öllum tilvikum mikil áhrif á 

líf, heilsu og þroska barnsins sem um ræðir (Butchart o.fl., 2006). 

Árið 2010 bárust 9.233 tilkynningar til barnaverndarnefndar á Íslandi. Þar af voru 30,5% 

tilkynningar vegna vanrækslu og 21,6% vegna ofbeldis. Þegar nánar var skoðað hvers konar 

vanræksla var algengust, voru 25,9% tilkynninga vegna vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit 

og næst kom vanræksla varðandi nám eða 1,1%. Algengasta tilkynningin um ofbeldi gagnvart 

börnum var tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi sem var 11,6%. Líkamlegt ofbeldi var 5,7% og 

kynferðislegt var 4,7% (Barnaverndarstofa, 2011).  

Fræðimenn telja að ofbeldi í æsku hafi sérlega slæm áhrif á líkamlegt og andlegt heilsufar 

allt frá barnæsku og inn í fullorðinsárin og sérstaklega hafi það slæm áhrif á færni 

einstaklingsins til að sinna daglegum athöfnum, svo sem vinnu og fjölskyldu (Greenfield og 

Marks, 2009). 

Rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2000 leiddi í ljós að kynferðislegt ofbeldi gagnvart 

börnum viðgengst alls staðar. Enginn landshluti er laus við þessa tegund ofbeldis og heldur 

engin stétt. Úrtakið var 1.500 manna slembiúrtak þar sem svarhlutfallið var 50% og skiptist 

ekki alveg jafnt milli kynja en svarhlutfall var 59% konur á móti 41% karlmenn. Þetta er talið 

benda til þess að börn úr allskonar fjölskyldum geti orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og hvorki 

peningar né stéttarstaða tryggi að börn sleppi við slíkt. Samkvæmt þessari rannsókn höfðu 

17% orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur, eða 122 einstaklingar sem svöruðu 
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könnuninni, af þeim voru 80% stúlkur og 20% drengir. Miðað við kynjaskiptinguna í 

rannsókninni þýðir þetta að 23% stúlkna á móti 8% drengja hafi orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi á Íslandi (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). 

Í bandarískri rannsókn sem gerð var á einstaklingum með geðræn vandamál, 50 ára og 

eldri, sem orðið höfðu fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku, kom í ljós meiri byrði líkamlegra 

sjúkdóma og hærri blóðþrýstingur. Líkamleg hnignun og sjúkdómsbyrði þeirra sem höfðu 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku var sambærileg því að átta ár bættust við aldur 

viðkomandi. Færniskerðing við athafnir daglegs lífs (ADL) og of hár blóðþrýstingur var 

sambærilegt því að tuttugu ár bættust við lífaldur viðkomandi (Talbot o.fl., 2009). 

Niðurstöður nýrrar íslenskrar rannsóknar sem gerð var á sjö fullorðnum konum sem orðið 

höfðu fyrir endurtekinni kynferðislegri misnotkun í æsku sýna að áfallið hefur fylgt þeim alla 

tíð og haft neikvæð áhrif á heilsu þeirra og lífsgæði. Mikil streita einkenndi æsku þeirra og 

unglingsár, þær voru óánægðar í skóla, lentu í einelti og bjuggu við stanslausan ótta. 

Viðvarandi streita bælir niður ónæmiskerfið og voru konurnar allar með mismunandi andleg 

og líkamleg sjúkdómseinkenni sem hafa háð þeim allt til dagsins í dag. Þau sjúkdómseinkenni 

sem komu fram hjá konunum voru móðurlífsvandamál ásamt óútskýrðum verkjum, 

vöðvabólga sem hafði varað allt frá barnæsku, fæðingarþunglyndi var algengt meðal þeirra 

og þær áttu mjög erfitt með að tengjast börnum sínum. Þær áttu erfitt með að snerta börnin 

sín því öll snerting virtist röng og einnig höfðu þær tilhneigingu til að ofvernda börnin og 

treysta engum fyrir þeim. Allar hófu konurnar að stunda kynlíf fyrir 13 ára aldur og flestar 

sögðust hafa notað áfengi til að deyfa andlegan sársauka. Allar glímdu þær við einhvers 

konar átröskun og allar höfðu upplifað sjálfsvígshugsanir og verið haldnar sjálfseyðingarhvöt 

allt frá barnæsku fram á fullorðinsár. Fimm kvennanna höfðu greinst með vefjagigt og allar 

höfðu glímt við þunglyndi. Flestar kvennanna höfðu einnig orðið fyrir kynferðisofbeldi á 

fullorðinsárum (Sigrún Sigurðardóttir og Sólveig Halldórsdóttir, 2012). 

2.4 Áfallastreituröskun 

Margar rannsóknir á áfallastreituröskun (PTSD) hafa beinst að hermönnum eða fólki á 

átakasvæðum (Cross og McCanne, 2001). Áfallastreitueinkenni sem hermenn höfðu eftir fyrri 

heimsstyrjöldina voru kölluð „shell shock“ en eftir þá síðari voru einkennin kölluð „combat 

fatigue“. Í kringum 1960-1970 voru það svo mannréttindasamtök og feminískar hreyfingar 

sem tengdu áfallastreitueinkenni við kynferðis- og heimilisofbeldi (rape trauma syndrome og 
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battered woman syndrome) til að lýsa viðbrögðum kvenna við slíku ofbeldi (Ford, 2009). 

Undanfarin ár hafa þó rannsóknir á áfallastreitu hjá almennum borgurum færst í vöxt, s.s. hjá 

fórnarlömbum glæpa, kynferðisofbeldis, líkamlegs ofbeldis, slysa og náttúruhamfara og 

einnig fjalla allmargar rannsóknir um áfallastreitu meðal einstæðra mæðra. 

Áfallastreituröskun var fyrst formlega skilgreind sem geðröskun í þriðju útgáfu 

greiningarkerfis bandarísku geðlæknasamtakanna sem kom út árið 1980 (Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders, DSM-III). Röskuninni var bætt við í kjölfar þess að 

bandarískir hermenn snéru heim úr Víetnamstríðinu, en margir sýndu öfgafull einkenni 

streitu og kvíða löngu eftir heimkomu og engin formleg greining var þá til sem flokka mætti 

slíkt undir. Áfallastreituröskun er ólík öðrum röskunum í DSM-IV kerfinu að því leyti að 

nauðsynleg skilyrði fyrir greiningu eru að hafa upplifað, orðið vitni að eða að hafa staðið 

frammi fyrir utanaðkomandi atburði sem valdið hefur áfalli (APA, 2000). Jafnvel þótt 

einkenni áfallastreitu séu til staðar hjá einstaklingi án þess að hann hafi orðið fyrir sérstöku 

áfalli, þá uppfyllir einstaklingurinn ekki greiningu áfallastreituröskunar (McNally, 2003). Þetta 

skilyrði fyrir utanaðkomandi áfalli til að greinast með áfallastreituröskun hefur sætt mikilli 

gagnrýni því rannsóknir hafa sýnt að t.d. þunglyndir sem ekki hafa orðið fyrir áfalli sýna 

áfallastreitueinkenni (Bodkin, Pope, Detke, og Hudson, 2007).  

Þetta gæti meðal annars verið vegna þess að skörun er á greiningarskilyrðum þunglyndis 

og áfallastreituröskunar, t.d. eru svefnvandamál, einbeitingarörðugleikar og minni áhugi á að 

taka þátt í athöfnum einkenni í báðum röskunum (Stein, Friedman og Blanco, 2011). Einnig 

sýna sumar rannsóknir að jafnvel þótt fólk verði fyrir miklu áfalli þá skipti geðheilsa fyrir 

áfallið og félagslegur stuðningur eftir áfallið meira máli en hversu magnþrungið áfallið var 

sem talið var vera orsök einkenna (Ozer, Best, Lipsey og Weiss, 2003). Þrátt fyrir þessa 

gagnrýni er ljóst að einkenni áfallastreituröskunar geta verið alvarleg og skert verulega líf 

einstaklings og haft áhrif á fólkið í kringum hann. 

Röskunin á sér stað þegar einstaklingur hefur upplifað mjög alvarlegt atvik/áfall eða 

jafnvel röð atvika. Á meðan sjálft atvikið/áfallið gengur yfir upplifir einstaklingurinn gjarnan 

hræðslu og vanmátt. Eftir að atvikið hefur liðið hjá verða ýmsar sálrænar breytingar á 

einstaklingnum og hugsanahætti hans (Tolin og Foa, 2006). Tolin og Foa (2006) taka þó fram 

að ekki þrói allir með sér áfallastreituröskun þrátt fyrir að hafa lent í hörmulegum atburði. 

Erfitt sé þó að segja til um það hverjir muni upplifa áfallastreituröskun því enn sé ekki vitað 
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hvers vegna sumir fái röskunina í kjölfar áfalls en aðrir ekki. Líklegt þykir að alvarleiki 

atburðar og persónuleiki einstaklingsins spili þar saman.  

 

Einkenni og greiningarviðmið  

Fimmta útgáfa greiningarkerfis bandarísku geðlæknasamtakanna (DSM-5) kemur út í maí 

2013 og verða á henni einhverjar breytingar. Hér er fjallað um greiningarviðmið 

áfallastreituröskunar eins og þau voru skilgreind á þeim tíma er gagnaöflun og úrvinnsla 

gagna fór fram. 

Í greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna (DSM-IV-TR), er áfallastreituröskun sett 

í flokk með kvíðaröskunum. Til að uppfylla greiningu áfallastreituröskunar þarf viðkomandi 

að sýna ákveðin einkenni; endurupplifanir, forðun/doða og ofurárvekni, eftir að hafa 

upplifað atburð sem ógnaði lífi og velferð einstaklingsins eða annarra í kring. Einstaklingurinn 

þarf einnig að hafa upplifað mikinn ótta, skelfingu eða hjálparleysi við atburðinn (APA, 2000). 

Fyrsta gerð einkenna eru endurupplifanir. Þær birtast þannig að viðkomandi losnar ekki 

við óvelkomnar minningar um áfallið. Þessar endurupplifanir geta birst í 

draumum/martröðum, verið ósjálfráðar ímyndanir, hugsanir eða ofskynjanir. Í sjaldgæfum 

tilvikum upplifa einstaklingar með áfallastreituröskun hugrof (e. dissociative state) sem geta 

varað frá nokkrum sekúndum til nokkurra daga. Þetta ástand einkennist af ljóslifandi 

sjónrænum eftirmyndum (e. flashback) þar sem hljóð eða önnur skynhrif geta fylgt. Þá er 

eins og atburðurinn eigi sér stað á því augnabliki. Algengt er að þessar endurupplifanir eigi 

sér stað þegar einstaklingur á síst von á og veldur það því mikilli vanlíðan og truflun í daglegu 

lífi. Áreiti eða atburðir sem minna á eða líkjast á einhvern hátt áfallinu geta valdið sálrænni 

vanlíðan og/eða lífeðlislegri svörun (sem dæmi má nefna að finna fyrir skelfingu ef einhver 

öskrar í návist viðkomandi sem upplifað hefur ofbeldi eða við smá jarðskjálfta eftir að hafa 

slasast í jarðskjálfta áður) (APA, 2000). 

Annað megineinkenni áfallastreituröskunar lýsir sér í flótta eða forðun frá áreiti sem 

minnir á áfallið og tilfinningadofa varðandi viðbrögð. Einstaklingar leggja þannig töluverða 

fyrirhöfn á sig til að forðast staði, fólk eða athafnir sem minna á áfallið og forðast hugsanir, 

minningar eða tilfinningar sem tengjast áfallinu. Minni áhugi er fyrir hlutum sem áður þóttu 

mikilvægir og þátttaka í daglegu lífi minnkar. Einnig er algengt að fólk muni ekki eftir 

mikilvægum þáttum atburðarins. Tilfinningadeyfð (á sérstaklega við um tilfinningar sem 
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tengjast nánd), minni svörun við ytri áreitum og tilfinning um að hafa glatað tengslum við 

aðra eru einkenni sem birtast oft fljótlega eftir áfallið. Þessi einkenni geta haft slæmar 

afleiðingar fyrir sambönd einstaklinga við aðra, þá sérstaklega samband við maka. Sumir fá 

tilfinningu um að eiga sér ekki bjarta framtíð og að stutt sé eftir (APA, 2000). 

Þriðja gerð einkenna er aukin árvekni og lífeðlisleg svörun. Fólk með áfallastreituröskun er 

þannig sífellt á varðbergi og eins og það sé hengt upp á þráð. Áreiti sem minnir fólk á 

atburðinn getur þannig samstundis orsakað mikla skelfingu og flótta. Þolendur verða oft 

hvumpnir, þannig að þeim bregður auðveldlega og þeir sýna ýkt viðbrögð við áreiti sem 

minnir á atburðinn. Einstaklingar þjást oft af svefnleysi, einbeitingarleysi, eiga auðvelt með 

að verða pirraðir og fá jafnvel reiðiköst (APA, 2000).  

Einkennin verða að vera til staðar í að minnsta kosti einn mánuð og valda klínískt 

marktæku uppnámi og skerðingu á lífsgæðum viðkomandi til að uppfylla greiningarviðmið 

fyrir áfallastreitursökun (APA, 2000).  

Ef áfallastreituröskun varir styttra en þrjá mánuði kallast hún bráð (e. acute) en ef hún 

varir lengur en það er hún talin langvarandi (e. chronic). Þegar einkennin koma ekki fram fyrr 

en að minnsta kosti hálfu ári eftir áfallið er talað um seinkaða áfallastreituröskun (e. delayed 

onset) (APA, 2000). 

Önnur algeng einkenni áfallastreituröskunar, sem eru þó ekki skilyrði fyrir greiningu en 

rannsóknir hafa sýnt fram á að tengjast áfallastreituröskun, eru: Sektarkennd, sjálfskaðandi 

og hvatvís hegðun, hugrofseinkenni, skömm, örvænting, vonleysi og jafnvel 

persónuleikabreytingar. Sókn í vímugjafa til að deyfa kvíða og spennu, þunglyndi og 

langvarandi fjarvistir frá vinnu eru einnig fylgifiskar áfallastreituröskunar (APA, 2000), en 80% 

af þeim sem greinast með áfallastreituröskun uppfylla skilyrði fyrir aðra DSM-IV röskun 

(Kessler, o.fl., 1995). Þá hefur verið sýnt fram á tengsl áfallastreituröskunar við sjúkdóma 

sem tengjast hjarta- og æðakerfi (t.d. of háan blóðþrýsting), meltingarkerfi (t.d. magasár), 

innkirtlakerfi, öndunarkerfi (t.d. berkjuastma) og taugakerfi (Sher, 2004). 

    

Tíðni áfallastreituröskunar  

Algengi áfallastreituröskunar er breytilegt eftir tegundum áfalla (Kessler, o.fl., 1995). 

Viðamikil bandarísk rannsókn frá árinu 1995 sýndi að lífstíðaralgengi áfallastreituröskunar er 

7,8% (Kessler, o.fl., 1995). Eftir áfall er talið að 20-30% kvenna og 8-13% karla þrói með sér 
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einkenni áfallastreituröskunar. Um helmingur þeirra nær sér án meðferðar innan þriggja 

mánaða eftir áfallið (Kessler, o.fl., 1995). Enn fleiri upplifa áfallastreitueinkenni í kjölfar áfalla 

án þess að uppfylla öll greiningarviðmið áfallastreituröskunar (Norris og Slone, 2007). Árið 

2010 var gerð samantektarrannsókn þar sem borin voru saman gögn úr 25 rannsóknum um 

áföll og áfallastreituröskun sem safnað var á Norðurlöndunum (m.a. voru fjórar rannsóknir 

frá Íslandi) á árunum 1996-2008. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að áfallastreituröskun mældist 

13,8% hjá körlum og 27,5% hjá konum sem höfðu orðið fyrir áfalli af völdum hamfara, slysa, 

ástvinamissis, þess að greinast með lífshættulegan sjúkdóm eða ofbeldis. Þessa háu tíðni 

áfallastreituröskunar í rannsókninni má m.a. rekja til þess að hún er byggð á mörgum 

hentugleikaúrtökum (Ditlevsen og Elklit, 2010). Íslensk rannsókn frá árinu 2008 sem skoðaði 

einkenni áfallastreituröskunar hjá háskólanemum leiddi í ljós að 24% af þeim sem greindu frá 

því að hafa lent í einhverju áfalli voru með væg til alvarleg einkenni áfallastreituröskunar 

(Karen Ragnarsdóttir og María Ögn Guðmundsdóttir, 2008).  

Tolin og Foa (2006) telja einnig að það séu töluvert meiri líkur á því að konur fái einkenni 

áfallastreituröskunar og rekja það til þess að konur eru líklegri til að lenda í áfallatengdum 

atburðum á borð við kynferðislegt ofbeldi. Slíkt ofbeldi er talið kalla fram alvarlegri einkenni 

áfallastreituröskunar en annars konar ofbeldi. Langvarandi áföll geta þróast yfir í 

áfallastreituröskun (PTSD) með ótal sálræn og líkamleg sjúkdómseinkenni (Sigrún 

Sigurðardóttir og Sólveig Halldórsdóttir, 2012).  

Þó að rannsóknir sýni að 20 -30% kvenna upplifi áfallastreitu (PTSD) einhvern tíma á 

lífsleiðinni er talið að sú tíðni dreifist ekki jafnt milli hópa kvenna (Samuels-Dennis, Ford-

Gilboe, og Ray, 2011). Giftar konur virðast hafa minni líkur á að þróa með sér áfallastreitu 

eða 8%, ógiftar konur 17% og fráskildar konur 23% (Bassuk, 1998; Tolman og Rosen, 2001). 

Sýnt hefur verið fram á að tíðni áfallastreitu (PTSD) sé þrisvar sinnum hærri hjá mæðrum 

sem eru einstæðar, heimilislausar eða háðar fjárhagsaðstoð, en hjá mæðrum úr almennu 

þýði. Mæður háðar aðstoð félagsþjónustunnar virðast því vera líklegastar til að þróa með sér 

áfallastreituröskun (30%) einhvern tíma á lífsleiðinni (Samuels-Dennis o.fl., 2011).  Þó svo að 

það hafi ekki verið rannsakað kerfisbundið, þá sýna rannsóknir að líkamlegt og kynferðislegt 

ofbeldi af hendi ókunnugs ásamt líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi af völdum maka sé 

algengara hjá konum sem háðar eru fjárhagsaðstoð, borið saman við konur almennt 

(Breslau, Chilcoat, Kessler, Peterson, og Lucia, 1999; Tolman og Rosen, 2001). 
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Rannsóknir hafa sýnt að hæstu tíðni áfallastreituröskunar megi rekja til ofbeldisverka, t.d. 

líkamsárása eða kynferðislegs ofbeldis og þá sérstaklega nauðgana (Kessler, o.fl., 1995). Í 

rannsókn á þolendum nauðgana kom í ljós að um 95% fórnarlamba uppfylltu 

greiningarskilyrði fyrir bráða áfallastreitu tveimur vikum eftir árásina, sem bendir til þess að 

flestir upplifi einkenni röskunarinnar fyrstu vikurnar eftir áfallið. Þremur mánuðum eftir 

árásina voru 50% ennþá með einkenni og 25% sýndu enn einkenni 4-5 árum eftir að hafa 

verið nauðgað, án þess að hafa hlotið viðeigandi meðferð (Foa og Riggs, 1995). Í rannsókn 

Breslau og félaga frá árinu 1998 (Breslau, Kessler, Chilcoat, Schultz, Davis og Andreski, 1998) 

kom í ljós að mestu líkurnar á að greinast með áfallastreituröskun væru eftir líkamlegt 

ofbeldi (þar með talið kynferðislegt ofbeldi), samanborið við slys, náttúruhamfarir, að 

greinast með lífshættulegan sjúkdóm, að vera vitni að dauða einhvers, sjá látna og að komast 

að því að einhverjum sem er manni náinn hafi verið nauðgað, verið ráðist á hann eða hann 

lent í slysi (Breslau, o.fl., 1998).  

Meðan margar rannsóknir skoða áfallastreitu í kjölfar stríðsátaka og hryðjuverka, þá eru 

eldgos, jarðskjálftar og snjóflóð hamfarir sem íslenska þjóðin kannast vel við.  Rannsóknir 

sýna að algengi áfallastreituröskunar eftir náttúruhamfarir er minna en eftir áföll af völdum 

manna (Norris o.fl., 2002). Ástæðan fyrir þessum mun gæti verið sú að í rannsóknum á 

þolendum áfalla af manna völdum er úrtakið yfirleitt afmarkaður hópur fólks sem hefur orðið 

fyrir beinum áhrifum af áfallinu. Hins vegar, í rannsóknum á náttúruhamförum eru úrtökin 

yfirleitt fólk sem bjó í samfélaginu þar sem hamfarirnar áttu sér stað, sem varð mögulega 

fyrir einhverjum afleiðingum af hamförunum. Þessi úrtök eru þannig líkleg til að innihalda 

einstaklinga sem voru ekki bein fórnarlömb hamfaranna (Galea, Nandi og Vlahov, 2005). 

Þegar fræðilegar rannsóknir eru dregnar saman, þá sést að einstæðar mæður virðast 

glíma við verra heilsufar en konur almennt; þunglyndi, streita og almenn lífsgæði virðast 

lakari hjá einstæðum mæðrum en hjá giftum konum. Rannsóknir sýna að einstæðar mæður 

skynja einnig minni félagslegan stuðning, minni félagslega þátttöku og minni tengsl við vini 

og fjölskyldu en giftar mæður. Tekjur hafa einnig mikil áhrif á líðan og lífsgæði einstæðra 

mæðra og þær lýsa depurð, örvæntingu, ótta og viðkvæmni. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

hærri tíðni ofbeldis hjá konum sem eru með lágar tekjur. Marktækt fleiri einstæðar eða 

fráskildar konur eru beittar ofbeldi í samanburði við þær sem eru giftar eða í sambúð. Það 

sama kom í ljós þegar andlegt og kynferðislegt ofbeldi var skoðað. Einnig kom í ljós að þær 



29 

konur sem voru minna menntaðar eða þær konur sem einungis höfðu lokið grunn- eða 

menntaskólaprófi samanborið við þær er lokið höfðu háskólanámi upplifðu meira líkamlegt 

og andlegt ofbeldi. Að sama skapi sýna rannsóknir að tíðni áfallastreitu (PTSD) sé þrisvar 

sinnum hærri hjá mæðrum sem eru einstæðar, heimilislausar eða háðar fjárhagsaðstoð, en 

hjá mæðrum úr almennu þýði. Einstæðar mæður háðar aðstoð félagsþjónustunnar virðast 

því vera líklegastar til að þróa með sér áfallastreituröskun (30%) einhvern tíma á lífsleiðinni. 

Þegar þessar fræðilegu staðreyndir voru teknar saman, þá vaknaði upp sú spurning hvort 

að það kynni að vera að mæður háðar aðstoð félagsþjónustunnar á Íslandi væru almennt 

með verri áfallasögu, glímdu e.t.v. frekar við áfallastreituröskun, hefðu meiri byrði andlegra 

og líkamlegra sjúkdóma og hvort þær sýndu öðruvísi hegðun og væru með slakari félagsleg 

tengsl en mæður sem ekki eru háðar aðstoð félagsþjónustunnar.  
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3 Aðferðir og gögn 

Til að leita svara við spurningunni um hvort munur sé á heilsufari, líðan, hegðun, félagslegum 

aðstæðum og áfallasögu einstæðra mæðra háðum fjárhagsaðstoð og einstæðra mæðra sem 

ekki njóta fjárhagsaðstoðar, var leitað til sveitarfélags á Íslandi þar sem hlutfall atvinnuleysis 

mælist hátt, sem og hlutfall einstaklinga á framfærslu sveitarfélagsins.  

Úrtakið í þessari rannsókn voru 40 einstæðar mæður á aldrinum 18-37 ára sem leitað 

höfðu til félagsþjónustunnar í sveitarfélaginu eftir fjárhagsstuðningi, en 

samanburðarhópurinn samanstóð af konum í óskráðri sambúð í þjóðskrá, á sama aldri og 

rannsóknarhópurinn og með búsetu í sama sveitarfélagi. Alls voru 227 konur í þjóðskrá sem 

féllu undir skilgreiningar samanburðarúrtaksins. Ákveðið var að afla gagna með tveimur 

matslistum, annars vegar með ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) 

fyrir aldurinn 18–59 ára: ASR sjálfsmatslista (Adult Self Report) og hins vegar með PDS 

áfallastreitugreiningarlistanum (Posttraumatic Diagnostic Scale). 

Rannsóknin hlaut leyfi Vísindasiðanefndar, skráningarnúmer 10-024-V1 og var hún 

tilkynnt til Persónuverndar, skráningarnúmer S5185/2011 (fylgiskjal nr.1). 

3.1 Rannsóknarhópurinn 

Þegar búið var að afla allra tilskilinna leyfa, var hringt í konurnar 25 er tekið höfðu þátt í 

styrkverkefni Velferðarmálaráðuneytisins árið 2010. Að auki bættust við 15 konur er féllu inn 

í þátttökuviðmið rannsóknarinnar og leitað höfðu eftir stuðningi sveitarfélagsins eftir að 

styrkverkefninu lauk. Alls voru 40 konur í rannsóknarhópnum. Tekin var ákvörðun um að 

hringja frekar í rannsóknarhópinn en að senda þeim kynningarbréf þar sem óskað var eftir 

þátttöku í rannsókninni.  Ef áhugi var fyrir hendi á að taka þátt, var tími bókaður fyrir konuna 

til að fylla út spurningalistana og konunni sent „kynningarbréf um vísindarannsókn“ 

(fylgiskjal nr. 2) þar sem framkvæmd og gagnsemi rannsóknarinnar var lýst.  

Konunum bauðst að hitta rannsakanda í húsnæði þjónustumiðstöðvar aldraðra í 

sveitarfélaginu. Á þeim fundi voru spurningalistarnir lagðir fyrir og yfirlýsing um samþykki 

fyrir þátttöku undirrituð (fylgiskjal nr. 3). Eins og búist var við, gekk treglega að fá konurnar 

til að mæta í uppgefna tíma. Ef þær mættu ekki í bókaðan tíma var hringt í þær og þeim 
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boðinn annar tími. Þannig tókst að fá til þátttöku og til að svara spurningalistum, 19 konur af 

40 úr rannsóknarhópnum. Gagnaöflun stóð yfir í tvo mánuði og inni í þeim tíma voru 

úthringingar til mæðranna. Að tveimur mánuðum liðnum höfðu 19 þátttakendur tekið þátt 

og talið var að ekki fengist frekari þáttaka og því ákveðið að gagnaöflun væri lokið. 

3.2 Samanburðarhópurinn 

Samanburðarhópurinn var fundinn með úrtaki úr þjóðskrá, sem aðgengileg er í gegnum 

skjalastjórnunarkerfið GoPro sem viðkomandi sveitarfélag notar. Alls voru 227 einstæðar 

mæður búsettar í sveitarfélaginu. Af þeim 227 konum er uppfylltu skilgreiningar 

samanburðarhópsins, fengu 104 konur kynningarbréf ásamt samþykktaryfirlýsingu, 

matslistum og frímerktu svarumslagi. Ákveðið var að velja fyrstu rúmlega 100 konurnar á 

listanum, þar sem áætlað var að þá næðist a.m.k. 40-50% svarhlutfall og ætla mætti að þá 

myndi samanburðarhópurinn samanstanda af u.þ.b. 40 konum líkt og rannsóknarhópurinn. 

Tuttugu bréf voru send til baka, vegna þess að viðtakandi fannst ekki eða var fluttur. Reynt 

var að finna ný heimilisföng á þær konur og listarnir sendir út að nýju, þrátt fyrir að búseta 

væri nú í öðru sveitarfélagi. Tveimur vikum eftir að bréfin voru send út, var aðeins ein kona 

búin að senda matslistana til baka. Í kjölfarið voru send bréf til áminningar og konurnar 

hvattar til að skila inn matslistunum. Eftir fjórar vikur var hringt í konurnar og þær hvattar til 

að senda listana til baka. Eftir það bárust 8 listar. Alls bárust því 9 svarlistar af þeim 104 sem 

sendir voru út. Líkt og með rannsóknarhópinn voru tveir mánuðir teknir í gagnaöflun.  

3.3 ASEBA mælitækið 

Þegar fullorðnar konur eiga í hlut, eins og í þessari rannsókn, er hægt að nota tvo matslista. 

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) fyrir aldurinn 18 – 59 ára, 

annars vegar sjálfsmatslista og hins vegar matslista fyrir aðstandendur. Í þessu tilviki var 

lagður fyrir ASR sjálfsmatslistinn (Adult Self Report). ASR listinn er fjórar blaðsíður, notaður 

var listi sem hefur útgáfunúmerið: ASR 02-2004. Á fyrstu tveimur síðunum er spurt um þætti 

er tengjast aðlögunarfærni einstaklinga í lífi og starfi. Spurt er um fjölda vina og samband 

einstaklingsins við þá, hjúskaparstöðu og samskipti við maka. Spurt er um fjölskylduhagi og 

samskipti við nánustu fjölskyldumeðlimi, atvinnuhagi síðustu sex mánuði og samskipti á 

vinnustað. Jafnframt er spurt um menntun og stöðu í námi (Achenbach og Rescorla, 2003, 

Halldór Sig. Guðmundsson, 2006). Saman mynda þessar upplýsingar fimm undirkvarða sem 

saman kallast aðlögunarfærni  (e.mean adaptive) eins og sýnt er á mynd 1.  
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 Mynd 1. Safnþáttur heildaraðlögunar og virkni ásamt undirþáttum ASR 18 til 59 ára  

Heimild: (Achenbach og Rescorla, 2003, Halldór Sig. Guðmundsson, 2006) 

 

Á ASR listanum eru einnig þrjár opnar spurningar um líkamleg og andleg veikindi, þar sem 

einstaklingurinn er beðinn um að lýsa helstu áhyggjum, helstu kostum og hæfileikum sínum 

(Achenbach og Rescorla, 2003, Halldór Sig. Guðmundsson, 2006). 

Á síðum þrjú og fjögur í ASR - listanum eru 123 spurningar eða fullyrðingar með þremur 

svarkostum; 0= ekki rétt, 1= að einhverju leyti eða stundum rétt og 3= á mjög vel við eða er 

oft rétt. Við úrvinnslu mynda svörin við fullyrðingunum safnþættina: Heildarerfiðleikar (Total 

problem), líðan (Internalizing) og hegðun (Externalizing) ásamt átta undirþáttum eða 

einkennaþáttum (e. syndrome scale).  

     

 

 

Mynd 2. Safnþættir og undirþættir (þáttabygging) ASR matslista 18-59 ára.   

Heimild: (Achenbach og Rescorla, 2003, Halldór Sig. Guðmundsson, 2006)  
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Í lok listans eru spurningar um neyslu tóbaks, áfengis og annarra vímuefna. Spurt er um 

tíðni reykinga, ölvunar og notkun lyfja án samráðs við lækni. Spurningarnar mynda kvarðann 

vímuefnaneysla (e.substance use) (Achenbach og Rescorla, 2003). 

Ákveðið var að skoða persónulega styrkleika mæðra í báðum hópum (e. personal 

strengths). Persónuleg færni er kvarði sem samanstendur af 11 spurningum á ASR-listanum. 

Spurningarnar sem tilheyra kvarðanum eru á blaðsíðu 3 og 4 á ASR-listanum. Kvarðanum var 

bætt við úrvinnslu 18-59 ára listanna árið 2007 og kemur einnig myndrænt fram við 

úrvinnslu með ADM tölvuforritinu (Achenbach, Newhouse og Rescorla, 2007). Á þessum 

kvarða eiga gildin að hækka þegar betri niðurstaða fæst á milli mælinga. 

ASEBA-listarnir, sem þýddir hafa verið á íslensku, spanna fjóra aldurshópa og ná frá eins 

og hálfs árs aldri upp í 90+ (ASEBA á Íslandi, e.d. b). Í þessari rannsókn verður eingöngu 

notast við sjálfsmatslista fyrir fólk á aldrinum 18-59 ára (skammstafað ASR-listar; e. Adult Self 

Report).  

Reiknaður var innri áreiðanleiki undirþátta og safnþátta ASEBA sjálfsmatslistanna fyrir 

þessa rannsókn (Cronbach alpha). Alpha stuðlar í töflu 1 sýna háan innri áreiðanleika (yfir 

0,7) nema varðandi hlédrægni og óframfærni og erfiðleika með hugsanir. Aðrir þættir gefa 

nánast sömu niðurstöðu og stöðlunarúrtak í handbókum matstækisins.  

Tafla 1. Innri áreiðanleiki (Alpha stuðlar) ASR 

  
    α= 

Líðan 
      0,81 

-Kvíði/þunglyndi 
  0,92 

-Hlédrægni/óframfærni 
  0,64 

-Líkamleg vanlíðan 
  0,90 

Hegðun 
  0,78 

-Reiði/ýgi hegðun 
  0,87 

-Óhlýðni/andfélagsleg hegðun 
  0,71 

-Uppáþrengjandi hegðun 
  0,70 

Erfiðleikar með hugsanir 
  0,59 

Athygli/einbeitingarerfiðleikar 
    0,90 

Innri áreiðanleiki: (Excellent ≥ 0.80 Adequate 0.70 - 0.79 Poor < 0.70)  
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Unnið er úr svörum ASR matslistanna og þeir færðir inn í ADM (Assessment Data Manager), 

sérstakan hugbúnað sem skilar notendum úrvinnslu í formi stuttrar skýrslu, línu og stöplarita 

fyrir einstaka þætti með hráskorum og t-gildum út frá bandarískum viðmiðum. 

Við úrvinnslu þarf að hafa í huga að viðmiðunarmörk (borderline/clinical range) eru 

skilgreind í hugbúnaði og handbókum matslistanna og eru þau viðmið notuð í þessari 

rannsókn (Halldór Sig. Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, Kristján 

Már Magnússon og Guðný Björk Eydal 2011) (Achenbach og Rescorla, 2003). Gögn úr ASEBA 

gagnagrunni voru flutt úr ADM hugbúnaði yfir í SPSS, útgáfu 20, til tölfræðilegrar úrvinnslu.  

Á kvarða um aðlögunarfærni (e.adaptive functioning) eru klínísk mörk við t<31 og 

jaðarmörk (e. border line) eru 31-35 t-gildi (Achenbach og Rescorla, 3003). Hærri gildi þýða 

því meiri aðlögunarfærni. Við einstaka undirþætti eru klínísk mörk dregin við t>69 (97 

prósenturöð). Jaðarmörk eru á bilinu 65-69 t-gildi (93-97 prósenturöð) (Achenbach og 

Rescorla, 2003). Hærri skor eru aukinn vandi en lægri eru minni erfiðleikar.  

Allar 123 fullyrðingar ASR mynda safnkvarðann heildarerfiðleika (e.total problem), sem 

myndar heildarstöðu einstaklings. Klínísk mörk heildarerfiðleikakvarðans eru við t<63, 

jaðarmörk eru 60-63 t-gildi (Achenbach og Rescorla, 2003). Líkt og áður er lýst gildir á 

þessum kvarða að lækkandi gildi gefa til kynna minni erfiðleika.  

3.4 PDS mælitækið 

Matstækið sem gefur vísbendingar um áfallastreitu kallast ”Áfallastreitugreining 

(Posttraumatic Diagnostic Scale - PDS)” og inniheldur 49 spurningar sem mæla hvort 

einstaklingur hafi orðið fyrir þungbærri lífsreynslu og hvort viðkomandi upplifi 

áfallastreitueinkenni í kjölfar hennar (Foa, 1997; Foa, Cashman, Jaycox, og Perry, 1997). 

Listinn skiptist í 5 hluta. Til að fá nákvæmari innsýn í ofbeldissögu mæðranna var spurningum 

um tíðni bætt inn í listann. Voru þær spurningar merktar frá 22-26. Spurt var hversu oft 

viðkomandi hefði orðið fyrir ofbeldi og hver aldur hefði verið við fyrsta, síðasta og versta 

ofbeldisatvik. Einnig var spurt hvort viðkomandi hefði hlotið líkamleg meiðsli meðan á atviki 

stóð, ef svarið var já var viðkomandi beðinn um að lýsa áverkunum og segja frá því hvort 

leitað hefði verið til læknis.  

Í fyrsta hluta áfallastreitugreiningarinnar er spurt hvort þátttakandi hafi upplifað eða 

orðið vitni að tilteknum 12 tegundum atburða. Í öðrum hluta er þátttakandinn beðinn um að 

tilgreina hvaða atburður hafi truflað líf hans mest. Í hluta þrjú er spurt um viðbrögð 
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þátttakanda við atburðinum. Í hluta fjögur er þátttakandi beðinn um að svara 17 atriðum 

sem tengjast viðbrögðum og varða endurupplifun, forðun og örvun. Spurningarnar 17 spyrja 

út í áfallastreitueinkenni samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-IV. Tíðni sérhvers einkennis er 

metið á 4 punkta Likert kvarða: 0 = aldrei eða einungis einu sinni, 1 = einu sinni í viku eða 

sjaldnar /af og til, 2 = 2-4 sinnum í viku /helminginn af tímanum og 3 = 5 sinnum eða oftar í 

viku / nærri alltaf. Til að meta alvarleika einkenna áfallastreituröskunar er reiknuð 

heildarsumma stiga úr spurningunum 17, en skor sem er 14 og hærra gefur vísbendingu um 

áfallastreituröskun (Foa ofl 1997). Í hluta fimm er spurt um færni við iðju og það hvort 

einhver viðbrögð í hluta fjögur hafi truflað daglegt líf þátttakanda síðastliðinn mánuð. PDS 

sýnir mikla samkvæmni og góðan endurtekningaráreiðanleika. Listinn gefur gott réttmæti og 

hefur sýnt háa fylgni með öðrum mælingum á áfallatengdum sálarfræðilegum atriðum. 

Kvarðinn er talinn hentugur til skimunar á áfallastreitueinkennum í klínískum og 

rannsóknarfræðilegum tilgangi (Foa, 1997). 

Georgía M. Kristmundsdóttir og Dr. Berglind Guðmundsdóttir sálfræðingar þýddu PDS 

kvarðann yfir á íslensku og sýnir forprófun kvarðans á íslenskum háskólastúdentum að hann 

greini vel á milli þeirra sem lent hafa í áfalli og þeirra sem ekki hafa lent í áfalli. Prófunin sýnir 

jafnframt að hann greini vel milli þeirra sem upplifðu áfallastreitueinkenni og þeirra sem 

upplifðu ekki áfallastreitueinkenni (Karen Ragnarsdóttir og María Ögn Guðmundsdóttir, 

2008). 

Innri áreiðanleiki þessarar rannsóknar (Cronbach alpha) fyrir fjórða hluta kvarðans, þar 

sem alvarleiki áfallastreitueinkenna var mældur var α=, 89. 

3.5 Siðferðilegir þættir 

Siðfræði rannsóknarinnar 

Mikilvægt er að rannsóknir uppfylli siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Í 

siðfræði heilbrigðisgreina eru fjórar meginreglur sem liggja til grundvallar siðareglum um 

vísindarannsóknir; sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og réttlættisreglan 

(Sigurður Kristinsson, 2003). 

Reglan um sjálfræði kveður á um virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Það leiðir 

af sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki og að þátttakandi viti hvað hann er að 

samþykkja (Sigurður Kristinsson, 2003). Veita þarf upplýsingar um eðli rannsóknarinnar. Val 
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um þátttöku þarf að vera frjálst og óþvingað. Hver þátttakandi verður að vita að hann getur 

hætt þátttöku hvenær sem er og hafnað að svara spurningum ef honum sýnist svo.  

Öllum þátttakendum í rannsóknarhóp voru veittar munnlegar upplýsingar um 

rannsóknina bæði í símtölum og um leið og kynningarbréf var afhent ásamt bréfi um upplýst 

samþykki. Það bréf afhentu þeir undirritað þegar matslistarnir voru lagðir fyrir. 

Þátttakendum í samanburðarhóp þessarar rannsóknar voru veittar upplýsingar um 

rannsóknina í kynningarbréfi sem sent var til þeirra ásamt bréfi um upplýst samþykki og 

matslistunum tveimur (sjá fylgiskjal nr.2). Þrátt fyrir gefnar upplýsingar um trúnað og 

þagmælsku og fyrirkomulag rannsóknar, mátti greina hjá nokkrum mæðrum í rannsóknarhóp 

ótta við að missa þann fjárhagstuðning sem sveitarfélagið veitir, tækju þær ekki þátt í 

rannsókninni. Fengu þátttakendur þá einnig munnlegar upplýsingar frá rannsakanda um að 

fullkominn trúnaður ríkti milli þátttakenda og rannsakanda. 

Mikilvægt er að gæta að þagmælsku og trúnaði gagnvart upplýsingum sem þátttakendur 

veita. Reynt var eftir fremsta megni að gæta fyllsta trúnaðar við þátttakendur og komu nöfn 

þeirra eingöngu fram á samþykkisyfirlýsingunni (Fylgiskjal 3). Þess var einnig gætt að gögnin 

væru geymd í læstri hirslu sem rannsakandi hafði einn aðgang að, þannig að gögnin kæmust 

ekki í rangar hendur. Hverjum þátttakanda var gefið auðkenni, sem notað var við úrvinnslu 

gagna . Öllum gögnum verður eytt að fimm árum liðnum og þess var gætt að engin nöfn, 

hvorki á persónum né sveitarfélaginu sem um ræðir, kæmu fram í rannsókninni. 

Skaðleysisreglan felur í sér að rannsakendur skuli umfram allt forðast að valda skaða 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsóknir mega ekki fela í sér áhættu fyrir þátttakendur og 

rannsakandinn þarf að ganga úr skugga um að rannsóknin þjóni hagsmunum þátttakenda. 

Það þarf því að meta hvort útfylling matslistanna geti valdið þátttakendum vanlíðan og 

hvaða varúðarráðstafanir sé hægt að viðhafa. Í kynningarbréfi var bent á sálfræðing sem 

þátttakendum var frjálst að hafa samband við ef þeir óskuðu þess í kjölfar þess að hafa fyllt 

út matslistana. Var þetta gert þar sem vitað var að einhverjar mæðranna gætu átt erfiða 

áfallasögu að baki sem mögulega kynni að ýfast upp, við útfyllingu á listunum. Enginn af 

þátttakendum nýtti sér þetta. 

Velgjörðareglan fjallar um skylduna til að láta gott af sér leiða og að gera einungis 

rannsóknir sem eru heildinni til hagsbóta og velja til þess leiðir sem krefjast sem minnstra 

fórna (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsókn sem þessi er án nokkurs vafa einstæðum 
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mæðrum er njóta fjárhagsstuðnings á Íslandi til hagsbóta, ekki síður en þeim faghópum er 

starfa að málefnum einstæðra mæðra og barna þeirra.  

Réttlætisreglan felur í sér spurninguna um hvað þátttakendur fái fyrir framlag sitt til 

rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2003). Ekki var um neinn fjárhagslegan ávinning að 

ræða með þátttöku í þessari rannsókn. Þátttakan veitti þó mæðrunum tækifæri til að koma á 

framfæri reynslu sinni og leggja þannig sitt af mörkum til að hafa áhrif á þjónustu við 

einstæðar mæður sem njóta stuðnings sveitarfélagsins. 

3.6 Úrvinnsla gagna og framsetning á niðurstöðum 

Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í september 2012. Ekki var unnt að reikna marktektarpróf 

vegna smæðar hópsins né styðjast við ályktandi tölfræði. Ef notuð er ályktandi tölfræði, þá er 

reynt að færa lýsinguna yfir á hið óþekkta eða óorðna. Þannig verður óvissan 

meginviðfangsefni tölfræðinnar (Helgi Þórsson, 2012).  Slíkt á ekki við í þessari rannsókn. Þar 

sem úrtak beggja hópa var lítið, var markmiðið var að lýsa hvað væri dæmigert fyrir gögnin 

og eiginleikum tölulegra gagna sem fengust úr þeim tveimur matstækjum sem lögð voru fyrir 

þátttakendur og skoða svo meðaltal og dreifingu  þeirra (Sigurður Kristinsson, 2003). Því var 

lýsandi tölfræði notuð í úrvinnslu rannsóknarinnar. Hverri rannsóknarspurningu var svarað 

með því að draga fram það sem dæmigert var fyrir gögnin og hversu miklu munaði á 

hópunum. Niðurstöður eru settar fram á lýsandi hátt í töflum eða myndum og þær útskýrðar 

nánar í texta. Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru alls 28 konur, 19 í rannsóknarhóp og 9 í 

samanburðarhóp. Allar svöruðu konurnar ASR og PDS-listunum. Í töflu 3 er þátttakendum 

skipt í tvo aldurshópa, annars vegar frá 18-35 ára og hins vegar frá 36-59 ára. Þátttakendum 

var skipt í þessa tvo aldurshópa í samræmi við ASR-listana.  Meðalaldur í rannsóknarhóp er 

27,7 ár en 30,8 ár í samanburðarhóp. 

 

Tafla 2. Bakgrunnsupplýsingar 

          

 

Rannsóknarhópur 

% 

Samanburðarhópur 

%  N=19  N=9 

Aldur     

    18-35 ára 16 84,2 7 77,7 

    36-59 ára 3 31,5 2 22,2 

Menntun     

    Grunnnám (skylda) 18 94,7 5 55,5 
    Framhaldsnám 
(starfsnám/stúdent) 1 5,2 4 44,4 

Hjúskaparstaða     

    Einhleyp 9 31,5 5 55,5 

    Fráskilin/ekkja 10 52,6 4 44,4 
 Launuð atvinna (s.l 6 
mánuði)  2 10,5% 2 22,2% 

 

Aðeins ein af níu konum í samanburðarhópnum var í vinnu, ein var í starfsendurhæfingu, ein 

atvinnulaus, þrjár í námi og þrjár voru á örorkulífeyri. Hóparnir eru þó ólíkir hlutfallslega um 

menntun. 94,7%  rannsóknarhópsins er eingöngu með grunnskólapróf meðan 44,4% 

samanburðarhópsins er með framhaldsnám (starfsnám eða stúdent). Hlutfallslega eru fleiri 

mæður í rannsóknarhópnum fráskildar eða ekkjur en í samanburðarhópnum, þar sem yfir 

helmingur mæðranna virðist ekki hafa verið í skráðri sambúð eða hjónabandi.  
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4.2 Heilsufar, líðan, hegðun og félagslegar aðstæður 

Hér að neðan verður lýst heilsufari, líðan og hegðun beggja hópa út frá 

rannsóknarspurningunni: Er munur á heilsufari, líðan og hegðun einstæðra mæðra sem njóta 

fjárhagsaðstoðar sveitarfélags og einstæðra mæðra sem ekki njóta fjárhagsaðstoðar 

sveitarfélags? Félagslegar aðstæður eru skoðaðar sér. Eftirfarandi töflur og myndir sýna 

svörin við fullyrðingunum safnþáttanna: Heildarerfiðleikar (Total problem), líðan 

(Internalizing) og hegðun (Externalizing) ásamt átta undirþáttum eða einkennaþáttum (e. 

syndrome scale). Myndunum er skipt upp í kafla eftir heiti safnþáttanna. 

 

Tafla 3. Meðaltal t-gilda fyrir safnþættina: Heildarerfiðleikar, líðan og hegðun 

  

Rannsóknarhópur Samanburðarhópur 

N=19 N=9 

   

Heildarerfiðleikar (total 
problems) 

66,3 (10,0) 51,6(20,0) 

Erfiðleikar með hugsanir 56,4(8,2) 55,7(4,4) 

Athygli/einbeitingarerfiðleikar          64,7(11,9) 55,7(6,8) 

Líðan heildarskor 62,6(6,5) 56,2(7,8) 

Kvíði/þunglyndi 66,2(6,8) 58,8(9,8) 

Hlédrægni/óframfærni 58,1(6,5) 55,8(8,4) 

Líkamleg vanlíðan 65,6(12,5) 58,1(10,5) 

   

Hegðun heildarskor 66,3(10,0) 51,6(20,1) 

Reiði/ýgi hegðun 60,1(6,8) 52,7(5,0) 

Óhlýðni/andfélagsleg hegðun 60,6(6,6) 54,2(5,2) 

Uppáþrengjandi hegðun 57,2(8,3) 52,8(4,7) 

   
Tafla 3 sýnir meðaltal t gilda fyrir safnþættina: Heildarerfiðleikar, líðan og hegðun ásamt 

átta undirþáttum. Í töflunni má sjá á kvarða heildarerfiðleika að staða rannsóknarhóps er 

mun slakari en samanburðarhóps. Á kvarða innri þátta er staða mæðra í rannsóknarhóp 

erfiðust og þar mælast þær einnig upplifa kvíða/þunglyndi, hlédrægni og líkamlega vanlíðan í 

meira mæli en mæður í samanburðarhóp. Þetta á einnig við um kvarða ytri þátta, þar er 

staða mæðra í rannsóknarhóp einnig erfiðari og þær mælast jafnframt hærra á öllum 

undirþáttum safnþáttanna. 
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Líðan 

 

Mynd 3. Meðaltal hæstu gilda einstakra fullyrðinga á undirþættinum kvíði/depurð 

Á kvarða depurðar og kvíða er það einmanaleiki og það að vera oft áhyggjufull sem kemur 

sterkast fram hjá mæðrum í rannsóknarhóp. Hjá mæðrum í sambanburðarhóp eru það 

skortur á sjálfstrausti og það að vera taugaóstyrk eða spennt sem skorar hæst.   
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Mynd 4. Meðaltal hæstu gilda einstakra fullyrðinga á undirþættinum hlédrægni 

Sé litið til kvarða hlédrægni kemur sterkast fram hjá rannsóknarhópnum að samband 

kvennanna við hitt kynið sé ekki gott og löngun þeirra til að vilja frekar vera einar en með 

öðrum. Konur í samanburðarhópnum lýsa einnig löngun til að vera frekar einar en með 

öðrum og að þær eigi í vandræðum með að eignast vini. Mæður í rannsóknarhóp lýsa því 

einar að fólki líki ekki við þær. 
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Mynd 5. Meðaltal hæstu gilda einstakra fullyrðinga á undirþættinum líkamleg heilsa 

Á kvarða líkamlegs vanda kemur sterkast fram hjá mæðrum í rannsóknarhópnum að finnast 

þær vera þreyttar án ástæðu, erfiðleikar með svefn, höfuðverkur og svimi. Hjá 

samanburðarhópnum kemur einnig sterkast fram að þær mæður séu þreyttar án ástæðu, 

eigi erfitt með svefn og séu með svima.  
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Hegðun 

 

Mynd 6. Meðaltal hæstu gilda einstakra fullyrðinga á undirþættinum reiði/ýgi hegðun 

Á kvarða reiði/ýgi hegðunar kemur sterkast fram hjá mæðrum í rannsóknarhóp að þær skipti 

skapi mjög skyndilega, þær sveiflist milli oflætis og þunglyndis og pirrist auðveldlega. Einnig 

lýsa þær óþolinmæði og breytilegri hegðun. Hjá samanburðarhóp kemur sterkast fram að 

þær mæður hafi áhyggjur af samskiptum við hitt kynið og að þær rífist mikið. 

Rannsóknarhópurinn lýsir því einn að hann hóti að meiða fólk og eigi til að ráðast líkamlega á 

fólk. 
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Mynd 7. Meðaltal hæstu gilda einstakra fullyrðinga á undirþættinum óhlýðni/andfélagsleg 
hegðun 

Sé litið til kvarða óhlýðni/andfélagslegrar hegðunar má sjá að hjá rannsóknarhóp kemur 

sterkast fram hvatvísi og að þær mæður  framkvæmi án þess að hugsa auk erfiðleika með að 

meðhöndla reikninga og kreditkort og að standa ekki við skuldbindingar sínar. Hjá 

samanburðarhóp kemur sterkast fram að þær eigi erfitt með að meðhöndla reikninga og 

kreditkort auk þess að framkvæma án þess að hugsa. Rannsóknarhópurinn lýsir því einn að 

hann steli, noti lyf í öðrum tilgangi en læknisfræðilegum og að þær komist í kast við lögin.  
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Mynd 8. Meðaltal hæstu gilda einstakra fullyrðinga fyrir undirþáttinn uppáþrengjandi 
hegðun 

Hvað uppáþrengjandi hegðun varðar, þá eru báðir hópar undir klínískum 

viðmiðunarmörkum. Hóparnir eru nokkuð ólíkir hvað varðar þennan þátt. Hjá rannsóknarhóp 

kemur sterkast fram að þær sýni sig mikið, tali mikið og hafi hærra en aðrir. Hjá 

samanburðarhópnum kemur sterkast fram að þær gorti og stríði mikið.  
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Heildarerfiðleikar 

 

Mynd 9. Meðaltal hæstu gilda einstakra fullyrðinga fyrir undirkvarðann erfiðleikar með 
hugsanir 

Á kvarða hugsana kemur sterkast fram hjá rannsóknarhópnum að þær mæður standi á rétti 

sínum, séu haldnar þráhyggju og kjósi fremur að vera með eldra fólki en jafnöldrum. Hjá 

samanburðarhópnum kemur sterkast fram að mæðurnar standi á rétti sínum og eru þær 

hærri á þeirri fullyrðingu en rannsóknarhópurinn. Þær lýsa einnig þráhyggju og því að kjósa 

fremur að vera með eldra fólki en jafnöldrum sínum. Mæður í rannsóknarhópi lýsa því einar 

að þær hafi hugsanir sem aðrir gætu talið skrýtnar, fái taugaviprur og kæki, endurtaki vissar 

athafnir aftur og aftur og heyri hljóð og raddir sem aðrir heyri ekki.  
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Mynd 10. Meðaltal hæstu einstakra fullyrðinga fyrir undirkvarðann athygli og einbeiting 

Mæður í rannsóknarhóp eru yfir klínískum viðmiðunarmörkum er kemur að athygli. Sterkast 

kemur fram skortur á orku, erfiðleikar með að einbeita sér og halda athygli, þær segjast 

gleymnar og að þær eigi erfitt með að taka ákvarðanir, einnig lýsa þær erfiðleikum við að 

skipuleggja sig fram í tímann. Þær týni hlutum og eigi erfitt með að forgangsraða og klára 

verkefni. Hjá samanburðarhópnum kemur sterkast fram gleymska, orkuskortur og erfiðleikar 

með einbeitingu og athygli 
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Tóbak, áfengi og eiturlyf  

 

Mynd 11. Meðalneysla á tóbaki, áfengi og eiturlyfjum s.l. 6 mánuði (fjöldi/skipti á 
dag/dagar) 

 Báðir hópar eru í eðlilegum mörkum þegar skoðaður er kvarðinn vímuefnaneysla. Þó má sjá 

að það er hlutfallslegur munur milli hópanna. Mæður í rannsóknarhóp reykja að meðaltali 9 

sígarettur á dag meðan samanburðarhópurinn reykir 6,5 sígarettur á dag. Mæður í 

rannsóknarhóp neyttu einnig meira áfengis s.l. sex mánuði eða 5 daga í heildina á móti 3 

dögum hjá samanburðarhópnum. Rannsóknarhópurinn notaði að sama skapi eiturlyf að 

meðaltali 5 daga s.l. sex mánuði meðan samanburðarhópurinn notaði engin eiturlyf.  
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4.3 Félagslegar aðstæður 

Í kafla 4.1 hefur félagslegum aðstæðum og bakgrunni mæðra í báðum hópum verið gerð 

nokkur skil. Menntunarlegur bakgrunnur hópanna er ólíkur. 89% mæðra í rannsóknarhóp er 

eingöngu með grunnskólamenntun meðan 11% eða eingöngu tvær konur eru með 

stúdentspróf eða styttra framhaldsnám. Hlutfallslega eru fleiri mæður í samanburðarhóp 

með framhaldsnám eða 56%. Hlutfallslega eru fleiri mæður í rannsóknarhópnum fráskildar 

eða ekkjur en í samanburðarhópnum, þar sem yfir helmingur mæðranna virðist ekki hafa 

verið í skráðri sambúð eða hjónabandi.  

Tafla 4. Félagslegar aðstæður, meðaltal T skora (staðalfrávik í sviga) 

  

Rannsóknarhópur 

N=19 

 Samanburðarhópur 

N=9     

Vinir 49,0(5,9) 46,2(10,2)     

Fjölskylda 49,6(7,8) 51,3(6,6)   

__________________________________________________________________________ 

Í töflu 4 má sjá að báðir hópar eru nokkuð fjarri klínískum viðmiðunarmörkum (<31) er 

kemur að aðlögunarfærni. Ekki virðist vera mikill munur á hópunum er kemur að félagslega 

þættinum og tengslum við fjölskyldu og vini. Báðir hópar reiknast samkvæmt ASR 

matslistanum yfir mörkum, sem þýðir meiri aðlögunarfærni einstaklinganna og góð tengsl við 

fjölskyldu og vini.  
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Styrkleikar/Persónuleg færni 

 

Mynd 12. Meðaltal hæstu gilda einstakra fullyrðinga á kvarðanum styrkleikar 

Á kvarðanum persónuleg færni kemur sterkast fram hjá rannsóknarhópnum að þær mæður 

telji sig hjálpa öðrum, þær standi við skuldbindingar sínar og séu sanngjarnar við aðra. Einnig 

kemur fram að þær njóti þess að umgangast fólk. Hjá samanburðarhópnum kemur sterkast 

fram að mæðurnar standi við skuldbindingar sínar og eru þær með meiri styrkleika hvað það 

varðar en rannsóknarhópurinn. Þær telja sig sanngjarnar við aðra og eru einnig með hærra 

gildi á þeim þætti en rannsóknarhópurinn og þær telja sig taka áyrgð innan fjölskyldunnar. 

Styrkleikar mælast minni á öllum þáttum hjá rannsóknarhópnum, nema þær telja sig gera 

suma hluti betur en aðrir.  
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4.4 Áfallasaga 

Til þess að meta einkenni áfallastreituröskunar var PDS listinn notaður. Í PDS listanum eru 17 

spurningar sem gefa vísbendingar um hvort viðkomandi sé haldinn áfallastreituröskun. 

Spurningarnar 17 spyrja út í áfallastreitueinkenni samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-IV. Til 

að meta alvarleika einkenna áfallastreituröskunar er reiknuð heildarsumma stiga úr 

spurningunum 17, en skor 14 og hærra gefur vísbendingu um áfallastreituröskun (Foa o.fl. 

1997). 

 

Rannsóknarspurning 2. Er áfallasaga einstæðra mæðra sem njóta fjárhagsaðstoðar 

sveitarfélags meiri en einstæðra mæðra sem ekki njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélags? 

Tafla 5. Þungbær lífsreynsla 

  

Rannsóknarhópur 

N=19 

Samanburðarhópur 

N=9 

 %Já %Já 

Slys/Náttúruhamfarir 47,3 55.5 

Líkamlegt ofbeldi - þekktur gerandi 47,3 66.6 

Líkamlegt ofbeldi - óþekktur gerandi 15,7 22,2 

Kynferðislegt ofbeldi - þekktur gerandi 42.1 11,1 

Kynferðisleg snerting fyrir18 ára 52,6 44,4 

Frelsissvipting/pynting 5,2 11,1 

Hernaðarátök 0 11,1 

Lífshættulegur sjúkdómur 21,0 11,1 

Önnur þungbær  lífsreynsla 31,5 44,4 

Tafla 5 sýnir að hlutfallslega fleiri konur í samanburðarhópnum hafa upplifað áföll eins og 

náttúruhamfarir, líkamlegt ofbeldi þar sem gerandi er þekktur, líkamlegt ofbeldi þar sem 

gerandi er óþekktur, frelsissviptingu, hernaðarátök og einnig lýsa þær öðrum áföllum í hærra 

hlutfalli en rannsóknarhópurinn. Alls lýsti samanburðarhópurinn hlutfallslega hærra 

prósentugildi í 6 atriðum af 9. Rannsóknarhópurinn hefur hins vegar hlutfallslega hærri tíðni í 

áföllum eins og kynferðislegu ofbeldi þar sem gerandi er þekktur, kynferðislegri snertingu 

innan við 18 ára aldur og þegar kemur að lífshættulegum sjúkdómum. 44,4% mæðra í 

samanburðarhóp hafa þó orðið fyrir kynferðislegri snertingu innan við 18 ára aldur.  



53 

 

 

Mynd 13. Hvaða lífsreynsla truflar þig mest nú? 

Mynd 13 sýnir hvaða lífsreynsla það er sem truflar mæður í báðum hópum mest þann dag 

sem rannsóknin var framkvæmd. Hlutfallslega lýsa flestar mæður í rannsóknarhóp því að það 

sé kynferðisleg snerting innan við 18 ára aldur sem trufli þær mest, meðan mæður í 

samanburðarhóp lýsa því að það séu slys og náttúruhamfarir sem trufli þær hvað mest í dag. 
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Tafla 6. Meðalaldur við áfall 

 Spurningar um aldur 

Rannsóknarhópur  

Meðalaldur 

Samanburðarhópur 

 Meðalaldur 

Hve gömul varstu þegar síðasta atvikið 

átti sér stað 

10,8 7,11 

    

Hve gömul varstu þegar fyrsta atvikið átti 

sér stað 

8,9 4,4 

  

Hve gömul varstu þegar versta atvikið 

átti sér stað 

7,9 5,2 

  

Mæður beggja hópa sem greint höfðu frá líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi voru beðnar 

um að svara spurningum um aldur við fyrsta, síðasta og versta atvik ofbeldisins. Meðalaldur 

var síðan fundinn út fyrir hverja spurning fyrir sig. Tafla 6 sýnir að meðalaldur við fyrsta, 

síðasta og versta atvik sem mæðurnar greina frá er allt barnsaldur. Eins og áður hefur verið 

greint frá þá greindu 52,6 % mæðra í rannsóknarhóp frá því að þær hefðu orðið fyrir 

kynferðislegri snertingu innan við 18 ára aldur og 44,4% mæðra í samanburðarhóp greindu 

frá sömu reynslu. 
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Mynd 14. Einkenni áfallastreituröskunar sem valdið hafa óþægindum síðastliðinn mánuð 

Mynd 14 sýnir þær spurningar er meta einkenni áfallastreituröskunar. Spurningarnar 17 

spyrja út í áfallastreitueinkenni síðasta mánaðar áður en rannsókn er framkvæmd, 

samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-IV. Til að meta alvarleika einkenna 

áfallastreituröskunar er heildarsumma stiga úr spurningunum 17 reiknuð, en skor 14 og 

hærra gefur vísbendingu um áfallastreituröskun (Foa o.fl. 1997). Munur er á svörum 

hópanna varðandi hæstu gildi þeirra einkenna sem spurt er um. Mæður í rannsóknarhóp lýsa 

því að þær reyni að hugsa hvorki né tala um atburðinn eða upplifa tilfinningar tengdar 

honum. Báðir hópar lýsa einbeitingarörðugleikum og mæður í samanburðarhóp greina frá 

því að þær eigi erfitt með að sinna mikilvægum atöfnum eða hafi minni áhuga á þeim. 

Mæður í báðum hópum lýsa því að þær séu hvumpnar eða varar um sig og einnig lýsa báðir 

hópar svefnerfiðleikum. 
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Mynd 15. Áfallastreituröskun 

Mynd 15 sýnir að fjórar mæðranna níu í samanburðarhópnum voru með skor yfir 14 en fimm 

með skor undir 14. Engin úr samanburðarhópi þessara mæðra var með skor undir 15 og hæst 

fóru skorin hjá samanburðarhópi í 28. En skor yfir 14 gefur eins og áður var nefnt 

vísbendingu um áfallastreituröskun. Þá voru 8 af 19 mæðrum í rannsóknarhóp með skor yfir 

14 þar sem lægsta skor var 21 og hæsta skor 37. 11 mæðranna í rannsóknarhóp sýndu engin 

merki um áfallastreituröskun. Niðurstöður sýna að 80% mæðra í samanburðarhóp eru með 

skor yfir 14 og 72,7% mæðra í rannsóknarhóp eru með skor yfir 14. Athyglisvert er að mæður 

í rannsóknarhóp byrja á hærri skorum en mæður í samanburðarhóp. 
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Tafla 7. Hafa áfallastreitueinkenni haft áhrif á færni við iðju, kynlíf og almenna ánægju 
með lífið? 

  
Rannsóknarhópur 

N=19  
Samanburðarhópur  

N=9 

 % Já % Já 
Húsverk/Heimilisskyldur 42,1 44,5 
Nám/Lærdómur 36,8 22,2 
Skemmtanir/Áhugamál 47,4 55,6 
Kynlíf 42,1 44,4 
Almenn ánægja með lífið 47,4 55,6 
Almenn geta til að takast á 
við lífið 50 50 

Tafla 7 sýnir hversu hátt hlutfall mæðra í báðum hópum sem skora yfir 14 stig á PTSD 

kvarðanum, telur að PTSD einkennin 17 trufli færni við iðju, s.s. húsverk/heimilisskyldur, 

nám/lærdóm og kynlíf. Ríflega helmingur samanburðarhópsins greinir frá því að PTSD 

einkennin trufli færni þeirra til að skemmta sér og sinna áhugamálum, einnig lýsa mæður í 

þeim hóp í meira mæli að PTSD einkennin hafi áhrif á almenna ánægju þeirra með lífið. 

Rannsóknarhópurinn fylgir fast á eftir og tæplega helmingur þeirra lýsir erfiðleikum við að 

vera almennt ánægður með lífið. Geta beggja hópa til að takast á við lífið er sambærileg. 

Helmingur mæðra beggja hópa lýsir því að áfallaeinkennin hafi áhrif á almenna getu þeirra til 

að takast á við lífið.  
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5 Umræða 

Upphaf þessarar rannsóknar má rekja til þeirrar tilgátu sem byggðist á reynslu rannsakanda 

um að einstæðar mæður sem eru háðar fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins séu líklegri til að hafa 

alist upp við erfiðar aðstæður, búi yfir alvarlegri áfallasögu og því líklegri til að vera haldnar 

áfallastreitu, en einstæðar mæður sem stunda nám eða starf. Sérstaklega var því spáð að 

andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, hefði neikvæð áhrif á andlega sem líkamlega 

heilsu mæðranna og sér í lagi hæfni þeirra til að sinna eigin umsjá, annast heimili og 

fjölskyldu.  

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum og bera þær við umfjöllun í fræðilega hluta þessa verkefnis. 

Umræðan er kaflaskipt, þannig að fyrst verður umræða um heilsufar, líðan og hegðun 

einstæðra mæðra og leitast við að sjá hvort lýsingar hópanna á líkamlegri og andlegri heilsu 

mæðranna, líðan og hegðun séu frábrugnar. því næst verður rætt um mun á félagslegum 

aðstæðum hópanna, jafnframt verður umræða um áfallasögu mæðranna og skoðaðar verða 

lýsingar á áfallasögu hópanna og hvort þær lýsingar eru frábrugnar milli hópanna. 

 

Heilsufar, líðan og hegðun 

Fyrsta rannsóknarspurning sem sett var fram kannaði hvort munur væri á heilsufari, líðan og 

hegðun og félagslegum aðstæðum einstæðra mæðra sem njóta fjárhagsaðstoðar 

sveitarfélags og einstæðra mæðra sem ekki njóta fjárhagsaðstoðar sveitarfélags. Niðurstöður 

sýndu að það er munur milli hópanna. Rannsóknarhópurinn er yfir eðlilegum mörkum á 

þremur þáttum ASR listans: Líkamlegri vanlíðan og kvíða og depurð auk vandamálum með 

athygli. Samanburðarhópurinn var í eðlilegum mörkum hvað varðar líkamlega vanlíðan og 

kvíða og depurð. 

Sterk tengsl hafa fundist í rannsóknum á kynferðislegu ofbeldi/snertingu og slakri 

líkamsheilsu/sjúkdómsheilsu, geðsjúkdómum. Meðal annars mælist blóðþrýstingur hærri hjá 

einstaklingum 50 ára og eldri sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi sem börn. Rannsóknir 

sýna að gróflega megi áætla að sjúkdómsbyrði einstaklinga sem orðið hafa fyrir kynferðislegri 
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misnotkun sé sambærileg því að átta árum væri bætt við lífaldur einstaklingsins.  Þegar litið 

er til færni við iðju (ADL færni) og blóðþrýstings má gróflega áætla að áhrifin séu sambærileg 

við að 20 lífárum sé bætt við aldur viðkomandi (Talbor o.fl,. 2009).  

Rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur (2012) sem áður er vitnað í greinir einnig frá því að þær 

konur sem hún rannsakaði hafi þjáðst af flóknum líkamlegum einkennum sem erfitt var að 

útskýra læknisfræðilega s.s. magaverkjum, ristilkrampa, hjartsláttaróreglu og hjartaverk, 

svima og síþreytu. Allar konur þeirrar rannsóknar höfðu átt í svefnerfiðleikum frá blautu 

barnsbeini. Óútskýrðir verkir víðsvegar um líkamann háðu einnig konunum. Að sama skapi 

höfðu konur í þeirri rannsókn allar upplifað tímabil kvíða og depurðar og í sumum tilfellum 

var það viðvarandi ástand. Þetta kemur heim og saman við lýsingar mæðranna í 

rannsóknarhóp þessarar rannsóknar. Sömu einkenni virðast koma fram hjá þeim. Vitað er 

einnig að sífelldar fjárhagsáhyggjur er mikill streituvaldur fyrir einstæðar mæður og hefur 

sýnt sig hafa mikil áhrif á bágindi og raskanir hjá þessum hópi (Baker o.fl., 1999). Alvarlegt 

þunglyndi hefur sýnt sig vera tvöfalt hærra hjá einstæðum mæðrum og kvíðaröskun 60% 

hærri hjá bandarískum mæðrum búsettum í dreifbýli en hjá almennu þýði kvenna (Baker 

o.fl., 1999).  

Rannsóknarhópur er yfir eðlilegum mörkum á athyglisþættinum. Vitað er að einhverjar 

mæður í rannsóknahóp hafa verið greindar með ADHD, en ekkert slíkt kom fram hjá 

samanburðarhópnum. Í báðum hópum höfðu fæstar mæðurnar verið í atvinnu s.l. 6 mánuði. 

Eitt af einkennum áfallastreituröskunar eru erfiðleikar með að einbeita sér (APA, 2000).     

Hvorugur hópurinn lýsir hegðunarvandamálum. Þó má sjá, þegar skoðuð er tóbaks, 

áfengis og eiturlyfjanotkun beggja hópa þá er er hlutfallslegur munur milli hópanna. Mæður í 

rannsóknarhóp reykja að meðaltali 9 sígarettur á dag meðan samanburðarhópurinn reykir 

6,5 sígarettu á dag. Mæður í rannsóknarhóp neyttu einnig meira áfengis s.l. sex mánuði eða 

5 daga á móti 3 dögum hjá samanburðarhópnum. Rannsóknarhópurinn notaði að sama skapi 

eiturlyf að meðaltali 5 daga s.l. sex mánuði meðan að samanburðarhópurinn notaði engin 

eiturlyf. Í rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur (2012) er greint frá því að konur sem hafa verið 

misnotaðar kynferðislega á barnsaldri noti áfengi gjarnan til að lina tilfinningalegar þjáningar 

sínar. Komið hefur fram að algengi fíknisjúkdóma er umtalsvert hærri hjá einstæðum 

mæðrum en hjá almennu þýði bandarískra kvenna. Þetta virðist ekki eiga við konurnar í 
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þessari rannsókn á því tímabili sem rannsóknin var framkvæmd, en þó er vitað er að 

einhverjar þeirra hafa farið í áfengis og vímuefnameðferð.  

Þó svo að báðir hópar séu undir jaðarmörkum hvað hegðunarþætti varðar, þá er þó 

athyglisvert að sjá muninn á hópunum. Rannsóknarhópurinn virðist eiga erfiðara með að 

hemja skap sitt. Samanburðarhópurinn greinir t.a.m. ekki frá því að þær hóti að meiða fólk 

eða eigi til að ráðast líkamlega á fólk og eins og áður er nefnt er mikill munur á milli hópa, 

þar sem samanburðarhópurinn virðist öllu rólegri í fasi en rannsóknarhópurinn.  

 

Félagslegar aðstæður 

Þegar félagslegar aðstæður voru skoðaðar sýndu niðurstöður að mæður í báðum hópum 

rannsóknarinnar voru í eðlilegum mörkum á þættinum aðlögunarfærni (e.adaptive 

functioning), sem þýðir eins og áður er nefnt góð tengsl við fjölskyldu og vini. Rannsóknir 

sýna þó að einstæðar mæður upplifa minni félagslegan stuðning, minni félagslega þátttöku 

og minni tengsl við vini og fjölskyldu heldur en giftar mæður upplifa. Vegna reynslu 

rannsakanda af hópnum, þá vakna upp spurningar sem ekki verður svarað hér um 

hverskonar tengsl mæðurnar í rannsóknarhóp telji vinatengsl. Vitað er að mikið af 

mannlegum tengslum kvennanna við aðra er í gegnum tölvur og netspjall. Það væri 

áhugavert að skoða nánar hvernig mæður meta vinatengsl, nú þegar rannsóknarhópurinn 

lýsir um leið miklum einmanaleika á kvíða og depurð þættinum.  

Sýnt hefur verið fram á að konur sem orðið hafa fyrir áföllum líkt og kynferðislegu ofbeldi 

í æsku eru gjarnan með slaka sjálfsmynd og eiga í erfiðleikum með að treysta fólki. Þær 

upplifa að þær eigi ekkert gott skilið og eiga oft í vanda með snertingu bæði við 

elskhuga/maka og börn sín. Þetta veldur því að þær eiga oft erfitt með að byggja upp náin 

samskipti við maka sinn og erjur rísa auðveldlega (Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2012). Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvort að hægt sé að yfirfæra 

þessa vitneskju yfir á þann einmannaleika sem rannsóknarhópurinn lýsir og einnig þá 

staðreynd að þær eru án maka.  

 

Áfallasaga 

Önnur rannsóknarspurning sem sett var fram kannaði hvort að það væri munur á áfallasögu 

hópanna og hvort að sú tilgáta um að mæður í rannsóknarhóp glímdu frekar við 
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áfallastreituröskun en mæður í samanburðarhóp. Í ljós kom að 72,7% mæðra í 

rannsóknarhóp sýndu einkenni áfallastreituröskunar og 80% mæðra í samanburðarhóp 

sýndu merki um áfallastreituröskun. Tæplega helmingur mæðra í báðum hópum greina frá 

því að PTSD einkennin sem þær upplifa hafi áhrif á færni þeirra til að sinna athöfnum daglegs 

lífs (ADL) svo sem húsverkum, áhugamálum/skemmtunum og í raun almennri getu til að 

takast á við lífið. Tæplega 37% mæðra í rannsóknarhóp greina frá því að einkennin hafi áhrif 

á færni þeirra og getu til að stunda nám, en eingöngu 22% mæðra í samanburðarhópnum 

telja að vandamál tengd áfallinu hafi áhrif á námsfærni þeirra. Þekkt er að áföll hafa 

hamlandi áhrif á iðjufærni einstaklingsins (Kronenberg, Algado, og Pollard, 2005). Mæðurnar 

í rannsóknarhópnum hafa í 85% tilvika verið án atvinnu s.l. sex mánuði og vitað er að margar 

hafa verið það mun lengur. Einnig er þekkt að þær hafa allflestar farið í gegnum 

starfsendurhæfingaprógram bæði á vegum sveitarfélagsins sem og starfsendurhæfingar sem 

rekin er í sveitarfélaginu. Sú endurhæfing virðist ekki hafa skilað sér í meiri virkni hvað 

þennan ákveðna hóp varðar, þó svo að ljóst sé að starfsendurhæfing skilar oft góðum árangri 

(Þóra Ingimundardóttir, 2010).  

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að mæður sem njóta fjárhagsstuðnings félagsþjónustunnar 

virðast vera líklegastar til að þróa með sér áfallastreituröskun (30%) einhvern tímann á 

lífsleiðinni (Samuels Dennis o.fl., 2011). Þegar einkenni áfallastreituröskunar voru skoðu kom 

verulega á óvart að nokkuð svipuðu tíðni einkenna var í rannsóknarhópnum (72,7%) og 

samanburðarhópunum (80%). Hins vegar virtust sumar mæður í rannsóknarhópnum vera 

með alvarlegri einkenni en mæður í rannsóknarhópinum þ.e.a.s þær byrja á hærri skorum en 

mæður í samanburðarhóp.  Sú móðir sem greindi frá greindi frá alvarlegustu einkennum  

greinir frá kynferðislegu ofbeldi, þar sem ítrekað var brotið var á henni innan við 18 ára aldur 

af starfsmanni heimilis, sem barnavernd hafði komið henni fyrir á. Sú sem er með vægustu 

einkennin greinir frá því að elskhugi hennar sem hún treysti vel smitaði hana af kynsjúkdómi 

og hún sé að glíma við afleiðingar þess daglega. Í samanburðarhópnum greinir sú móðir sem 

greindi frá alvarlegustu einkennum greindi frá kynferðislegu ofbeldi á barnsaldri ásamt 

líkamlegu ofbeldi af hendi fjölskylduföður og fyrrverandi maka. Sú móðir sem greindi frá 

vægustu einkennum áfallastreitu greinir einnig frá kynferðislegu ofbeldi innan við 18 ára 

aldur ásamt nauðgun þar sem gerandi var ókunnur og líkamlegu ofbeldi þar sem gerandi var 

þekktur. Alvarlegustu einkenni áfallastreitur hjá báðum hópum var því tengt kynferðislegu 

ofbeldi á barnsaldri, en einnig lægstu skor tengjast áföllum er varða kynlíf eða kynferðislega 
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misnotkun. Þó greina mæður í samanburðarhóp frá því að það áfall sem mest áhrif hafi á 

þær nú sé áföll tengd náttúruhamförum og slysum, meðan mæður í rannsóknarhóp greina 

frá kynferðislegri snertingu innan við 18 ára sem því sem hái þeim mest nú. 

Fræðimenn telja að ofbeldi í æsku hafi sérlega slæm áhrif á líkamlegt og andlegt heilsufar 

allt frá barnæsku og inn í fullorðinsárin og sérstaklega hafi það slæm áhrif á færni 

einstaklingsins til að sinna daglegum athöfnum, svo sem vinnu og fjölskyldu. (Greenfield og 

Marks, 2009).  

Jafnvel þótt að einkenni áfallastreitu séu til staðar hjá einstaklingi án þess að hann hafi 

orðið fyrir sérstöku áfalli, þá uppfyllir einstaklingurinn ekki greiningu áfallastreituröskunar 

(McNally, 2003). Þetta skilyrði fyrir utanaðkomandi áfalli til að greinast með 

áfallastreituröskun hefur sætt mikilli gagnrýni því rannsóknir hafa sýnt að t.d. þunglyndir sem 

ekki hafa orðið fyrir áfalli sýna áfallastreitu einkenni (Bodkin, Pope, Detke, og Hudson, 2007).  

Þetta gæti meðal annars verið vegna þess að skörun er á greiningarskilyrðum þunglyndis 

og áfallastreituröskunar, t.d. eru svefnvandamál, einbeitingarörðugleikar og minni áhugi á að 

taka þátt í athöfnum einkenni í báðum röskunum (Stein, Friedman og Blanco, 2011). 

Önnur algeng einkenni áfallastreituröskunnar, sem eru þó ekki skilyrði fyrir greiningu en 

rannsóknir hafa sýnt fram á að tengjast áfallastreituröskun, eru: sektarkennd, sjálfskaðandi 

og hvatvís hegðun, hugrofs einkenni, skömm, örvænting, vonleysi og jafnvel 

persónuleikabreytingar. Sókn í vímugjafa til að deyfa kvíða og spennu, þunglyndi og 

langvarandi fjarvistir frá vinnu eru einnig fylgifiskar áfallastreituröskunar (APA, 2000), en 80% 

af þeim sem greinast með áfallastreituröskun uppfylla skilyrði fyrir aðra DSM-IV röskun 

(Kessler, o.fl., 1995). Þá hefur verið sýnt fram á tengsl áfallastreituröskunar við sjúkdóma 

sem tengjast hjarta- og æðakerfi (t.d. of háan blóðþrýsting), meltingarkerfi (t.d. magasár), 

innkirtlakerfi, öndunarkerfi (t.d. berkjuastma) og taugakerfi (Sher, 2004). 

Rannsóknir sýna að algengi áfallastreituröskunar eftir náttúruhamfarir er lægra heldur en 

eftir áföll af völdum manna (Norris o.fl., 2002). Ástæðan fyrir þessum mun gæti verið að í 

rannsóknum á þolendum áfalla af manna völdum er úrtakið yfirleitt afmarkaður hópur fólks 

sem hefur orðið fyrir beinum áhrifum af áfallinu. Hins vegar, í rannsóknum á 

náttúruhamförum eru úrtökin yfirleitt fólk sem bjó í samfélaginu þar sem hamfarirnar áttu 

sér stað, sem varð mögulega fyrir einhverjum afleiðingum af hamförunum. Þessi úrtök eru 
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líkleg til að innihalda einstaklinga sem voru því ekki bein fórnarlömb hamfaranna (Galea, 

Nandi og Vlahov, 2005). 

Annmarkar rannsóknarinnar 

Þegar farið var af stað með rannsóknina, var reiknað með að úrtak hennar yrði í kringum 40 

konur í rannsóknarhóp og reiknað var með að í kringum 40-50 konur af rúmlega 100 myndu 

vera í samanburðarhópi. Í báðum hópunum var mikið brottfall. Vitað var fyrirfram að erfitt 

yrði að fá mæðurnar í rannsóknarhópnum til að taka þátt í rannsókninni og fylla út listana, 

þar sem þær höfðu mætt illa í tíma og stóðu ekki vel við þær skuldbindingar er þær tóku þátt 

í tilraunaverkefni á vegum sveitarfélags. Hins vegar kom það verulega á óvart við gagnaöflun 

að 104 mæður úr samanburðarhópnum sýndu lítil viðbrögð við beiðni um þátttöku. Sá hópur 

var ekki háður fjáhagsstuðningi sveitarfélagsins. Einstæðar mæður hafa sýnt sig vera 

viðkvæmari hópur en aðrir (Hope, Power, og Rodgers, 1999). Rannsóknarhópurinn 

samanstendur af konum sem leitað hafa til sveitarfélags eftir fjárhagsaðstoð, en vert er að 

huga að því að einstæðar mæður í námi og starfi kunna einnig að vera viðkvæmur hópur.  

Almennt kunna einstæðar mæður að hafa meira á sinni könnu vegna þess að þær eru einar 

með allt það vinnuálag er tilheyrir að reka heimili, en mæður sem eru í föstu sambandi og 

mögulega minni tími aflögu til að svara spurningum sem ganga jafnvel nærri einhverjum 

þeirra, auk þess að persónulegur ávinningur fyrir þátttöku er enginn fyrir þær. Það hefði 

verið áhugavert að sjá hvort að svörun hefði verið betri ef einhver þóknun hefði verið fyrir að 

svara og senda matslistana tilbaka.  

Helstu annmarkar rannsóknarinnar liggja í því að þátttakendur í báðum hópum voru fáir 

og dreifing því mikil, því er lítið alhæfingargildi í niðurstöðum. Einnig getur það verið 

annmarki að mæður í báðum hópum eru frá einu sveitarfélagi á Íslandi. Það er erfitt að geta 

sér til um hvort að rannsóknarhópurinn geti verið málsvari allra einstæðra mæðra sem njóta 

framfærslustuðnings sveitarfélagsins. Samanburðarhópurinn endurspeglaði væntanlega 

heldur ekki þýðið, þar sem þær voru fáar og fæstar í námi eða starfi á þeim tíma sem 

spurningalistar voru lagðir fyrir og því ekki hægt að yfirfæra rannsóknina yfir á þýðið þ.e. 

einstæðar mæður í námi eða starfi. 

Það að nota tvo sjálfsmatslista er etv ekki heppilegasta aðgerð til gagnaöflunar fyrir 

þennan hóp. Mæðurnar í rannsóknarhóp greina sjálfar frá því í útfyllingu ASR listans að þær 

eigi það til að vera óheiðarlegar og hagræða hlutunum. Hafa ber í huga að í 



65 

rannsóknarhópnum eru margar konur sem hafa verið „innan kerfisins“ allt frá barnsaldri. 

Þær eru vanar að þurfa að fylla út allskonar matslista og margar þekkja orðið til ákveðinna 

lista. Einnig kom fram hjá þeim nokkrum áður en útfylling matslistana hófst að þær væru 

hræddar um að missa framfærslustuðning sveitarfélagsins ef þær tæku ekki þátt í 

rannsókninni, þannig þeim þótti þær vera undir töluverðri pressu. Rannsakandi fullvissaði 

þær um að svo væri ekki, engu að síður ákváðu þær að taka þátt. Þær búa einnig nokkrar við 

að vera undir eftirliti barnaverndanefndar og þær vilja standa sig vel og það að fylla 

matslistana „rétt“ út er þeim mikilvægt. Nokkrar gerðu grein fyrir því að þær væru hræddar 

um að matið yrði notað gegn þeim. Búið var að fara yfir með þeim að rannsakandi væru 

bundin algjörum trúnaði og nafnleynd, en þær eiga erfitt með að treysta margar hverjar. 

Rannsóknarhópurinn fyllti út matslistana með rannsakanda í sama rými. Þó svo að skynjun 

mæðranna á heilsu, líðan, hegðun og áföllum fáist með útfyllingu listanna, þá setur 

rannsakandi þó spurningarmerki við hæfni margra kvennana til að fylla sjálfar út slíka lista. 

Sumar áttu mjög erfitt með að lesa og skilja það sem stóð í listunum og þurftu töluvert mikla 

aðstoð við útfyllingu. Þar sem flestar mæðurnar höfðu upplifað fleiri en eitt áfall, þá virtust 

þær eiga mjög erfitt með að raða þeim niður eftir alvarleika áfalla og sjá fyrir hvaða áfall 

hefði mest áhrif á daglegt líf þeirra og heilsu. Það kann að vera að niðurstöður margra þátta 

hefðu verið aðrar ef niðurstöður hefðu verið metnar á annan hátt t.d. með eigindlegum 

viðtölum.   Ekki var tekið tillit til líffræðilegra og erfðabundina þátta í þessari rannsókn og 

ekki voru fengnar læknisfræðilegar sjúkdómsgreiningar til að styðjast við í mati á heilsufari 

kvennanna. 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru hins vegar þeir að notast var við staðlaða spurningalista 

sem notaðir eru víðsvegar um heiminn. Áreiðanleiki þeirra og réttmæti hefur verið 

margprófað. PDS listinn var forprófaður á íslenskum háskólastúdentum og íslenska útgáfa 

ASR listans hefur verið rannsökuð á Íslandi (Halldór Sig. Guðmundsson, 2012). Áreiðanleiki 

listanna og allra kvarða sem notaðir voru í þessari rannsókn eru háir og því ljóst að innri 

áreiðanleiki þeirra er góður.  

Það að nota spurningarlista fram yfir viðtöl getur líka verið gott, þar sem nafnleynd er 

frekar tryggð. Að auki sparast líka umtalsverður tími við að nota staðlaða spurningarlista, 

fram yfir að taka hvern einstakling í viðtal. 
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Tilgáta þessarar rannsóknar var sú að talið var líklegt að einstæðar mæður sem nytu 

stuðnings félagsþjónustu sveitarfélagsins hefðu alist upp við erfiðari aðstæður, væru líklegri 

til að búa yfir meiri áfallasögu og því líklegri til að vera haldnar áfallastreitu en einstæðar 

mæður sem stunda nám eða starf. Sérstaklega var því spáð að andlegt, líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi hefði neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu mæðranna og sér í 

lagi hæfni þeirra til að sinna eigin umsjá, annast heimili og fjölskyldu. 

Útfrá niðurstöðum þessarar rannsóknar er ekki hægt að segja að svo sé, til þess þarf að 

skoða breiðari hóp og stærri, þó er  hægt að leiða líkur að því út frá rannsóknum að það 

ofbeldi og þau áföll sem mæðurnar hafa orðið fyrir hafi haft skaðleg áhrif á heilsu þeirra og 

hæfni til að sinna daglegri iðju.  

Að sama skapi má þó sjá á ákveðnum þáttum að þó hóparnir séu líkari en búist hafði verið 

við, að þá er munur á þeim þegar kemur að þáttum eins og líkamlegri heilsu, innri líðan og 

einnig þegar kemur að athygli og einbeitingu, þrátt fyrir að báðir hópar séu þar yfir klínískum 

viðmiðunarmörkum.  
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6 Samantekt 

Áhugaverðar upplýsingar varðandi áhrif áfallasögu einstæðra mæðra sem njóta 

fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga á heilsufar, líðan og félagslegar aðstæður komu fram í þessari 

rannsókn. Flestir þátttakenda í báðum hópum höfðu orðið fyrir ofbeldi, líkamlegu eða 

kynferðisofbeldi. Stór hluti mæðranna var undir 18 ára aldri þegar kynferðisofbeldið var 

framið. Eins og fram hefur komið, þá er alvarleiki áfallastreituröskunar meiri hjá 

rannsóknarhóp, þó svo að ívið hærra hlutfall mælist með áfallastreituröskun í 

samanburðarhóp. Má því leiða líkur að að það ofbeldi sem mæður í rannsóknarhóp greina 

frá hafi leitt til að þær séu við lakari líkamlega heilsu, þjáist af meiri kvíða og þunglyndi en 

mæður í samanburðarhóp. Þekkt er þó að eitt af einkennum áfallastreituröskunar er 

erfiðleikar með einbeitingu og athygli og þar er samanburðarhópurinn yfir klínískum 

viðmiðunarmörkum. 

Þar sem veikleikar rannsóknarinnar eru töluverðir og alhæfingagildi í niðurstöðum lítið, þá 

er frekari rannsókna þörf til þess að kanna hvaða vandamál einstæðar mæður háðar 

fjárhagsaðstoð glíma við og einnig til að sjá hvort að það sé raunverulegur munur milli 

sveitarfélaga sem og samanburðarhóps. Nú þegar móttakendum fjárhagsaðstoðar fjölgar, er 

brýnt að skoða hvernig og hvort rétt sé staðið að stuðningi við þennan viðkvæma hóp. Með 

því móti erum við ekki eingöngu að mæta mæðrunum, heldur einnig mögulega efla 

forvarnargildi og stuðning til framtíðar við börn þessara kvenna.  

Þörf er á að gera ítarlegri rannsókn hvað varðar tengsl áfallasögu við félagslegar aðstæður 

og heilsufar einstæðra mæðra. Ekki er vitað til þess að aðrar íslenskar rannsóknir hafi verið 

gerðar á tengslum áfallasögu við líf einstæðra mæðra og má því líta á þessa rannsókn sem 

mikilvæga byrjun til aukins skilnings.  
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Fylgiskjal 2 
 

 

 

 

 
 

 

Reynsla, iðja og heilsa einstæðra mæðra. 

 

Upplýsingar til þátttakenda rannsóknarinnar. 

 

Kæri viðtakandi.  

Fyrirhugað er að hefja ofangreinda rannsókn sem er lokaverkefni í Meistaranámi MPH við 

Háskóla Íslands.  

 

Ábyrgðarmaður:   Dr. Berglind Guðmundsdóttir, Lektor í sálfræði og sálfræðingur 

áfallateymi LSH.  

Vinnustaður:        Háskóli Íslands, Oddi v/Sturlugötu, 101 Reykjavik. 

Netfang:       berggudm@lsh.is 

Sími:                       8245979  

 

Rannsakandi:   Kristín Einarsdóttir, iðjuþjálfi og MPH nemi 

Nafn Skóla:   Háskóli Íslands, heilbrigðisvisindasvið – Miðstöð í 

lýðheilsuvísindum. 

Tilefni rannsóknar:  Námsverkefni MPH gráða í lýðheilsuvísindum. 

Vinnustaður:   Landspítali Háskólasjúkrahús Fossvogi/Hringbraut. 

Netfang:   kre10@hi.is 

Simi:    7742205 

 

Nefndarmenn og ráðgjafar: Halldór Sig. Guðmundsson lektor við félagsráðgjafadeild HÍ. 

 

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar: 

Að  rannsaka heilsu, iðju og varnarviðbrögð, hjá einstæðum mæðrum.  

 Að varpa skýrara ljósi á hvaða þættir valda því að þær leita á náðir félagsþjónustunnar. 

 

Hvernig eru þátttakendur fundnir – Þátttökuskilyrði: 

Félagsþjónusta sveitarfélagsins X  mun bjóða einstæðum mæðrum sem leita á náðir 

félagsþjónustunar þátttöku í rannsókninni bréflega.  Þeir einstaklingar sem vilja taka þátt í 

rannsókninni skrifa undir upplýst samþykki. 

mailto:kre10@hi.is
http://www.hi.is/
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Þátttökuskilyrði: 

 18 ára eða eldri 

 Kona 

 Móðir 

 X (kemur hvergi fram í opinberum gögnum) 

 

Hvað felst í þátttöku, hvar fer rannsóknin fram: 

Tengiliður Félagsþjónustu X sendir bréf frá rannsakanda  til væntanlegra þátttakenda. 

Bréfinu er síðan fylgt eftir með símtali viku síðar. Þátttaka í rannsókninni tekur væntanlega 

um 60 mínútur og geta þátttakendur valið hvort heldur þeir vilja að matið fari fram á þeirra 

heimili eða í húsakynnum Þjónustumiðstöðvar sveitarfélagsins.  

  Rannsakandi mun  biðja þátttakendur að svara  2 matslistum. Einum til að greina 

áfallastreitueinkenni (PTSD – Post Traumatic Stress Disease) og ASEBA sem leggur mat á 

færni, heilsufar og hegðun þátttakenda. 

 

Upplýsingar sem þátttakandi gefur í rannsókninni – trúnaður rannsakanda: 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni, verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað hjá rannsakanda á meðan á rannsókn stendur og öllum gögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni.  

Tekið skal fram að þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á 

hvaða stigi sem er, án útskýringa og án afleiðinga fyrir aðra meðferð. 

 

Reglur þátttakenda í viðtali eða mati: 

Matslistar eru hvorki auðkenndir með nöfnum né kennitölu þátttakenda, heldur númerum 

og þeir eru alltaf ópersónugreinanlegir. Ekki er nauðsynlegt að svara öllum spurningum í 

matslistunum ef spurningar vekja vanlíðan á einhvern hátt eða er óvíst er um svar. Æskilegt 

er rannsóknarinnar vegna og vinnslu hennar aðð sem flestum spurningum sé svarað eins 

nákvæmlega og unnt er.  

 

Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur: 

Gert er því ráð fyrir að rannsóknin geti veitt mikilvægar upplýsingar um afleiðingar þess að 

vera einstæð móðir á Íslandi. Rannsóknin getur einnig aukið skilning okkar á þeim 

varnarviðbrögðum sem einstæðar mæður þróa með sér. Þetta er sérlega mikilvægt þar sem 

skortur er á tölulegum upplýsingum um áhrif þess að axla ábyrgð ein á  heilsufar, slík 

rannsókn hefur ekki verið gerð áður hérlendis meðal einstæðra mæðra. Gert er ráð fyrir að 

rannsóknin veiti fræðilega mikilvægar upplýsingar um afleiðingar áfalla, áfallastreitu og þess 

að lifa sem einstæð móðir á Íslandi og nýtist því vel í fræðilegu samhengi. Líklegt er að 

niðurstöður rannsóknarinnar nýtist vel varðandi skilning, stefnumótun og þróun á þjónustu við 

einstæðar mæður á Íslandi. 

Hugsanlegt er að einhverjir þátttakendur upplifi vanlíðan við það að rifja upp erfiða lífsreynslu og 

neikvæðar afleiðingar hennar, en reynslan hefur sýnt að slík vanlíðan er tímabundin. Komi til þess 

að þátttakandi upplifi slíka vanlíðan stendur honum til boða viðtal við sálfræðingin Paola Cardenas 

eða þann meðferðaraðila sem þátttakandi óskar eftir. Slíkt viðtal er þátttakendum að kostnaðarlausu.  
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Birting niðurstaðna: 

Niðurstöður munu birtast í meistararitgerð (MPH) umsækjanda frá Háskóla Íslands. Stefnt er að 

því að birta niðurstöðurnar einnig í ritrýndri vísindagrein í alþjóðlegu tímariti og á ráðstefnum innan- 

og utanlands. Einnig er stefnt að kynningu á niðurstöðum hjá viðeigandi stofnunum á Íslandi. Eintak 

af ritgerðinni verður aðgengilegt á Þjóðarbókhlöðu – Landsbókasafni. 

Rannsóknin hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Kær kveðja 

Með von um góðar undirtektir, 

 

___________________________   _____________________________ 

Ábyrgðarmaður      Rannsakandi 

Dr. Berglind Guðmundsdóttir lektor   Kristín Einarsdóttir MPH nemi. 
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Fylgiskjal 3 

 

 
 

 

Háskóli Íslands, Miðstöð í Lýðheilsuvísindum 

 

Reynsla, iðja og heilsa einstæðra mæðra. 

 

Samþykktaryfirlýsing fyrir þátttakendur 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem 

mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið 

fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.  

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, að þó ég 

hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mina hvenær sem er án 

útskýringa og án áhrifa á þá læknis og meðferðarþjónustu sem ég á rétt á í framtíðinni. 

 

Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni og 

persónugreinanlegar upplýsingar koma hvergi fram, hvorki við úrvinnslu gagna né birtingu 

niðurstaða. 

 

Undirskrift þátttakanda 

 

 

Dags:______________Nafn:________________________________________________

_ 

 

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um 

eðli og tilgang rannsóknarinnar, I samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir 

 

 

_________________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakanda í vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snuið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. 

Sími 551 7100 og fax 551 1444 

http://www.hi.is/

