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       Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvaða þættir styrkja parasambönd og hvaða þættir 

eru líklegir til að ógna slíku sambandi. Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á 

þá þætti sem veikja og styrkja hjóna- og parasambönd til þess að skapa þekkingu sem 

nýtist almenningi og í pararáðgjöf.  Ritgerðinn byggir á ritrýndum greinum og 

fræðibókum. Styrkleikar sem komu fram voru aðarlega í formi jákvæðra samskipta og 

góðra eiginleika einstaklinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að parasamband þar sem par 

hefur lík gildi er líklegra að endast frekar en par sem hefur ólík gildi. Netkerfið facebook 

er talið geta valdið veikleikum í hjóna og parasambandinu. Rannsókn sem var gerð með 

stjúpfjölskyldum gerði grein fyrir parasambands erfiðleikum, uppeldisvandamálum og 

óljósum hlutverkum innan stjúpfjölskyldunnar. Það veikir hjónaband þegar annar aðili 

innan þess hættir að vera ástfanginn. Það dregur þá úr nánd milli hjóna sem er 

nauðsynleg til að hjónabandið gangi vel. Gottman gerði líkan sem byggist á fjórum 

stigum sem skylgreinir fjögur neikvæð hegðunarmynstur sem tengjast og vekja upp 

mestu áhættu á óhamingju í hjónabandi og skilnaði. óhamingjusöm hjónabönd geta 

varað lengi vegna skuldbindinga og ábyrgðar. Þessi hjónabönd einkennast oft af 

slæmum samskiptum. Frá byrjun sambands til ellinnar er hæsta tíðni skilnaða á 

tímabilinu þar sem foreldrar sjá um ung börn. Rannsókn á orsökum skilnaða hjá 

aldurshópnum 40 til 60 ára sýndi fram á algengustu þættirnir sem talið var að orsökuðu 

skilnað voru ofbeldi, kynferðisleg málefni og ólík gildi hjóna.  Í meðferð sem notast er 

við kerfiskenningu er fylgst með samskiptamunstri hjá fjölskyldu. Mun fleiri þættir komu 

fram sem veiktu para samband heldur en styrkti það. Það bendir til þess að brýn þörf sé 

á aðferðum pararáðgjafa, sérstaklega aðferðum á borð við lausna miðaða aðferð þar 

sem gengið er út frá jákvæðu hugafari og styrkleikum sambands.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf. Ég vil koma fram 

þökkum til Hervöru Ölmu Árnadóttur fyrir faglega leiðsögn og góðar ábendingar. Ennig 

fær móðir mín þakkir fyrir yfirlestur ritgerðar og stuðning í gegnum námið.    
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1 Inngangur  

Það að verða ástfanginn er alþjóðlegt fyrirbæri og flestir upplifa það einhverntíman á 

lífsleiðinni (Sailor, 2013). Á þeim tímum sem við lifum í dag fleytir vísindum fram sem gerir 

það að verkum að einstaklingar lifa lengur nú á dögum en áður. Þar af leiðandi er möguleiki á 

því að parasamband geti varað í mun fleiri ár í dag en fyrir nokkrum áratugum síðan 

(Ducanto, 2013). En vandamálið  við að parasamband vari lengur er að líkur eru á því að 

einstaklingar breytist í gegnum árin. Það sem sýnt hefur verið fram á að geti haft áhrif á 

langlífi parasambanda er reynsla einstaklinga og hversu mótækilegir þeir eru fyrir 

breytingum (Ducanto, 2013). Í þessari ritgerð verður fjallað um hvaða þættir styrkja 

parasambönd og hvaða þættir eru líklegir til að ógna slíku sambandi. Á árunum 2006 til 2010 

stofnuðu 1.877 sambúð á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.-e). Hjónavígslur haldist nokkuð 

stöðugar frá árinu 1971 til 2011 (Hagstofa Íslands, (e.d.-b). Lögskilnaðir á árunum 2006-2010 

voru 545 og leyfi til lögskilnaðar árið 2013 voru 228 (Hagstofa Íslands. (E.d.-c); 

(Sýslumaðurinn í Reykjavík, 2013). Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á þá þætti 

sem veikja og styrkja hjóna- og parasambönd til þess að skapa þekkingu sem nýtist 

almenningi og í pararáðgjöf  

 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

• Hvaða þættir eru líklegir til að stuðla að því að styrkja hjóna -bönd og parasamböand 

og hvaða þættir veikja það?.  

• Hvaða aðferðir nota pararáðgjafar? 

 

Ritgerðinn byggir á ritrýndum greinum og fræðibókum. Einnig var notast við tölfræði frá 

Hagstofu Íslands. Fyrst verður fjallað um þróun nándar og tengsla myndun og skylgreiningar 

á hjóna og parasambandi. Tölfræði um hjónavígslur, stofnun parasambands, skilnaði og 

sambandslit. Síðan verður gert grein fyrir því sem styrkir hjóna og parasamband. Þar á eftir 

er fjallað um styrkleika og veikleika í parasambandi í samtímanum. Svo verður gert grein fyrir 

því sem stuðlar að veikleikum í parasambandi. Síðasti kaflinn fjallar um aðferðir pararáðgjafa. 

Þar á eftir eru teknar saman niðurstöður í umræðu kafla  og svo er endað á lokaorðum.  
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2 Fræðilegur kafli 

Þegar einstaklingar byrja að hittast og í byrjun sambands eru mikilvægir þættir þróun nándar 

og tengslamyndun. Í byrjun er líklegt að báðir einstaklingar hafi óraunhæfar væntingar um 

hvernig makinn sé og áherslan er á góðum eiginleikum sem tilvonandi maki kann að hafa og 

litið er fram hjá göllunum, þar að segja ef þeir eru komnir í ljós (Shiota og Levenson, 2007).  

Þegar einstaklingar heillast að hvor öðrum er líklegt að þróun í átt að parasambandi eigi sér 

stað. Parasamband er þegar tveir einstaklingar mynda tengsl hvor við annan sem inniheldur 

rómantískt, tilfinningalegt og kynferðislegt samband milli einstaklinga. Líklegt er að parið búi 

saman og hafi sameiginlega hagsmuni að gæta (Beldiman, 2012). Á árunum 2006 til 2010 

stofnuðu 1.877 sambúð á Íslandi og algengasti aldurinn þar var fyrir konu 24 ára en fyrir 

karlmenn 25 ára og 26 ára (Hagstofa Íslands, e.d.-e). Algengast er að brúðhjón hafa verið í 

parasambandi í tvö til þrjú ár áður en þau gengu í hjónaband (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Hjónaband er þegar tveir einstaklingar skuldbinda sig hvor öðrum lagalega og tifinningalega. 

Það felur í sér að elska hvorn annan, sjá um hvorn annan og deila ábyrgð hvað varðar 

fjölskyldu og heimilislíf. Það sem aðskilur parasamband frá hjónabandi er lagalega hliðinn 

sem er bundinn við hjónabandið (Girgis, George og Anderson, 2011). Karlmaður og kona hafa 

rétt á að ganga í hjónaband við átján ára aldur. Ef par undir lögaldri óskar eftir að ganga í 

hjónaband þá þarf forsjáforeldri að samþykkja hjónavígsluna (Hjúskaparlög nr 31/1993). 

Einnig geta karlmaður og kona sem eru samkynhneigð stofnað til hjónabands ef þau hafa 

náð lögaldri (sýslumenn ,2014). Hjónavígslur á árinu 2013 voru 236 (Sýslumaðurinn í 

Reykjavík, 2013). Leyfi veitt til lögskilnaðar árið 2010 voru 264 en 2013 voru leyfi 228 en þá 

komu upp 531 skilnaðarmál (Sýslumaðurinn í Reykjavík, 2013). Sambúðarslit á árunum  2001 

til 2010 voru 1,364 tilvik og var algengast að þau urðu á fyrstu tveimur árum sambands  

(Hagstofa Íslands. (e.d.-d) 
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3 Það sem styrkir hjóna og parasamband 

Rómantísk ást er þegar einstaklingur upplifir miklar tilfinningar á borð við ákafa og þráhyggju 

einnig þrá í þennan ákveðna einstakling. Viðkomandi vill alltaf vera í mikilli nálægð við þann 

einstakling sem hann er ástfanginn af. Þegar við verðum ástfangin kemur fram ákveðið ferli í 

heilanum þar sem heilinn losar um velíðunar hormónið endorfín. Eftir ákveðinn tíma líða 

þessar öfga tilfinningar hjá og sambandið einkennist af vináttu og öryggi. Það er mikilvægt að 

sambandið taki þessum breytingum til að það vari til langs tíma (McGoldrick,, Carter og 

Garcia, 2013). 

3.1 Þættir sem stuðla að langtíma hjónabandi 

Ákveðinn gildi geta stuðlað að langtíma sambandi eins og að hafa trú á því að samband geti 

varað að eilífu og getur það tengst trú viðkomandi aðila. Einnig geta einstaklingar sem áður 

hafa skilið myndað sér þá skoðun að hann vilji ekki skilja aftur og vilji því samband sem 

endist, sem gerir það að verkum að þessir einstaklingar þurfa að vinna úr vandamálum því 

skilnaður er ekki til umræðu (Saint-Jacques o.fl., 2011). Aðlögunarhæfni og sveigjanleiki eru 

eiginleikar sem segja til um lífslíkur sambands (Valgerður Halldórsdóttir, 2012,) Langtíma 

rannsókn sýndi fram á að aðilar innan langtíma hjónabands aðlöguðu sig að samfélagslegum 

breytingum og töldu breytingarnar vera þróun. Dæmi um það er þegar konur fóru að fara út 

á vinnumarkaðinn.  Aðilar innan langtíma hjónabandsins áttuðu sig líka á því að sumu væri 

ekki hægt að breyta og sættust á það hjónabandið yrði aldrei fullkomið og reyndu að finna 

leiðir til að fara framhjá því sem ekki var hægt að breyta. Einbeittu sér að því sem þau áttu 

sameiginlegt frekar en því sem var neikvætt. Jákvæðir eiginleikar maka í hjónabandi er að 

geta verið heiðarlegur en samt nærgætinn og eiginleikar eins og góðmennska og tilitsemi eru 

mikilvægari í langtíma hjónabandi heldur en útlit og eignir. Aðilar innan hjónabands hafa sín 

áhugamál og einnig áhugamál með maka (Parker, 2001). Áhugamál einstaklinganna eru vel 

skipurlögð  en samt sem áður er gefinn ákveðinn sveigjanleiki. (Becker og Lois, 2010).Hjá 

langtíma hjónaböndum er oft skilningur á því að það er vinna parsins að halda hjónabandinu 

gangandi og það þarf að leggja fram tíma svo samband þróast, til þess að passa uppá 

heilsuna er stunduð líkamsrækt, einnig þarf að sinna sambandinu reglulega til þess að það 

haldist (Parker, 2001; Maatta og Uusiautti, 2012). Rannsókn var gerð á 576 hjónaböndum 

sem höfðu varað í fimmtíu ár. Um helmingur hjónabandanna taldi sig vera mjög 

hamingjusöm og 37% töldu sig hamingjusama í hjónabandinu. Þegar hjón skylgreindu hvaða 
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átta jákvæðir þættir áttu þátt í langlífi hjónabandi þeirra voru traust, kærleiksríkt samband 

og málamiðlanir um 80% svara. Gagnkvæm virðing og þörf fyrir hvort annað var um 70%. Það 

að eiga vel saman var 66% og börn 57% og svo góð samskipti 53%. Pörin álitu tryggð við 

maka og sameiginlega ábyrgð skipta miklu máli uppá langlífi hjónabands (Parker, 2001). 

Hjónabönd þar sem aðilar hafa líka eiginleika eru líklegri til að endast frekar en þegar aðilar 

innan hjónabands hafa ólíka eiginleika samkvæmt fyrri rannsóknum. Ástæðan er talin vera 

að þá koma sjaldan upp ósætti milli einstaklinganna vegna þess að þeir hafa lík gildi og 

væntingar (Kippen, Chapman, Yu og Lounkaew, 2013). Nýleg rannsókn sem var gerð með 

2,482 hjónum sem athugar hvort  hjónaband verði langlífara eftir því hvort hjónin hafa líka 

eiginleika. Gerir grein fyrir  ósætti varðandi barneignir þar sem kona vill börn og karlmaður 

ekki eru meiri líkur á skilnaði heldur en þar sem hjón eru sammála um barneignir. Samkvæmt 

eldri rannsókn sem var gerð með 576 hjónum kom fram að þátttakendur töldu hafa mikil 

áhrif á hamingjusamt og langlíft hjónaband að líta á hlutina sömu augum varðandi fjármál, 

trú, frama, markmið, heimilstörf, kynlíf og hafa tíma fyrir hvort annað (Parker, 2001). 

Mikilvægt fyrir pör að hafa tíma fyrir hvort annað þrátt fyrir að börn séu komin inní myndina  

(Ducanto, J. 2013). Það að hafa lík lífsgildi og bakgrunn eru hjónin sjaldnar ósamála sem 

dregur úr ósætti (Parker, 2001). Erfið tímabil styrkja sambönd eða veikja þau og fer það eftir 

því hvort og hvernig er unnið á vandamálinu.  Sambandið  gengur vel ef parið er tilbúið að 

styðja við bakið á hvort öðru þegar erfiðleikar koma fram og er opið fyrir nýjum viðhorfum. 

Parið sýnir hvort öðru stuðning og kann að meta hvort annað af verðleikum. Það skiptir miklu 

máli fyrir sambandið að sýna Þakklæti og að taka eftir litlu hlutunum sem makinn leggur sig 

fram við að gera fyrir hinn aðilann (Maatta og Uusiautti, 2012). Þegar koma upp breytingar 

hvort sem þær eru góðar eða slæmar verður óstöðugleiki minni ef aðilar í sambandinu eru 

líkir meðal annars með þætti eins og  menntun, þjóðerni og trú (Taylor, 2011). 

Það er talið gott fyrir hjónabandið þegar börnin eru orðin fullorðin og  yfirgefa heimilið. 

Parið hefur þá meiri tíma fyrir hvort annað. Líklegt er að sambandið hefur breyst þar sem 

vinátta,  jafnrétti, umburðarlyndi og sameiginleg áhugamál eru í aðalhlutverki (McGoldrick, 

Carter, og Garcia, 2013). Gerð var rannsókn þar sem borið var saman karlmenn sem voru 

komnir á eftirlauna aldur og hættir að vinna við karlmenn sem voru komnir á aldur en ekki 

hættir að vinna. Það kom í ljós að forgangsröðin hjá þeim sem voru enn að vinna var 

fjárhagur, frami og eignir. En hjá þeim sem voru hættir að vinna einbeittu sér að samskiptum 

við maka og fjölskyldu einnig upplifðu þeir meiri hamingju í hjónabandinu. Þegar 
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karlmaðurinn er hættur að vinna og makinn eru útivinnandi er hann liðtækilegri varðandi 

heimilistörf heldur en ef makinn er heimavinnandi (McGoldrick, Carter, o.fl.,, 2013; Welch. 

2007).   

3.2 Börn og styrkleikar í parasambandi 

Þegar hjón skylgreindu hvaða átta jákvæðir þættir áttu þátt í langlífi hjónabandi þeirra töldu 

57% það að eignast börn vera jákvæðan þátt í hjónabandinu (Parker, 2001). Upplýsingarflæði 

fyrir verðandi foreldra hefur beinst að foreldrahlutverkinu. Mikilvægt er að foreldrar fái 

nægar upplýsingar um áhrif komu barns á parasambandið fyrir framtíð fjölskyldunnar. 

Áhugamál og starfsframa þarf að aðlaga að hinu nýja fjölskyldulífi. Parið þarf að koma sér 

upp verkaskiptingu og vera undirbúið undir miklar málamiðlanir til að takast á við verkefnin. 

Þá þarf samstarf í uppeldi, fjárhag og heimilistörfum (McGoldrick, Carter o.fl.,  2013). 

Nauðsynlegt er fyrir par að gefa sér tíma fyrir hvort annað og mikilvægt er að sýna skilning og 

stuðning varðandi þarfir hvors annars. Styrkleiki parsins á þessu tímabili fer eftir því hvort 

parið ræðir áhyggjur sínar varðandi nýja hlutverkið og vinnur að lausnum í sameiningu. Þá er 

það meira tilbúið að takast á við nýja hlutverkið og þær hindranir sem verða á vegi þess. 

Báðir einstaklingar þurfa að gera grein fyrir væntingum sínum varðandi hvaða ábyrgð 

viðkomandi vill taka að sér og hvaða ábyrgð hann telur maka eiga taka að sér. Þessar 

skoðanir haldast oft í hendur við þau gildi sem einstaklingur hefur. Það að gera lista yfir þá 

hluti sem parið hefur ábyrgð á setur heildarsýn á þau verkefni sem þarf að ljúka, einnig gætir 

meiri sanngirni á verkaskiptingu parsins. Það er einnig mikilvægt að sýna þakklæti fyrir 

framlag makans.  Ekki er hægt að leysa vandamálin án þess ræða þau og eru því samskipti 

milli parsins aðalatriði. Áríðandi er því að ræða áhyggjur, óskir og skipulag fyrir komu barns 

þá er hægt að fyrirbyggja einhvern hluta vandamála. Mikilvægt er að halda því áfram þegar 

barnið hefur fæðst. Gott að einbeita sér að einu vandamáli í einu því annars er hætta á að 

vandamál verða yfirgripsmikill . Á þessu tímabili er mikilvægt að sýna sveigjanleika því 

áætlanir geta breyst vegna barns. Par sem gerir sér grein fyrir að barn mun hafa miklar 

breytingar í för með sér og nær að aðlaga sig að breytingunum er líklegra til að viðhalda 

heilbrigðu sambandi (Brotherson, 2007). 
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4 Styrkleikar og veikleikar í parasambandi í samtímanum 

4.1 Pör með ólíkan uppruna 

Rannsókn sýndi fram á að þegar einstaklingar hafa líka eiginleika er hjónaband þeirra líklegra 

til að endast frekar en þegar aðilar innan hjónabands hafa ólíka eiginleika. Ástæðan er talin 

vera að þá koma sjaldan upp ósætti milli einstaklinganna vegna þess að þeir hafa lík gildi og 

væntingar (Kippen, Chapman o.fl. , 2013). Hnattvæðing hefur gert það að verkum að 

auðveldara er að nálgast einstaklinga frá öðrum löndum. Innflytjendur, ferðamenn og 

námsmenn sem læra erlendis fara milli landamæra. Þetta opnar möguleika fyrir pör sem 

hafa ólíkan uppruna og eru  menningarlega ólík. Menning þar sem samheldni fjölskyldunnar 

er mikil eru þarfir stór fjölskyldunnar taldar vera þær sömu og einstaklings. Síðan er menning 

þar sem ríkir einstaklingshyggja og áherslan er á þarfir parsins eða einstaklings óháð 

stórfjölskyldu.  

Þegar par er frá sitthvorum menningarheimi getur það valdið vandarmálum í 

sambandinu. Ákvarðanir sem tengjast stórfjölskyldu getur verið í mótsögn við viðmið 

einstaklingshyggjunnar. Kynhlutverk geta verið mismunandi í ólíkri menningu. Það er 

hugsanlegt að í einu samfélagi er heimilishald talið vera í verkahring konunnar meðan 

annarsstaðar er talið að kynin sinni heimilistörfum jafnt. Þetta getur komið af stað ágreiningi 

hjá parinu um hver á að gera hvað (Kellner, 2009). Til þess að hjónabönd þar sem er 

menningarmunur gangi upp, þá þarf parið að hafa skilning á og virða mismunandi menningu 

hvors annars ( Everett og Lee, 2006). Nauðsynlegt er fyrir par að ræða um fjölskyldugildi og 

kynhlutverk í sinni menningu til að geta gert málamiðlanir og setja mörk áður en vandamálin 

koma upp (Kellner, 2009). 

4.2 Stjúpfjölskyldur  

Foreldrahlutverk reynast flóknari í stjúpfjölskyldum þegar litið er til fjölskyldukerfa. 

Stjúpforeldri er ekki líffræðilegt foreldri barns eða barna en mögulegt er að það sinni 

foreldrahlutverki og hefur því tengsl við barn í gegnum lífræðilegt foreldri sem er maki þess. 

Upplýsingaöflun er nauðsynleg fyrir þennan hóp til að gera grein fyrir áskorunum og 

ávinningum (Saint-Jacques o.fl., 2011). Rannsókn sem var gerð með stjúpfjölskyldum gerði 

grein fyrir parasambands erfiðleikum, uppeldisvandamálum og óljósum hlutverkum innan 

stjúpfjölskyldunnar. Einnig erfiðleika milli stjúpforeldris og barns sem hefur síðan áhrif á 
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fjölskylduheildina. Stjúpforeldra hlutverk hefur ekki verið skylgreint formlega og veldur það 

ranghugmyndum um hlutverkið og óöryggi fyrir þá sem sinna því hlutverki. 

Hvaða hlutverk á stjúpforeldri að sinna og hverjar eru þær væntingar sem eru gerðar til 

stjúpforeldris þessi atriði eru oft óljós og skapa vandamál. Ósamræmi getur myndast milli 

væntinga og raunveruleika. Parið upplifir erfiðleika sem það telur vera til komna vegna þess 

að gæði parasambands sé ekki nógu gott en raunveruleg ástæða er óraunhæfar væntingar 

sem eru gerðar til hvors annars. Það getur reynst stjúpforeldri erfitt að finna sitt hlutverk inni 

á heimilinu. Barnið getur átt í erfiðleikum með að sætta sig við ný hlutverk innan 

fjölskyldunnar. Þegar stjúpforeldri tekur að sér hlutverk foreldris í yfirvalda hlutverki getur 

það valdið óánægju barna sem samþykkja ekki yfirvalda hlutverk stjúpforeldris, þetta getur 

valdið samskipta erfiðleikum. Þegar upp kemur ágreiningur milli parsins varðandi 

uppeldisatriði er áhættan sú að stjúpforeldri víkur frá sínum skoðunum vegna þess að það er 

ekki líffræðilegt foreldri. Það getur komið fram í stjúpfjölskyldu að stjúpforeldri upplifir sig 

utangátta og að maki tekur barnið fram yfir parasambandið. Þegar kemur upp ágreiningur og 

foreldri tekur upp málstað barns á móti stjúpforeldri hefur það slæm áhrif á parasambandið.  

Það að ásaka maka eða barn maka fyrir erfiðleikum í parasambandinu er komin fram 

áhættuhegðun sem dregur úr hamingju parsins og kemur stjúpfjölskyldunni á viðkvæmt stig. 

Þegar maki er hvorttveggja foreldri og stjúpforeldri geta komið upp vandamál varðandi 

misræmi í uppeldi sem veldur síðan ágreiningi milli parsins. Þegar par hóf sambúð innan sex 

mánaða eftir að hafa kynnst hvort öðru, varð áhættan á skilnaði meiri. Þegar flutt er inn of 

snemma gleymist að huga að gildum og hvort viðhorf parsins eru samrýmanleg. þegar 

hegðun á borð við afneitun og að fara í vörn eru komnar í hegðunarmynstrið er sambandið í 

hættu. það sem einkenndi þær stjúpfjölskyldur þar sem varð sambandslit var að þær 

notuðust meira við varnarhætti (e.avoidance strategies) sem báru engan árangur og 

aðalatriðið að ekki var seigla til staðar til að gefast ekki upp. Eigindleg rannsókn sýndi fram á 

að forsjárvandarmál vegna barna stuðluðu að vandarmálum í parasambandinu í 

stjúpfjölskyldunni. Talið er að samskipti maka við fyrrverandi maka getur haft slæm áhrif á 

stjúpfjölskylduna þegar mikið ósætti hefur einkennt samskiptinn (Saint-Jacque o.fl., 2011). 

Þegar litið var til þess hvers vegna stjúpfjölskyldu pör héldust saman kom fram að aðalatriðið 

virtist vera fólgið í því hvernig parið tók á erfiðleikum og hvaða aðferðir þau notuðu og hvort 

það skilaði árangri. Þegar sú aðferð sem var notuð virkaði ekki var leitað nýrra leiða og 

þraukað þanngað til rétta aðferðin fyrir parið var fundinn. Þau pör sem notuðust við 
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vandamála miðaða bjargráða aðferð (e.problem-focused coping strategies) vegnuðu mun 

betur að leysa vandamálin því það gerði þeim kleyft að takast á við vandarmálin og leysa þau 

á árangursríkan hátt. Það sem kom sér vel í samskiptum innan stjúpfjölskyldunnar var að 

ræða við makann um vandamálin sem  koma upp og ræða hlutverk stjúpforeldris innan 

fjölskyldunnar. Einnig að afla sér upplýsingar um stjúpfjölskyldur til að öðlast þekkingu. 

Stjúpforeldri þarf að fá að taka ákvarðanir í fjölskyldulífinu, til þess að viðkomandi upplifi sig 

skipta máli í fjölskylduheildinni. Einnig þarf að setja mörk og virða þau mörk. Þegar barn 

fæddist í stjúpfjölskylduna stuðlaði það að samheldni fjölskyldunnar og skilnaður varð 

ólíklegri. Almennt séð í stjúpfjölskyldum og öðrum parasamböndum skipti 

samskiptahæfileikar miklu máli upp á að samband varð langtíma samband. Hjá Fimm pörum 

skipti ástinn á milli þeirra miklu máli til að halda sambandinu gangandi og það fólst í því að 

hafa trú á því að ástinn getur sigrað alla erfiðleika og þar af leiðandi að styðja hvort annað og 

vinna saman (Saint-Jacques o.fl., 2011). 

4.3 Félagsleg netkerfi  

Nýlegur áhættuþáttur í parasambandi í samtímanum er facebook sem er félagslegt netkerfi 

með meira en billjón notendur. Nýleg rannsókn sýndi fram á að facebook notkun hefur 

marktæk tengsl við skilnaði. Það er talið líklegt að facebook valdi skilnuðum í einu af fimm 

hjónaböndum byggð á málsatvikum frá fjölmiðlum og lögfræðistofum. Könnun gerði grein 

fyrir því að vísbendingar í skilnaðarmálum sem komu frá facebook voru að aukast hjá fjórum 

af fimm lögfræðingum. Félagsleg netkerfi gerir það mögulegt að nálgast aðra á auðveldan 

hátt og getur komið að stað afbrýðisemi í núverandi sambandi. Þar sem einstaklingar hafa 

kost á því að endurnýja kynni við aðila úr fortíðinni einnig að viðhalda samböndum sem 

hefðu undir öðrum kringum stæðum orðið tímabundinn. Rannsókn sýndi fram á að 

einstaklingar nýttu sér facebook til að fylgjast með félagslífi fyrrverandi maka til þess meðal 

annars að athuga hvort fyrrverandi maki væri komin með nýjan maka og einnig til að hafa 

samband við fyrrverandi maka. (Valenzuela, Halpern og Katz, 2014). Þetta vekur upp 

tortryggni í nýja sambandinu og getur haft slæm áhrif á gæði sambands. Þegar það er komin 

tortryggni er líklegt að einstaklingar fari að fylgjast með facebook síðu maka síns sem veldur 

en meiri tortryggni beggja aðila. Á facebook eru ótal möguleikar til að komast í nálægð við 

einhvern áhugaverðan það er hægt að fara í facebook leitir og leita eftir nafni, emaili eða 

vinnustað. Einnig er hægt að leita í sameiginlegum vinum og facebook bendir líka 
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einstaklingum á sameiginlega vini og áhugamáls hópa sjálfkrafa. Í gegnum viðburði á 

facebook er auðvelt að fylgjast með hvaða atburði ákveðinn einstaklingur fer á og er því 

auðvelt að nálgast viðkomandi. þetta opnar tækifæri fyrir framhjáhald. Athyglisvert er að á 

facebook er mögulegt að vera með marga prófíla. Þar sem hægt er að vera með mismunandi 

upplýsingar meðal annars einn þar sem viðkomandi er í hjónabandi og annan þar sem 

viðkomandi er einhleypur. Auðvelt virðist því vera fyrir einstakling að stunda framhjáhald 

með notkun á facebook. Tengsl eru á milli mikillar notkunar á félagslegum netkerfum og 

óhamingju í hjónabandi, minni gæðum í sambandinu og vandamálum í hjónabandinu. Þeir 

sem notast mikið við félagsleg netkerfi eru mun líklegri til að hugsa um skilnað um 32% en 

þeir sem nota ekki félagsleg netkerfi aðeins um 16%. Einnig er talið að þeir sem eru í 

óhamingjusömu hjónabandi notist meira við félagsleg netkerfi og ekki er því aðeins hægt að 

kenna facebook um vandamálin eða skilnaðinn (Valenzuela, Halpern og Katz, 2014). 
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5 það sem stuðlar að veikleikum í parasambandi 

Eigindleg rannsókn sýndi fram á að ákveðnir þættir geta stuðlað að því að einstaklingar 

hætta að vera ástfangnir. Þegar einstaklingur í sambandi upplifir að hann geti ekki treyst 

maka eins og áður þá dregur úr ástar tilfinningum til maka. Líkamleg og tilfinningaleg nánd í 

sambandi er sá þáttur sem þarf að vera til staðar til þess að halda ástinni gangandi. Þegar 

aðili innan sambands hafði ekki áhuga á að halda nándinni við, var aðilinn hættur að vera 

ástfanginn. Þegar athugaðar voru tilfinningar þess sem hættir að vera ástfanginn af maka 

kom í ljós að viðkomandi upplifir einmannaleika, depurð og jafnvel þunglyndi. Sá sem hættir 

að vera ástfanginn er að upplifa þann missi að vera ekki ástfanginn lengur. Það veldur 

tómleika tilfinningu og viðkomandi líður eins og honum hefur mistekist sem hefur þar af 

leiðandi áhrif á sjálfsvirðingu (Sailor, 2013).                                                                                                                                                              

Kerfiskenning er kerfi þar sem allar einingar innan þess vinna saman til að mynda heild 

og ef ein eining verður fyrir skaða hefur það áhrif á allt kerfið. Tveir aðilar innan sambands 

hafa áhrif á hvorn annan og mynda heild. Þegar einstaklingur hagar sér á ákveðin hátt er það 

afleiðing af samspili í sambandinu. Einstaklingur getur hagað sér mismunandi í ólíkum 

samböndum þar að segja verið stjórnsamur í einu en undirgefinn í öðru sambandi. í kerfis 

kenningu er horft á sambands mynstur (Nichols, 2013). Áður en vandamál koma upp í 

sambandinu koma fram litlar neikvæðar breytingar sem eru orðnar kerfisbundnar í 

sambandinu, en erfitt er að koma auga á og aukast með tímanum. Erfitt getur reynst að sjá 

þessar breytingar til að byrja með. En síðar verða breytingarnar sýnilegri og vandamálin 

komin á yfirborðið og verða þá það yfirgripsmikil að erfitt getur reynst að ráða fram úr þeim 

(Sailor, 2013). 

5.1 Gottman Líkan 

Gottman gerði líkan sem byggist á fjórum stigum sem skylgreinir fjögur neikvæð 

hegðunarmynstur sem tengjast og vekja upp mestu áhættu á óhamingju í hjónabandi og 

skilnaði (Parker, 2001). Fyrsta stig er gagnrýni,þegar par ræðir um óánægju sína í 

hjónabandinu er það jákvætt vegna þess að þá koma fram væntingar beggja og einkennist 

við ákveðna hegðun. Þegar ekki er látið í ljós væntingar til maka eða ekki tekið mark á 

óánægju er áhættan sú að einstaklingur fer að nota gagnrýni sem getur verið skaðlegt til 

langs tíma . Gagnrýni er þegar persónuleg árás er gerð á persónuleika einstaklings og oft 

fylgir ásökun með. Það sem á einnig við gagnrýni er að oftast eru notaðar alhæfingar um að 
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einstaklingur er á einhvern ákveðin veg til dæmis svo nískur. Hjónabands vandræði koma 

upp ef gagnrýni er farin að vera algeng og annar aðili í sambandinu er viðkvæmur fyrir 

gagnrýni . Stig tvö inniheldur fyrirlitningu og felur í sér að móðga viðkomandi með orðum og 

sálrænt ofbeldi kemur þá fram. Oft er um eitt vandarmál að ræða til dæmis fjármál sem 

fyrirlitningar  hegðun beinist að en Það gerist oft að þessi hegðun eykst og hefur neikvæð 

áhrif á sambandið í heild sinni. Þegar fyrirlitning er orðin yfiráðandi í sambandinu gleymast 

jákvæðu eiginleikar makans og sambandið einkennist af sálrænu ofbeldi. Gottman (1994) 

skiptir fyrirlitningu í fjóra flokka. Móðganir og uppnefningar, fjandsamlegur húmor sem er 

notaður til að lítill lækka einstakling, háð hegðun þar sem gert er grín að því sem maki gerir 

eða segjir og ekki borinn virðing né traust til hans. Líkamstjáning þar sem er ranghvolft 

augunum eða önnur líkamleg umerki um áhugaleysi. Stig þrjú er að fara í vörn. Þegar 

ásakanir eru miklar er líklegt að maki sem fær þær fari í vörn og telur sig vera fórnarlamb  

árása frá maka  og tekur þar af leiðandi ekki ábyrgð á gjörðum sínum. Vörn að hálfu maka er 

líkleg til að koma á stað þrætum. Þegar einstaklingur fer í vörn notast hann við varnarhætti 

(e.problem-focused coping strategies)  sem er skipt í nokkra þætti. Neitun á ábyrgð þar sem 

viðkomandi neitar alfarið að hafa ábyrgð á því sem rætt er um. Annar varnarháttur eru 

afsakanir sem eru notaðar til að réttlæta hegðunina eða atvikið. Varnarhátturinn kross 

kvartanir (e.cross complaining) er þegar gagnrýni kemur og viðkomandi svarar með allt 

annari gagnrýni og er því bæði að gagnrýna makann og hunsa það sem maki kom fram með. 

Varnarháttur þar sem gagnrýni er svarað með því að kenna þeim um sem kemur með 

gagnrýnina til dæmis. Vörn kemur í veg fyrir eðlileg samskipti þar sem einbeitningin fer í að 

veja sjáfan sig frekar en að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Fjórða stig það að 

einstaklingur upplifir eins og hann sé að tala við vegg þegar hann talar við makann 

(e.stonewalling). Er þegar maki dregur sig í hlé frá maka eða þar að segja svarar ekki eða 

gengur út úr aðstæðunum þegar hinn aðilinn reynir að ná til hans með gagnrýni. sá sem 

dregur sig í hlé virkar hrokafullur, mjög fjarlægur, ósamþykkur og getur hegðunin verið 

mismunandi hjá einstaklingum. Sá sem upplifir þessa hegðun maka upplifir höfnun og að 

maki sé að reyna draga úr samskiptum. Þegar þessi samskipti eru orðin algengt í sambandinu 

þarf mikla vinnu til að koma í veg fyrir skilnað (Gottman, 1994). 
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5.2 Óhamingjusamt hjónaband 

 Þrátt fyrir að hjónaband geti orðið langlíft er ekki endilega sjálfgefið að hamingja ríki. 

óhamingjusöm hjónabönd geta varað lengi vegna skuldbindinga og ábyrgðar sem geta komið 

til vegna skyldum hvors til annars, dæmi um það væri fjármál eða vegna barnauppeldis 

Einnig getur verið ótti við missa ákveðna félagstöðu, standa á eigin fótum eða 

einmannaleika. Í óhamingjusömum hjónaböndum er ástin og virðingin fyrir hvort öðru er 

ekki til staðar. Þessi hjónabönd einkennast oft af slæmum samskiptum. Þar sem lítið var um 

málamiðlanir og fórnanir fyrir maka sem er nauðsynlegt samkvæmt hjónum sem voru 

hamingjusamlega gift til að halda sanngirni og jafnvægi í sambandinu. (Parker, 2001; Everett 

og Lee, 2006). Þegar hjónaband hefur varað lengi geta komið fram veikleikar ef ekki hefur 

verið tekið á ágreiningi í langan tíma og tilfinningar varðandi ágreininginn bældur niður, þá 

myndast fjarlægð milli parsins sem erfitt er að bæta ef hún hefur varað of lengi. Einnig getur 

dregið úr kynhvöt og í sumum hjónaböndum upplifa einstaklingar innan þess að nándinn sé 

farinn. Þegar einstaklingar telja sig vera í óhamingjusömu hjónabandi getur upplifun á á 

miðjum aldri verið að tími sé að renna út til að vera hamingjusamur og kjósa skilnað 

(McGoldrick, Carter o.fl., 2013). Rannsókn þar sem hjón voru saman í fimm ár þrátt fyrir 

óhamingju kom fram að um helmingur af 175 héldu sambandinu áfram vegna barna.Þegar 

einskaklingar eru óhamingjusamir og eru farnir að hugsa um skilnað enn eru vegna ábyrgðar 

áfram í sambandinu verða óleyst vandamálin óbærileg eftir langan tíma (Taylor, 2011). 

5.3 Breytingar sem valda veikleikum í parasambandi 

frá byrjun sambands til ellinnar er hæsta tíðni skilnaða á tímabilinu þar sem foreldrar sjá um 

ung börn (Welch,  2007). Þegar barn fæðist hefur það mikil áhrif á þann sem verður foreldri 

og miklar breytingar er að vænta fyrir foreldra og parasambandið. Hlutverk einstaklinganna 

innan parasambandsins tekur breytingum og dagleg rútína breytist. Fleiri verkefni bætast við 

sem þarf að sinna þegar barn er komið á heimilið, bæði hvað varðar heimilistörf og að sinna 

öllum þörfum barns. Álag eykst hjá báðum aðilum í parasambandinu þegar barn er komið inn 

í myndina það getur valdið hindrunum sem geta ógnað parasambandinu. Það tímabil 

einkennist af ábyrgð í barnauppeldi og vinnu (Brotherson, 2007; Shiota og Levenson, 2007). 

Á þessum tíma fer mikill tími í að sinna barninu og fram kemur persónuleg þreyta og parið 

hefur lítinn tíma til að sinna hvort öðru tilfinningalega og kynferðislega. Það er algengt að par 

fjarlægist hvort annað á þessu tímabili vegna þess að athyglin beinist svo mikið að þörfum 
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barnsins. Flestar mæður eru útivinnandi þrátt fyrir að eiga ung börn. Þegar börn eru ung þarf 

annað hvort foreldrið að vera heima um tíma með barninu. Ef báðum aðilum er umhugað 

um starfsframa getur það valdið ósætti varðandi hver á að vera heima með barninu. Ef gildi 

eru ólík getur myndast mikill ágreiningur um verkaskiptingu milli pars. Báðir aðilar geta 

upplifað að hafa lítinn tíma fyrir sjálfan síg, áhugamál og fara út og hitta vini, parið getur farið 

að ásaka hvort annað (Brotherson, 2007). byrjun sambands til Af öllum tímabilunum í lífs 

hríngnum er hæsta tíðni skilnaða á tímabilinu þar sem foreldrar sjá um ung börn (Welch,  

2007). 

Breytingarskeiðið hefur í för með sér margar breytingar fyrir kvennmann og þessar 

breytingar geta líka haft áhrif á makann. Áhættan er að parið dregur sig í hlé líkamlega og 

tilfinningalega. Konur upplifa oft að eitthvað sem var aðlagandi við makann þola þær nú illa. 

Sem veldur spennu og ágreiningi í sambandinu. Þættir sem hafa áhrif á að þroskast frá hvort 

öðru, eru breytingar hjá einstaklingunum sem hafa áhrif á hjónaband. Þessar breytingar geta 

verið breyting á starfi, atvinnuleysi, fjárhagsvandræði og hár aldur og breytingar sem fylgja 

því að hætta vinna. (Ducanto, 2013). Þegar makinn fer á eftirlauna aldur og hættir að vinna 

eru breytingar framundan sem geta haft áhrif á hjónabandið. Tíminn sem hjónin er saman 

eykst og væntingar varðandi heimilistörf koma fram hjá þeim sem eru útivinnandi í garð 

maka sem er heima (McGoldrick, Carter o.fl., 2013). Ef karlmaðurinn er ekki tilbúin að 

aðstoða við heimilistörf gætu komið upp vandamál í sambandinu. konan upplifir ekki 

sanngirni og karlmaðurinn upplifir sig settan í hlutverk sem hann telur sig ekki eiga sinna 

samkvæmt sinni trú um kynhlutverk eða vera búin  að sinni skyldu með því að hafa unnið 

fyrir heimilinu í mörg ár (McGoldrick, Carter o.fl., 2013; Welch 2007)  

5.4 Orsakir skilnaða  

Rannsókn sem var gerð sem skipti orsökum í aðal orsakir skilnaðar og undir orsakir hjá 

aldurshópnum 40 til 60 ára sýndi fram á að ofbeldi var algengast sem undir orsakir en var í 

öðru sæti sem aðal orsakir skilnaðar. Þá er annað hvort átt við líkamlegt eða andlegt ofbeldi. 

Algengasta aðal orsakir skilnaðar var kynferðisleg málefni en það var í þriðja sæti yfir undir 

orsakir fyrir skilnaði. Í þeim flokki er átt við ósamrýmanleika í kynlífi, framhjáhaldi, dregið 

hefur úr líkamlegri hrifningu og einnig ófrjósemi. Vandamálin geta sem sagt verið ólík innan 

þessa flokks, verið frá því að aðilar hafa ólíka kynþörf yfir í að geta ekki eignast barn saman. 

Ólík gildi voru þriðja algengasta orsakir skilnaðar en í öðru sæti varðandi undir orsakir. Þá er 
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átt við að aðilar passa í raun illa saman því þau hafa ólík gildi og lífstíl. Einnig trú og menning 

geta verið ólík og hjón geta verið á mismunandi aldri. Aðrir þættir sem voru  nefndir sem 

aðal orsakir voru áfengis og vímuefnamisnotkun, vera ekki til staðar þá dvelja löngum tímum 

í vinnu eða annarstaðar, verða ástfangin af einhverjum öðrum en maka. Aðrar undir orsakir 

voru einnig að vera ekki til staðar og vera annarstaðar, fjárhagsvandarmál og svo aftur 

áfengis og vímuefnamisnotkun (Taylor, 2011) Einnig gerði rannsóknin grein fyrir hvaða 

orsakir seinkaði eða komu af stað skilnaði. Þegar maki verður ástfangin af öðrum er 

umhugsunartími um skilnað stuttur oftast minna en ár.  Sá sem verður ástfangin reynir að 

fela það fyrir maka sínum. Ofbeldi tengdist lengri umhugsunartíma  oft um fimm ár. En það 

verður að taka það til greina að eldri rannsókn sýndi fram á að konur sem eru í 

ofbeldisfullum samböndum koma frá ofbeldisfullum fjölskyldum og hafa minni menntun og 

þar af leiðandi minni möguleika á vinnu. Ennig er líklegt að fleirri þættir spili inni í svo sem 

von um að dragi úr ofbeldinu og að bíða þar til börnin fara af heiman. Vandamál sem voru 

vegna stjúpbarna eða tengdaforeldra gerðu umhugsunarfrest um skilnað stuttan. Lang 

algengast um ár eða styttri tími en ár. Kynferðisleg vandamál voru með lengri 

umhugsunartíma um skilnað ef orsakir voru undir hjá báðum kynjum en ef um aðal ástæðu 

var að ræða þá var umhugsunartími lengri hjá konum en ekki körlum. Önnur rannsókn gerði 

grein fyrir að kynlífs vandarmál tvöfalda áhættuna um skilnað hjá karlmönnum (Taylor, 

2011). Þegar karlmaður er atvinnulaus eru meiri líkur á skilnaði en það hefur enginn áhrif ef 

kona er atvinnulaus. Þegar foreldrar parsins annars eða beggja höfðu skilið voru mun meiri 

líkur á að parið myndi einnig skilja heldur en par þar sem foreldrar höfðu ekki skilið Þegar 

litið var til menntunar var skilnaður líklegri þegar karlmaðurinn var með meiri menntun 

heldur en þegar kynin vou með jafna menntun. Þegar annar aðilinn reykti og hinn ekki var 

skilnaður líklegri heldur en þegar hvorugt reykti (Kippen, Chapman o.fl., 2013).  

Íslensk rannsókn um orsakir skilnaða. Megindleg rannsókn þar sem Þátttakendur voru 

einstaklingar sem hlutu beinan lögskilnað eða skilnað að borði og sæng á árunum 2005 til 

2006. Það voru 313 konur og 118 karlmenn sem tóku þátt í rannsókn. Leyfi fékkst til að fá 

gögn frá sýslumannsembættinu. Notast var við rafræna spurningalista. Rannsókn fjallar um 

orsakir skilnaða og sýndi fram á að sá þáttur sem kom oftast fram hjá þátttakendum 

varðandi orsök skilnaða var 63,6% að vaxa frá hvort öðru. Það sem kom næst var að 

þátttakendur töldu að ástin væri ekki lengur til staðar 51,2%. Síðan voru samskiptaerfiðleikar 

tilgeindir í 42,5% orsaka. Erfiðleikar í forgangsröðun heimilis, fjölskyldu og frístunda var 



21 

38,7% tekin fram sem ástæða skilnaðar. Þar á eftir kom áfengis eða vímuefnavandarmál 

35,5%. Þátttakendur tilgreindu andlegt ofbeldi 33,5% og geðræn vandarmál í 28,7% tilvika. 

Framhjáhald var talin orsök í 26,2% tilvika en ástfangin af öðrum en maka var 19,8 % (Edda 

Hannesdóttir, 2012).   
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6 Aðferðir Pararáðgjafa 

6.1 Fjölskyldu lífs hringur 

Mikilvægt er fyrir pararáðgjafa að þekkja til fjölskyldu lífs hríngsins. Og huga að styrkleikum 

og veikleikum á hverju tímabili fyrir sig. Með fjölskyldu lífs hring er hægt að öðlast skilning á 

því hvernig einstaklingur þróast. Þá er horft til fjölskyldu einstaklings, samfélags og samspil 

félags og menningar þátta yfir tímabil. Hvernig fjölskyldu sagan hefur áhrif á einstaklinginn. 

Umhverfið getur haft áhrif á einstaklinginn sem myndar sér síðan ákveðin gildi sem hefur 

síðan áhrif á komandi kynslóðir viðkomandi. Þá er meðal annars átt við hvaða trú 

viðkomandi var alin upp við og utankomandi aðstæður eins og nátturuhamfarir. Fjölskyldu 

lífs hringur er  ferli þar sem líf einstaklings er skipt upp í tímabil. Tímabilin eru skipt niður í 

nokkur stig, fyrsta er ungir fullorðnir sem eru að flytja að heiman, annað stig fullorðnir sem 

hafa gengið í hjónaband eða myndað ástarsamband, þriðja stig fjölskyldur með ung börn, 

fjórða stig fjölskyldur með unglinga, fimmta stig miðlíf börn orðin fullorðin, sjötta stig seinna 

miðlíf. Hringurinn endar svo á sjönda stiginu á elli árunum. Fyrsta stig Þegar þróun sambands 

hefur átt sér stað kemur fram sameining fjölskyldna í gegnum ástarsamband eða giftingu. Í 

því felst að skuldbinda sig nýju kerfi sem er parasambandið. Það sem fylgir parasambandinu 

er fjölskylda og vinir makans einnig þau félags og samfélagskerfi sem makinn er í .Annað stig 

er par með börn það felur í sér að taka að sér nýjan meðlim í kerfið og gera sér grein fyrir 

nýjum hlutverkum í kerfinu. Þetta tímabil krefst mikillar aðlögunar að nýjum hlutverkum sem 

foreldri og par. Einnig breytast hlutskipti annarra í stórfjölskyldunni meðal annars verða 

foreldrar parsins amma og afi. Parið þarf að vera tilbúið fyrir að félags og samfélags kerfið 

stækkar enn meira). Miðlíf felur í sér að sætta sig við að ákveðin hlutverkum er lokið og enn 

önnur að byrja. Það þarf að takast á við að kerfið er aftur orðið milli parsins þar sem börn eru 

orðin fullorðin. Nýtt hlutverk sem tengdaforeldrar, hlutverk sem tengjast barnabörnum og 

umsjá með öldruðum foreldrum. Aldraðir á þessu tímabili þurfa að sætta sig við takmarkanir 

og takast á við maka missi. Eiga í samskiptum við yngri kynslóðina þar að segja barnabörn og 

barnabarnabörn (McGoldrick, Carter, o.fl, 2013) 

6.2 Kerfiskenning 

Upphafsmaður kerfiskenningar var líffræðingur frá Ástralíu, Ludwig von Bertalanffy .kerfi er 

þegar margir hlutir sem tengjast innbyrðis og vinna saman sem ein heild. Virkni kerfis fer því 

eftir hvernig hlutir tengjast og vinna saman. Það byggir á því að einn hlutur hefur áhrif á hinn 
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hlutinn. Ef einn verður fyrir skaða hefur það áhrif á allt kerfið (Michael P. Nichols, 2013. 

Haldið er jafnvægi hjá kerfinu með því að upplýsingaöflun fer milli hluta.Reynt er að koma á 

jafnvægi hjá kerfinu með upplýsingum hvað er að gerast hjá hverjum hlut. Þar sem kerfið 

breytist eftir utankomandi aðstæðum og þróast gegnum tíman, er mikilvægt að 

upplýsingaflæði sé milli hluta. Þegar eitthvað breytist hjá einum hlut er hægt að bregðast við 

því hjá öðrum hlut og halda jafnvægi Þegar kerfiskenning er skoðuð út frá fjölskyldu er 

upplýsingaöflunin aðallega veitt í munnlegum samskiptum en einnig hegðun einstaklinga. Í 

meðferð sem notast er við kerfiskenningu er fylgst með samskiptamunstri hjá fjölskyldu. 

Einstaklingur sýnir ákveðna hegðun en sú hegðun er ekki talin persónuleiki viðkomandi 

heldur viðbrögð við ákveðnum samskiptum (Rivett og Street, 2009). 

Mikilvægt í parameðferð er að það myndist traust milli parameðferðaraðila og 

skjólstæðings. Til þess að skjólstæðingur telji sig öruggan að opna sig með sín persónulegu 

málefni.  Flestar aðferðir gera grein fyrir að meðferðaraðili þurfi að notast við virka hlustun 

og sýna skilning. Pararáðgjafinn þarf að beina athygli parsins að nauðsynn þess að parið átti 

sig á því að þeirra eigin hegðun hefur afleiðingar í sambandinu (Benson, McGinn og 

Christensen, 2012). Nauðsynlegt er að gera hjónum grein fyrir að ýmis vandamál milli hjóna í 

sambandinu tekur tíma að komast yfir og þegar hjón hafa áttað sig á því er hægt að forðast 

skilnað með skilningi á vandamálinu (Taylor, 2011). 

6.3  Tilfinningamiðuð para meðferð 

Undirstöðu kenning Tilfinningamiðaðar para meðferðar (e. Emotionally focused couple 

therapy) er tenslamyndunar kenningin (Tilley og Palmer, 2013).Upphafsmaður hennar er 

Bowlby (1969) Tengslamyndunar kenningin gerir grein fyrir að börn þróa með sér 

tengslamyndun og tileinka sér síðan ákveðna tengslagerð (Dagmar Rósa Guðjónsdóttir og 

Sóley S. Bender, 2013). Kenningin gerir ráð fyrir að fjarlægð umönnunaraðila, skortur á 

viðbrögðum í umönnun og það að finna ekki fyrir öryggi í umsjón umönnunaraðila myndar 

óörugg tengsl. Jákvæð samskipti eru einkenni öruggar tengslamyndunar (Tilley og Palmer, 

2013. Sýnt hefur verið fram á að flestir fullorðnir hafa enþá sömu tengslagerð og þeir höfðu 

sem börn. Niðurstaða rannsóknar gerði grein fyrir að 64% þátttakenda voru greindir með 

sömu tengslagerð og í æsku (Dagmar Rósa Guðjónsdóttir og Sóley S. Bender, 

2013).Tenglamyndunnar kenningin sýnir fram á hlutverk öruggra og óöruggra tengsla í 

samskiptum para, felur í sér persónuleika þróun og sambands virkni (Tilley og Palmer, 2013).  
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Tilfinningamiðuð para meðferð leitast við að skoða undirliggjandi tilfinningalega reynslu. 

Áherslan í meðferð er tengslamyndun þar sem reynt er að breyta óöruggum tengslum í 

örugg tengsl með nýrri reynslu. Pararáðgjafar ýta undir að parið geti leitað til hvors annars 

sem stuðlar að jákvæðum samskiptum. Þetta dregur úr neikvæðum samskiptum og stuðlar 

að öryggi og trausti milli parsins. Hjá pörum sem eiga í erfiðleikum viðgangast óörugg 

samskipti (Tilley og Palmer, 2013). Þegar ágreiningur er orðin viðvarandi í sambandinu er það 

talið stafa af því að samskipti eru komin í neikvætt mynstur og vegna þess næst ekki nálægð 

og öryggi milli pars. Rannsóknir hafa sýnt fram á að erfiðleikar í sambandi einkennast ekki 

aðeins af neikvæðu samskiptamynstri héldur einnig tilfinningu um einmannaleika og 

tilfinningalega fjarlægð. Í tilfinninga miðaðri pararáðgjöf er leitast við að gera grein fyrir 

mismunandi tilfinningum. Það þarf að viðurkenna ákveðnar tilfinningar og tjá þær til þess að 

uppræta ágreining milli parsins. Aðrar tilfinningar þarf að draga úr, enn aðrar þurfa að vera 

athugaðar og sumar tilfinningar þarf að umbreyta (Benson o.sf., 2012). Para ráðgjafar sem 

vinna undir tilfinningamiðaðri meðferð notast við  tilfinningar þar sem fundið er út ótta og 

langanir pars varðandi tengslamyndun síðan er leitast eftir skilningi varðandi þessar 

tilfinningar og þær skýrðar fyrir maka á nákvæman hátt. Þessi aðferð er notuð til þess að 

koma á nýjum skýrum,jákvæðum og leiðréttandi samskiptum þar sem maka er gert grein 

fyrir tilfinningum hins í sambandinu og er þá ólíklegra að farið verður út í neikvætt 

samskiptamunstur. Einnig dýpka tengslin milli parsins við þessa aðferð. Tilfinningamiðuð 

para meðferð hefur verið undir áhrifum frá formgerðar fjölskyldu meðferð (e.structural 

family therapy) þar sem tengsl byggjast á að annar aðilinn í sambandinu hefur frumkvæði á 

samræðum milli tveggja aðila og pararáðgjafi fylgist með samskiptunum, samræðurnar verða 

þar af leiðandi eðlilegar og sveigjanlegar. Þegar ósætti í samskiptum pars stigmagnast, grípur 

pararáðgjafinn inn í og  róar samskiptin niður og aðstoðar parið við að finna hvað liggur á 

bakvið tilfinningar þeirra sem kemur af stað svo miklum viðbrögðum.Pararáðgjafi notast við 

fjórar aðferðir í tengslamyndun. Ein þeirra er að undirstrika sjaldgæfa svörun  og er þá átt við 

að leitast við að undirstrika jákvæð sjaldgæf viðbrögð maka til þess að mynda jákvæð tengsl. 

Önnur aðferð er að meta eigin afstöðu. Skjólstæðingi er gert grein fyrir ábyrgð sinni á 

neikvæðum samskiptum, þá fyrst er hægt aðtakast á við þá hegðun og breyta henni. 

Mikilvægt að pararáðgjafi aðstoði par að koma af stað samskiptum til þess að það sé 

möguleiki að tengsl myndast milli pars. Þetta er hægt að koma í framkvæmd á dulan eða lítt 

áberandi hátt. Það kemur fyrir að það þarf að virkja hlustandann til að hlusta af athygli á 
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maka til að koma á samvinnu áður en samskipti hefjast.Pararáðgjafi undirbýr hlustanda með 

því að gera honum grein fyrir mikilvægi upplýsinganna og nýjung þeirra til að gera maka 

mótækilegri fyrir hlustun (Tilley og Palmer, 2013). 

6.4  Hegðunar para meðferð  

Í Hegðunar pararáðgjöf  (e.Behavioral Couple Therapy) er fyrst byrjað á almennu mati. Þá 

fara fram fagleg viðtöl, hegðunar mynstur er athugað og lagt fram spurningakönnun um 

hamingju í hjónabandi. Algengasta spurningakönunin sem notast er við er Locke Wallace 

hjónabands aðlögunar skali. Niðurstaða úr könnun á að lýsa hamingju í hjónabandi, 

samskiptum milli hjóna, kynlífi, ástúð, áhugamálum og gildum.Matið felur í sér að gera grein 

fyrir styrkleikum og veikleikum pars og hvernig umbunanir og refsingar eru notaðar innan 

sambands. Rannsókn gerði grein fyrir fimm aðferðum í hegðunar nálgun fyrir pör í samskipta 

vandræðum. Pörum var ráðlagt að tjá sig með skýrum lýsingum fremur en óljósum 

kvörtunum. Pör eru aðstoðuð til að breyta hegðun sinni með áherslu á jákvæða stjórn í stað 

neikvæðar stjórnunar. Það er miðað að því að bæta samskipti, lagt er upp með að pör skipti 

með sér valdi og vinni að málamiðlunum á skilvirkan hátt einnig er pörum kennd tækni til að 

leysa úr ágreiningi. Kennsla í samskiptum fyrir pör felur í sér að kenna einstaklingum að tjá 

sig á skýran hátt. Orða setningar á jákvæðan hátt þegar maki er beðinn um eitthvað. Þegar 

gagnrýni kemur frá maka  er mikilvægt að svara gagnrýnnini beint út frá sínu sjónarhorni en 

ekki að finna gagnrýni á makann og fara þar af leiðandi í vörn. Draga á úr  neikvæðum 

yfirlýsingum. Áherslu atriði að tala um núið og framtíðina en ekki það liðna. Hegðunar 

breytingar aðferðin gengur út á að báðir aðilar vilja einhverja breytingu í fari makans og báðir 

vinna svo að laga sig að þeirri breytingu.Þegar þjálfun í lausn vandarmála fer fram er eitt 

vandarmál tekið fyrir í einu. Farið er yfir hvað makin hefur sagt um vandarmálið en horft 

fram hjá ásökunum og Einbeitningin á að vera á vandamálinu . Mikilvægt er að hlusta á hvað 

makinn hefur að segja og sjá hans hlið á málinu án þess að grípa fram í.Þegar komið er með 

hugmyndir af lausn vandamáls þarf að gæta þess að tekið er tilit til þarfa beggja aðila. 

(Nichols, 2013).  

6.5 Lausna miðuð meðferð. 

Hugmyndafræðin á bak við meðferðina er frá árinu 1979. upprunarlega komin frá  til Steve 

de Shazer og félögum hans sem störfuðu við stutt fjölskyldu meðferðarmiðstöð. Lausna 

miðaða módelið gerir ráð fyrir að skjólstæðingur viti best um sitt eigið líf. Lausna miðaðir 
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ráðgjafar gefa sér það að skjólstæðingar eru úræða góðir varðandi sín eigin vandamál. 

Markmið meðferðar  er mismunandi hjá hverri fjölskyldu þar sem fjölskyldan sjálf ákveður 

markmið meðferðar. Fjölskyldan gerir grein fyrir þeim breytingum sem hún vill ná fram með 

meðferðinni og er brugðist við vandamáli sem hindrar það eins fljótt og mögulegt er. Leitast 

er við að aðstoða einstaklinga við að ná athygli frá því sem ekki hefur gengið upp og koma 

áherslu á að skipurlegja ný markmið. Síðan er aðstoðað skjólstæðing við að skipurlegja vel 

skylgreind markmið sem eru einnig jákvæð en samt raunhæf. Í meðferð  er notast meira við 

spurningar þar sem er gengið út frá viðhorfi skjólstæðinga frekar en tilfinningum þeirra. 

Þegar skjólstæðingur hefur skylgreint markmiðið er notast við ýmindaðan skala þar sem 

skjólstæðingur er beðinn um að meta hvar í skalanum hann er staddur .Frá verstu stöðu 

vandamáls til lausnar þar sem vandamálið er ekki lengur til staðar og markmiðum hefur þar 

af leiðandi verið náð. Lausna miðuð meðferð aðhyllist því sjónarmiði að einstaklingar eru allir 

færir um að haga sér á árangursríkan hátt en neikvætt hugarfar getur komið í veg fyrir þann 

árangur. Skjólstæðingar eru hvattir til að tala á jákvæðan hátt og það leiðir til þess að þeir 

hugsa á jákvæðan hátt sem gerir það svo að verkum að þeir takast á við vandamálin á 

jákvæðan hátt. Áherslan er lögð á gleymda styrkleika sem dregur einbeitningu einstakings frá 

gömlum mistökum. Leitast er við að gera skjólstæðingi grein fyrir að vandamálin hafa ekki 

alltaf verið til staðar og eru ekki alltaf til staðar og að viðkomandi hljóti þá að búa yfir 

einhverjum hæfileikum til að takast á við þau. Parið er hvatt til að skoða hvað þau gerðu 

nákvæmlega þegar vandamálið kom upp og þegar það kom ekki upp, með þeirri aðferð finna 

skjólstæðingar leið til að draga úr vandamálinu. Hugarfarsbreyting gæti þá komið fram um að 

vandamálið sé ekki óyfirstíganlegt. Kostur þessarar meðferðar er að hún er stutt aðeins tveir 

til fimm fundir (Nichols, 2013). 
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7 Umræður 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að parasamband þar sem par  hefur lík gildi er líklegra að endast 

frekar en par sem hefur ólík gildi sem gefur í skyn að pör með ólíkan uppruna eru líkleg til að 

lenda í erfiðleikum í sambandinu (Kellner, 2009; Kippen o.fl., 2013). Veikleikar sem geta 

komið fram í sambandinu eru mismunandi kynhlutverk í menningu og ósamræmi milli 

samhéldni fjölskyldu og einstaklingshyggjunnar. Styrkleikar felast í góðum samskiptum þar 

sem par þarf að setja sig í spor hvors annars og gera grein fyrir fjölskyldugildum og 

kynhlutverkum í mennigu hvors annars til þess að sporna gegn hugsanlegum ágreiningi 

(Everett og Lee, 2006; Kellner, 2009). Netkerfið facebook er talið geta valdið veikleikum í 

hjóna og parasambandinu þar sem samskipti við aðra sem viðkomandi telur aðlagandi eða 

fyrrverandi maka getur valdið afbrýðisemi og tortryggni í núverandi sambandi sem síðan 

dregur úr gæðum parasambands. Opnar marga möguleika á samskiptum við aðra kemur 

fram hugsanleg áhætta á framhjáhaldi (Valenzuela, Halpern o.fl., 2014).  

Styrkleikar sem komu fram voru aðarlega í formi jákvæðra samskipta og góðra eiginleika 

einstaklinga. Það sem styrkir hjóna og parasamband er ástinn milli einstaklinganna sem losar 

um velíðunar hormónið endorfín ( McGoldrick,, Cartero.fl., 2013; Sailor, 2013). Það sem 

styrkir hjónaband eru þættir sem stuðla að langtíma hjónabandi. Það að hafa trú á 

sambandinu. Eiginleikar á borð við aðlögunarhæfni og sveigjanleika og að vera heiðarlegur 

en samt sem áður nærgætinn og sýna tilitsemi og góðvild. Það að sinna hjónabandinu 

reglulega styrkir hjónaband. Það að hafa skipurlag á áhugamálum en samt geta sýnt 

sveigjanleika. Málamiðlanir, virðing,tryggð og traust eru styrkjandi þættir fyrir hjónaband. 

Einnig að vera með lík gildi og væntingar og hafa sameiginlega ábyrgð (Parker, 2001); 

(Kippen, Chapman o.fl., 2013). Það að gefa sér tíma og styðja við hvort annað. Einnig sýndi 

rannsókn fram á að þeir sem voru hættir að vinna upplifðu meiri hamingju í hjónabandinu 

(McGoldrick, Carter o.fl., 2013). Styrkjandi þættir sem við kemur barni tengjast samskiptum 

og eru það málamiðlanir og að deila ábyrgð og nota samstarf í uppeldi, fjárhag og 

heimilistörfum. Það þarf að ræða vandarmálin til að leysa þau. Og að parið sé skipulagt en 

samt sveigjanlegt (Brotherson, 2007; McGoldrick, Carter o.fl., 2013).  Styrkleikar hjá 

parasambandi í stjúpfjölskyldu felast í því að stjúpforeldri geti tekið ákvarðanir um 

heimilislífið og að stjúpforeldri sé fundið hlutverk innan fjölskyldunnar. Einnig þarf 

stjúpfjölskyldan að setja mörk og virða þau mörk. Leitast eftir nýjum aðferðum þegar sú sem 

er notuð virkar ekki. Vandamála miðaða bjargráða aðferð (e.problem-focused coping 
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strategies) virtist hafa styrkjandi áhrif þar sem hún aðstoðaði við að leysa vandrmálin á 

árangursríkan hátt. Þegar barn fæddist í stjúpfjölskylduna stuðlaði það að samheldni 

fjölskyldunnar og skilnaður varð ólíklegri (Saint-Jacques o.fl., 2011). 

Það veikir hjónaband þegar annar aðili innan þess hættir að vera ástfanginn. Það dregur 

þá úr nánd milli hjóna sem er nauðsynleg til að hjónabandið gangi vel. þegar annar aðilinn er 

hættur að vera ástfanginn hafa líklega átt sér stað litlar neikvæðar breytingar sem eru orðnar 

kerfisbundnar í hjónabandinu og geta síðan orðið að vandarmálum í sambandinu (Sailor, 

2013).  

Í líkani Gottman er gert grein fyrir ákveðnum þáttum sem stuðla að veikleikum í 

hjónabandinu þeir eru gagnrýni á maka sem felur í sér alhæfingu, persónulega árás og 

ásökun. Þessir þættir eru skaðlegir fyrir hjónabandið. Fyrirlitningu skiptist í  móðganir, 

uppnefningar, líkamstjáning sem ber vott um áhugaleysi og ekki borinn virðing né traust til 

maka og eru einkenni um sálrænt ofbeldi milli hjóna. þessi hegðun hefur neikvæð áhrif á 

hjónabandið í heild. Það að fara í vörn gegn maka er líklegt að myndi þrætur milli hjóna og 

kemur í veg fyrir að hjón leysi vandamálin sem þau standa frammi fyrir. Það þegar 

einstaklingur dregur sig í hlé og hunsar eða gengur út úr aðstæðum í samskiptum við maka 

sinn upplifir makinn höfnun sem hefur mjög slæm áhrif á hjónabandið (Gottman, 1994). Það 

sem veikir hjónaband er óhamingjusamt hjónaband þættir innan þess sem veikja hjónaband 

eru tilfinningaleg fjarlægð hjóna, slæm samskipti, þegar dregur úr nánd  og þegar lítið er um 

málamiðlanir, ást og virðing eru ekki lengur til staðar í hjónabandinu (Parker, 2001; Everett 

og Lee, 2006; McGoldrick, Carter o.fl., 2013). Veikleikar í parasambandi tengjast börnum. Frá 

byrjun sambands til ellinnar er hæsta tíðni skilnaða á tímabilinu þar sem foreldrar sjá um ung 

börn (Welch,  2007). Álag eykst hjá báðum aðilum í parasambandinu. Áhætta er að parið 

fjarlægist hvort annað því athyglin beinist að þörfum barns. Ósætti um verkaskiptingu  milli 

pars getur myndast og sérstaklega ef gildi pars eru ólík. Einnig er áhætta á því að par fari að 

ásaka hvort annað. (Brotherson, 2007). Einnig tengjast stjúpfjölskyldur veikleikum í 

parasambandi. Þeir þættir sem koma af stað veikleikum í parasambandi í stjúpfjölskyldum er 

óraunhæfar kröfur og óljós hlutverk stjúpforeldris, sem getur valdið ósætti milli maka og 

stjúpbarns., þegar foreldri tekur málstað barns í ágreiningi hefur það slæm áhrif á 

parasambandið. Það að ásaka maka eða barn maka fyrir erfiðleika í parasambandinu dregur 

úr hamingju pars. misræmi í uppeldi sem veldur ágreiningi milli pars. Sambandslit voru 
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líklegri hjá þeim stjúpfjölskyldum sem notuðust við varnarhætti (McGoldrick, Carter o.fl., 

2013; Welch. 2007).  

Pararáðgjafar notast við Tilfinningamiðaða para meðferð áherslan í meðferð er að breyta 

óöruggum tengslum í örugg tengsl. Það er leitast við að gera grein fyrir mismunandi 

tilfinningum og túlka þær einnig er maka gert grein fyrir tilfinningum hins í sambandinu til að 

uppræta ágreining milli pars. Báðum aðilum í parasambandinu er gert grein fyrir ábyrgð á 

sinni eigin hegðun sem hefur áhrif á parasambandið. Pararáðgjafar notast við aðferðina 

Hegðunar pararáðgjöf. Par vill koma á breytingum í sambandinu og báðir aðilar vinna að því 

markmiði. Áhersla á núinu og framtíð. Aðferðin felur í sér að gera mat um styrkleika og 

veikleika pars. Meðferð felst í því að pörum er kennd samskipti sem miðast að því að 

munnleg tjáning sé skýr og setningar orðaðar á jákvæðan hátt. Pör (Nichols, 2013). 

Pararáðgjafar notast einnig við Lausna miðuð meðferð þar sem par eða fjölskyldu ákveður og 

skipuleggur markmið.Pararáðgjafar aðstoða síðan við skipulagningu á vel skylgreindum 

markmiðum sem eru jákvæð en raunhæf. Áhersla er á styrkleikum og nýjum markmiðum 

sem dregur athygli frá því sem áður gekk ekki upp.Pararáðgjafar hvetja einnig til jákvæðs 

hugsunarhátts sem skilar sér í því að takast á við vandamálin á jákvæðan hátt ( Nichols, 

2013). 
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8 Lokaorð 

Margt hefur áhrif á hjóna og parasambandi. Álag kemur að stað veikleikum í sambandinu. 

Slæmt samskiptamunstur hefur einnig slæmar afleiðingar fyrir parið og það eykst við álag. 

Styrkjandi þættir virðast byggja aðallega á góðum samskiptum þar sem tekið er á 

vandamálunum með lausnamiðuðum hætti. Þessi samskiptahættir eru málamiðlanir,  og 

miðar meðferð á því að kenna viðskiptavinum góða tækni í samskiptum og til að leysa 

vandarmál á hátt sem gagnast báðum aðilum í sambandinu. Mikilvægt að gera pari grein fyrir 

því þegar þau eru að fara út af sporinu varðandi samskipti  og beina þeim á rétta braut. 

Félagsleg netkerfi virðast opna fyrir marga möguleika sem getur haft neikvæð áhrif á 

hjónabandið. og er þá átt við allar þær leiðir sem eru færar á facebook til að leita eftir 

einstaklingum sem getur orðið næsti maki. En ekki er vitað hvort kemur á undan óhamingja í 

sambandinu eða að hún aukist með facebook notkun. Áhugavert væri að rannsaka hversu 

mikil áhrif facebook hefur á hamingjusamt hjónaband. Fram hefur komið að það að eignast 

börn er líklegt að stuðli að langtíma hjóna og parasambandi sem er styrkjandi þáttur. En 

rannsóknir hafa sýnt að börn geta verið ástæðan fyrir að par skilur ekki þrátt fyrir óhamingju 

í sambandinu sem er þá veikleiki.,Einnig hefur komið fram að par með ung börn eru á mestu 

áhættutímabilinu á skilnaði. Sem gefur í skyn að börn eru líklegri til að valda veikleikum í 

sambandinu. Mikilvægt væri að fræða verðandi foreldra um þá veikleika sem valda 

vandamálum milli pars á þessu tímabili og hvernig hægt er að styrkja sambandið. 

Pararáðgjafar gætu komið að því starfi með meðferðum á borð við tilfinningamiðaða 

meðferð, hegðunar parameðferð og lausna miðaða meðferð einnig haft kerfiskenningu að 

leiðar ljósi. Rannsakandi telur líklegt að tengsl séu á mill þess að hætta vera ástfanginn og að 

vera í óhamingjusömu hjónabandi. Þegar einstaklingur er hættur að vera ástfanginn eða er í 

óhamingjusömu hjónabandi er líklegt að orsökinn liggji hjá báðum aðilum og báðir þurfa að 

taka ábyrgð og vinna úr því. Tilfinningamiðað para meðferð gæti verið gagnlega fyrir pör sem 

eru í óhamingjusömu hjóna og parasambandi þar sem talið er að fjarlægð milli pars getur 

myndast vegna þess að tilfinningar varðandi ágreining hafa verið bældar niður. Aðferðin ýtir 

undir að gera grein fyrir tilfinningum, tjá þær og að geta sétt sig í spor makans. Mun fleiri 

þættir komu fram sem veiktu para samband heldur en styrkti það. Það bendir til þess að brýn 

þörf sé á aðferðum pararáðgjafa, sérstaklega aðferðum á borð við lausna miðaða aðferð þar 

sem gengið er út frá jákvæðu hugafari og styrkleikum sambands.  
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