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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir fræðilegri umfjöllun um afbrýðisemi í 

parasamböndum nútímans. Reynt verður að svara hvort þær breytingar sem hafa orðið á 

samfélagslegri stöðu kynjanna og samskiptum á milli þeirra hafi áhrif á eðli afbrýðisemi í 

parasamböndum. Helstu birtingarmyndir verða dregnar fram ásamt ólíkum áhrifaþáttum og 

afleiðingum. Nokkrar fræðilegar kenningar verða reifaðar um þá þætti sem hafa áhrif á það 

hvernig einstaklingurinn nær að tengjast maka sínum í nánum samböndum. Sögulegar 

breytingar á eðli parasambanda verða kynntar og spurt verður hvort afbrýðisemi hafi aukist í 

hinu ,,nútíma sambandi” sem er mun lýðræðislegra en áður þekktist. 

Athugunin sýnir að afbrýðisemi er tilfinning sem nánast allir geta munað eftir að hafa 

upplifað einhverntíman á lífsleiðinni. Afbrýðisemi er eðlislæg tilfinning og snýst um það 

varnarviðbragð sem einstaklingur finnur þegar hann upplifir sambandi sínu vera ógnað af 

þriðja aðila. Þessi tilfinning er raunveruleg þó svo að ekki sé endilega um raunverulega 

ógn að ræða. Afbrýðisemi má greina niður í þrjú stig; vægt-, miðlungs stig og sjúklega 

afbrýðisemi. Afbrýðisemi hefur að mati höfundar aukist í nútímanum vegna breytinga á 

parasamböndum og einnig vegna nýrra áhrifaþátta sem voru ekki til staðar áður. 
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1 Inngangur 

Afbrýðisemi er eðlislægt fyrirbæri sem lang flestir geta munað eftir að hafa upplifað og 

er til í öllum samfélögum heimsins (Fleischmann ofl, 2005; Scheinkman og Werneck, 

2010; Silva, 1997). Í margar aldir hefur afbrýðisemi veitt leikritahöfundum, 

heimspekingum og skáldsagnahöfundum innblástur. Nýlega hafa félagsfræðilegir 

rannsakendur farið að sýna viðfangsefninu athygli og þá sérstaklega þegar kemur að 

reynslu og tjáningu afbrýðisemi (Aune og Comstock, 1997). Þó að alltaf sé um að ræða 

þessa sömu tilfinningu þá getur afbrýðisemi birst á mismunandi hátt ef tekið er tillit til 

menningar, hefða og kyns (Scheinkman og Werneck, 2010).  

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að útskýra muninn á afbrýðisemi og öfundsýki. 

Þó að þetta snúist hvort tveggja um mannlega tilfinningu eða geðflækju og merkingin sé 

svipuð er um ólíkar tilfinningar að ræða. Öfundsýki á sér stað þegar einstaklingur finnur fyrir 

vansæld og vanlíðan vegna þeirrar löngunar að eiga manneskju eða hlut sem tilheyrir öðrum. 

Afbrýðisemi er ákafari tilfinning og snýst um raunverulega eða ímyndaða ógn um að missa 

samband sem er einstaklingnum mikils virði. Í parasamböndum á það við um 

kærasta/kærustu eða maka (Silva, 1997; Cole, 2010). Þegar litið er til parasambanda þá er 

afbrýðisemi afleiðing þess að aðilinn óttast að missa maka sinn til hugsanlegs keppinauts en 

öfundsýki myndi birtast ef einstaklingur óskar eftir sambandi við einhvern sem stendur 

honum ekki til boða (Cole, 2010, bls 8). Afbrýðisemi getur einnig átt sér stað ef einstaklingur 

upplifir maka sinn gefa sér minni tíma og athygli án þess að þriðji aðili hafi áhrif á 

sambandið. Undirstöðuatriðið er samt alltaf það sama þegar um er að ræða afbrýðisemi og er 

það óttinn sem grípur um sig þegar aðilinn upplifir sig vera að missa makann úr greipum sér 

(Aune og Comstock, 1997). 

Í þessari ritgerð verður fjallað um afbrýðisemi í parasamböndum, stundum kölluð 

,,rómantísk afbrýðisemi”. Til þess að geta upplifað afbrýðisemi þá þarf að vera til staðar 

ást. Ást er ein sterkasta tilfinning sem til er og að öllu líkindum sú eftirsóttasta þegar 

leitast er eftir nánu sambandi. Ást felur yfirleitt í sér gagnkvæma umhyggjusemi við 

annan einstakling og inniheldur náið og innilegt samband ásamt löngun til að vera með 

þeim sem maður elskar. Ásamt því að upplifa vöntun og ófullkomleika án félaga síns. 

Hafa ástríðu fyrir hinum aðilanum og skilning á skuldbindingu gagnvart ástinni (Zeidner 

og Kaluda, 2008).  
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Þrátt fyrir þá eðlislægu þörf mannsins að finna sér lífsförunaut og þá sterku og 

eftirsóttu tilfinningu sem ást gefur af sér þá virðist samt vera algengt að fólk særi maka 

sinn af ásettu ráði, hrelli hann og jafnvel geri lítið úr honum. Þessi dökka hlið náinna 

sambanda hefur leitt til áhuga og löngunar rannsakenda til að skoða eðli ástarsambanda.  

Flestir alast upp með þau gildi að koma skuli vel fram við náungann. Þessi gildi koma 

þó ekki í veg fyrir að fólk virðist vera líklegt til þess að hugsa fyrst og fremst um eigin 

hagsmuni og eru ákvarðanir teknar út frá þeim forsendum í parasamböndum. Margir hafa 

heyrt orðtakið ,,við særum aðeins þá sem við elskum” (we only hurt the ones we love) 

sem er vissulega kaldhæðni þegar litið er til parasambanda og hugmynda okkar um þau. 

Eitt fyrirbærið sem liggur að baki þessarar rökfræði er afbrýðisemi.  

Afbrýðisemi í samböndum er algengasta ástæðan fyrir óánægju og átökum á milli 

para, sambandsslitum og jafnvel ofbeldi (Fleischmann, Spitzberg, Andersen og Roesch, 

2005, bls. 50). Afbrýðisemin sjálf er þó ekki vandamálið í samböndum heldur er hún eins 

konar spegill vandamálsins. Vandamálið liggur á bakvið afbrýðisemina og velta þarf 

spurningunni fram ,,hvers vegna á þessi afbrýðisemi sér stað?”. Afbrýðisemi er aðeins 

birtingarmynd vandamálsins sem á sér stað í sambandinu og hér á eftir verða 

undirliggjandi þættir þess skoðaðir. 

Margar ástæður eru fyrir því að erfitt er að rannsaka afbrýðisemi. Í fyrsta lagi er 

tjáning afbrýðisemi margvísleg og fer yfirleitt fram í einrúmi. Í öðru lagi finna margir 

fyrir skömm vegna þessarar tilfinningar sem þeir finna og reyna að halda henni í skefjum, 

leyna henni eða jafnvel afneita henni. Þar að auki eru sambönd mismunandi þegar kemur 

að sjálfstæði einstaklingsins og þeim mörkum um hvað þyki eðlilegt þegar um er að ræða 

samskipti og tengsl makans við þriðja aðila (Aune og Comstock, 1997). 

Í þessari ritgerð sem er lokaverkefni til BA gráðu í félagsfræði, verður gerð grein fyrir 

fræðilegri umfjöllun um afbrýðisemi og hvernig hún kemur fram í parasamböndum. 

Megin rannsóknarspurningin er sú hvort að breytingar hafi orðið á eðli afbrýðisemi og 

kynbundnum mun á afbrýðisemi í kjölfar breytinga á samfélagslegri stöðu kynjanna, 

fjölskylduþróun og nýjum samskiptamiðlum.  

Þær heimildir sem notast er við til þess að reyna að svara þessari spurningu eru helst 

fengnar úr erlendum fræðigreinum og rannsóknum. Nokkrar félagsfræðilegar fræðibækur 

eru notaðar ásamt íslenskum bókum sem fjalla um vandamál innan parasambanda. Að 

auki er lítillega stuðst við íslenskar heimasíður og blaðagreinar.   
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Nokkrar fræðilegar kenningar verða reifaðar sem fjalla um náin sambönd einstaklinga 

og hvaða þættir hafi áhrif varðandi hegðun í kjölfar afbrýðisemi. Félagsleg mótun verður 

skoðuð í þessu tilliti og þá hvort viðbrögð einstaklinga þegar þeir finna fyrir afbrýðisemi 

mótist af samfélaginu sjálfu eða hvort tengsl einstaklingsins í æsku við sína nánustu hafi 

úrslitaáhrif. Það sem tengir efnið við kenningarnar er aðallega ofsafengin viðbrögð 

einstaklingsins vegna afbrýðisemi og hvernig samfélagið hefur áhrif á hann, bæði vegna 

taumhalds og tengsla í æsku.  

Til þess að geta skoðað hvort samskiptamiðlar hafi áhrif á afbrýðisemi innan 

parasambanda þá mun höfundur styðjast við samskiptavefinn Facebook. Facebook er það 

nýtt fyrirbæri að rannsóknir sem tengjast miðlinum eru hvorki margar né ná yfir langan tíma 

en höfundur mun nýta það sem hefur verið gert til þess að reyna að leggja mat á hvort slíkir 

samfélagsmiðlar leiki hlutverk í afbrýðisemi nútímans. Facebook gerir fólki kleift að halda 

tengslum við aðra í gegnum veraldarvefinn sem í fyrri tíð áttu sér ekki stað.  

Einnig verða fleiri áhrifaþættir skoðaðir eins og persónuleiki einstaklingsins, fortíð og 

óskýr mörk.  

Til þess að útskýra afbrýðisemi betur þá hefur höfundur skiptir afbrýðisemi í þrjú stig, 

frá því að vera sú eðlislæga tilfinning sem flestir hafa upplifað, yfir í stig andlegs ofbeldis 

og þaðan yfir í stig sjúklegrar afbrýðisemi (morbid jealousy) þar sem limlestingar og 

jafnvel morð geta átt sér stað.  

Í lokin verður komið inná helstu afleiðingar afbrýðisemi innan parasambanda og þau 

úrræði sem hægt er að grípa til. 
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2 Afbrýðisemi í parasamböndum 

Afbrýðisemi er tilfinningalegt ferli sem á sér stað þegar annar aðilinn í sambandinu 

upplifir ógn um að missa maka sinn til hugsanlegs keppinauts. Annar aðilinn upplifir 

sambandi sínu vera ógnað af utanaðkomandi aðila. Þessi upplifun getur verið bæði 

raunveruleg eða ímynduð (Goodboy, Horan og Butterfield, 2012). Stundum er talað um 

afbrýðisemi sem ,,efasemd” á milli ímyndunar og raunveruleikans sem fær fólk til að 

missa vitið (Scheinkman og Werneck, 2010, bls. 486). Helstu viðbrögð sem koma fram 

hjá þeim sem finnur fyrir afbrýðisemi eru ótti, reiði og hryggð (Goodboy o.fl., 2012).  

Fleischmann o.fl. (2005) útskýra afbrýðisemi í parasamböndum sem samansafn 

vangaveltna, tilfinninga og viðbragða annars einstaklingsins sem upplifir sambandi sínu 

vera ógnað af þriðja aðila. Afbrýðisemi birtist þegar einstaklingur finnur þörf til að 

vernda samband sitt fyrir einhverjum sem hann skynjar að hafi gengið inn á hans svæði.  

Aune og Comstock (1997) hafa fjallað um það hvernig líkur á afbrýðisemi aukast eftir 

því sem samband varir lengur. Þau benda á að algengt sé að með tímanum öðlist 

einstaklingar parasambandsins sterkari tengsl og meiri skuldbindingu. Því meira sem 

sambandið þróast því stærra litróf atferlis upplifir einstaklingurinn frá maka sínum. 

Afbrýðisemi er ólíklegri til að birtast í nýjum samböndum en það er vegna þess að í 

upphafi sambanda er einblínt á það jákvæða í fari tilvonandi maka og neikvæðni er 

lágmörkuð. Einstaklingurinn sýnir sínar bestu hliðar til þess að verða eftirsóttur til 

hugsanlegs langtíma sambands. Það eru einnig tvær aðrar ástæður fyrir því afhverju 

afbrýðisemi er ólíkleg til að eiga sér stað í upphafi sambands. Í fyrsta lagi er afbrýðisemi 

afleiðing þess að viðkomandi upplifir ógn í garð núverandi sambands. Þetta er tilfinning 

sem á sér stað samhliða skuldbindingu á milli tveggja aðila sem er ólíkleg á þessu stigi 

sambandsins. Í öðru lagi, jafnvel þó svo að afbrýðisemi sé upplifuð í byrjun sambands þá 

er ólíklegt að hún verði látin í ljós vegna þess að viðbragðið er fráhrindandi og gæti þótt 

ótímabært og óviðeigandi (Aune og Comstock, 1997).  

Til þess að afbrýðisemi geti átt sér stað verður að vera til staðar ,,tengslaþríhyrningur” 

(triangle of relations). Þríhyrningur samanstendur af þremur hornum og í hverju horni eru 

ákveðin tengsl. Í fyrsta hluta þríhyrningsins er parasambandið á milli tveggja aðila, þar á 

meðal þess afbrýðisama. Í öðrum hluta þríhyrningsins er maki þess afbrýðisama og 

einnig hugsanlegur keppinautur. Þriðji hlutinn inniheldur svo hinn afbrýðisama og 

viðmót hans og framkomu gagnvart þeim aðila sem hann túlkar sem keppinaut sinn 
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(Cole, 2010, bls. 8). Þann afbrýðisama skortir traust til kærasta/kærustu eða maka síns og 

grunar eða heldur að hann sé að svíkja sig eða sé þess líklegur. Hinn afbrýðisami finnur 

fyrir áhyggjum og efa um áhuga maka síns til sambandsins og til hans sjálfs (Cole, 2010, 

bls. 10). Því meiri afbrýðisemi sem viðkomandi upplifir því óánægðari er hann í 

sambandinu. Það er neikvæð fylgni á milli afbrýðisemi og ánægju í sambandi (Cole, 

2010, bls 35). 

2.1 Menningarlegur munur 

Fræðimenn hafa bent á að afbrýðisemi er til í öllum samfélögum heimsins en þó geta 

viðbrögðin verið misjöfn ef litið er til menningar. Staða kynjanna er til dæmis ólík á milli 

samfélaga. Í sumum samfélögum er staða karlmanna sú að litið er á konur sem ,,eign" 

manna sinna. Í slíkum samfélögum eru karlar taldir vera minni karlmenn ef maki þeirra 

hefur haldið framhjá þeim. Að drepa hinn ótrúa maka má vera hans eina leið til að öðlast 

virðingu á ný (Easton og Shackelford, 2009). Þó svo að í því nútíma vestræna samfélagi 

sem við þekkjum sé litið á konur sem sjálfstæðar þá benda Scheinkman og Werneck 

(2010) á að enn eymir eftir af fyrri tíma þegar karlar voru meira ráðandi innan 

fjölskyldna. Þannig geta viðbrögð karlmanna einkennst af því að þeir upplifi framhjáhald 

þannig að verið sé taka eitthvað af þeim sem þeir persónulega eigi (Scheinkman og 

Werneck, 2010, bls. 489). 
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3 Birtingarmyndir afbrýðisemi 

Afbrýðisemi vaknar án fyrirboða þegar annar aðilinn í sambandinu hegðar sér á þann hátt 

að það veki tilfinningar hjá hinum í sambandinu að um hugsanlegt framhjáhald sé að 

ræða (Scheinkman og Werneck, 2010, bls. 487). Rannsóknir sýna að fyrsta rifrildi para er 

oftast afleiðing afbrýðisemi sem byggir á fyrri reynslu einstaklings í sambandi, til dæmis 

vegna fyrra parasambands eða fyrrum keppinauts af öðrum toga (Goodboy o.fl., 2012, 

bls. 371).  

Guerrero, Anderson, Jorgensen, Spitzberg og Eloy (1995) greindu frá því að viðbrögð 

við afbrýðisemi beinast annaðhvort að hinum aðilanum í sambandinu eða að þeim þriðja 

aðila sem talið er að ógni sambandinu. Þessi viðbrögð geta komið út í bæði jákvæðri og 

neikvæðri hegðun; Sá afbrýðisami hefur aukið eftirlit með makanum og fylgist náið með 

því sem hann gerir og hverja hann umgengst. Hann reynir að ná athygli makans og sem 

dæmi um jákvæða hegðun þá upphefur einstaklingurinn sjálfan sig með því að gera 

sérstaka hluti fyrir makinn til þess að virka betri elskandi. Viðbrögðin geta einnig verið 

neikvæð á þann veg að sá afbrýðisami reynir að hefna sín og ná sér niður á makanum 

með því að gera hann afbrýðisaman á móti. Í öðrum tilfellum getur hann haft samband 

við keppinautinn til þess að standa frammi fyrir honum og útkljá málin. Afbrýðisemi 

getur einnig leitt til ofbeldiskenndrar hegðunar og eru bræðisköst algeng svo sem að 

kasta hlutum og skella hurðum. 

3.1 Þrískipt viðbrögð við afbrýðisemi 

Knobloch, Salomon og Cruz (2001) og Cole (2010) skipta viðbrögðum við afbrýðisemi í 

þrennt: hugræn, tilfinningaleg og atferlisleg. Hugræn afbrýðisemi á sér stað þegar annar 

aðilinn í sambandinu hefur áhyggjur og efast um hvort makinn sé trúr og upplifir þess 

vegna sambandinu vera ógnað. Hugræn afbrýðisemi á sér stað í huga þess afbrýðisama eins 

og nafnið gefur til kynna og hinn einstaklingur sambandsins er ekki endilega meðvitaður 

um ástandið. Tilfinningaleg afbrýðisemi kemur í kjölfar þeirrar hugrænu. Þá birtist andleg 

líðan í viðbrögðum vegna þeirrar ógnar sem viðkomandi upplifir hvort sem um er að ræða 

raunverulega eða ímyndaða ógn. Tilfinningaleg afbrýðisemi getur komið fram í kvíða, 

óþægindum, reiði, ótta, óöryggi og uppnámi. Tilfinningaleg afbrýðisemi endurspeglar 

hversu mikils virði sambandið er fyrir einstaklinginn. Á þessu stigi hefur afbrýðisemin 

áhrif á báða aðila sambandsins. Atferlisleg afbrýðisemi er svo hvernig sá afbrýðisami 

hegðar sér í kjölfar hugrænnar og tilfinningalegrar afbrýðisemi (bls. 206.; bls. 9.) 
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Guerrero o.fl. (1995) lögðu sérstaka áherslu á það að sá afbrýðisami myndi af ásettu 

ráði reyna að hefna sín á maka sínum með því að reyna að gera hann afbrýðisaman á 

móti. ,,Afbrýðisamt auga fyrir afbrýðisamt auga” (a jealous eye for a jealous eye). Þessi 

hegðun snýst um að reyna að fá makann til að upplifa hvernig það er að vera 

afbrýðisamur og á sama tíma á makinn að sjá að afbrýðisemin sé afleiðing ástar og það 

hversu mikils virði sambandið er fyrir hann (bls. 296).  

3.2 Glæpir í nafni ástarinnar  

Stundum er afbrýðisemi talin vera fylgifiskur ástarinnar og hliðvörður einkvænis. Auk 

þeirra þátta sem þegar hafa verið nefndir er afbrýðisemi einnig varnarviðbragð sem snýst 

um það í grundvallaratriðum að vernda ástarsamband sem er einstaklingnum kært 

(Scheinkman og Werneck, 2010, bls. 486).  

Afbrýðisemi, er fyrirbærið sem þekkt er sem kveikja að glæpum í nafni ástarinnar. 

Þannig lýsir afbrýðisemin sér sem eyðileggjandi afl sem hefur farið út fyrir mörk 

siðferðis (Silva, 1997). Það hefur sýnt sig að afbrýðisemi leiðir oft af sér kvíða, reiði, 

bræði og ofbeldi og getur gengið svo langt að enda með manndrápum en þær fréttir eru 

regluleg sjón um allan heim (McClellan og Killeen, 2000, bls. 357; Silva, 1997).   

William Shakespeare, hið þekkta leikritaskáld, fjallaði um afbrýðisemi í einu verki 

sínu, dramaleiknum Othello. Hann kallaði það ,,hið græneygða skrímsli” (green-eyed 

monster). Stíðshetjan, Othello hinn mikli var svo gagntekinn af afbrýðisemi að hann 

drepur konu sína Desdemona og tekur svo sitt eigið líf. Þetta gerði hann í þeirri trú að 

hún væri að halda framhjá honum (Silva, 1997). 

Fyrir nokkrum árum á Íslandi átti sér stað harmleikur sem má tengja við afbrýðsemi 

og hvernig sú tilfinning fær fólk til að missa vitið. Þann 29. júlí 2007 var maður skotinn 

til bana á Sæbrautinni. Árasamaðurinn svipti sig lífi klukkustund síðar á Þingvöllum. Í 

fórum hans fannst bæði skotvopnið og bréf stílað á lögregluna. Fórnarlamb 

skotárásarinnar hafði stuttu áður hafið samband við fyrrverandi eiginkonu 

árásarmannsins og var því málið talið upplýst (,,Málið upplýst”, 2007).  
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4 Mismunur kynja á afbrýðisemi 

Í afbrýðisemi er höfnunartilfinning eitt sterkasta aflið og sá ótti sem grípur um sig þegar 

viðkomandi upplifir sambandi sínu vera ógnað. En ef við horfum á kynin, karl og konu, 

þá er nokkur munur á því hvað kveikir á afbrýðisemi og einnig hvernig brugðist er við 

þeirri tilfinningu.  

4.1 Afbrýðisamir karlar 

Staðalímyndir kynjanna eru sterkar og er þeim viðhaldið á ýmsum sviðum. Til dæmis í 

bókmenntum er ímynd karlmennskunnar ráðandi og hvernig þeir eiga að hafa vald og 

stjórn ásamt því að vera sjálfbjarga, sterkir og æðrulausir. Þessi staðalímynd 

karlmennskunar getur þótt íþyngjandi þegar kemur að tilfinningum og mörgum 

karlmönnum finnst merki um veikleika að sýna sína tilfinningalegu hlið (Oliffe, Kelly, 

Bottorff, Johnson og Wong, 2011).  

Jafnvel þó að afbrýðisemi eigi sér stað í mörgum parasamböndum, sýna rannsóknir að 

karlar séu frekar líklegir til að upplifa hugræna afbrýðisemi. Þeir hugsa frekar um hluti 

sem vekja upp afbrýðisemi. Karlar virðast frekar finna fyrir afbrýðisemi þegar 

keppinauturinn er í hárri þjóðfélagsstöðu, er líkamlega sterkur og hefur virðingu innan 

samfélagsins. Þegar karlar óttast að missa eitthvað sem þeir eiga sem í þessu tilfelli er 

konan þeirra þá eru þeir líklegir til að láta í ljós hörku (Easton, Schipper og Shackelford, 

2007). Karlar geta sýnt ofbeldisfulla hegðun ef þeim finnst þeim ógnað með þessum 

hætti, ýmist slegist, setið um keppinautinn eða maka sinn og getur þetta jafnvel endað 

með lífláti (Scheinkman og Werneck, 2010, bls. 489).  

Samkvæmt Easton o.fl. (2007) eru karlar líklegari til að einbeita sér að hvort um sé að 

ræða kynferðislegt framhjáhald sem eigi sér stað. Þvermenningarlegar rannsóknir sýna að 

karlar láta kynferðislegt framhjáhald meira á sig fá heldur en tilfinningalegt framhjáhald. 

Þetta má vera vegna þess að hlutverk kynjanna hefur þróast mismunandi þegar kemur að 

því að finna sér maka (Levy og Kelly, 2009). Ástæðan fyrir því að karlar láta sig meira 

varða hvort maki þeirra hafi átt í kynferðislegu framhjáhaldi frekar heldur en 

tilfinningalegu er vegna þess að menn trúa því að konur sofi aðeins hjá þeim sem þær 

elska. Þannig þegar að makinn hefur elskast með öðrum aðila utan sambandsins þá sé 

bæði um kynferðislegt og tilfinningalegt framhjáhald að ræða (Tagler og Gentry, 2011). 
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Karlar eru mun líklegri en konur til að beita maka sinn ofbeldi. Þeir grípa til ofbeldis 

til þess að takmarka frelsi maka síns, og koma í veg fyrir hugsanlegt áframhaldandi 

framhjáhald (Easton og Shackelford, 2009).  

Þegar viðbrögð við afbrýðisemi eru annars vegar eru karlar líklegir til að standa 

frammi fyrir keppinaut sínum og beita ofbeldi til að hræða hann og hindra áframhaldandi 

framhjáhaldi hvort sem um er að ræða ímyndað eða raunverulegt (Easton og Shackelford, 

2009).  

Rannsóknir frá þvermenningarlegu sjónarhorni sýna að giftir karlar séu líklegri til að 

óttast um tryggð maka síns heldur en giftar konur (Harris, 2005).  

Kynjahlutverk þar sem karlmennskan er tengd við yfirráðagirni og árásarhneigð eru 

þættir sem hugsanlega liggja að baki því að karlar séu líklegri til að beita ofbeldi heldur 

en konur (Ingólfur V. Gíslason, 2006, bls. 24).  

4.2 Afbrýðisamar konur 

Scheinkman og Werneck (2010) halda því fram að konur séu yfirleitt háðari maka sínum 

heldur en karlar og að afbrýðisemi þeirra lýsi sér yfirleitt í hræðslu um að missa bæði 

fjárhagslegt og tilfinningalegt öryggi ásamt samastað fyrir sig og afkvæmi sín. 

Konur virðast láta sig meira varða um daðurshæfni keppinautar síns og upplifa sig 

óöruggar standi þær frammi fyrir hugsanlegum keppinaut sínum til dæmis ef þær telja 

keppinaut sinn vera unglegri og meira aðlaðandi en þær sjálfar (Easton, Schipper og 

Shackelford, 2007). Konur eru líklegri en karlar til að sýna atferlislega afbrýðisemi og 

þær láta meira í ljós hegðun af völdum afbrýðisemi (Goodboy o.fl., 2012, bls. 370-371). 

 Konur eru líklegri til að einbeita sér að hugsanlegu tilfinningalegu framhjáhaldi maka 

síns frekar heldur en kynferðislegu framhjáhaldi (Easton o.fl., 2007). Þegar konur verða 

meðvitaðar um að maki þeirra sé að halda framhjá geta þær jafnvel litið framhjá 

framhjáhaldinu sjálfu þar sem kynlíf átti sér stað og fara þess í stað að einblína á hvort 

um tilfinningaleg tengsl sé að ræða á milli makans og keppinautarins (Easton og 

Shackelford, 2009). Ástæðan fyrir því að konur láta sig meira varða hugsanlegt 

tilfinningalegt framhjáhald makans liggur meðal annars í samfélagslegri umræðu um ólík 

hlutverk kynjanna í garð kynlífs. Því er haldið fram að karlar séu fúsir til að stunda kynlíf 

án tilfinninga og því leiðir það til þess að kynlíf sé ekki endilega tákn um tilfinningalegt 

framhjáhald. Konur láta sig einnig meira varða um tilfinningalegt framhjáhald vegna þess 

að þeir karlar sem eru ástfangnir stunda nánast undantekningalaust kynlíf með þeim sem 

þeir elska (Tagler og Gentry, 2011).  
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Eins og áður hefur komið fram eru viðbrögð við afbrýðisemi til þess gerð að reyna að 

hindra hugsanlegan keppinaut eða að stoppa makann í að yfirgefa sambandið. Konur eru 

líklegri til að sýna hegðun sem upphefur þær sjálfar bæði í útliti og framkomu. Þær eru 

mun ólíklegri til að beita líkamlegu ofbeldi heldur en karlar en rannsóknir sýna að ef 

líkamlegt ofbeldi á sér stað af hendi konunnar þá sé yfirleitt um sjálfsvörn að ræða 

(Easton og Shackelford, 2009).  
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5 Fræðilegar kenningar 

Hér verður farið yfir nokkrar ólíkar kenningar sem geta hjálpað til við að skýra 

afbrýðisemi, þá aðallega afbrýðisemi sem er komin yfir á stig andlegs ofbeldis eða enn 

lengra á stig sjúklegrar afbrýðisemi. Það má tengja saman sálfræðilegar og 

félagsfræðilegar kenningar við þetta viðfangsefni og reyna að skýra hvernig 

einstaklingurinn mótast út frá félagslegum þáttum. Helsti vandinn sem þarf að skoða er 

hvers vegna einstaklingur upplifir ofsafengna afbrýðisemi sem á oft ekki við nein rök að 

styðjast og einnig hvernig hann bregst við þeirri tilfinningu. Félagsnámskenningar og 

tengslamyndunarkenningar gefa ólík sjónarhorn á það hvernig tengsl í æsku hafa áhrif á 

bæði líðan og hegðun okkar í framtíðinni. Taumhaldskenning snýst svo um það hvernig 

og hvort samfélagið sem einstaklingurinn býr í nái að halda andfélagslegri hegðun í 

skefjum. Andfélagsleg hegðun í þessu tilfelli eru þá viðbrögð þess sem á við sjúklega 

afbrýðisemi að stríða en þær afleiðingar enda í flestum tilfellum með ofbeldi. 

5.1 Félagsnámskenningar (Social learning theory) 

Samkvæmt félagsnámskenningum lærist óæskileg hegðun í gegnum tengsl við aðra í 

félagslegu umhverfi (Thio, 2004, bls. 24). Að alast upp á ofbeldisfullu heimili, hvort sem 

viðkomandi er sjálfur beittur ofbeldi eða verður vitni að slíku, eykur líkurnar á að hann 

muni sjálfur leiðast til ofbeldishegðunar seinna í framtíðinni, þá sérstaklega ef um náin 

sambönd er að ræða. Félagsnámskenningar halda því fram að ef einstaklingur hefur orðið 

vitni að ofbeldiskenndri hegðun af eldri kynslóðum þá læri hann að beita slíkri hegðun 

sjálfur (Corvo, 2006, bls. 117-121). 

Að upplifa eða verða vitni að óæskilegri hegðun á æskuheimili, hvort sem um er að 

ræða líkamlegt eða andlegt ofbeldi, kemur upp meðvitund hjá viðkomandi við hvaða 

tækifæri og af hvaða ástæðum eðlilegt þyki að beita slíkri hegðun í nánum samböndum 

(Corvo, 2006, bls. 117-121). Að upplifa ofbeldi í æsku hefur einnig áhrif á geðheilsu 

seinna meir og leiðir til lágs sjálfsálits og erfiðleika með traust sem er einn áhrifaþáttur 

afbrýðisemi (McClellan og Killen, 2000, bls. 353-4).  

5.2 Taumhaldskenningar (Control theory) 

Í taumhaldskenningu Travis Hirschi (1969) er því haldið fram að allir hafi tilhneigingu til að 

sýna afbrigðilega hegðun en fáir láti verða af henni vegna sterks félagslegs taumhalds. En ef 

tengslin við samfélagið eru veik þá leiðir það til andfélagslegrar hegðunar. Samkvæmt 
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Hirschi eru fjórar leiðir fyrir einstakling til að tengjast samfélaginu. Í fyrsta lagi eru það 

tilfinningatengsl (attachment) einstaklings við sína nánustu og félagslegar stofnanir. Þessi 

tilfinningatengsl geta falið í sér ást til foreldra, að eiga vini á sama reki, hafa jákvætt hugarfar 

gagnvart skólanum og öðlast félagslega samvisku. Í öðru lagi leggur Hirchi áherslu á 

skuldbindingu (commitment) við yfirvaldið. Ef einstaklingar eyða tíma sínum og orku í 

hefðbundnar athafnir eins og menntun, vinnu og að öðlast stöðu í samfélaginu þá eru minni 

líkur á andfélagslegri hegðun. Í þriðja lagi nefnir Hirschi þáttöku (involvment) í 

hefðbundinni starfsemi. Því meiri tíma sem fólk eyðir í hefðbundnar athafnir því minni tími 

gefst fyrir andfélagslega hegðun. Í fjórða og síðasta lagi nefnir Hirschi viðhorf (belief) til 

siðferðislegra gilda og viðurkenningu á félagslegum reglum ásamt virðingu fyrir lögreglunni 

og jákvætt viðhorf gagnvart lögum. Ef allir þessir fjórir þættir tengjast og eru sterkir þá er 

ekki líklegt að einstaklingurinn víki frá norminu og verði til vandræða.  

En Hirschi bendir þó á að fólk með litla sjálfssjórn (self-control) er bæði hvatvíst, 

kærulaust, og tilfinngaheft vegna þess að foreldrum þeirra hefur mistekist að koma þeim 

inn í samfélagið í æsku til dæmis með því að kenna þeim ekki muninn á réttu og röngu 

og að ávíta þau ekki fyrir slæma hegðun. Það fólk er líklegt til andfélagslegrar hegðunar 

þrátt fyrir að félagslegt taumhald sé sterkt. (Thio, 2004, bls. 28-29).  

Það hvort einstaklingur beiti ofbeldi í nánum samböndum, bæði líkamlegu og andlegu, 

er að einhverju leiti undir því komið hversu sterk tengsl hann hefur við samfélagið ásamt 

félagslegum tengslum og gildum.  

5.3 Tengslamyndunarkenningar (Attachment theory) 

John Bowlby er helsti frumkvöðull tengslamyndunarkenninga en hann taldi einstaklinga 

fæðast með þá þörf að tengjast öðrum tilfinningalegum böndum. Það hvernig 

einstaklingur muni tengjast öðrum á fullorðinsárum, þá sérstaklega maka sínum, 

endurspeglar tengsl æskuáranna. Mikil og náin tengsl í æsku leiða af sér öruggari og 

sjálfstæðari einstakling. Bowlby gerði rannsókn á börnum á munaðarleysingjahæli eftir 

fyrri og seinni heimstyrjöld og sá að þau börn sem skorti móðurást voru örvæntingarfull 

og sýndu litlar tilfinningar í samskiptum (McClellan og Killeen, 2000, bls. 354).   

Nýlega hefur tengslamyndunarkenning Bowlby verið yfirfærð á náin sambönd. Hazan og 

Shaver gerðu sér hugmynd um þrjú mynstur um tengsl fullorðinna í nánum samböndum. 

Sambönd sem einkennast af öryggi innihalda jafnvægi á milli nándar og sjálfstæðis. Þegar á 

reynir leita aðilar sambandsins í stuðning og öryggi til maka síns til þess að takast á við 

vandann sem þeir eiga við. Þeir sem eru í slíkum samböndum eru líklegir til að vera 
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tilfinningalega stöðugir og eiga í löngum samböndum sem byggjast upp á vináttu og trausti. 

Önnur tegund sambanda samkvæmt Hazan og Shaver eru sambönd sem einkennast af fælni. 

Þau sambönd lýsa sér þannig að aðilar streitast á móti því að stofna til náinna sambanda. Þeir 

eru hræddir við náin sambönd og vilja ekki eyða of miklum tíma með nánum aðila. Í 

samböndum forðast þeir tilfinningaleg og líkamlega nánd. Þegar eitthvað kemur upp á loka 

þeir sig af og deila ekki tilfinningum sínum með makanum. Þriðja tegundin af nánum 

samböndum sem Hazan og Shaver greina frá einkennast af kvíða frá báðum aðilum. Aðilar 

eru stöðugt á varðbergi og treysta ekki maka sínum. Þeir eru hræddir við höfnun og þarfnast 

öfgakenndrar nándar í samböndum sem getur verið heftandi fyrir sjálfstæði makans. Þeir 

einstaklingar mikla oft aðstæður fyrir sér,  missa stjórn á skapi sínu, láta í ljós mikla reiði og 

reyna að stjórna maka sínum með þvingunum (McClellan og Killeen, 2000, bls. 355).  

Grundvallaratriði tengslakenningarinnar snýst um þær óhlutbundnu hugmyndir sem 

einstaklingur hefur um sjálfan sig, aðra og hvernig fólk tengist hvort öðru í gegnum lífið 

og vinnu. Í félagslegri reynslu snýst þetta um tengsl í æsku. Einstaklingar öðlast skilning 

á hvað sé eðlileg hegðun í kjölfar þeirrar hegðunar sem þeir upplifa og verða vitni að í 

æsku. Börn sem eiga foreldra sem hugsa vel um þau verða meðvituð um að maður eigi að 

hugsa vel um börnin sín (McClellan og Killeen, 2000, bls. 355). Rannsóknir sýna einnig 

að þau börn sem upplifa ofbeldi í æsku telja eðlilegra og eru líklegri til að beita ofbeldi 

seinna meir í samböndum og fjölskyldu (McClellan og Killeen, 2000, bls. 355-356).  

Tengslakenningin gerir sér hugmynd um mannlega hvatningu á forsendum hins 

líffræðilega atferliskerfis (behavioral system), þar á meðal tengsla, könnunar 

(exploration), ummönnunar og kynlífs. 

5.4 Fullorðins tengslakenning (Adult attachment theory) 

Fullorðins tengslakenning (Adult attachment theory) er afsprengi tengslakenningar Bowlby 

og felur í sér að fólk sem er óöruggt elur með sér ákafari afbrýðisemi heldur en fólk sem er 

öruggt og laust við ofbeldishneigð. Afbrýðisemi og áhyggjur um að verða yfirgefin er tengt 

við sambandserjur og ofbeldi. Í stað þess að treysta maka sínum þá er litið á makann með 

tortryggni. Gagntekið af þeirri hræðslu að missa ást og athygli makans þá á óöruggt fólk oft í 

vandræðum með að sinna daglegum athöfnum. Þetta getur einnig leitt til þess að makinn geti 

ekki blómstrað í sínu umhverfi. Karlar eru líklegri til að sýna kynferðislega afbrýðisemi á 

meðan konur sýna frekar tilfinningalega afbrýðisemi í kjölfar lítils tíma og athygli sem þær 

upplifa sig fá frá maka sínum (McClellan og Killeen, 2000, bls. 357).  
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6 Sögulegar breytingar á eðli parasambandsins 

Það má segja að ástin hafi ávallt fylgt manninum en til er fjöldi ástarljóða sem hafa 

varðveist frá tímum forn Egypta og eru allt að 3000 ára gömul. Á þeim tímum var fjallað 

um ást sem yfirþyrmandi afl sem helltist yfir einstaklinginn sem nokkurs konar sjúkleiki, 

en á sama tíma sem styrkjandi afl fyrir þann ástfangna (Giddens, 1992, bls. 37).  

Þó að ástin hafi ávallt verið til og fólk skuldbundist hvort öðru þá hefur mikil breyting 

orðið á parasamböndum. Til að mynda byggðust hjónabönd áður fyrr ekki á 

gagnkvæmnum kynferðislegum áhuga heldur snérust þau gjarnan um efnahagslegar 

aðstæður. Athæfi sem sýndu dæmi um kynferðislegan áhuga eins og að láta vel að hvort 

öðru og kyssast var sjaldgæf sjón á meðal giftra para á 7. áratugnum (Giddens, 1992, bls. 

39). Rómantísk ást varð fyrst þekkt fyrirbæri í Bandaríkjunum snemma á 18. öld en það 

voru Ameríkanar sem fóru að velja sér maka vegna tilfinninga sem þeir báru til 

einstaklingsins en ekki vegna annara félagslegra og efnahagslegra ástæðna. Þegnar 

annara vestrænna iðnríkja komu í kjölfarið og þessi þróun hélt áfram allt til loka 19. aldar 

(Illouz, 1997, bls. 27).  

Giddens (1992) hefur greint nokkrar tegundir af ást. ,,Ástríða” (passionate love) telur 

hann vera alþjóðlegt fyrirbæri sem finna má í fornum ritum en aftur á móti er ,,rómantísk 

ást” (romantic love) afmörkuð við menningu. Giddens heldur því fram að rómantísk ást 

hafi ekki látið bera á sér fyrr en seint á 18. öld. Rómantísk ást tengist frelsi ólíkt 

ástríðunni sem einkennist af rútínu og skylduverkum. Rómantísk ást, getur valdið 

tafarlausri hrifningu eða ,,ást við fyrstu sýn”. Þessi fyrstu augnablik geta verið byrjun á 

sambandi tveggja einstaklinga sem leita sér að aðila til að fullkomna líf sitt (Giddens, 

1992, bls. 42).  

Í nútímasamfélagi fjallar svo Giddens um ,,samrennandi ást” (confluent love) en hún 

er frjálslegri en þær sem áður voru nefndar. Samrennandi ást byggir ekki á gildunum ,,að 

eilífu” (for ever) og ,,hin eina sanna” (the one and only) eins og rómantísk ást gerir. Í 

samrennandi ást snýst ástin um samband á milli tveggja einstaklinga sem kjósa að vera 

saman vegna gagnstæðra tilfinninga í garð hvors annars. Þetta segir hann vera  ,,tært 

samband” (pure relationship) vegna þess að sambandið helst aðeins á meðan það veitir 

báðum aðilum sambandsins ánægju. Samfélagið sem nú einkennist mun frekar af 

sambandsslitum og hjónaskilnuðum heldur en áður er afleiðing hinnar samrennandi ástar 

en sú ást er hvorki bindandi né stöðug (Giddens, 1992, bls. 61). Því meira sem fólk trúir á 
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samrennandi ást því kröfuharðara verður það á að finna hið ,,eina rétta” samband en ekki 

hina ,,einu réttu” manneskju (Giddens, 1992, bls. 62).  

Nútímasamband þrífst að mestu leyti á ást og ef hún er ekki lengur til staðar þá skilja 

menn eða hætta saman. Í dag snúast sambönd að miklu leiti um þarfir og langanir 

einstaklingsins og er mun lýðræðislegri en áður þar sem sambönd og hjónabönd réðust af 

hagkvæmnisástæðum. Heimilið var rekið eins og fyrirtæki og var reksturinn tekinn fram 

fyrir sambandserjur (Þórhallur Heimisson, 2006, bls. 17). Nútímaást er lýðræðisleg og er 

þetta jákvæð þróun að mati Giddens (1992).  

Á áratugnum 1880 til 1890 reis fjöldinn allur af danshúsum, skemmtigörðum og 

kvikmyndahúsum sem gerði pör sýnilegri í almannarýminu. Snemma á 20.öldinni hélt 

svo tæknin áfram að þróast og uppfinningar á borð við síma, ritvélar, plötuspilara, útvarp, 

myndavélar og fleira litu dagsins ljós. Þessi tækjaþróun hafði áhrif á eðli 

ástarsambandsins. Einnig fóru tilfinningar og tilfinningalegar myndir að aukast í 

fjölmiðlum og það má segja að ástin hafi orðið einhverskonar tíska. Tilfinningar og 

hvernig ástin átti að vera birtist í auglýsingum, tímaritum og kvikmyndum (Illouz, 1997, 

bls. 28).  

Það má velta þvi fyrir sér hvort þessi mikla þróun sem átt hefur sér stað í eðli 

parasambanda hafi áhrif á afbrýðisemi. Allt frá því að vera hagsmunasamband og yfir í 

einstaklingsvæðingu nútímans. Okkar nánasta umhverfi og þá sérstaklega fjölmiðlar 

matar fólk á því hvernig veruleikinn á að vera og hvernig ást á að vera og hvaða 

tilfinningar eru æskilegar. Fólk er stöðugt að horfa í kringum sig og rýna í samband sitt 

með tortryggni.  



21 

7 Áhrifaþættir afbrýðisemi 

Það eru ýmsir þættir sem geta ýtt undir afbrýðisemi í parasamböndum og hér á eftir verður 

aðeins greint frá nokkrum þáttum. Persónuleiki einstaklingsins mótar upplifun hans á 

samskiptum í samböndum. Fortíðin hefur einnig áhrif á framtíðina og má segja að þeir 

atburðir sem einstaklingur hefur upplifað í fortíðinni, í þessu dæmi fyrri samböndum, móta 

hann sem elskhuga. Þar sem einstaklingar hafa bæði ólíka persónuleika og ólíka reynslu að 

baki þá hafa þeir oft ólíka skoðun á því hvar mörkin liggja. Með aukinni notkun fólks á 

samskiptavefjum eins og Facebook þá er sú notkun farin að hafa áhrif á eðli parasambanda. 

Þessir áhrifaþættir verða skoðaðir nánar hér fyrir neðan. 

7.1 Persónuleiki 

Rannsóknir sýna tengingu á milli afbrýðisemi og persónueinkenna eins og óöryggis og lágs 

sjálfsálits. Þeir einstaklingar sem hafa lægra sjálfsálit upplifa meiri afbrýðisemi. Þeir sem eru 

óöruggir eða hugsjúkir (neuroticism) eru líklegri til að verða afbrýðisamir. Það er vegna þess 

að þeir upplifa sig sem ófullkomna fyrir maka sinn og því eiga þeir auðveldara með að 

upplifa sambandi sínu ógnað af hugsanlegum keppinaut (Dijkstra og Barelds, 2008). Þegar 

einstaklingur upplifir maka sinn vera meira aðlaðandi heldur en hann lítur á sjálfan sig eru 

meiri líkur á að hann finni fyrir afbrýðisemi. Þeir sem eru líkamlega aðlaðandi eru líklegri til 

að eiga stærra tengslanet af hinu kyninu sem ýtir undir afbrýðisemi makans (Swami o.fl., 

2012). Það hefur sýnt sig að þau sambönd sem einkennast af jákvæðu hugarfari, opinskáum 

einstaklingum og vilja til að leysa þau vandamál sem koma upp upplifa hlutfallslega lægri 

afbrýðisemi (Dijkstra og Barelds, 2008).  

Afbrýðisemi gefur merki um óöryggi og minnimáttarkennd af einhverju tagi sem er 

talið vera ein ástæða afbrýðisemi (Puente og Cohen, 2003). Í bók Þórhalls Heimissonar 

(2006) sem fjallar um hjónabönd og sambúð segir hann að svolítil afbrýðisemi geti verið 

af hinu góða en hún sýni að lostinn í sambandinu er enn til staðar en ef hún fer að hafa 

áhrif á allt sambandið þá getur hún birst sem eyðileggjandi afl (bls. 18). Einnig tekur 

Þórhallur Heimisson (2006) fram að líkamleg heilsa hefur gríðarleg áhrif á þá andlegu og 

þannig geti áfengismisnotkun, offita og aðrir sjúkdómar leitt af sér erfiðleika í 

samskiptum og sambúð (bls. 27- 29).  

Það eru ýmis önnur persónueinkenni sem hafa verið tengd við afbrýðisemi. Sumir 

fræðimenn vilja tengja saman fæðingarröð og afbrýðisemi. Sumir halda því fram að 

frumburðir séu líklegri til að verða afbrýðisamir en það er vegna þess að þeir gætu hafa 
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alist upp við ótta við að deila ást og athygli foreldra sinna með öðru systkini eftir að hafa 

fengið að hafa þau útaf fyrir sig í einhvern tíma. Þetta leiði af sér lægri þröskuld fyrir 

afbrýðisemi þegar kemur að nánum samböndum seinna í lífinu. Aðrar rannsóknir sýna 

fram á að foreldrar haldi oft frekar upp á frumburðinn sinn og því þurfi systkinin sem á 

eftir koma að keppast um athygli og ást foreldra sinna (Buunk, 1997).  Rannsóknir eru 

ekki afgerandi á þessu sviði og þar af leiðandi er ekki unnt að slá neinu föstu um það 

hvaða áhrif ef einhver fæðingarröð hefur á afbrýðisemi einstaklinga. 

7.2 Fyrri sambönd 

Þegar rætt er um fyrri sambönd sem áhrifaþátt við afbrýðisemi snýst ógnin ekki um nútíð 

sambandsins heldur um liðinn tíma. Einstaklingur hefur í sumum tilfellum sérstaklega 

miklar áhyggjur af fyrri sambandi maka síns sem átti sér stað áður en núverandi samband 

hófst. Slík afbrýðisemi getur leitt af sér ákafar yfirheyrslur um fyrra samband makans og 

þörf til þess að fá að vita hin mestu smáatriði. Einstaklingurinn hugsar endurtekið um 

fortíð maka síns og sér fyrir sér atburðarrásir. Einstaklingurinn sem upplifir slíka 

afbrýðisemi vegna fortíðar maka síns á erfitt með að sætta sig við þá staðreynd að það 

hafi áður verið annað samband (Silva, 1997). Sá afbrýðisami er oft á tíðum fús til að 

viðurkenna þessa rökleysu sína fyrir maka sínum. 

Fortíðin getur einnig haft áhrif á afbrýðisemi í núverandi sambandi ef einstaklingur 

hefur upplifað misbresti í fyrri samböndum hvort sem hann hélt framhjá sjálfur eða var 

þolandi af slíku af hálfu maka síns. Slík reynsla getur leitt til lágs sjálfsálits og erfiðleika 

með að treysta sem eins og áður hefur komið fram eru áhrifaþættir afbrýðisemi. 

7.3 Vantraust í sambandi, óskýr mörk 

Afbrýðisemi þekkist einnig í samböndum þar sem aðilar sambandsins eru ekki samhuga um 

hvar mörkin liggja. Hin eðlilegu mörk á milli tveggja aðila sem eiga í sambandi geta verið 

mismunandi á milli menninga, þjóðfélagshópa og jafnvel á milli einstaklinga. Þegar þessi 

afbrýðisemi á sér stað þá þarf ekki að vera þriðji aðili sem ógnin beinist að. Sem dæmi þá 

getur karl byrjað að finna fyrir afbrýðisemi þegar konan hans byrjar að fara í viðskiptaferðir 

með samstarfsaðila sínum sem er karlmaður. Annað dæmi um slíka afbrýðisemi er til dæmis 

faðmlag á milli tveggja einstaklinga af sitt hvoru kyninu til að sýna merki um vináttu eða 

þegar heilsast er og getur öðrum aðilanum í sambandinu þótt það eðlileg hegðun en hinum 

aðilanum finnst slík nánd aðeins eiga að eiga sér stað í sambandinu. Að haldast í hendur, fá 

sér að borða saman, ræða persónuleg málefni, hittast reglulega yfir kaffibolla, skiptast á 
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gjöfum og mörg önnur tilfelli geta verið á mörkunum hjá makanum hvort slík hegðun sé 

viðunandi. Í mörgum tilfellum leiðir þess háttar ósamræmi til vandamála og óánægju innan 

sambandsins. Slík afbrýðisemi á sér þó yfirleitt stað á fyrstu skrefum sambandsins þegar 

aðilarnir eru að kynnast og í flestum tilfellum er komist að samkomulagi án þess að verði  til 

sambandsslita eða að þörf sé á inngripi  (Silva, 1997). 

7.4 Facebook 

Aukið aðgengi að samfélagsmiðlum eins og Facebook hefur breytt eðli félagslegra 

samskipta. Samfélagsmiðillin Facebook var stofnaður árið 2004 og er tilgangur hans að 

gera samskipti fólks auðveldari óháð landamærum (Facebook, e.d.). Facebook býður upp 

á auðvelt aðgengi að upplýsingum um vini og kunningja og auðveldar aðgengi við hitt 

kynið. Ef fólk tengist vinaböndum á Facebook þá er auðvelt að sjá það sem hinn aðilinn 

deilir á sinni síðu eins og myndum, athugasemdum og sambandsstöðu.  

Rannsókn sem var gerð árið 2009 af Muise, Christofides og Desmarais gaf þær 

niðurstöður að Facebook leiði í mörgum tilfellum af sér afbrýðisemi í samböndum.  

Rannsókn þeirra náði til 308 nemenda í framhalds- og háskóla á aldrinum 17-24 ára. Með 

dreifingu spurningalista var leitast við að svara hvernig persónuleg notkun þeirra á Facebook 

væri og hvort tengsl væru á milli þess að eyða miklum tíma á samskiptamiðlinum og 

afbrýðisemi í sambandi þeirra. Í ljós kom að því fleiri stundum sem einstaklingur eyddi á 

Facebook því meiri líkur voru á afbrýðisemi í parasambandi. Það kom einnig í ljós að 

notendur á Facebook áttu í mörgum tilfellum vini af gagnstæðu kyni sem þau höfðu kynnst á 

netinu og jafnvel aldrei hitt í hinum raunverulega heimi. Um 80% þáttakenda voru með 

fyrrverandi kærasta/kærustu á vinalistum sínum. Flestir þeirra sem tóku þátt voru sammála 

um að Facebook hafði valdið afbrýðisemi eða neikvæðum áhrifum á þeirra núverandi 

samband. Að hluta til mátti skýra það með því að lítils traust gætti í sambandi, einstaklingar 

höfðu lítið sjálfsálit og sýndu gjarnan hegðun sem tengdist afbrýðisemi. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom einnig fram að konur væru líklegri til að vera afbrýðisamar vegna 

Facebook heldur en karlar.  

Í niðurstöðum rannsóknar Cole (2010) kom í ljós að með því að gerast ,,vinur” 

fyrrverandi kærasta/kærustu eða maka á Facebook jukust líkur á afbrýðisemi í núverandi 

sambandi (bls. 10). Því meiri afbrýðisemi sem einstaklingur finnur fyrir því meiri tíma 

eyðir hann í að skoða Facebook síðu maka síns með tortryggni í huga. Facebook heldur 

tengslum á milli fólks sem ekki á samleið lengur eins og tengslum á milli fyrrverandi 
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maka. Niðurstaða Cole (2010) var einfaldlega sú að því meiri tíma sem eytt var á 

Facebook því meiri óánægja ríkti í sambandinu (bls. 35).  
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8 Stig afbrýðisemi 

Flestir muna eftir að hafa einhverntíman upplifað afbrýðisemi hvort sem tilfinningin átti 

rétt á sér eða ekki. Afbrýðisemi er eins og áður hefur komið fram eðlislæg tilfinning og er 

varnarviðbragð sem einstaklingur upplifir þegar hann finnur sambandi sínu vera ógnað. 

Þessi afbrýðisemi sem nær allir geta munað eftir hefur verið flokkuð sem vægt stig eða 

,,eðlileg afbrýðisemi”. Hér fyrir neðan verður greint frá þremur stigum afbrýðisemi. 

Þegar afbrýðisemin er farin að hafa virkileg áhrif á einstaklinginn og sambandið sjálft þá 

er komið yfir á miðlungs stig en það stig einkennist af andlegu ofbeldi. Þegar 

einstaklingurinn hefur ekki lengur stjórn á sér og viðbrögðin eru orðin meiriháttar þá er 

um sjúklega afbrýðisemi að ræða. Þessi greiningarlisti er einungis til viðmiðunar. 

8.1 Vægt stig: eðlileg afbrýðisemi? 

Hjá mörgum pörum virðist afbrýðisemi vera jákvæð og jafnvel þráð. Það má virðast 

þverstæðukennt að afbrýðisemi sé eðlilegt viðbragð sem getur verið túlkað sem 

staðfesting á þeirri ást sem einstaklingur hefur í garð maka síns (Silva, 1997, bls. 974). 

Afbrýðisemi á þessu stigi er væg og hefur ekki langvarandi áhrif á sambandið. Þó geta 

komið upp endurtekin atvik þar sem einstaklingurinn upplifir afbrýðisemi en um 

misjafna keppinauta er um að ræða. 

8.2 Miðlungs stig: andlegt ofbeldi 

Þegar afbrýðisemi er farin frá því að vera ,,eðlileg” og er farin að hafa veruleg áhrif á 

þann afbrýðisama og jafnvel makann líka þá er afbrýðisemin komin á næsta stig. 

Afbrýðisemi eru stundum uppspretta reiði og ofbeldis í samböndum. Það að hættan á 

ofbeldi innan náinna sambanda aukist eftir lengd og alvarleika sambandsins styður þetta 

sjónarhorn. Því dýpri sem skuldbindingin er á milli tveggja einstaklinga því meiri verður 

óttinn um að missa makann úr höndum sér. Afbrýðisemi er í þessu tilviki séð sem 

sjálfsvarnar viðbragð einstaklingsins sem reynir að bægja frá sér óttanum um brot á 

trausti með því að beita valdi og reyna að hafa stjórn á makanum (Marcus og Swett, 

2003, bls, 322). 

Þegar á þetta stig er komið er um að ræða andlegt ofbeldi en í bók Ingólfs V. 

Gíslasonar (2008) er andlegt ofbeldi skilgreint sem niðurlægjandi hegðun sem 

einstaklingur sýnir maka sínum með það markmið að reyna að ná völdum og stjórn yfir 

honum. Það er töluvert erfiðara að aðgreina andlegt ofbeldi heldur en það líkamlega en í 
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grófum dráttum snýst andlegt ofbeldi um andlega kúgun og er aðallega einhliða. Meðal 

þeirra þátta sem Ingólfur telur upp sem andlegt ofbeldi eru: 

 Eftirlit, svo sem að hringja stöðugt til að kanna hvar maki er, skoða póst eða 

fylgjast með vefsíðuheimsóknum. 

 Öfgafull afbrýðisemi (bls. 19). 

Einnig er fjallað um andlegt ofbeldi á síðu Kvennaathvarfsins (e.d.) en þar er einnig 

rætt um andlega kúgun en að sú hegðun sé lúmsk og geti átt sér stað í langan tíma án 

líkamlegs ofbeldis. Samskipti maka geta byrjað með ástúð og hlýju og getur til dæmis 

afbrýðisemi litið út sem staðfesting um ást og umhyggju. Þegar konan er farin að breyta 

lífi sínu og hegðan þannig að makinn geti ekki haft ástæðu til afbrýðisemi eins og að 

forðast að tala við karlmenn þá er um tilfinningalega kúgun að ræða.  

8.3 Sjúkleg afbrýðisemi (Morbid jealousy) 

Afbrýðisemi er talin vera sjúkleg þegar aðili upplifir raunverulegan ótta um að missa 

maka sinn og afbrýðisemin hefur veruleg áhrif sambandið. Afbrýðisemi sem tengist 

ranghugmyndum um framhjáhald hefur fengið stimpilinn ,,blekkingarröskunar –

afbrýðisemi” (Delusional Disorder- jelous type) (Silva, 1997, bls. 974). 

Afbrýðisemi er talin sjúkleg þegar aðila grunar eða trúir að maki sinn hafi átt í 

raunverulegu kynferðislegu sambandi við utanaðkomandi aðila og trúir að framhjáhald 

hafi átt sér stað (Silva, 1997, bls. 974). Sá afbrýðisami hefur ekki endilega raunhæfar 

sannanir til að halda svo og jafnvel bendir ekkert til þess (Easton og Shackelford, 2009). 

Niðurstöður sýna að stór meirihluti karla greindir með sjúklega afbrýðisemi munu nota 

líkamlegt ofbeldi gagnvart maka sínum. Þeir eru einnig líklegri heldur en konur til að 

hafa reynt að drepa eða hafa drepið maka sinn (Easton og Shackelford, 2009). 

Afbrýðisemi er orðin sjúkleg ef hún hefur skaðleg áhrif á þann afbrýðisama og/eða 

makann og einnig verður sambandið fyrir skaða (Silva, 1997). 

Afbrýðisemi er helsti áhrifavaldur líkamlegs ofbeldis í parasamböndum. Ár hvert í 

Bandaríkjunum eru í kringum 1.500 konur myrtar af núverandi eða fyrrverandi maka eða 

kærasta. Slík tilfelli eru þó ystu mörk ofbeldis en mun fleiri konur verða fyrir líkamlegu, 

kynferðislegu og andlegu ofbeldi af höndum núverandi eða fyrrverandi maka (Puente og 

Cohen, 2003, bls. 449). Margir réttlæta afbrýðisemi sem afleiðingu þeirrar ástar sem þeir 
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bera til maka síns. Í einu öfgakenndu dæmi þegar O. J. Simpson var yfirheyrður, 

grunaður um að hafa orðið konu sinni að bana sagði hann í rétti: 

,,Segjum sem svo að ég viðurkenni að hafa framið morðið. Jafnvel ef að ég gerði það, 

þá mun það hafa verið vegna þess hve mikið ég elskaði hana, ekki satt?” (Puente og 

Cohen, 2003, bls. 450). 

Þegar afbrýðisemi er komin á þetta stig þá er afbrýðisemin ráðandi í öllum 

samskiptum innan sambandsins. Stöðugt vantraust og ályktanir dregnar af minnstu 

tilefnum sem eiga sér oft og tíðum engin rök við að styðjast (Silva, 1997). 
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9 Afleiðingar vegna afbrýðisemi og úrræði  

Ef afbrýðisemin verður svo mikil að makinn er orðinn aðal þolandi afbrýðiseminnar og er 

sá sem þjáist mest, þarf parið á hjálp að halda með tilheyrandi inngripum. 

Sambandsráðgjafar og hjónabandsráðgjafar sérhæfa sig í að hjálpa pörum að vinna úr 

afbrýðisemi. Þeir þurfa oft að vinna í undirliggjandi vandamálum sem liggja að baki og 

skoða hvort önnur geðheilsuvandamál séu til staðar. Kynlífsráðgjöf er mikið notuð og 

hefur reynst vel í para- og hjónabandsráðgjöf.  

Afbrýðisemi sem er orðin svo mikil að sambandið hringsnýst um það hvort um 

framhjáhald sé að ræða skapar mikla erfiðleika og veldur oft og tíðum sambandsslitum. Í 

sumum tilfellum er ofbeldi afleiðing afbrýðisemi og leiðir í verstu tilfellum til manndráps 

(Silva, 1997). Brot á forgangsröð í parasamböndum getur leitt til afbrýðisemisviðbragða 

af þeim sem upplifir sig illa svikinn. Ástæðan fyrir því er að slíkt brot á forgangsröð 

getur birst þeim afbrýðisama sem snemmbúið tákn um að hann/hún sé að missa stað í 

hjarta makans. Það sem skiptir máli er merkingin á bakvið rof forgangsraðarinnar, en 

ekki gjörðin sjálf. Þess vegna má einstaklingur ekki sífellt óttast ef makinn fer reglulega í 

hádegismat með samstarfsaðila úr vinnunni (Silva, 1997). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef sambandið einkennist af jákvæðum tilfinningum 

eins og ást, ánægju, nánum tengslum og skuldbindingu þá uppskeri það frekar ánægða 

einstaklinga og einnig jákvæðaðara viðmót til sambandsins heldur en ella. Þetta leiðir af 

sér að þau sambönd sem innihalda slíka jákvæða staðla verða farsælli og að öllum 

líkindum langlífari. Þeir sem eru ánægðari í samböndum sínum reynast betri makar þegar 

kemur að því að styðja og veita félaganum ást og öryggi frekar heldur en þeir sem eru 

minna fullnægðir með sín sambönd. Þeir einstaklingar sem telja sig skuldbundna maka 

sínum og upplifa mikla nánd eru líklegri til að finna fyrir samkennd í garð makans og 

eiga auðveldara með að fyrirgefa honum þegar eitthvað kemur upp á.  

Þó svo að rannsóknir sýni að þau sambönd sem innihalda nánd og skuldbindingu séu 

farsælli þá sýna rannsóknir einnig að fólk í samböndum eigi það til að bregðast. Það 

getur gleymt mikilvægum atburðum, brotið loforð og hegðað sér án þess að hugsa 

hvernig gjörðir þeirra geti haft áhrif á hinn. Það er nokkuð ljóst að ást og jákvæðar 

tilfinningar endurspeglast í ástúðlegri hegðun og atferli. En það er einnig ljóst að oft 

mistekst (Kammrath og Peetz, 2011). 
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Þau hlutverk sem einstaklingar fá í samböndum þegar um misbresti er að ræða geta 

verið óljós. Oft er talað um þann sem brýtur af sér sem gerandann og hinn aðilinn er þá 

þolandinn. En margir vilja meina að hægt sé að líta á hlutverkin frá báðum áttum og að 

báðir aðilar geti verið annaðhvort þolandi eða gerandi í sama tilfelli bara eftir því frá 

hvaða sjónarhorni málið er litið. Það getur verið erfitt fyrir einstakling að viðurkenna brot 

sitt í sambandinu því fólk er knúið til þess að hafa hagsýnt álit á sjálfum sér (Cameron, 

Ross og Holmes, 2002, bls. 307). 

Þeir sem sinna fjölskylduráðgjöf og pararáðgjöf hafa meðal annars fjallað um 

afbrýðisemi og þeir leggja áherslu á hversu mikilvægt það er fyrir einstaklinginn að líta í 

eigin barm áður en farið er að gagnrýna sambandið og skella sökinni á hinn aðilann. 

Stundum eru pör ósammála og upplifa sem þau skilja ekki hvort annað en það er vegna 

þess að hér er um að ræða tvo mismunandi einstaklinga (Þórhallur Heimisson, 2006, bls. 

14). Eins og máltækið segir ,,sjaldan veldur einn þá tveir deila”, er umhugsunarvert en oft 

er fólk ekki tilbúið til að viðurkenna sín mistök og kennir maka sínum um allt sem fer 

illa. Margir gleyma að leggja rækt á sambandið og gera sér ekki grein fyrir að ef ekki er 

hlúið að sambandinu þá fjarar það út og deyr (Þórhallur Heimisson, 2006, bls. 17).  

Náin sambönd geta leitt af sér kröftugustu tilfinningar sem einstaklingur finnur fyrir bæði 

af hamingju og óhamingju. Einnig eru náin sambönd upptök andlegrar heilsu og 

geðheilsuvanda. Á meðan sambönd bjóða upp á möguleikann af hamingju, stuðningi, 

félagsskap og sambúð þá geta sambönd einnig innihaldið ofbeldi og er tíðni ofbeldis innan 

parasambanda algengasta form ofbeldis í samfélaginu  (Marcus og Swett, 2003, bls 314).  
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10 Niðurstöður 

Í þessari fræðilegu samantekt kemur fram að afbrýðisemi í parasamböndum snýst um það 

tilfinningalega ferli sem á sér stað þegar annar aðilinn í sambandinu upplifir ógn um að 

missa maka sinn til hugsanlegs keppinauts. Forsendur afbrýðisemi eru þó ekki alltaf þær 

sömu þegar tekið er tillit til kyns. Rannsóknir hafa sýnt að karlar láta sig meira varða um 

hvort að kynferðislegt framhjáhald eigi sér stað á meðan konur eru líklegari til að 

einbeita sér að hugsanlegu tilfinningalegu framhjáhaldi. Karlmenn láta sig meira varða 

um hvort að keppinauturinn sé í hárri þjóðfélagslegri stöðu á meðan konurnar huga meira 

að útliti keppinautsins. Karlmenn láta frekar í ljós hörku þegar kemur að afbrýðisemi, 

hvort sem keppinauturinn eða makinn verður fyrir því en konur láta hegðun í ljós sem 

upphefur þær sjálfar. 

 Afbrýðisemi í parasamböndum hefur breyst töluvert frá því sem áður var enda hafa 

forsendur parasambanda þróast og breyst töluvert. Eins og Giddens (1992) greinir frá í 

umræðu sinni þá er hið nútímasamband lýðræðislegt sem helst saman nær eingöngu af 

ástinni á milli einstaklinganna sem gerir það verkum að fólk er stöðugt að rýna í samband 

sitt. Sambönd byggjast upp af gagnkvæmnum tilfinningum en ekki vegna annarra 

ástæðna líkt og hagsmunum fjölskyldunnar og öðrum félagslegum aðstæðum líkt og áður 

fyrr. Hið ,,samrennandi samband” (confluent love) er hugsanlega einn af þeim þáttum 

sem hafa fjölgað sambandsslitum og hjónabandsskilnuðum í nútímanum. Fólk er alltaf að 

leita eftir hinu ,,rétta sambandi” og á erfiðara með að vera sátt á sínum stað. Þessi þróun 

hefur þau áhrif að fólk er sífellt að horfa í kringum sig og skoða hvað er í boði.  

Umhverfið hefur einnig þau áhrif að vera búið að móta með hjálp hinna ýmsu 

fjölmiðla hvernig hið ,,rétta samband” á að líta út. Kvikmyndir, auglýsingar og tímarit 

eru aðeins dæmi um þá fjölmiðla sem búið hafa til glansmyndir ástarinnar. Svo þegar 

kemur að því að eiga í samskiptum við hitt kynið þá er það orðið mun auðveldara með 

hjálp samskiptavefsins Facebook.  

Þó svo að Giddens (1992) líti á þróun parasambandsins með jákvæðum augum þá er 

nokkuð ljóst að sambönd nú til dags innihalda mun meiri tortryggni og afbrýðisemi 

heldur en áður fyrr þegar hjónabandið var rekið eins og fyrirtæki. Fólk fylgir 

tilfinningum sínum og á erfiðara með að staðna. 

Það er nokkuð ljóst að afbrýðisemi, fyrirbærið sem allir þekkja og flestir hafa sjálfir 

upplifað, getur haft veruleg áhrif á parasambönd og þá einstaklinga sem eiga í hlut. Þó svo að 
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afbrýðisemi hafi mismunandi birtingarmyndir í ljósi menningar, hefða og á milli kynja þá er 

samt alltaf um sömu tilfinningu að ræða. Þessi ótti sem grípur einstaklinginn þegar hann 

upplifir sambandi sínu vera ógnað af utanaðkomandi áreiti. Hræðslan getur verið svo 

yfirþyrmandi að afbrýðisemin fer að stjórna einstaklingnum og há honum í hans daglega lífi. 

Afbrýðisemin getur jafnvel orðið svo slæm að hún fær fólk til að missa vitið.  

Það er erfitt að greina hvað raunverulega orsakar afbrýðisemi en það eru 

undirliggjandi þættir bæði andlegir og félagslegir sem hafa áhrif á þessa tilfinningu. Í 

mörgum tilfellum á afbrýðisemin ekki rétt á sér vegna þess að ekki er um raunverulega 

ógn að ræða en það sem skiptir máli er að einstaklingurinn upplifir sem svo. Þó svo að 

raunverulegir atburðir eins og framhjáhald í sambandi leiði í flestum tilfellum til 

afbrýðisemi þá er um að ræða vandamál í sambandinu. Afbrýðisemin sjálf er ekki 

vandamálið heldur þeir undirliggjandi þættir sem að valda þessari upplifun.  

Það þarf að skilja hvers vegna hinn afbrýðisami óttast að maki sinn svíki sig. 

Persónuleikaeinkenni eins og lágt sjálfsálit og óöryggi valda því að einstaklingur upplifir sig 

oft á tíðum sem ónægur maka sínum. Þeim finnst eins og það sé það eðlilega í stöðunni að 

makinn leiti til annara einstaklinga því þeir sjálfir séu þeim ekki samboðnir. Eins og 

tengslamyndunarkenningar halda fram þá hafa tengsl æskuáranna við umönnunaraðila áhrif á 

það hvernig einstaklingnum tekst að tengjast öðrum á fullorðinsárum. Mikil og náin tengsl í 

æsku leiða af sér öruggari og sjálfstæðari einstakling. Lágt sjálfsálit getur einnig stafað af því 

að ef einstaklingur hefur sjálfur upplifað ofbeldi í æsku eins og félagsnámskenning byggir á 

leiðir sú reynsla í mörgum tilfellum til lágs sjálfsálits og erfiðleika með að treysta öðrum 

þegar kemur að nánum samböndum  

Þeir áhrifaþættir sem tengjast nútímanum eru til dæmis samskiptavefurinn Facebook 

en rannsóknir hafa sýnt að Facebook eykur líkur á afbrýðisemi í parasamböndum. 

Samskiptavefir sem voru ekki til áður fyrr auðvelda nú fólki að halda tengslum við hitt 

kynið og við fyrri maka. Annar nútíma áhrifaþáttur afbrýðisemi eru óskýr mörk á milli 

aðila sambandsins og utanaðkomandi einstaklinga. Vaxandi iðnvæðing og aukið jafnrétti 

á vinnumarkaðnum hafa leitt til þess að nú er mun líklegra að karlar og konur starfi 

saman. Til að mynda er algengara að kynin fari saman í viðskiptaferðir og á fundi sem 

getur leitt til þess að sá aðili sambandsins sem eftir situr heima fyllist tortryggni um 

tryggð maka síns.  

Afbrýðisemin sem nær allir kannast við er ekki óeðlileg. Þegar náin tengsl myndast á 

milli tveggja aðila þá er það eðlislægt einstaklingnum að vilja vernda þessi tengsl fyrir 
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utanaðkomandi hættum. Það að þrá maka sinn og vilja skuldbindast honum gerir það að 

verkum að ef utanaðkomandi aðilar sýna makanum athygli eða jafnvel þó það sé bara 

ímyndun að um óvenjulega athygli sé að ræða þá brjótast fram varnarhættir 

manneskjunnar. Þetta getur gengið svo langt að einhver verði drepinn eins og er okkur 

kunnugt í heimsfréttunum.  

Þó svo að afbrýðisemi sé eðlislæg tilfinning þá er ekki hægt að réttlæta ofbeldi eða 

andlega kúgun sem svar við þessari tilfinningu. Taumhaldskenningin og félagsnámskenning 

deila um þetta en samkvæmt taumhaldskenningunni er það samfélagið og tengsl mannsins 

við hans nánasta umhverfi sem sker úr um það hvort hann beiti andfélagslegri hegðun sem í 

þessu tilfelli er ofbeldi á hendur maka síns sem lausn við afbrýðisemi sinni. Samkvæmt 

félagsnámskenningu er hegðun lærð og ef einstaklingur hefur upplifað ofbeldi í æsku þá er 

hann líklegri til að beita slíku sjálfur í framtíðinni. 

Rannsóknir sýna að fyrsta rifrildi í parasambandi sé oft hægt að rekja til afbrýðisemi. 

Mikil afbrýðisemi veldur mikilli vanlíðan hjá þeim afbrýðisama og í verstu tilfellum er 

makinn orðinn fangi í sambandinu. Yfirheyrslur og ofbeldi vegna stöðugs ótta og 

ásakana um framhjáhald sem oft á tíðum leiðir til sambandsslita. Oft þurfa pör að leita til 

sambands- eða hjónabandsráðgjafa til þess að komast út úr þessari kvöð sem 

afbrýðisemin hefur í för með sér.  

,,Þú særir alltaf þann sem þú elskar/þann sem þú ættir síst að særa” (You always hurt 

the one you love/The one you shouldn´t hurt at all) er texti úr vinsælu lagi sem margir 

kannast við. Það sem textinn segir er í raun og veru eitthvað sem margir kannast við úr 

eigin lífi. Sá sem við sýnum okkar dýpstu tilfinningar og okkar bestu hliðar verður einnig 

fyrir þeim verstu eða eins og Guðrún Ósvífursdóttir úr Laxdælu orðaði það ,,þeim var ég 

verst er ég unni mest”. 
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11 Umræða/ályktun 

Gott er að hafa orðtakið ,,enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur” í huga því oft 

lærum við ekki að meta það sem við höfðum fyrr en eftirá. Það er gott að læra af þessu 

fyrirfram og læra að meta náungann þegar hann er til staðar, sjá það besta í honum og 

sýna okkar bestu hliðar. Ást er vissulega ein kröftugasta tilfinning sem til er í heiminum 

og einnig sú eftirsóttasta. Flestir þrá að finna sér einhvern sér við hlið til að eyða ævinni 

með. Ef sambandið við þann nánasta í okkar lífi fer að einkennast af stöðugri tortryggni 

vegna tryggð makans og sambandið inniheldur lítið nema vanlíðan þá hefur tilgangur 

parasambandsins horfið. Að mati höfundar er afbrýðisemi að aukast í nútímasamböndum. 

Nútímasamband sem byggist upp á gagnstæðum tilfinningum gengur ekki upp ef 

tilfinningarnar eru einhliða. Ef annar aðili sambandsins upplifir tilfinningar sínar í garð 

maka síns fara dvínandi getur það endað með sambandsslitum eða framhjáhaldi. Báðar 

þessar leiðir geta leitt til þess að hinn aðili sambandsins situr eftir hryggbrotinn því 

tilfinningar hans voru enn til staðar. Þessi afleiðing parasambanda er algengari í 

nútímanum því fólk er, eins og Giddens gefur til kynna, alltaf að leita eftir hinu ,,eina 

rétta sambandi”. Það er auðvelt að horfa í kringum sig og samskiptavefurinn Facebook 

hefur breytt eðli parasambanda til muna.  

Það er mikilvægt að rannsaka afbrýðisemi út frá félagslegum þáttum. Afbrýðisemi 

sem á sér stað innan parasambanda getur ekki einungis haft áhrif á parið sjálft heldur 

einnig fjölskylduna. Fjölskyldan er hornsteinn samfélagsins og ef fjölskyldan kemst í 

uppnám þá hefur það áhrif á allt samfélagið. Afbrýðisemi getur lærst í fjölskyldum og 

þannig viðhaldist kynslóð fram af kynslóð.  

Það sem þarf að rannsaka betur er kynjavinkillinn því það mætti halda að allar þær 

breytingar sem hafa orðið á stöðu kvenna og viðhorfum til þeirra gerðu það að verkum að 

rannsóknir og ályktanir sem framkvæmdar hafa verið gildi síður. Einnig þarf að kanna 

nánar hvort þær breytingar sem hafa orðið á samböndum og fjölskyldumynstri í gegnum 

tíðina hafi raunveruleg áhrif á afbrýðisemi.  
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